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Γεωργία- καλλιέργειες 

   Η γεωργία ,μια από τις παλαιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, που τις περισσότερες φορές 

ακολουθούσε και σεβόταν τους φυσικούς νόμους εξελίχθηκε σε μια παραγωγική διαδικασία με 

τόσο εντατικό τρόπο που τις τελευταίες δεκαετίες επέφερε τη μείωση πολλών καλλιεργούμενων 

φυτικών ειδών, και τη συνεχώς μεγαλύτερη εξάρτηση του παραγωγού από πάσης φύσεως εισροές 

πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. 

Η γεωργία παγκοσμίως έχει μεταβληθεί μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εφαρμογή των νέων 

τεχνικών καλλιέργειας αύξησε την παραγωγικότητα του καλλιεργούμενου εδάφους, παράλληλα 

όμως δημιούργησε προβλήματα. 

Η διεθνής ανησυχία για τη αειφορική ανάπτυξη έγινε εμφανής από τη συμμετοχή 178 χωρών στη 

Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το 

1992. 

Από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Διάσκεψης ήταν η υιοθέτηση της Agenda 21, ενός 

παγκόσμιου προγράμματος δράσης για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων στην 

κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Η Agenda 21 αποτέλεσε την απαρχή για την εφαρμογή της 

αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης ως ολοκληρωμένου εναλλακτικού κοινωνικού, οικονομικού και 

περιβαλλοντικού μοντέλου για τον 21ο αιώνα. 

Ανάλογα με την ανθρώπινη παρέμβαση και τον τρόπο μελέτης της φύσης μπορούν να διακριθούν 

τρεις μορφές άσκησης της γεωργίας: Φυσική, Συμβατική, Αειφορική. 

 Η φυσική γεωργία θέτει ως βασική προϋπόθεση το αναλλοίωτο του φυσικού οικοσυστήματος. 

Αντίθετα, η συμβατική και η αειφορική γεωργία ενασκούνται σε τροποποιημένο από την 

ανθρώπινη παρέμβαση οικοσύστημα,γνωστό ως αγροοικοσύστημα. Η γεωργική γη απειλείται 

σοβαρά από ακατάλληλες πρακτικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Μορφές Γεωργίας 

1)Αειφορική γεωργία 

 (α)Βιολογική γεωργία 

 

Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει 

πλήρως τη χρήση ζωοτροφέςσυνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων,  των φυτών, ορμονών 

καθώς και πρόσθετων ουσιών στις . Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισπορά 

(εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα 

(κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον 

εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων 

και παράσιτων. 

 

(β)Βιοδυναμική γεωργία 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Καλλιέργεια&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ζωοτροφή&action=edit&redlink=1
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Ο όρος ''βιοδυναμική'' (βίος=ζωή + δύναμις= ενέργεια) έχει ελληνική ρίζα. Η  βιοδυναμική γεωργία 

αναφέρεται σε εργασίες που γίνονται με τη βοήθεια των δυνάμεων που μπορούν να δημιουργήσουν 

και να ρυθμίσουν τη ζωή. Η βιολογική-δυναμική (ή βιοδυναμική) γεωργία είναι μια οικολογική 

γεωργία που λαμβάνει υπ' όψη της πέραν των φυσικών παραγόντων και αφανείς δυνάμεις στη φύση 

που παίζουν σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες της ζωής, την υγεία και ευρωστία των φυτών και των 

γεωργικών ζώων. 

η βιοδυναμική γεωργία δεν είναι απλά και μόνο ένας οικολογικός τρόπος παραγωγής τροφής αλλά 

και μια φιλοσοφία με στόχο την εξυγίανση Γης, του πλανήτη Γη, και του ανθρώπου. Στηρίζεται 

στην πνευματική επιστήμη, από την οποία προήλθαν πρακτικές εφαρμογές σε διαφόρους τομείς, 

όπως: παιδαγωγική, ιατρική, κοινωνιολογία, τέχνη και γεωργία με την λεγόμενη σήμερα 

βιοδυναμική γεωργία.  

Η βιοδυναμική γεωργία έχει πολλά να προσφέρει στην ανθρωπότητα με πολλές δυνατότητες 

βελτίωσης της παραγόμενης τροφής χωρίς την χρήση τεχνητής γενετικής τροποποίησης και 

δηλητηρίων. Τα επισήμως αναγνωρισμένα προϊόντα βιοδυναμικής φέρουν την διεθνή διάκριση: 

demeter επιπρόσθετης της διάκρισης: βιολογικό προϊόν. 
  

