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1.1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, αυξάνεται αντιστοίχως πολύ γρήγορα η 

ζήτηση για τρόφιμα. Για τη βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής, οι τεχνολογικές 

εξελίξεις έχουν διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο. Για να καλυφθεί η ζήτηση σε τρόφιμα, η 

γεωργία αναγκάστηκε να εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι, η παραδοσιακή γεωργία 

άλλαξε σταδιακά, εξελισσόμενη πλέον σε σύγχρονη γεωργία.1 Η παραδοσιακή γεωργία 

μπορεί να οριστεί ως ένας «πρωτόγονος» τρόπος παραγωγής και καλλιέργειας τροφίμων, 

που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των γνώσεων, της χρήσης γης, των παραδοσιακών 

εργαλείων, των φυσικών πόρων, των οργανικών λιπασμάτων και των πολιτιστικών 

πεποιθήσεων των αγροτών. 

Η παραδοσιακή γεωργία χαρακτηρίζεται από ελάχιστη χρήση τεχνολογίας, γεγονός που 

καθιστά την ευρεία παραγωγή όχι και τόσο αποτελεσματική. Σε αυτή την περίπτωση, η 

παραγωγή είναι αποκλειστικά για κατανάλωση από τον ίδιο τον αγρότη και όσους 

καλλιεργούν τη γη. Συχνά χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως δρεπάνι, τσάπα ή φτυάρι, ενώ 

σε περίπτωση που υπάρχει τρακτέρ, συνήθως δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Η 

παραδοσιακή γεωργία είναι μια πολύ βασική δραστηριότητα, η οποία βασίζεται κυρίως της 

στη φυσική ικανότητα του αγρότη και των εργαζομένων του για την παραγωγή της.2  

Η παραδοσιακή γεωργία είναι επίσης γνωστή ως γεωργία συντήρησης. Αυτός ο τύπος 

γεωργίας βασίζεται σε  πολυκαλλιέργειες, οι οποίες παρέχουν διαφορετικούς τύπους 

τροφίμων για προσωπική κατανάλωση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο τύπος γεωργίας δεν 

επικεντρώνεται τόσο στο εμπόριο.3 Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις βασίζονται στη 

βιοποικιλότητα και διαθέτουν φυτά που εμπλουτίζουν το έδαφος με θρεπτικά συστατικά. 

Επιπλέον,υπάρχουν πολλοί άλλοι οργανισμοί που εκτελούν μια σειρά από οικολογικές και 

 
1Portillo, G. Agricultura tradicional "https://www.jardineriaon.com/pl/agricultura-tradicional.html". Πρόσβαση 
στις 25 Ιουνίου 2021.  
2Ibidem. 
3Ibidem. 

https://www.jardineriaon.com/pl/agricultura-tradicional.html
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ευεργετικές λειτουργίες για την παραγωγή.4 Έτσι, υποστηρίζεται ότι οι στρατηγικές της 

παραδοσιακής γεωργίας βασίζονται στην οικολογία και τη φύση. 

1.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. 

Περίπου το 30% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχονται από την αλυσίδα 

παραγωγής αγροτικών τροφίμων και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Οι αγρότες είναι 

εκείνοι που πρέπει να συνεργαστούν με τη βιομηχανία, τις εταιρείες τροφίμων, τους 

λιανοπωλητές, τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές και τις ΜΚΟ,  για να προτείνουν διάφορες 

ιδέες σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν πολλά βασικά 

στοιχεία σε αυτή την αλυσίδα παραγωγής. Αρχικά, είναι περίπλοκη και διαφέρει στα 

διάφορα μέρη του κόσμου. Παρόλα αυτά, όλα τα επιμέρους μέρη πρέπει να λειτουργούν ως 

ένα ενιαίο σύστημα, προκειμένου  η προμήθεια τροφίμων να είναι επαρκής για έναν 

συνεχώς αυξανόμενο και απαιτητικό πληθυσμό.  Η διαδικασία αυτή όμως, πρέπει να γίνει 

με τρόπο που όχι μόνο προστατεύει τον πλανήτη μας, αλλά κάνει τον πλανήτη καλύτερο.5 Η 

εικόνα 1 παρουσιάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας.   

