
 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 
 
Α. ∆ασκαλοπούλου1, Χ. Γιούργα2, Α. Λούµου3, Θ. ∆άντσης4,  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η απόφαση για στροφή των γεωργών από συµβατικά γεωργικά συστήµατα σε εναλλακτικά, όπως αυτό 
της βιολογικής γεωργίας, στηρίζεται συνήθως σε µια σειρά κινήτρων που οι ίδιοι θεωρούν σηµαντικά και τα 
λαµβάνουν υπόψη τους πριν υιοθετήσουν τον συγκεκριµένο τύπο γεωργίας. Από τη δηµοσίευση του 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού (αριθ. 2092/91) περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 
των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, και µετά, οι ασχολούµενοι µε την 
βιολογική γεωργία προσαρµόζονται στις υποδείξεις του Κανονισµού. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται µια 
προϊούσα παράβλεψη του θεωρητικού και ιδεολογικού υποβάθρου της βιολογικής γεωργίας που 
περιθωριοποιώντας τις βασικές αρχές της, ενσωµατώνεται στο σύγχρονο οικονοµικό σύστηµα. 

Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται τα κίνητρα που ωθούν τους γεωργούς στην υιοθέτηση της 
βιολογικής γεωργίας και οι αντιλήψεις τους για τις αρχές που διέπουν την εφαρµογή της. Η έρευνα στηρίχθηκε 
στη συλλογή δεδοµένων µε ερωτηµατολόγια, που συµπληρώθηκαν σε 169 βιοκαλλιεργητές, στους νοµούς 
Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. ∆ιερευνήθηκαν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των βιοκαλλιεργητών, οι 
γνώσεις στους σε θέµατα που αφορούν στον ορισµό και στις αρχές της βιολογικής γεωργίας, ο βαθµός 
σύνδεσης των παραπάνω µε τα κίνητρα που τους ώθησαν στην υιοθέτησή της.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι βιοκαλλιεργητές ασκούν την βιολογική γεωργία κάτω 
από ένα σχετικά χαµηλό επίπεδο γνώσης του ορισµού και των αρχών της. Στην ενασχόλησή τους µε αυτή 
ωθούνται κυρίως από περιβαλλοντικά και οικονοµικά κίνητρα, ενώ το ιδεολογικό πλαίσιο της βιολογικής 
γεωργίας δεν αποτελεί σηµαντικό λόγο για την υιοθέτησή της. 
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1. Εισαγωγή 

 Η γενικότερη τάση που επικρατεί στην Ευρώπη, αλλά και τα προβλήµατα που αφορούν στο 

περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία παγκόσµια, οδηγούν, τις αναπτυγµένες χώρες, στη µετατροπή των 

συµβατικών καλλιεργητικών συστηµάτων σε φιλικά προς το περιβάλλον συστήµατα. Ειδικότερα τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται µια τάση στροφής του πρωτογενούς τοµέα στη βιολογική γεωργία. Στην Ευρώπη σήµερα 

η βιολογική γεωργία, παρόλο που καταλαµβάνει µόλις το 3,24% (FiBL5) της συνολικά καλλιεργούµενης 

έκτασης, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον λόγω της δυναµικής που αναπτύσσει, τόσο κατά την παραγωγή, όσο 

και στην κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων (Michelsen, 2001). Στην Ελλάδα, η γεωργική δραστηριότητα 

και το επιστηµονικό ενδιαφέρον, για τα φιλικά προς το περιβάλλον συστήµατα και τις εναλλακτικές µορφές 

γεωργίας, επικεντρώνεται στην άσκηση της βιολογικής αλλά και της ολοκληρωµένης γεωργίας (Καµπουράκης, 

2003). 

Στην πράξη, η απόφαση για µετάβαση των γεωργών από τα συµβατικά σε εναλλακτικά γεωργικά 

συστήµατα, όπως η βιολογική γεωργία, στηρίζεται συνήθως σε µια σειρά κινήτρων, τα οποία λαµβάνουν 

υπόψη τους πριν υιοθετήσουν τον συγκεκριµένο τρόπο παραγωγής. Σε επιστηµονικό επίπεδο, όµως, τίθεται το 

ερώτηµα: σε ποιο βαθµό οι παραγωγοί επιλέγουν την βιολογική γεωργία συνειδητά, υιοθετούν την φιλοσοφία 

της και την εφαρµόζουν στην πράξη ακολουθώντας τις αρχές της; 

Οι έρευνες µέχρι σήµερα αναφέρουν ποικίλα κίνητρα που ωθούν στην άσκηση της βιολογικής 

γεωργίας. Παράλληλα, ορισµένες έρευνες αναφέρονται και στους λόγους που επηρεάζουν την απόφαση των 

συµβατικών αγροτών να στραφούν στη βιοκαλλιέργεια (Fairweather, 1999). 

Η Ε.Ε. απέκτησε την πρώτη νοµοθετική πράξη για τη βιολογική γεωργία µε τη δηµοσίευση του 

Ευρωπαϊκού Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.2092/91. Οι πρώτες ενισχύσεις στη βιολογική γεωργία 

χορηγήθηκαν το 1992, µε την ένταξή της στην αγρο-περιβαλλοντική πολιτική (Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή, 2005). 