 

 (γ)Ολοκληρωμένη Γεωργία 

 
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών είναι μία πολιτική που στοχεύει στο να παράσχει τη 

βάση για αποτελεσματική και κερδοφόρα παραγωγή που να είναι οικονομικά βιώσιμη και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Ενσωματώνει ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες σε σύγχρονες γεωργικές 

πρακτικές με τη χρήση προχωρημένης τεχνολογίας και σκοπεύει στην ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών κινδύνων, ταυτόχρονα με τη συντήρηση, την ενθάρρυνση και την αναδημιουργία 

αυτού που είναι περιβαλλοντικά σημαντικό. 

Η Ολοκληρωμένη Γεωργία περιλαμβάνει μία σειρά αρχών και διαδικασιών που πρέπει να 

εφαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες του περιβάλλοντος. Έχει θεωρηθεί 

ότι η Ολοκληρωμένη Γεωργία δεν διαφοροποιείται από τη βιολογική, όσον αφορά στις διαδικασίες 

και στις καλλιεργητικές τεχνικές, αλλά στα μέσα που χρησιμοποιεί. Αντιπροσωπεύει δηλαδή ένα 

πλαίσιο τεχνικών παραγωγής, το οποίο αποπειράται να δώσει ομοιοβαρή έμφαση στο περιβάλλον 

και τα γεωργικά εισοδήματα. 

Η Ολοκληρωμένη Γεωργία έχει τη δυνατότητα να απέχει αρκετά από τη συμβατική γεωργία. Η 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Ο.Δ.) δεν είναι Βιολογική Γεωργία. Η βιολογική γεωργία έχει ως 

βασική της αρχή να μην χρησιμοποιεί συνθετικές ουσίες στην καλλιέργεια. Αυτό βέβαια δεν ισχύει 

για την Ο.Δ..Η Ο.Δ. δεν εφαρμόζεται από την μία ημέρα στην άλλη. Θέλει οργάνωση, εκπαίδευση 

και τεχνογνωσία. Ο τρόπος εφαρμογής της προσαρμόζεται στην καλλιέργεια , την περιοχή και στις 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή(εχθροί, ασθένειες, άρδευση κ.ά.) . 



 

Οφέλη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: 

 -Παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων. 

-Μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό. Το όφελος έρχεται από την μείωση 

των εισροών ή/και από την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων. 

-Ορθολογικότερη χρήση των εισροών που δέχεται η καλλιέργεια. Η σωστότερη χρήση των εισροών 

μπορεί να οδηγήσει στην μείωσή τους ή και στην μεγιστοποίηση του οφέλους από την χρήση τους. 

 -Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

-Μείωση της επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας, του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή του 

προϊόντος. Λόγω αυτών και σε συνδυασμό με το ότι διασφαλίζονται τα κέρδη των γεωργών, η τάση 

στην σύγχρονη γεωργία είναι η συμμόρφωση με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και η 

πιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

  

(δ)Γεωργία ακριβείας 

Γεωργία ακριβείας είναι η διαχείριση των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τις οποίες 

κάνουμε με σκοπό να εκμεταλλευτούμε την διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των χωραφιών, 

με στόχο να μειώσει τόσο το κόστος παραγωγής, όσο και τις επιπτώσεις των εισροών στο 

περιβάλλον (εμφανίζουν μικρές ή ασήμαντες περιβαλλοντικές επιδράσεις, σε σύγκριση με τα 

τεχνητά). 



 

2)Φυσική γεωργία 
   Είναι μία μέθοδος γεωργίας, στην οποία δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα και φυτοφάρμακα, δεν 

γίνεται κατεργασία της γης, ούτε βοτάνισμα ή ζιζανιοκτονία 

  Εμπνευστής της ο ιάπωνας Masanobou Fukuoka, αγρότης, φιλόσοφος και πρώην φυτοπαθολόγος, 

την ονομάζει και μέθοδο του να μην κανείς τίποτα. Η φυσική καλλιέργεια διαφέρει ριζικά τόσο από 

την επιστημονική γεωργία όσο και από τη βιολογική ή την οργανική γεωργία, γιατί έχει ως 

φιλοσοφική αφετηρία την άποψη ότι η φύση είναι τέλεια σε αντίθεση με την ανθρώπινη γνώση που 

είναι ατελής και περιορισμένη. 

