
 

 

  

  

     

 

ENOTHTA 3 

Διαφορές μεταξύ προϊόντων συμβατικής καλλιέργειας και 

περμακουλτούρας  



 

1 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

& 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

ΜΑΘΗΜΑ 6 & 7 

 

Πίνακας περιεχομένων 

1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 3 

2. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 4 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 5 

 

 



 

2 Σελίδα  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι  

εκπαιδευτές ΣΕΕΚ χρειάζεται να έχουν ένα ισορροπημένο συνδυασμό τεχνικών, 

μεθοδολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων για να μπορούν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων και να διευκολύνουν τις μαθησιακές διαδικασίες. Η επιλογή της 

διδακτικής μεθοδολογίας καθορίστηκε από την αρχική ανάλυση των μαθησιακών αναγκών 

και των ειδικών χαρακτηριστικών της ομάδα-στόχου. 

Η ενότητα κατάρτισης για εκπαιδευόμενους στη μαγειρική/γαστρονομία περιέχει τις 

διδακτικές μεθόδους για όσους επιθυμούν να διδάξουν στον τομέα των βιολογικών και 

φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων της περμακουλτούρας. Στην ενότητα αυτή, οι 

εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις ποιοτικές και γευστικές διαφορές μεταξύ 

των τροφίμων βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς 

να χρησιμοποιούν τα βιολογικά προϊόντα, πώς να τα πλένουν σωστά, πώς να ρυθμίζουν την 

ποσότητα των συστατικών με βάση την πιο έντονη γεύση τους και πώς να παρασκευάζουν 

τρόφιμα με οικολογικό και βιώσιμο τρόπο. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν επίσης σημαντικές 

δεξιότητες για να μπορούν να εργαστούν σε εστιατόρια υψηλής κατηγορίας με υψηλό 

ποσοστό βιολογικών τροφίμων.  

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η μέθοδος διδασκαλίας και το 

περιεχόμενο να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ανεξάρτητα από 

τα προϊόντα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές.  

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί κυρίως τη μέθοδο της βιωματικής και δια δραστικής 

μάθησης, με έμφαση στην οικοδόμηση γνώσης και την πρόσκτηση δεξιοτήτων μέσω 

πρακτικών ασκήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία για να δημιουργήσουν τις δικές τους εμπειρίες και να αποκτήσουν 

σημαντικές γνώσεις και νέες δεξιότητες. 
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1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

Στην περμακουλτούρα τα φρούτα και τα λαχανικά καλλιεργούνται σε αρμονία με τη φύση 

και ακολουθώντας ορισμένες αρχές που είναι φιλικές προς τον άνθρωπο και τη φύση. Η 

περμακουλτούρα λοιπόν:  

⮚ Απέχει 100% από οποιαδήποτε χρήση συνθετικών χημικών λιπασμάτων, 

φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων.  

Στην περμακουλτούρα, χρησιμοποιείται κομπόστ, χλωρή λίπανση και σάπια φύλλα. Μια από 

τις βασικές αρχές της περμακουλτούρας είναι η καλλιέργεια του στρώματος της οργανικής 

ύλης που σχηματίζει τον χούμο. Ο χούμος είναι το ανώτερο στρώμα του εδάφους, το οποίο 

έχει βάθος μόνο περίπου 15 μέχρι 20 εκατοστών ανάλογα με την τοποθεσία. Στο στρώμα 

αυτό ζουν αμέτρητοι ζωντανοί μικροοργανισμοί όπως σκουλήκια, έντομα, βακτήρια και 

μύκητες. Αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τη διάσπαση της οργανικής ύλης η 

οποία τροφοδοτεί το έδαφος με θρεπτικά συστατικά. Μαζί σχηματίζουν ένα σύνθετο, 

αυτοοικοδομητικό και αυτοσυντηρούμενο σύστημα. 

⮚ Προωθεί τη συσσώρευση του στρώματος χούμου στο έδαφος. Το χουμώδες έδαφος 

είναι μια σημαντική καταβόθρα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που αυξάνει τη 

γονιμότητά του.   

