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Αρχές βιολογικής γεωργίας 
(πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα)  



Τι είναι η βιολογική γεωργία; 

Βιολογική γεωργία είναι:  
«ένα σύστημα παραγωγής βασιζόμενο : 
 
•στην αμειψισπορά των καλλιεργειών,  
•την ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και της 
ζωικής κοπριάς,  
•τη χλωρή λίπανση,  
•τη λογική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων και  
•τις βιολογικές μορφές καταπολέμησης. 
 



Τι εξασφαλίζουν οι παραπάνω πρακτικές; 

Αυτές οι πρακτικές συνδυαζόμενες κατάλληλα 
εξασφαλίζουν: 
Α) τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και την 
επαρκή θρέψη των φυτών, 
Β) τον έλεγχο των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των 
καλλιεργειών. 

 
Οι βιοκαλλιεργητές επιτυγχάνουν τα παραπάνω χωρίς 
να χρειάζεται να καταφεύγουν στα συνθετικά χημικά 
φυτοφάρμακα και λιπάσματα»  
 
Προσαρμογή του ορισμού από την έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ –USDA - 1980 

 



Ποιες είναι οι βασικές αρχές  
της βιολογικής γεωργικής πράξης;  

Ολιστική προσέγγιση 

Διαχρονική αντιμετώπιση 



3.2 Ολιστική προσέγγιση 

 Ολιστική προσέγγιση σημαίνει πως πλησιάζουμε τη 
γεωργία ως όλο, ως σύνολο λαμβάνοντας υπόψη όλους 
τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτήν. 
 

 Πριν να σπείρουμε, να φυτέψουμε, να καλλιεργήσουμε, να 
κάνουμε μια φυτοπροστατευτική επέμβαση, χρειάζεται να 
σκεφτούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών των πράξεων 
στην ατμόσφαιρα, στους οργανισμούς του εδάφους, στο 
ευρύτερο περιβάλλον του αγροκτήματος, στην υγεία του 
παραγωγού και του καταναλωτή.  

 Η επιλογή μας θέλουμε να προωθεί την ισορροπία και την 
αρμονική ανάπτυξη όλων των παραγόντων που εμπλέκονται 
στη γεωργική πράξη και δεν σκεπτόμαστε χωριστά μόνο έναν 
παράγοντα, πχ. την αύξηση της παραγωγής.  
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Ολιστική προσέγγιση 



Παράδειγμα ολιστικής προσέγγισης 1 : 
Εμπλουτισμός του εδάφους σε άζωτο 

 Με ποιους τρόπους αναπληρώνεται η περιεκτικότητα 
του εδάφους σε άζωτο; 

 

Α) με χλωρή λίπανση με ψυχανθή, 

Β) με χρήση αζωτούχου χημικού λιπάσματος, 

Γ) με ενσωμάτωση στο έδαφος φυτικών 
υπολειμμάτων, 

Δ) με χρησιμοποίηση χωνεμένης κοπριάς. 



Με ποιους τρόπους αναπληρώνεται η 
περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο; 

Α) Με χλωρή λίπανση με ψυχανθή, 

 δίνει άζωτο, 

 βοηθάει στην αξιοποίηση κι άλλων θρεπτικών 
συστατικών, 

 αξιοποιεί το βρόχινο νερό, συγκρατώντας το και 
εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους, 

 συμβάλλει στην προσέλκυση ωφέλιμων οργανισμών 
(εντόμων κ.α.) και στην αντιμετώπιση των ασθενειών, 

 λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την αυτοφυή 
βλάστηση και περιορίζει την ανάπτυξή της.  



Με ποιους τρόπους αναπληρώνεται η 
περιεκτικότητας του εδάφους σε άζωτο; 

Β) με χρήση αζωτούχου χημικού λιπάσματος, 

 δίνει μόνο άζωτο 

 μεταβάλλει την οξύτητα του εδάφους και επομένως  
και το είδος των οργανισμών που ζουν σε αυτό. 

 

                                                    Σε μια ευρύτερη θεώρηση, 

                                                  απαιτεί τεράστιες ποσότητες                         

                                                  ενέργειας για την παραγωγή       

                                                  του και άρα συμβάλλει στην   

                                                  εξάντληση των αποθεμάτων 
των ορυκτών καυσίμων. 



Με ποιους τρόπους αναπληρώνεται η 
περιεκτικότητας του εδάφους σε άζωτο; 

 δίνει άζωτο, 

 δίνει πολλά άλλα θρεπτικά 
συστατικά στο έδαφος, 

 αξιοποιεί τα φυτικά 
υπολείμματα των καλλιεργειών 
της περιοχής και συντελεί στην 
ανακύκλωση της οργανικής 
ουσίας.  

Γ) Με ενσωμάτωση στο έδαφος φυτικών 
υπολειμμάτων που προέρχονται από υγιή φυτά 



Με ποιους τρόπους αναπληρώνεται η 
περιεκτικότητας του εδάφους σε άζωτο; 

Δ) Με χρησιμοποίηση χωνεμένης κοπριάς 

 δίνει άζωτο, 

 δίνει πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, 

 αξιοποιεί τα ζωικά απόβλητα και συντελεί στην 
ανακύκλωση της οργανικής ουσίας.  



Με ποιον από τους παραπάνω τρόπους 
επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γεωργίας;  

 Από τους 4 παραπάνω τρόπους, που έχει στη 
διάθεσή του ο παραγωγός για να δώσει άζωτο στην 
καλλιέργεια, σύμφωνοι με την ολιστική προσέγγιση 
είναι οι τρεις, εκτός από αυτόν που χρησιμοποιεί το 
χημικό λίπασμα. 