Ο βασικός στόχος του φυσικού καλλιεργητή είναι να υπηρετήσει τη φύση, να δημιουργήσει γόνιμο 

έδαφος και τέλος να πετύχει την οικονομική του αυτάρκεια. Έχει μια ολιστική θεώρηση και 

βασίζεται στη διαισθητική μη χωριστική γνώση. Μια γνώση που γεννιέται όταν ο άνθρωπος 

ταυτίζεται με τη φύση γκρεμίζοντας τη χρηστικότητα που δημιουργεί ο ανθρώπινος νους. 

 Σήμερα η φυσική καλλιέργεια έχει φτάσει στη μέγιστη απλότητα. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε αγροκτήματα, να αναβλαστήσουμε άγονους λόφους και βουνά να 

πρασινίσουμε τις έρημους και μετατρέψουμε τη γη σε παράδεισο τυλίγοντας σπόρους μέσα σε 

σβώλους από αργιλόχωμα και σπέρνοντας μια μεγάλη ποικιλία από εκατό και πλέον είδη σπόρων 

από οπωροφόρα και δασικά δέντρα, λαχανικά, σιτηρά και φυτά χλωρής λίπανσης πριν αρχίσει η 

περίοδος των βροχών ( άνοιξη – φθινόπωρο). Για να λύσουμε ταυτόχρονα το πρόβλημα της 

διάβρωσης του εδάφους, της βελτίωσης της γονιμότητας, το πρόβλημα των ασθενειών και των 

προσβολών από έντομα, το κλειδί είναι η σπορά μεγάλης ποικιλίας φυτών. 

 

 

3) Συμβατική γεωργία 
 
Η σύγχρονη γεωργική πρακτική της εντατικής γεωργικής εκμετάλλευσης που για την παραγωγή 

προϊόντων είναι εξαρτημένη από τις εισροές συνθετικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων 

αγροχημικών παρασκευασμάτων ονομάζεται συμβατική γεωργία. Η συμβατική γεωργία δυστυχώς 

βασίστηκε στη μονομερή γεωργική 

ανάπτυξη. Το τίμημα μιας ανορθολογικής και μονομερούς γεωργικής ανάπτυξης που δεν σέβεται 

τους φυσικούς πόρους (έδαφος - νερό - ενέργεια) είναι η δημιουργία οξυμένων προβλημάτων που 



χαρακτηρίζονται ως τα αδιέξοδα της συμβατικής γεωργίας. 

 Η συμβατική γεωργία έχει δημιουργήσει και οξυμένα κοινωνικά προβλήματα. Στο διατροφικό 

πρόβλημα του τρίτου κόσμου έχει συμβάλει η μονοκαλλιέργειας και η κακή κατανομή μεταξύ 

φυτικής και ζωικής παραγωγής αφού χιλιάδες στρέμματα παράγουν ζωοτροφές στις τρίτες χώρες 

για να τροφοδοτήσουν την κτηνοτροφία των αναπτυγμένων χωρών. Η βίαιη αποαγροτοποίηση 

αυτών των χωρών, οδήγησε επίσης στην αστικοποίηση,απομάκρυνε τους ανθρώπους από τη φύση 

που είχε σαν επακόλουθο τη διάλυση του αγροτικού κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού της 

υπαίθρου. 

 

Διαφορές στη βιολογική και στη συμβατική καλλιέργεια: 

1.Η φυτοπροστασία για την αντιμετώπιση των «εχθρών» αλλά και των ασθενειών στη βιολογική 

γεωργία βασίζεται σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Η εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων για 

την αντιμετώπιση κάποιων άλλων είναι αρκετά διαδεδομένη. Επίσης, η χρήση μηχανικών τρόπων 

αντιμετώπισης των εντόμων (παγίδες, πλαστικές σήτες στα παράθυρα, λάμπες προσέλκυσής τους 

κ.λπ.) χρησιμοποιείται ευρέως. Σε ένα βιολογικά καλλιεργούμενο χωράφι υπάρχει ζωή. Δεν θα 

αντικρίσουμε σε αυτό το νεκρό τοπίο του συμβατικού. 

2.Η χρήση ορμονών απαγορεύεται. Αντί αυτών χρησιμοποιούνται έντομα και φυτικά εκχυλίσματα. 