Ο Κανονισµός αυτός του Συµβουλίου, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων 

και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, δηµιουργεί, τόσο το εννοιολογικό, 

όσο και το νοµικό υπόβαθρο για την ουσιαστική διαφοροποίηση της βιολογικής παραγωγής από τη συµβατική 

και καθιερώνει πολιτικές επιδοτήσεων στους βιοκαλλιεργητές στο πλαίσιο των συνοδευτικών µέτρων της ΚΑΠ 

(Φωτόπουλος και Κρυστάλης, 2003). 

Η βιολογική γεωργία, όµως, αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστηµα παραγωγής και διαχείρισης των 

αγροτικών προϊόντων, που αν παραβλέψει τις βασικές αρχές της ενσωµατώνεται στο σύγχρονο οικονοµικό 

σύστηµα, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είναι ενσωµατωµένη η συµβατική γεωργία (Trewavas, 2001b; Rigby 

and Caaceres, 2001). Η ενσωµάτωση αυτή ενθαρρύνεται από τον τρόπο ενίσχυσης της δραστηριότητας, αφού η 

βιοκαλλιέργεια επιδοτείται ως εναλλακτικός τρόπος παραγωγής ανεξάρτητα από την απόδοσή της και την 
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ποιότητα των προϊόντων της. Έτσι, ενισχύοντας τα οικονοµικά τους κίνητρα, δίνεται σηµαντική ώθηση στους 

γεωργούς να ασχοληθούν µε τη βιοκαλλιέργεια (Φωτόπουλος και Κρυστάλης, 2003). 

 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Η υιοθέτηση από τους γεωργούς της βιολογικής γεωργίας γίνεται µε βάση ορισµένα κίνητρα όπως αυτά 

της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, της υγείας παραγωγών και καταναλωτών, της διευκόλυνσης στη διάθεση 

των προϊόντων, της υψηλότερης τιµής πώλησης κ.α. Με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα έγινε µια προσπάθεια 

κατάταξης των κινήτρων σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες. 

α) Οικονοµικά κίνητρα 

Το οικονοµικό κίνητρο είναι πολύ σηµαντικό για τις επιλογές των βιοκαλλιεργητών, αφού η οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα αφορά στην ικανότητα διατήρησης ικανοποιητικού βαθµού δυναµικότητας της 

εκµετάλλευσής τους (Φωτόπουλος και Κρυστάλης, 2003). Εξ άλλου η βιολογική γεωργία εφαρµόζει λιγότερα 

αγροχηµικά και ταυτόχρονα επιδιώκει να µη µειωθούν οι αποδόσεις ή τα καθαρά κέρδη, µε συνέπεια τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα για τους γεωργούς να είναι σηµαντικά (Pretty, 1998). Πλήθος ερευνών 

υποδεικνύουν τη σηµασία του οικονοµικού κινήτρου στη λήψη της απόφασης για µετάβαση από τη συµβατική 

στη βιολογική καλλιέργεια. 

Στη Σουηδία έρευνα σε βιοκαλλιεργητές οι οποίοι επιχορηγούνταν για την βιοκαλλιέργεια που 

ασκούσαν, έδειξε ότι η επιδότηση είχε µια έντονη επιρροή στην απόφασή τους να στραφούν σε αυτόν τον τύπο 

γεωργίας (Kvist, 1994). Στην Ανατολική Γερµανία επίσης έχει διαπιστωθεί ότι οι αγρότες που µετατρέπουν την 

καλλιέργειά τους από συµβατική σε βιολογική στηρίζονται κυρίως σε οικονοµικά παρά σε ιδεολογικά ή ηθικά 

κίνητρα (Bruckmeier et al., 1994). 

Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και έρευνες στις Η.Π.Α, οι οποίες έδειξαν ότι οι βιοκαλλιεργητές 

στράφηκαν στη βιολογική γεωργία χωρίς να ενστερνίζονται τις αρχές που την διέπουν και εφάρµοσαν µια 

γεωργία «χαµηλών εισροών» έχοντας ως θεµελιώδες κίνητρο την οικονοµική τους επιβίωση (Cacek & 

Langner, 1986). 

Τέλος, είναι αποδεκτό ότι οι εκµεταλλεύσεις µικρής κλίµακας και χαµηλών εισροών –συχνές στη 

βιοκαλλιέργεια- είναι πιο ασφαλείς για τους γεωργούς, τόσο οικονοµικά όσο και κοινωνικά, αφού συνήθως 

είναι οικογενειακής µορφής (Σιάρδος και Κούτσουρης, 2002). 

Η διαπίστωση, σε πολλές περιπτώσεις, υψηλότερων οικονοµικών απολαβών λόγω της άµεσης σχέσης 

παραγωγού-καταναλωτή, που χαρακτηρίζει τη βιολογική γεωργία, ενισχύει την απόφαση για µετάβαση από τη 

συµβατική στη βιολογική καλλιέργεια. Πράγµατι, έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Colorado έδειξε ότι οι 

βιοκαλλιεργητές που πωλούν τα βιολογικά τους προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές κερδίζουν σε 

εισόδηµα µέχρι και 44% (MacRae, 1990). 

Επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία έχει διαπιστωθεί ότι οι τιµές των βιολογικών προϊόντων είναι περίπου 50 

µε 100% υψηλότερες από τις τιµές των φυτικών προϊόντων συµβατικής παραγωγής, όσον αφορά στα ετήσια 

είδη (κηπευτικά και αροτραίες καλλιέργειες), και θεωρείται πολύ πιθανόν οι υψηλότερες οικονοµικές απολαβές 
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από την πώληση των βιολογικών προϊόντων να αποτελούν σηµαντικό κίνητρο ένταξης των αγροκτηµάτων των 

γεωργών στη βιολογική γεωργία (Lampkin & Measures, 1995). 

Τέλος, η απάντηση των βιοκαλλιεργητών (πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων) σε σχετική έρευνα, ότι 

αν µειωθεί η οικονοµική ενίσχυση που λαµβάνουν για τη βιοκαλλιέργεια θα στραφούν στη συµβατική γεωργία 

(Fairweather & Campbell, 1996), υποδεικνύει τη σηµασία του οικονοµικού παράγοντα ως κινήτρου για την 

άσκηση της βιολογικής γεωργίας. 

β) Περιβαλλοντικά κίνητρα 

Σε πολλές περιπτώσεις τα κίνητρα για την άσκηση της βιολογικής γεωργίας στηρίζονται στην 

περιβαλλοντική συνείδηση των καλλιεργητών. Σε πολλές χώρες οι έρευνες δείχνουν ότι οι βιοκαλλιεργητές 

θέτουν την προστασία του περιβάλλοντος πάνω από την οικονοµική απόδοση της εκµετάλλευσής τους (Mc 

Cann et al., 1997). 

Πράγµατι, από έρευνα σε βιολογικά και βιοδυναµικά αγροκτήµατα στη ∆ανία διαπιστώθηκε ότι τα 

κίνητρα για τη στροφή στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων ήταν κυρίως περιβαλλοντικά και όχι οικονοµικά 

(Dubgaard και Sorensen, 1988). Επίσης, έρευνα σε καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων του Καναδά κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι οι βιοκαλλιεργητές θέτουν την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή υγιεινών 

τροφίµων πάνω από την οικονοµική απόδοση της εκµετάλλευσής τους (Milder et al. 1991). 

Παρόµοια είναι τα συµπεράσµατα µιας πιο σύγχρονης έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στη Νορβηγία 

όπου διαπιστώθηκε ότι το βασικό κίνητρο υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας από τους καλλιεργητές ήταν η 

ανησυχία τους σε θέµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος (Storstad και Bjorkhaug, 2003). 

Τέλος, η ποιότητα των πόρων αποτελεί επίσης παράµετρο που επηρεάζει την απόφαση των αγροτών για 

την άσκηση της βιοκαλλιέργειας, αφού η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους σε υψηλά επίπεδα απασχολεί 

έντονα τους γεωργούς (Fairweather, 1999). Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε και µεταγενέστερη έρευνα 

στην οποία το θεµελιώδες κίνητρο υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας από τους αγρότες είναι η διατήρηση 

της γονιµότητας και ποιότητας του εδάφους (Duram, 2000). Επίσης, οι βιοκαλλιεργητές εµφανίζονται 

ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα υποβάθµισης της ποιότητας του νερού, ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων 

και ατµοσφαιρικής ρύπανσης, από την άσκηση της συµβατικής γεωργίας και αναφέρονται στην ανησυχητική 

ύπαρξη παρασιτοκτόνων στα τρόφιµα (Mc Cann et al., 1997). 

γ) Ιδεολογικά κίνητρα

Η βιολογική γεωργία δεν αποτελεί απλώς µια εναλλακτική διαχείριση του αγροτικού συστήµατος, αλλά 

έχει και άλλες σηµαντικές προεκτάσεις. Αποτελεί µια στάση ζωής, δηλαδή µια καινούργια πρόταση στο 

παραγωγικό σύστηµα. Εκφράζει µια διαφορετική σχέση γης-ανθρώπου, µια εναλλακτική σχέση του 

παραγωγού µε το αγροτροφικό σύµπλεγµα και προτείνει έναν νέο τρόπο επαφής παραγωγού-καταναλωτή (Vos, 

2000). Έτσι, είναι πιθανό σε µια καθολική στροφή της γεωργίας προς τον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας, οι 

κοινωνίες που θα διαµορφωθούν να είναι ριζικά διαφορετικές από τις σηµερινές ως προς την οργάνωση της 

παραγωγής. Αναπτύσσεται, λοιπόν, ένα ιδεολογικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας που µπορεί να αποτελέσει 

κατευθυντήριο άξονα για την εξέλιξη και την δυναµική της γεωργίας γενικότερα (Allen και Kovach, 2000).  
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Μελετώντας τα ιδεολογικά κίνητρα των βιοκαλλιεργητών, πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στον 

στόχο που θέτει η βιολογική γεωργία όσον αφορά στην αυτάρκεια και την αυτονοµία των καλλιεργητών από τη 

βιοµηχανία γεωργικών εφοδίων (Verhoog et al., 2002). Στη βιολογική γεωργία οι πρακτικές που 

χρησιµοποιούνται, δηµιουργούν συνθήκες ανακύκλωσης των θρεπτικών στοιχείων και της οργανικής ουσίας 

(Altieri, 1995). Παράλληλα, ο γεωργός για τη διάθεση της παραγωγής αναπτύσσει διαδικασίες και κανάλια 

µηδενικού επιπέδου, δηλαδή την πώληση των προϊόντων του απευθείας στον καταναλωτή (Buck et al., 1997). 