Το χουμώδες έδαφος είναι ένα πρόσφορο έδαφος του οποίου η καλλιεργητική 

αποδοτικότητα είναι πολύ υψηλή. Ολόκληρη η διάρκεια ζωής/ ο κύκλος ζωής του εδάφους 

μπορεί να αναπτυχθεί κατά τρόπο βέλτιστο, παράγοντας πολύ σημαντικός για τη 

συσσώρευση του χούμου, στον οποίο και οφείλεται η γονιμότητα του εδάφους. 

⮚ Πληροί το 100% των απαιτήσεων της ΕΕ για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τις 

οποίες  

✔ τα τρόφιμα δεν πρέπει να περιέχουν χρωστικές ουσίες, βελτιωτικά γεύσης, τεχνητές 

ή όμοιες με τη φύση γεύσεις, σταθεροποιητές ή συνθετικά γλυκαντικά. 

✔ Τουλάχιστον το 95% των βασικών συστατικών πρέπει να προέρχονται από τη 

βιολογική γεωργία. 
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✔ Η πρόσδεση ζώων απαγορεύεται γενικά στην κτηνοτροφία και τα ζώα έχουν 

περισσότερο χώρο από ό,τι στη συμβατική κτηνοτροφία. 

✔ Οι ζωοτροφές πρέπει επίσης να παράγονται με βιολογικές μεθόδους.  

✔ Τα ζώα δεν πρέπει να λαμβάνουν αντιβιοτικά και αυξητικές ορμόνες κατά την 

εκτροφή τους.  

✔ Απαγορεύονται επίσης τα αζωτούχα λιπάσματα και τα χημικά φυτοφάρμακα. 

✔ Επίσης, δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των προϊόντων με ακτινοβολία οποιουδήποτε 

είδους ή η χρήση οποιασδήποτε γενετικής μηχανικής/ τροποποίησης.  

 

 

⮚ Εφαρμόζει τους κανόνες εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων.  

Οι υδάτινοι πόροι σε ένα σύστημα της περμακουλτούρας μπορούν να διηθούνται στο 

έδαφος είτε μέσα απορροών και λιμνών ή να αποθηκεύονται σε βαρέλια βροχής και 

δεξαμενές νερού. Οι επιφανειακές κοιλότητες και κοίτες στο έδαφος (που δημιουργούν 

επιμηκή υδάτινα ρεύματα) παρεμποδίζουν την απορροή των επιφανειακών υδάτων και 

διευκολύνουν τη διήθησή τους στο έδαφος.  

⮚ Συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της φύσης και των οικοτόπων.  

Η πολυκαλλιέργεια στο σύστημα της περμακουλτούρας μπορεί να δημιουργήσει 

διαφορετικά ενδιαιτήματα για τα φυτά και ζώα. Αυτά λοιπόν μπορούν να διατηρηθούν και 

να εξαπλωθούν στο φυτικό βασίλειο και να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός εύκρατου 

κλίματος.  

 

 

 

 

2. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  

Η προτίμηση σε προϊόντα της περμακουλτούρας μπορεί να επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα. 

Τα προϊόντα της περμακουλτούρας, για παράδειγμα, πρέπει να πληρούν πολύ αυστηρότερα 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
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πρότυπα σε σχέση με τα προϊόντα που παράγονται μέσω της συμβατικής, παραδοσιακής 

γεωργίας. 

1. Ο αριθμός προσθετικών ουσιών που επιτρέπεται στην οργανική γεωργία μειώνεται 

σημαντικά σε σχέση με την συμβατική γεωργία.  

Στην παραγωγή προϊόντων συμβατικής γεωργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 300 

προσθετικές ουσίες. Ο αριθμός των ουσιών που επιτρέπονται στην παραγωγή προϊόντων της 

περμακουλτούρας είναι συνεπώς κατά πολύ μικρότερος. 

2. Η γενετική μηχανική δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγή οργανικών προϊόντων. 

Ένα πλεονέκτημα που δεν πρέπει επίσης να παραγκωνίζεται αναφορικά με την 

περμακουλτούρα είναι το γεγονός ότι δεν παράγονται προϊόντα γενετικά τροποποιημένα. 

Επιπλέον, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά απειλούν τη βιοποικιλότητα και θα μπορούσαν 

να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους πληθυσμούς των εντόμων. Εάν επιλέγετε προϊόντα που 

παράγονται σύμφωνα με τις αρχές της περμακουλτούρας, μπορείτε να είστε απολύτως 

βέβαιοι ότι δε χρησιμοποιήθηκε οποιαδήποτε γενετική μηχανική κατά την παραγωγή τους.  