3.Τα άγρια χόρτα -«ζιζάνια»- ελέγχονται με μηχανικούς τρόπους και όχι με τη χρήση 

ζιζανιοκτόνων. 

4.Η απολύμανση του εδάφους γίνεται με τη βοήθεια του ήλιου ή άλλων φυσικών ουσιών και όχι με 

τα συνθετικά απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στη συμβατική γεωργία. 

5.Η λίπανση γίνεται με οργανικά λιπάσματα τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της γονιμότητας. Το 

έδαφος δεν αντιμετωπίζεται σαν ένα υπόστρωμα στήριξης των φυτών που κάθε 4 - 5 χρόνια 

αντικαθίσταται, αλλά σαν κάτι ζωντανό. Στο έδαφος των βιολογικών χωραφιών βρίσκουμε 

γεωσκώληκες, αλλά και άλλες μορφές ζωής. 

6.Μη έχοντας την «πολυτέλεια» των απολυμαντικών εδάφους στα βιολογικά χωράφια, δεν υπάρχει 

μονοκαλλιέργεια. Η εναλλαγή των καλλιεργειών είναι το μοναδικό όπλο στην αντιμετώπιση 

αρκετών ασθενειών αλλά και «εχθρών». 

7.Οι παραγόμενες ποσότητες πλησιάζουν περισσότερο στις αποδόσεις μιας υπαίθριας καλλιέργειας 

παρά στους δεκάδες τόνους που παράγει ένα συμβατικό θερμοκήπιο. Αυτό βέβαια έχει και την 

αρνητική του επίπτωση στο κόστος παραγωγής. 

8.Η βιολογική καλλιέργεια σε θερμοκηπιακό περιβάλλον στοχεύει κυρίως στην πρωιμότητα ή στην 

οψιμότητα και όχι στην παραγωγή προϊόντων εκτός εποχής, όπως συμβαίνει στη συμβατική 

γεωργία. Βέβαια, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν απαγορεύει την καλλιέργεια εκτός εποχής, 

πράγμα που δυστυχώς κάνουν κάποιοι βιοκαλλιεργητές λόγω της υψηλής τιμής που πετυχαίνουν. 

9.Τέλος, αλλά ίσως και το πιο σημαντικό, το βιολογικό προϊόν είναι το μοναδικό που ελέγχεται -και 

όχι δειγματοληπτικά- σε όλες τις φάσεις παραγωγής και εμπορίας του. Ολη η παραγωγική 

διαδικασία περιγράφεται στην κοινοτική νομοθεσία, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να 

γνωρίζει αυτό που αγοράζει. 

 

 



 

Λίπανση 

 • Με τον γενικό όρο λίπασμα αναφέρεται οποιαδήποτε ουσία, φυσική ή τεχνητά παρασκευασμένη, 

βελτιώνει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών .Τα λιπάσματα είτε ενισχύουν τη 

φυσική περιεκτικότητα του εδάφους σε ορισμένα χημικά στοιχεία είτε αναπληρώνουν τις 

ποσότητες αυτών των στοιχείων που απορροφήθηκαν από φυτά προηγουμένων γενεών. 

 • Φυσικές ουσίες, όπως φύλλα σε αποσύνθεση ή κοπριά ζώων άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως 

λιπάσματα σχεδόν από την εποχή που ξεκίνησαν οι πρώτες καλλιέργειες από τον άνθρωπο 

(αγροτική επανάσταση). 

 

Φυσικά λιπάσματα 

 • Τα κυριότερα οργανικά φυσικά λιπάσματα είναι η κοπριά διαφόρων, οικόσιτων ζώων, και τα 

σηπόμενα φύλλα, τα οποία μπορεί να έχουν υποστεί τη διαδικασία της κομποστοποίησης ή και όχι. 

 Τεχνητά λιπάσματα: 

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων είναι: 

 Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο, Ασβέστιο 

Τρόποι εφαρμογής λιπασμάτων 

 • Ευρεία διασπορά 

 • Εξειδικευμένη τοποθέτηση 

 • Εφαρμογή επί των φύλλων 

 • Σήμερα έχει αρχίσει να παρατηρείται μικρή στροφή στα φυσικά λιπάσματα, καθώς εμφανίζουν 

μικρές ή ασήμαντες περιβαλλοντικές επιδράσεις, σε σύγκριση με τα τεχνητά. 