Πράγµατι, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο 81% των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στην 

Ιρλανδία εξάχθηκε το συµπέρασµα ότι οι βιοκαλλιεργητές παρακινούνται πρωτίστως από ιδεολογικά κίνητρα 

για τη στροφή τους στη βιολογική γεωργία (Willer & Gillmour, 1992). Επίσης, στην Ολλανδία διαπιστώθηκε 

ότι η πλειοψηφία των γεωργών που αποφάσισαν να εντάξουν το αγρόκτηµά τους στη βιολογική γεωργία 

παρακινήθηκε από µια ιδεολογική και φιλοσοφική προσέγγιση της έννοιας του οικοσυστήµατος και της 

συµβίωσης των έµβιων όντων µέσα σε αυτό (Duram, 2000). 

Εν τούτοις, ορισµένες έρευνες υποδεικνύουν ότι, ενώ παλαιότερα (δεκαετία του ’60) οι παραγωγοί 

βιολογικών προϊόντων παρακινούνταν πρωτίστως από ιδεολογικούς λόγους, από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 

το κίνητρο αυτό άρχισε να εκλείπει (Cacek και Langner, 1986). Στη σύγχρονη κοινωνία το ιδεολογικό στοιχείο 

που χαρακτήριζε την βιολογική γεωργία στο παρελθόν έχει πάψει να υφίσταται, ιδιαίτερα µετά την 

ενσωµάτωση της τελευταίας στο σύγχρονο οικονοµικό σύστηµα (Rigby & Caaceres, 2001). 

δ) Κοινωνικά κίνητρα  

Τα κίνητρα των βιοκαλλιεργητών συνήθως είναι συνδεδεµένα µε κοινωνικούς λόγους (Padel, 1994) και 

θεωρείται ότι κυρίαρχο ρόλο στη λήψη της απόφασης για την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας από τους 

καλλιεργητές έχουν οι προσωπικές αξίες και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους (Darnhofer et al., 2005). 

Κίνητρο η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας

Η γνώση που έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις της 

συµβατικής γεωργίας στην υγεία των παραγωγών και των καταναλωτών, αποτελεί σηµαντικό κίνητρο των 

γεωργών στη λήψη της απόφασης για τη στροφή τους στη βιολογική καλλιέργεια. Η ανησυχία των 

βιοκαλλιεργητών έγκειται στη διασφάλιση της υγείας, τόσο της δική τους και του συγγενικού τους 

περιβάλλοντος, όσο και του κοινωνικού συνόλου (Fairweather, 1999). Αναµφισβήτητα, οι πιο υγιεινές 

συνθήκες εργασίας µέσα σε ένα βιολογικό αγρόκτηµα, σε σχέση µε ένα συµβατικό, ωθούν ένα σηµαντικό 

ποσοστό των απασχολούµενων µε τη καλλιέργεια της γης να στραφεί στην βιοκαλλιέργεια (Mc Cann et al., 

1997). 

Πράγµατι, έρευνες που διεξήχθηκαν στο πεδίο των κινήτρων σε Β. Αµερική, Νορβηγία και Κορέα 

κατέληξαν στα παραπάνω συµπεράσµατα. Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Β. Αµερική σε δείγµα 58 

βιοκαλλιεργητών τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι παραγωγοί ασκούν τη βιολογική γεωργία επειδή ανησυχούν, 

κυρίως, για την υγεία τη δική τους και της οικογένειάς τους (Lockeritz και Madden, 1987). Επίσης, η ανησυχία 

των Νορβηγών γεωργών για τις αρνητικές επιπτώσεις της συµβατικής γεωργίας στην ποιότητα ζωής και στην 

ευηµερία του κοινωνικού συνόλου οδήγησαν τους τελευταίους στην καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων 

(Storstad και Bjorkhaug, 2003). Τέλος, έρευνα στην Κορέα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι λόγοι που 
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παρακινούν τους γεωργούς να ασχοληθούν µε τη βιολογική γεωργία είναι η επιθυµία τους να εφαρµόζουν 

καλλιεργητικές πρακτικές που δεν έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (Hong, 1994). 

Κίνητρο η επαγγελµατική πρόκληση 

Η άσκηση µιας γεωργικής δραστηριότητας υψηλότερης ποιότητας αποτελεί επαγγελµατική πρόκληση 

για ένα σηµαντικό αριθµό γεωργών που λαµβάνουν την απόφαση να εντάξουν την εκµετάλλευσή τους στη 

βιολογική γεωργία (Padel, 1994). Η ποιότητα των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση των παραγόµενων 

προϊόντων, καθώς και η θρεπτική τους αξία και η βελτιωµένη γεύση τους, επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την 

απόφαση των καλλιεργητών στην επιλογή του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας (Fairweather, 1999). Οι 

βιοκαλλιεργητές, επίσης, υποστηρίζουν ότι οι βιολογικές εισροές που χρησιµοποιούν στα αγροκτήµατά τους 

οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας σε αντίθεση µε τη χρησιµοποίηση συνθετικών 

φυτοφαρµάκων από τα συµβατικά γεωργικά συστήµατα παραγωγής (Trewavas, 2001a). 