 Αποτελεί μεν, πηγή αζώτου, αλλά αντιμετωπίζει 
αποσπασματικά και μεμονωμένα την αναπλήρωση 
του αζώτου αγνοώντας τους υπόλοιπους παράγοντες 
της γεωργικής πράξης. 
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Ολιστική προσέγγιση 



Παράδειγμα ολιστικής προσέγγισης 2: 
Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς 

 Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται το έντομο του 
δάκου σε ελιές; 

 Α) με προσέλκυση φυσικών εχθρών, 

 Β) με χρησιμοποίηση χημικού εντομοκτόνου για 
ψεκασμό του δέντρου, 

 Γ) με χρησιμοποίηση διαφόρων τύπων παγίδων, 

 Δ) με χρησιμοποίηση εντομοκτόνου φυτικής 
προέλευσης (πχ. ροτενόνη, πύρεθρο). 



Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς 

Α) με προσέλκυση φυσικών εχθρών 

 μειώνει τον πληθυσμό του εντόμου που θέλει να 
αντιμετωπίσει ο παραγωγός, 

 συμβάλει στην ποικιλία των ζωντανών οργανισμών 
και επομένως στην ισορροπία του οικοσυστήματος, 

 δεν αρκεί πάντα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του δάκου. 

 



Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς 

Β) με χρησιμοποίηση χημικού εντομοκτόνου για 
ψεκασμό του δέντρου 

 εξοντώνει το έντομο που θέλει να αντιμετωπίσει ο 
παραγωγός σε μεγάλο βαθμό, 

 εξοντώνει όμως και διάφορα άλλα ωφέλιμα έντομα και 
οργανισμούς διαταράσσοντας την ισορροπία του 
οικοσυστήματος, 

 αφήνει υπολείμματα στον καρπό, 
 επηρεάζει αρνητικά την υγεία του παραγωγού που το 

χρησιμοποιεί, ο οποίος πρέπει να παίρνει τις κατάλληλες 
προφυλάξεις, 

 επηρεάζει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον  
της περιοχής (πιθανή μόλυνση νερών). 

 



Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς 

Γ) με χρησιμοποίηση διαφόρων 
τύπων παγίδων  

 μειώνει τον πληθυσμό του δάκου 
και συχνά αρκεί για να 
εξασφαλίσει την προστασία της 
παραγωγής, 

 ορισμένοι τύποι παγίδων 
προσελκύουν και θανατώνουν 
ωφέλιμα έντομα, 

 δεν υπάρχει άλλη αρνητική 
επίδραση το φυσικό περιβάλλον 
και στην ανθρώπινη υγεία. 

 



Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς 

Δ) με χρησιμοποίηση εντομοκτόνου φυτικής 
προέλευσης (π.χ. πύρεθρο/ροτενόνη) 

 μειώνει σημαντικά τον πληθυσμό του εντόμου που 
θέλει να αντιμετωπίσει ο παραγωγός, 

 επηρεάζει σε κάποιο βαθμό αρνητικά και άλλα 
ωφέλιμα έντομα, 

 το φυτικό εντομοκτόνο διασπάται  

σε ακίνδυνες, για το φυσικό περιβάλλον,  

ουσίες. 

 



Με ποιον από τους παραπάνω τρόπους 
επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γεωργίας;  

 Από τους 4 παραπάνω τρόπους, που έχει στη 
διάθεσή του ο παραγωγός για να αντιμετωπίσει τον 
δάκο της ελιάς, σύμφωνοι με την ολιστική 
προσέγγιση είναι οι τρεις, εκτός από αυτόν που 
χρησιμοποιεί το χημικό εντομοκτόνο. 

 Λύνει μεν, το πρόβλημα του εντόμου προσωρινά με 
το να το σκοτώνει, λειτουργώντας  αποσπασματικά 
και μεμονωμένα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις στο οικοσύστημα, την υγεία του 
παραγωγού και την ασφάλεια των προϊόντων. 



Ερωτήσεις 3ου κεφαλαίου: Ολιστική προσέγγιση 

 Τι είναι η βιολογική γεωργία; 
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές της βιολογικής γεωργικής πράξης;  
 Να περιγράψετε την ολιστική προσέγγιση της  γεωργικής πράξης δίνοντας ένα 

παράδειγμα. 
 Με ποιους τρόπους αναπληρώνεται η περιεκτικότητας του εδάφους σε άζωτο 

(επιγραμματικά); 
 Με ποιο τρόπο η χλωρή λίπανση ανταποκρίνεται στην ολιστική προσέγγιση της 

γεωργίας.  
 Να εξετάσετε εάν και με ποιο τρόπο το χημικό λίπασμα ανταποκρίνεται στην 

ολιστική προσέγγιση της γεωργίας.  
 Με ποιο τρόπο  η ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων υγιών φυτών στο έδαφος 

ανταποκρίνεται στην ολιστική προσέγγιση της γεωργίας; 
  Να εξετάσετε εάν και με ποιο τρόπο η χρήση χωνεμένης κοπριάς ανταποκρίνεται 

στην ολιστική προσέγγιση της γεωργίας.  
 Να εξετάσετε εάν και με ποιο τρόπο η προσέλκυση φυσικών εχθρών, η χρήση 

χημικών εντομοκτόνων, η χρήση διαφόρων τύπων παγίδων καθώς και η χρήση 
εντομοκτόνου φυτικής προέλευσης  ανταποκρίνονται στην ολιστική προσέγγιση της 
γεωργίας. 
 