 

 

Φυτοφάρμακα 

Φυτοφάρμακα λέγονται μια σειρά από φάρμακα, χημικές ουσίες που φτιάχνονται για την 

αποτελεσματική καταπολέμηση των εχθρών των φυτών. Είναι δυνατά δηλητήρια, προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας, που δρουν και σκοτώνουν ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς που βλάπτουν τις 

καλλιέργειες. 



 

 

 ΕΙΔΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

•Τα φυτοφάρμακα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Ζιζανιοκτόνα : Αυτά που καταστρέφουν τα αγριόχορτα που αναπτύσσονται στις καλλιέργειες και 

«πνίγουν» τα καλλιεργημένα φυτά. 

• Εντομοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα έντομα που κατατρώνε τα διάφορα μέρη των φυτών, χωρίς 

να βλάπτουν τα ίδια. 

 • Παρασιτοκτόνα ή Μυκητοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα ζωικά ή φυτικά παράσιτα που ζουν στα 

φυτά και τρέφονται εις βάρος τους.   

 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στα φυτοφάρμακα επηρεάζουν και καταστρέφουν τη χλωρίδα 

και την πανίδα της περιοχής όπου γίνεται χρήση τους. Ολόκληρες ομάδες ζώων και εντόμων (όχι 

μόνο των βλαβερών αλλά και ωφέλιμων) εξαφανίζονται διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία.   

 

 

Επιδράσεις στον άνθρωπο 

 • Η έκθεση σε φυτοφάρμακα έχει συνδυαστεί με επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στη 

λειτουργία του συκωτιού και των νεφρών, ανάπτυξη καρκίνων (προστάτη, στομάχου, λέμφωμα 

οισοφάγου). 

 • Επίσης, τα φυτοφάρμακα μπορούν να έχουν επίδραση στην αναπαραγωγική ισχύ του αντρικού 

πληθυσμού και ανεπιθύμητες αποβολές στις γυναίκες. 

 

Γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται ή να γίνεται λελογισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, και αν είναι 

δυνατόν να αντικαθίστανται από άλλες φυσικές παραδοσιακές μεθόδους. 

 

 

 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί 
Τι είναι τα μεταλλαγμένα ; 

• Μεταλλαγμένα ή αλλιώς γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί εκείνοι οι 

οποίοι δημιουργήθηκαν τεχνητά από τους επιστήμονες με την αφαίρεση ή την προσθήκη γονιδίων 

που προέρχονται από οργανισμούς που μπορεί να ανήκουν ακόμα και σε εντελώς διαφορετικά είδη. 

 

 



• Παράδειγμα: Οι επιστήμονες μπορούν να πάρουν γονίδια από τα ζώα και να τα μεταφέρουν στα 

φυτά ή ακόμη γονίδια από μικρόβια και να τα προσθέσουν στο καλαμπόκι. Έτσι ο νέος οργανισμός 

που θα προέλθει με αυτόν τον τρόπο θα είναι ένας τροποποιημένος οργανισμός που δε θα γινόταν  

 

ποτέ με φυσικό τρόπο. 

           

  

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ 

• Για τον άνθρωπο: 

• Από έρευνες που έχουν γίνει έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης αλλεργιών 

μέσω της κατανάλωσης μεταλλαγμένων, αύξηση της αντίστασης των μικροβίων στα αντιβιοτικά 

και μείωση της αποτελεσματικότητας αυτών των φαρμάκων. Παραγωγή νέων τοξινών από 

μεταλλαγμένα φυτά που βγάζουν τοξικές ουσίες ενάντια σε ζιζάνια και έντομα και οι οποίες μπορεί 

να είναι τοξικές και για τον άνθρωπο 



 

Για το περιβάλλον : 

 • Μέσω της γύρης μπορούν να μεταφερθούν γονίδια και σε άλλα φυτά που δεν είναι μεταλλαγμένα 

αλλά ακόμη και σε άγρια είδη και έτσι να έχουμε μια γενετική μόλυνση. 

 • Μπορεί να αυξηθεί η ανθεκτικότητα ορισμένων ζιζανίων 

 • Υπάρχει πιθανότητα εξαφάνισης των φυτών που δεν είναι μεταλλαγμένα γιατί δεν θα μπορούν να 

τα ανταγωνιστούν. 

 • Το χειρότερο βέβαια είναι ότι έτσι και ελευθερωθούν τα μεταλλαγμένα στο περιβάλλον δεν θα 

μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω. Η ζημιά ήδη θα έχει γίνει. 