Είναι προφανές ότι οι βιοκαλλιεργητές ωθούνται από ποικίλα κίνητρα στη λήψη της απόφασης να 

εφαρµόσουν την βιολογική καλλιέργεια στην εκµετάλλευσή τους. Σήµερα, ο χώρος στον οποίο κινείται η 

παραγωγή και η διάθεση των βιολογικών προϊόντων είναι ένα µωσαϊκό, το οποίο διαµορφώνεται από εµπόρους 

διαφόρων προθέσεων, διάφορους πιστοποιητικούς οργανισµούς και κυρίως νέους αγρότες που εφαρµόζουν 

ποικίλες καλλιεργητικές πρακτικές και έχουν αµφισβητήσιµες  προθέσεις και κίνητρα απέναντι στη βιολογική 

γεωργία (Fairweather, 1999). 

 

Τα κίνητρα που ωθούν τους καλλιεργητές στην εφαρµογή της βιοκαλλιέργειας, παρά την µέχρι τώρα  

έρευνα, απαιτούν συστηµατικότερη προσέγγιση προκειµένου να διερευνηθεί η βαρύτητα του καθενός στη 

λήψη απόφασης των καλλιεργητών. Κύριος αντικειµενικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση 

των γνώσεων των βιοκαλλιεργητών σε θέµατα που αφορούν στις αρχές της βιολογικής γεωργίας και των 

κινήτρων ενασχόλησής τους µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.  

 

3. Επιλογή περιοχής έρευνας 

Η γεωγραφική περιοχή της µελέτης περιλαµβάνει τρεις κατά κύριο λόγο αγροτικούς νοµούς της 

Ελλάδας, µε στόχο τη συµµετοχή στην έρευνα βιοκαλλιεργητών που καλλιεργούν διαφορετικά είδη έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η οµοιοµορφία στις απαντήσεις, που λαµβάνεται συνήθως από καλλιεργητές µε το ίδιο 

καλλιεργούµενο είδος.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στους νοµούς Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας: 

Ο νοµός Λάρισας αποτελεί το νοµό της χώρας µε το υψηλότερο ποσοστό καλλιεργούµενης έκτασης. Τα 

κύρια βιολογικά είδη που παράγονται στον νοµό Λάρισας είναι τα κηπευτικά και τα αροτραία φυτά. Τα 

αροτραία φυτά που καλλιεργούνται κατά κύριο λόγο και σε µεγάλες εκτάσεις στο συγκεκριµένο νοµό είναι τα 

σιτηρά, τα οποία αποτελούν την πιο σηµαντική οικογένεια φυτών από την άποψη της συµβολής τους στην 

ανθρώπινη διατροφή. Τα κηπευτικά, που αποτελούν το δεύτερο σηµαντικότερο είδος διατροφής για τον 

άνθρωπο, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως είδη µε µικρό βιολογικό κύκλο και αυξηµένη ευαισθησία 

στους παθογόνους µικροοργανισµούς και στην έλλειψη νερού. Ως εκ τούτου, ο παραγωγός βιολογικών 
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κηπευτικών έχει αυξηµένες ανάγκες σε βιολογικά αγροεφόδια, ειδική τεχνογνωσία (αµειψισπορές, 

πολυκαλλιέργεια κ.ά.) και συχνά αναπτύσσει και εµπορική δραστηριότητα (Βλοντάκης κ.ά., 2001). 

Στο χερσαίο τµήµα του νοµού Μαγνησίας ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα 

παραγωγής εισοδήµατος. Η βιολογική γεωργική απασχόληση στο συγκεκριµένο νοµό επικεντρώνεται στην 

καλλιέργεια πολυετών φυτών και συγκεκριµένα στην καλλιέργεια ελιάς και οπωροφόρων δέντρων. Η ελιά 

καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό εκτάσεων που καλλιεργούνται βιολογικά στην Ελλάδα. Οι λόγοι 

επέκτασής της σχετίζονται µε τη εύκολη, σε σύγκριση µε άλλα βιολογικά καλλιεργούµενα είδη, αντιµετώπιση 

των προβληµάτων φυτοπροστασίας και λίπανσης χάρη στην τεχνογνωσία που έχει συγκεντρωθεί (Βακουφάρης 

κ.ά., 2002). Αντίθετα, τα οπωροφόρα δέντρα, ανάλογα µε το είδος, χρειάζονται ποικίλες καλλιεργητικές 

επεµβάσεις, όπως λίπανση, κλάδεµα, πότισµα, αραίωµα καρπών κ.τ.λ., που καθιστούν την καλλιέργεια πιο 

απαιτητική σε αγροεφόδια και ανθρώπινη εργασία (Βλοντάκης κ.ά., 2001). 