3. Οι αγρότες της περμακουλτούρας δεν χρησιμοποιούν συνθετικά χημικά φυτοφάρμακα. 

Τα φυτοφάρμακα είναι δηλητήρια που σκοτώνουν διάφορους οργανισμούς (μύκητες, 

τρωκτικά, σαλιγκάρια, έντομα) για να προστατεύουν τις καλλιέργειες από προσβολές 

παρασίτων και ασθενειών που σχετίζονται με αυτά. Με τη χρήση φυτοφαρμάκων, οι γεωργοί 

επιδιώκουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών τους και, κατ' επέκταση, τα 

κέρδη τους. Παράλληλα, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος φυτοφαρμάκων που 

χρησιμοποιούνται σε μια καλλιέργεια, τόσο περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονούν 

για την ανθρώπινη υγεία. Οι αγρότες της περμακουλτούρας δεν χρησιμοποιούν συνθετικά 

χημικά φυτοφάρμακα στους αγρούς τους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα της 

περμακουλτούρας δεν έχουν ψεκαστεί με τέτοιου είδους δηλητήρια κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας τους. Οι αγρότες της περμακουλτούρας βασίζονται αντ' αυτού σε βιοδυναμικά 

παρασκευάσματα ή βιοδυναμικούς μηχανισμούς (πολυκαλλιέργεια, χρήση «συντροφικών 

φυτών» και εντόμων) για την αντιμετώπιση παρασίτων και ασθενειών.   

4. Η καλλιέργεια των προϊόντων της περμακουλτούρας είναι πιο βιώσιμη και η 

κατανάλωση ενέργειας είναι σημαντικά χαμηλότερη. 
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οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Οι καλλιέργειες στο σύστημα της περμακουλτούρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι τα φυτά αφήνονται να αναπτυχθούν με 

φυσικό τρόπο, τα θρεπτικά συστατικά που παράγονται μπορούν να παραμείνουν για 

μεγαλύτερο διάστημα στο έδαφος. Οι πολυκαλλιέργειες της περμακουλτούρας είναι 

επομένως πολύ πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.  

Παράλληλα, τα προϊόντα που παράγονται μέσω της περμακουλτούρας απαιτούν σημαντικά 

λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, τα συμβατικά τρόφιμα είναι γενικά πιο 

επιβλαβή στο κλίμα λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας που απαιτούν για την 

παραγωγή τους. Η απουσία χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων στην περμακουλτούρα έχει 

επίσης ως αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και τις μειωμένες εκπομπές 

άλλων αερίων που επιβαρύνουν το κλίμα. 

5. Τα τρόφιμα της περμακουλτούρας δεν περιέχουν τεχνητά συντηρητικά ή ενισχυτικά 

γεύσης. 

Τα τρόφιμα της συμβατικής γεωργίας περιέχουν ένα ευρύ σύνολο από τεχνητά συντηρητικά 

και ενισχυτικά γεύσης. Αυτό, όμως, δε συμβαίνει με τα προϊόντα της περμακουλτούρας, 

εφόσον εδώ χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά συντηρητικά. Έτσι, τα φαγητά που 

παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας προϊόντα της περμακουλτούρας έχουν εντονότερη 

φυσική γεύση η οποία μπορεί επίσης να γίνει εύκολα διακριτή.  

6. Καλύτερη μεταχείριση των ζώων: τα ποιοτικά προϊόντα της περμακουλτούρας 

προϋποθέτουν υγιείς συνθήκες διαβίωσης και εκτροφής του ζωϊκού κεφαλαίου.  

Η ποιότητα των προϊόντων της περμακουλτούρας είναι υψηλότερη από την άποψη των 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Οι αγρότες της περμακουλτούρας αποδίδουν 

μεγάλη σημασία στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων που εκτρέφουν, οι οποίες είναι ειδικά 

σχεδιασμένες για κάθε είδος ζώου. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κτηνοτροφικά 

συστήματα της συμβατικής γεωργίας, το ζώα στο σύστημα της περμακουλτούρας έχουν 

συχνά περισσότερο χώρο στη διάθεσή τους. 
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