 

 

Ωφελήματα για το περιβάλλον και την κοινωνία: 

 • Λιγότερη χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων 

 • Αυξημένη παραγωγή τροφίμων και ασφάλεια για τον αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό της γης 

 • Αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού που μαστίζει σήμερα ένα πολύ 

μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως 

 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 • Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα μπορεί να έχουν απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες συνέπειες με πολλούς 

και διάφορους τρόπους: 

 • Μεταφορά αλλεργιών 

 • Δημιουργία ανθεκτικών μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά λόγω μετάδοσης των γονιδίων που 

προσδίδουν την ανθεκτικότητα αυτή 



 • Πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις που μπορούν να έχουν σχέση με καρκίνο ή άλλες 

επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία 

 Ηθικά προβλήματα: 

 • Επέμβαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και παραβίαση των εσωτερικών αξιών 

φυσικών οργανισμών 

 • Αντίθεση για την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν ζωικά γονίδια και 

αντίθετα 

 • Ανάμιξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς   

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο νόμος προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή «Γενετικά 

Τροποποιημένο» σε προϊόντα που περιέχουν έως 0,9% Γ.Τ.Ο. 

Η βιολογική καλλιέργεια απορρίπτει τους Γ.Τ.Ο. και στέκεται εχθρικά απέναντί τους καθώς και στις 

εταιρίες που τους κατασκευάζουν. Υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας δεν 

έχει ενημερωθεί για τους κινδύνους που κρύβουν η Γενετική Μηχανική  και τα μεταλλαγμένα 

προϊόντα στην υγεία του ανθρώπου, των φυτών και των υπόλοιπων ζώων. Οι μεγάλες εταιρίες της 

Αγροβιομηχανίας πραγματοποιούν συνεχώς παρόμοιες μελέτες που, όμως, δείχνουν το αντίθετο. Οι 

υποστηρικτές της βιολογικής καλλιέργειας αμφισβητούν τις διαβεβαιώσεις των εταιριών, όπως με 

το ζήτημα της διασταύρωσης γενετικού υλικού, την οποία αρχικά δεν την αποδέχονταν οι εταιρίες. 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Γενετική_Μηχανική&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Γενετικά_Τροποποιημένοι_Οργανισμοί&action=edit&redlink=1


 

Γενετική Διασταύρωση 

 

Γενετική διασταύρωση (ή μόλυνση) είναι η διαφαινόμενη διαδικασία όπου μη-Γ.Τ. φυτά 

διασταυρώνονται με Γ.Τ. φυτά που καλλιεργούνται σε κοντινά χωράφια ή την ευρύτερη 

βιοπεριοχή(η απόσταση που μπορεί να ταξιδέψει το γενετικό υλικό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 

21 χλμ. μέσω της γύρης και του αέρα), επιμολύνοντας το γενετικό υλικό τους. Αυτή τη στιγμή 

πραγματοποιούνται μελέτες πάνω στο τρόπο και στη διαδικασία που συμβαίνει αυτό, αφού 

ολόκληρη η διαδικασία είναι ακόμη άγνωστη. 

 

 

 

Επιλογικά 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω οι αγροτικές καλλιέργειες όσο και οποιαδήποτε παρέμβαση 

του ανθρώπου στη φύση μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο 

και στο περιβάλλον. 

Ο άνθρωπος υποφέρει από πολλές ασθένειες τις οποίες τις έχει προκαλέσει ο ίδιος και δεν υπήρχαν 

στο παρελθόν. 

Όσον αφορά το περιβάλλον, ο άνθρωπος έχει καταφέρει, με την αλόγιστη χρήση φαρμάκων για την 

εξόντωση των εχθρών των καλλιεργειών του (έντομα, ζιζάνια) να τα κάνει πιο ανθεκτικά, με 

αποτέλεσμα να χρειάζονται ακόμα πιο ισχυρά φάρμακα (δηλητήρια). 

Είναι επιτακτική ανάγκη ο άνθρωπος (επιστήμονας, αγρότης) να βρει μια λύση ώστε να πάψουν πια 



να καταστρέφει τη φύση με μόνο σκοπό το κέρδος παραβιάζοντας φυσικούς νόμους με αποτέλεσμα 

να θέτει τον ίδιο του τον εαυτό σε κίνδυνο. 
 Πάντα υπάρχουν λύσεις, ας βρούμε την καλύτερη! 

 

Βιβλιογραφία 
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