Η γεωργία αποτελεί για το νοµό Φθιώτιδας την σπουδαιότερη παραγωγική δραστηριότητα. Η κυριαρχία 

της βιολογικής δεντροκαλλιέργειας είναι χαρακτηριστική µε εντονότερη αυτή των ελαιώνων (Βακουφάρης 

κ.ά., 2002). Σηµαντικό ποσοστό των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων στο νοµό Φθιώτιδας καλύπτει η 

αµπελοκαλλιέργεια, µια καλλιέργεια τυπική των µεσογειακών αγροοικοσυστηµάτων (Βλοντάκης κ.ά., 2001).  

Οι κατάλογοι των βιοκαλλιεργητών καταρτίστηκαν µετά από προσωπική επαφή µε τους αρµόδιους 

φορείς της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κάθε νοµού κατά το έτος 2005. 

 

4. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η προσέγγιση του θέµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη διερεύνηση της γνώσης και της στάσης των 

βιοκαλλιεργητών σε σχέση µε τα κίνητρα που τους ωθούν στη βιοκαλλιέργεια. Έτσι, διερευνήθηκαν τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά των αρχηγών, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεών τους, οι 

γνώσεις στους σε θέµατα που αφορούν στην έννοια και στις αρχές της βιολογικής γεωργίας και οι λόγοι που 

τους ώθησαν στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας. 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του ερωτηµατολογίου συνέντευξης, το οποίο 

απευθύνθηκε σε ολόκληρο τον πληθυσµό των βιοκαλλιεργητών του νοµού Λάρισας, στον πληθυσµό της 

χερσαίας χώρας του νοµού Μαγνησίας και στο σύνολο των βιοκαλλιεργητών του νοµού Φθιώτιδας µε 

εξαίρεση αυτούς που ασχολούνται µόνο µε την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια6. Κάθε µία από τις συνεντεύξεις 

διήρκησε 20-30 λεπτά και έλαβαν χώρα στους τρεις νοµούς µελέτης κατά την περίοδο: ∆εκέµβριος 2004- 

Ιανουάριος 2005. 

Ο συνολικός αριθµός των βιοκαλλιεργητών στην περιοχή της έρευνας ήταν 244 και σε αυτούς δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι βιοκαλλιεργητές της νησιωτικής περιοχής του Ν. Μαγνησίας και αυτοί που 

καλλιεργούσαν αποκλειστικά βιολογική ελιά στο Ν. Φθιώτιδας. Από την επιτόπια έρευνα προσδιορίσθηκαν 

 
6 Τα υψηλά ποσοστά υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας από ελαιοπαραγωγούς στο νοµό Φθιώτιδας οδήγησε στην εξαίρεση αυτών 
που καλλιεργούν µόνο βιολογικές ελιές από τον πληθυσµό. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να ληφθούν εξίσου υπόψη οι 
απαντήσεις των γεωργών που καλλιεργούν κάποιο άλλο βιολογικό είδος, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η βιοκαλλιέργεια της ελιάς 
έχει περιορισµένες διαφορές από τη συµβατική (λίπανση, καταπολέµηση δάκου). 
 



181 ενεργοί βιοκαλλιεργητές και στην έρευνα συµµετείχαν οι 169 από αυτούς. Η ανάλυση των δεδοµένων της 

έρευνας έγινε µε το στατιστικό έλεγχο Χ2, προκειµένου να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ της γνώσης των αρχών 

της βιολογικής γεωργίας, της στάσης για µελλοντική βιοκαλλιέργεια και των οµάδων των κινήτρων που 

ώθησαν τους βιοκαλλιεργητές στη βιολογική γεωργία. Τέλος διερευνάται η σχέση των κοινωνικών 

χαρακτηριστικών του αρχηγού της εκµετάλλευσης µε τη γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας. Η 

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. (Statistical Package for Social 

Sciences). 

 

5. Αποτελέσµατα της έρευνας 

Η αξιολόγηση των κινήτρων που ώθησαν τους καλλιεργητές στη βιολογική γεωργία έγινε µε την 

εκτίµηση της κυρίαρχης οµάδας κινήτρων, δεδοµένου ότι θεωρήθηκε πως αυτή αποτελεί το σηµαντικότερο 

παράγοντα που τους ώθησε στην βιοκαλλιέργεια. Σύµφωνα µε αυτό, η πλειονότητα (52,7%) των 

βιοκαλλιεργητών οδηγείται στη βιοκαλλιέργεια παρακινούµενη από περιβαλλοντικά κίνητρα. Ακολουθούν τα 

οικονοµικά κίνητρα (21,9%), έπονται τα κοινωνικά (13%) και τέλος έρχονται τα ιδεολογικά κίνητρα (12,4%) 

(Γράφηµα 1). 
 

Γράφηµα 1: Κίνητρα ενασχόλησης µε τη βιολογική γεωργία από τους βιοκαλλιεργητές 
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Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι βιοκαλλιεργητές έχουν µέση ηλικία περίπου 47 έτη 

και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι σχετικά υψηλό αφού µόνο το 18,4% έχει λάβει µόνο την Πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. Ως προς την κύρια απασχόλησή τους, το 66,9% (113 άτοµα) έχουν τη γεωργία, ενώ το 33,1% (56 

άτοµα) ασχολούνται µε τη γεωργία ως δεύτερη απασχόληση.  
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Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ της ηλικίας των βιοκαλλιεργητών, του 

επίπεδου εκπαίδευσής τους και της κύριας απασχόλησής τους µε τις κατηγορίες των κινήτρων που τους 

ώθησαν στη βιολογική γεωργία. ∆ηλαδή τα κίνητρα που ωθούν τους βιοκαλλιεργητές στην υιοθέτηση της 

βιολογικής γεωργίας είναι ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την κύρια απασχόλησή 

τους.  
 

