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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις

απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

● Απέχει 100% από οποιαδήποτε χρήση συνθετικών χημικών λιπασμάτων, 

φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων. 

● Προωθεί τη συσσώρευση του στρώματος χούμου στο έδαφος. Το 

χουμώδες έδαφος είναι μια σημαντική καταβόθρα CO2, παράγοντας που 

αυξάνει τη γονιμότητά του.  

● Πληροί το 100% των απαιτήσεων της ΕΕ για βιολογική/οργανική 

παραγωγή 

● Εφαρμόζει τους κανόνες εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων. 

● Συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της φύσης και των 

οικοτόπων. 
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Στην περμακουλτούρα τα προϊόντα αναπτύσσονται χωρίς τη χρήση χημικών παρασιτοκτόνων 

και ζιζανιοκτόνων τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως στη συμβατική γεωργία. Αντιθέτως, 

εφαρμόζονται φυσικές μέθοδοι στην αντιμετώπιση παρασίτων και ασθενειών, μέσω της χρήσης 

συγκεκριμένων ειδών εντόμων που εξουδετερώνουν άλλα επιβλαβή για την καλλιέργεια έντομα, 

παρέχοντας έτσι φυτοπροστασία. 

• Στην περμακουλτούρα γίνεται μόνο χρήση βιολογικών λιπασμάτων και όχι χημικών στην 

παραγωγή των προϊόντων. Τα αγριόχορτα αφαιρούνται με το χέρι. 

• Τα προϊόντα δεν περιέχουν χρωστικές ουσίες, βελτιωτικά γεύσης, τεχνητές ή όμοιες με τη φύση 

γεύσεις, σταθεροποιητές ή συνθετικά γλυκαντικά.
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Τα προϊόντα που παράγονται στην περμακουλτούρα περιέχουν περισσότερα θρεπτικά 

συστατικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, στην συμβατική γεωργία οι πρακτικές που 

εφαρμόζονται στην παραγωγή μειώνουν ουσιαστικά τις ποσότητες βιταμινών και μεταλλικών 

στοιχείων στα προϊόντα λόγω της διάβρωσης και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους που 

συντελείται εξαιτίας της κατάχρησης των χημικών λιπασμάτων και των υδάτινων πόρων, η 

οποία οδηγεί στη μείωση των θρεπτικών ουσιών ανά γεωργικό στρέμμα. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ03
Η προτίμηση οργανικών προϊόντων παρέχει πολλά οφέλη για τον καταναλωτή. Τα προϊόντα που 

παράγονται στο σύστημα της περμακουλτούρας πρέπει να ανταποκρίνονται σε πολύ αυστηρότερες 

προδιαγραφές απ’ ό,τι τα προϊόντα που παράγονται συνήθως με τη συμβατική γεωργία. Μερικά 

από τα πλεονεκτήματα των βιολογικών προϊόντων είναι:

● Σημαντικά μειωμένος είναι ο αριθμός προσθετικών ουσιών που επιτρέπεται στο σύστημα της 

περμακουλτούρας.

● Η γενετική μηχανική δε χρησιμοποιείται στην παραγωγή οργανικών προϊόντων.

● Οι γεωργοί οργανικών προϊόντων δεν χρησιμοποιούν συνθετικά χημικά φυτοφάρμακα. 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ03

● Η καλλιέργειες στο σύστημα της περμακουλτούρας είναι πιο βιώσιμες και καταναλώνουν πολύ 

λιγότερη ενέργεια. 

● Τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν συντηρητικά ή ενισχυτικά γεύσης. 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο αριθμός προσθετικών ουσιών που επιτρέπεται στην οργανική γεωργική γεωργία είναι πολύ 

περιορισμένος. 

Στην παραγωγή προϊόντων συμβατικής γεωργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 300 προσθετικές 

ουσίες. Ο αριθμός των ουσιών που επιτρέπεται στην παραγωγή προϊόντων της περμακουλτούρας είναι 

συνεπώς κατά πολύ μικρότερος.

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. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

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 στις καλλιέργειές τους.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα της περμακουλτούρας δεν

έχουν ψεκαστεί με τέτοιου είδους δηλητήρια κατά τη διάρκεια της

καλλιέργειάς 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.
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Οι καλλιέργειες στο σύστημα της περμακουλτούρας είναι πιο βιώσιμες και καταναλώνουν

πολύ λιγότερη ενέργεια.

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.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ03

Τα οργανικά προϊόντα 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 αισθητή.
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https://www.facebook.com/PermaVET

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου:2020-1-DE02-KA202-007629

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