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας. Πηγή: YouTube, Syngenta Group 

 

 

 
4Ibidem. 
5Syngenta Group (2018) Environmental impacts of agriculture. “https://youtu.be/gQheu5CW_Ls.” Πρόσβαση 
στις 23 Ιουνίου 2021.  

https://youtu.be/gQheu5CW_Ls
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1.2.1 ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Από τη βιομηχανική επανάσταση τον 18ο αιώνα, υπήρξε μια άρρηκτη σύνδεση 

μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ενέργειας που καταναλώνεται. Η οικονομική 

ανάπτυξη συνεπάγεται την αύξηση της ζήτησης όλων των φυσικών πόρων, με αποτέλεσμα 

οι μη ανανεώσιμοι πόροι σταδιακά να εξαντλούνται. Η ανθρωπότητα πρέπει να διαχειρίζεται 

αυτούς τους πόρους με μέτρο, καθώς γίνονται όλο και πιο ακριβοί και δύσκολα 

προσβάσιμοι.6 Η δεύτερη ομάδα πρώτων υλών είναι οι λεγόμενες ανανεώσιμες. Αυτές είναι 

οι πηγές ενέργειας της φύσης, όπως ο άνεμος, το φως του ήλιου, η υδροηλεκτρική ενέργεια, 

οι παλίρροιες στη θάλασσα και η θερμότητα των θερμοπιδάκων. Ωστόσο, η χρήση τους είναι 

ακόμα μικρή. 

 «Για κάθε τόνο σιδηρούχου μετάλλου που παράγεται, παράγεται περίπου μισός τόνος 

διοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος σε βάθος χρόνου θα αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τα 

οικοσυστήματα ακόμη και από την αποψίλωση των δασών»  

Anja Røyne , Νορβηγίδα φυσικός και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. 

Οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές μειώνουν την οργανική ύλη του εδάφους. 

Αυτό οδηγεί σε ταχεία εξάντληση των θρεπτικών συστατικών και της γονιμότητας στο 

έδαφος, πράγμα που σημαίνει ότι μετά από λίγο καιρό οι αποδόσεις θα αρχίσουν να 

μειώνονται και οι αγρότες θα αναγκαστούν να μετακινούνται από τη μία έκταση στην άλλη.7 

Καθώς τα παραδοσιακά αγροτικά συστήματα δεν έχουν δημιουργηθεί για κατάλληλη 

διανομή, το μεγαλύτερο μέρος του νερού που χρησιμοποιείται δεν απορροφάται από τις 

καλλιέργειες, αλλά εξατμίζεται. Πολλές παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

προσπάθησαν να προσαρμοστούν και να βρουν λύσεις, ωστόσο αυτά τα μέτρα  ήταν συχνά 

αποτελεσματικά και δύσκολο να ρυθμιστούν. Η ανεπαρκής άρδευση αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα αποστράγγισης των τοπικών τοπικών περιβαλλοντικών πόρων, ενώ επιπλέον δεν 

υπάρχει μεγάλη πρωτοβουλία για ανακύκλωση πόρων, όπως πιθανόν η εφαρμογή μέτρων 

για την ανάκτηση λυμάτων.  

 
6Na6.pl; Wyczerpywanie surowców naturalnych 
"https://www.na6.pl/wos/wyczerpywanie_surowcow_naturalnych." Πρόσβαση στις 25 Ιουνίου 2021.  
7Pinduoduo, Traditional Agriculture: An Efficient and Sustainable Farming Method. "Https://stories.pinduoduo-
global.com/agritech-hub/traditional-agriculture." Πρόσβαση στις 23 Ιουνίου 2021. 

https://www.na6.pl/wos/wyczerpywanie_surowcow_naturalnych
https://stories.pinduoduo-global.com/agritech-hub/traditional-agriculture
https://stories.pinduoduo-global.com/agritech-hub/traditional-agriculture
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Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας σχετικά με τη συμβατική καλλιέργεια, είναι η 

έκθεση των καλλιεργειών σε φυσικά στοιχεία,όπως το φως του ήλιου, η βροχή και ο άνεμος, 

καθώς και σε άλλους παράγοντες που δεν ελέγχονται από τον άνθρωπο. Τέτοιες μεταβλητές 

επηρεάζουν επίσης την ποσότητα άρδευσης που απαιτείται και μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τους υδάτινους πόρους κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας.8  

 

1.2.2 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Οι περισσότερες εκπομπές αερίων που σχετίζονται με τη γεωργία προκύπτουν με τη 

μορφή μεθανίου και οξειδίου του αζώτου. Οι αγελάδες συμβάλλουν στην αύξηση του 

μεθανίου, ενώ σε συνδυασμό με την προσθήκη φυσικών ή συνθετικών λιπασμάτων και 

αποβλήτων στα εδάφη αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες πηγές γεωργικών εκπομπών 

παγκοσμίως. Οι μικρότερες πηγές εκπομπών περιλαμβάνουν τη διαχείριση κοπριάς, την 

καλλιέργεια ρυζιού, την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και τη χρήση καυσίμων σε 

αγροκτήματα. Σε παγκόσμια κλίμακα, τα βασικά αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι:  

● Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

● Μεθάνιο (CH4) 

● Οξείδιο του αζώτου (N2O) 

● Φθοριούχα αέρια (F-gases). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Παγκόσμιες εκπομπές ανά οικονομικό τομέα. Πηγή: epa.gov 