Πίνακας 1: Συσχετίσεις του κυρίαρχου κινήτρου µε τις µελλοντικές βλέψεις των καλλιεργητών και τη γνώση 

τους όσον αφορά στις αρχές τις βιολογικής γεωργίας 

 

Περιβ/κά 

Κίνητρα 

Οικονοµικά

Κίνητρα 

Κοινωνικά 

Κίνητρα 

Ιδεολογικά 

Κίνητρα 

Σύνολο 

 
 

Πίνακας 1 
Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Στατιστικός 

Έλεγχος 

Ναι 12 13,5 1 2,7 3 13,6 7 33,3 23 13,6 

Μερικώς 29 32,6 7 18,9 4 18,2 5 23,8 45 26,6 

Όχι 48 53,9 29 78,4 15 68,2 9 42,9 101 59,8 

Γνώση 

Αρχών 

Βιολογικής 

Γεωργίας Σύνολο 89 100 37 100 22 100 21 100 169 100 

 

Χ2=15,819 

α< 0,05 

 

Μόνο βιολογική 

γεωργία 

 

71 

 

79,8 

 

20 

 

54,1 

 

15 

 

68,2 

 

20 

 

95,2 

 

126 

 

74,6 

Βιολογική και 

Συµβατική γεωργία 

 

18 

 

20,2 

 

17 

 

45,9 

 

7 

 

31,8 

 

1 

 

4,8 

 

43 

 

25,4 

Μελλοντική 

ενασχόληση 

µε τη 

γεωργία 

Σύνολο 89 100 37 100 22 100 21 100 169 100 

 

Χ2=14,683 

α< 0,01 

Συνέχιση Β.Γ. 81 91,0 26 70,3 21 95,5 19 90,5 147 87,0 

Παύση Β.Γ 8 9,0 11 29,7 1 4,5 2 9,5 22 13,0 

Μελλοντική 

ενασχόληση 

µε τη Β.Γ. 

χωρίς 

ενίσχυση 

Σύνολο 89 100 37 100 22 100 21 100 169 100 

 

Χ2=12,023 

α< 0,01 
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Η επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας έδειξε ότι πλήρη γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας 

έχει το 13,6% των βιοκαλλιεργητών, ορισµένες από τις αρχές γνωρίζει το 26,6%, ενώ η πλειοψηφία τους 

(59,8%) δεν γνώριζε καµία από τις αρχές (Πίνακας 1). Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε ότι υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ της γνώσης των αρχών και  των κινήτρων που τους ώθησαν στη βιοκαλλιέργεια. 

Συγκεκριµένα το 33,3% των καλλιεργητών που επηρεάστηκαν από ιδεολογικά κίνητρα για να εντάξουν το 

αγρόκτηµά τους στη βιολογική γεωργία γνωρίζει πλήρως τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Το 32,6% των 

καλλιεργητών που επηρεάστηκαν από περιβαλλοντικά κίνητρα γνωρίζει ορισµένες από τις αρχές, ενώ η 

πλειονότητα των καλλιεργητών που παρακινήθηκαν από οικονοµικά (78,4%) και κοινωνικά (68,2%) κίνητρα 

δεν γνωρίζει καµία από τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας (Πίνακας 1). Εποµένως οι βιοκαλλιεργητές 

που ωθούνται από ιδεολογικά και περιβαλλοντικά κίνητρα έχουν αυξηµένη ή µερική αντίστοιχα γνώση των 

αρχών της βιολογικής γεωργίας, ενώ όσοι ωθούνται από οικονοµικά και κοινωνικά φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν 

τις αρχές της.  
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Ως προς τη µελλοντική ενασχόληση των καλλιεργητών µε τη γεωργία διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα 

(74,6%) σκοπεύει να καλλιεργεί µόνο βιολογικά (Πίνακας 1). Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε σηµαντικές 

διαφορές στη σχέση µεταξύ κινήτρων και µελλοντικής ενασχόλησης. Συγκεκριµένα το 95,2% των 

βιοκαλλιεργητών που παρακινήθηκαν από ιδεολογικά και το 79,8% από περιβαλλοντικά κίνητρα δηλώνουν ότι 

στο µέλλον θα ασχοληθούν µόνο µε τη βιοκαλλιέργεια. Ακόµη, οι καλλιεργητές που ωθούνται από οικονοµικά 

(45,9%) και κοινωνικά (31,8%) κίνητρα σε µεγαλύτερο ποσοστό, έναντι των άλλων δύο κατηγοριών, θα 

ασχοληθούν παράλληλα µε βιολογική και συµβατική γεωργία (Πίνακας 1). Εποµένως οι βιοκαλλιεργητές που 

ωθούνται από ιδεολογικά και περιβαλλοντικά κίνητρα προσανατολίζονται στην άσκηση µελλοντικά 

αποκλειστικά µε τη βιολογική γεωργία, ενώ όσοι ωθούνται από οικονοµικά και κοινωνικά κίνητρα 

προσανατολίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό στην ταυτόχρονη άσκηση βιολογικής και συµβατικής γεωργίας. 