 
8 AGRITECTURE, CEA: A Solution to Traditional Agricultural Problems 
"Https://www.agritecture.com/blog/2018/7/12/cea-controlled-environment-agriculture-the-solution-to-
traditional-agricultural-problems". Πρόσβαση στις 23 Ιουνίου 2021. 

https://www.agritecture.com/blog/2018/7/12/cea-controlled-environment-agriculture-the-solution-to-traditional-agricultural-problems
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To να επικεντρωνόμαστε στο διοξείδιο του άνθρακα, όσο δικαιολογημένο και αν 

είναι, καλύπτει άλλα ισχυρότερα αέρια που εκπέμπονται στη γεωργία. Το μεθάνιο είναι ένα  

ακόμα  αέριο του θερμοκηπίου στη γεωργία, το οποίο προέρχεται από την εντερική ζύμωση 

των μηρυκαστικών (αγελάδες).  

Το Ινστιτούτο Worldwatch συμπεριέλαβε την αναπνοή των ζώων για  έλεγχο 

μετρήσεων του ΟΗΕ. Συμπεριέλαβαν επίσης την αλυσίδα εφοδιασμού αγροτικών 

προϊόντων, καταλήγοντας  στο συμπέρασμα ότι η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 51% των 

ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.9 

1.2.3 ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων ανόργανου αζώτου στα εδάφη, ιδίως με το 

νιτρικό άλας, είναι πολύ βλαβερή για το περιβάλλον. Τα επίπεδα νιτρικού άλατος στα φυτά 

και το νερό επηρεάζονται κυρίως από τη γονιμοποίηση, ενώ σημαντικές ποσότητες νιτρικού 

άλατος στο πόσιμο νερό, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές μπορούν να έχουν πολύ αρνητικές 

επιπτώσεις στους καταναλωτές. 

Επιπλέον, τα νιτρικά άλατα συμβάλλουν στο σχηματισμό νιτροζαμινών (τοξικές 

ενώσεις) στο έδαφος και στα φυτά, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση 

καρκίνου σε ανθρώπους και ζώα. Τα περισσότερα αζωτούχα λιπάσματα αποτελούν αιτία 

δημιουργίας όξινων εδαφών, γεγονός που συμβάλλει στην επιδείνωση της περιβαλλοντικής  

ανάπτυξης και της ανάπτυξης των φυτών. Το pH του εδάφους είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για τον προσδιορισμό της γονιμότητας και απόδοσης των 

φυτών (το ουδέτερο έδαφος είναι το καλύτερο για την ανάπτυξη των φυτών).10 

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ατμόσφαιρα, 

καθώς τα οξείδια του αζώτου -μαζί με αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και 

μονοξείδιο του άνθρακα- σχηματίζουν τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία 

επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Αυτό συνεπάγεται την απορρόφηση της υπέρυθρης 

 
9Ibidem. 
10PPR; Nawozy azotowe "https://www.ppr.pl/rolnictwo/nawozenie-i-ochrona-roslin/nawozy-azotowe-86235". 
Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

https://www.ppr.pl/rolnictwo/nawozenie-i-ochrona-roslin/nawozy-azotowe-86235
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ακτινοβολίας της Γης, προκαλώντας το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο 

πολύ απλά σημαίνει αύξηση της θερμοκρασίας της Γης. Τα οξείδια του αζώτου μπορούν 

επίσης να συμβάλουν στον σχηματισμό, ή μάλλον στη διεύρυνση της τρύπας του όζοντος, 

δηλαδή στη διάσπαση της στιβάδας του όζοντος. Η στιβάδα του όζοντος είναι υπεύθυνη για 

να αποτρέπει τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες (UV)  από το να φτάσουν στη Γη.  

Σημαντικές ποσότητες ενώσεων αζώτου και φωσφόρου που διαρρέουν στα νερά 

μπορεί να οδηγήσουν στον ευτροφισμό τους (υπέρμετρη αύξηση θρεπτικών συστατικών που 

συνεπάγεται τη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό). Αυτό προάγει την 

επιταχυνόμενη ανάπτυξη φυτοπλαγκτόν και παρόχθιων φυτών σε διάφορα υδάτινα 

σώματα. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται η λεγόμενη άνθιση φυτοπλαγκτόν, δηλαδή εντατική 

ανάπτυξη φυκιών. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται το οξυγόνο στο νερό, ο αριθμός των 

ψαριών και η διαφάνεια του νερού, ενώ αποσυντίθεται η βιομάζα Το νερό από αυτές τις 

δεξαμενές δεν είναι κατάλληλο για πόση καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις 

στην υγεία (σοβαρή δηλητηρίαση).11 

 

Εικόνα 3 Γνώσεις για το έδαφος: Ο κύκλος του αζώτου, οι σταθεροποιητές αζώτου και το λίπασμα. Πηγή: YouTube, Jimi Sol 

 

 
11Ibidem. 
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