Όσον αφορά στην ενασχόληση των καλλιεργητών µε τη βιοκαλλιέργεια χωρίς οικονοµική ενίσχυση 

στην πλειονότητά τους (87%) σκοπεύουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα ανεξάρτητα από 

την χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης (Πίνακας 1). Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε ότι υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές και συγκεκριµένα οι καλλιεργητές που ωθούνται από κοινωνικά (95,5%), περιβαλλοντικά 

(91,0%) και ιδεολογικά (90,5%) κίνητρα θα συνεχίσουν τη βιοκαλλιέργεια και χωρίς ενίσχυση, ενώ όσοι 

ωθούνται από οικονοµικά κίνητρα σε µικρότερο ποσοστό (70,3%) (Πίνακας 1). ∆ηλαδή, οι βιοκαλλιεργητές 

που ωθούνται από τα οικονοµικά κίνητρα σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άλλους θα εγκαταλείψουν αν 

παύσει η χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης. 

 

Πίνακας 2: Συσχετίσεις της γνώσης των αρχών της βιολογική γεωργίας µε κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

βιοκαλλιεργητών και τις µελλοντικές του βλέψεις. 

Γνώση των 

αρχών 

Μερική γνώση 

των αρχών 

Μη γνώση των 

αρχών 

Σύνολο 

 
 

Πίνακας 2 
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Αποτελέσµατα 

Στατιστικού 

Ελέγχου 

21-35 3 15,0 10 50,0 7 35,0 20 100 

36-50 16 18,8 21 24,7 48 56,5 85 100 

>50 4 6,3 14 21,8 46 71,9 64 100 

Ηλικία 

καλλιεργητών 

 

 Σύνολο 23 13,6 45 26,6 101 59,8 169 100 

 

Χ2=12,815 

α< 0,05 

Πρωτοβάθµια 1 3,2 5 16,1 25 80,7 31 100 

∆ευτεροβάθµια 4 5,6 19 26,8 48 67,6 71 100 

Τριτοβάθµια 18 26,9 21 31,3 28 41,8 67 100 

Εκπαίδευση 

καλλιεργητών 

Σύνολο 23 13,6 45 26,6 101 59,8 169 100 

 

Χ2=22,883 

α< 0,001 

 

Η διερεύνηση της σχέσης των κοινωνικών χαρακτηριστικών του αρχηγού της  εκµετάλλευσης µε τη 

γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας πραγµατοποιήθηκε ως προς την ηλικία, το εκπαιδευτικό του 

επίπεδο και την κύρια απασχόλησή του. Όσον αφορά στην κύρια απασχόληση δεν υπάρχουν στατιστικές 

διαφορές ως προς τη γνώση των αρχών. Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) ως προς την ηλικία είχε στατιστικά 
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σηµαντικές διαφορές και µάλιστα πλήρη γνώση έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (18,8%) οι καλλιεργητές 

ηλικίας 36-50 ετών, ενώ οι καλλιεργητές ηλικίας 21-35 ετών γνωρίζουν ορισµένες από τις αρχές σε 

µεγαλύτερο ποσοστό (50,0%). Πλήρη άγνοια των αρχών σε µεγαλύτερο ποσοστό (71,9%) έχει η ηλικία άνω 

των 51 ετών (Πίνακας 2). ∆ηλαδή, οι µεγάλης ηλικίας βιοκαλλιεργητές δεν είναι ενηµερωµένοι πάνω στις 

αρχές της βιολογικής γεωργίας, ενώ περισσότερο ενηµερωµένοι είναι οι νεότεροι βιοκαλλιεργητές. 

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο ο έλεγχος µε το Χ2 έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικές διαφορές ως προς 

τη γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας και µάλιστα ο πληθυσµός διαφοροποιείται ουσιαστικά από 

εκείνους που έχουν κατάρτιση από την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι σε ποσοστό 26,9% γνωρίζουν όλες 

τις αρχές και σε 31,3% µερικές από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι καταρτισµένοι από Πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση σε ποσοστό 80,7% και από ∆ευτεροβάθµια σε ποσοστό 67,6% έχουν άγνοια των αρχών της 

βιολογικής γεωργίας (Πίνακας 2).  

Στην έρευνα επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ερωτώµενοι είναι σε θέση να δώσουν τον 

ορισµό της βιολογικής γεωργίας. Από τις απαντήσεις συνάγεται ότι  η πλειονότητα (42%) των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι η βιολογική γεωργία είναι η παραγωγή υγιεινών προϊόντων διατροφής για τον άνθρωπο. Ακολουθεί 

(39,6%) η άποψη των βιοκαλλιεργητών ότι η βιολογική γεωργία είναι ένας φιλοπεριβαλλοντικός τρόπος 

παραγωγής. Τη βιολογική γεωργία ως ιδεολογία και στάση ζωής θεωρεί το 11,8% των καλλιεργητών, ενώ το 

5,4% αυτών δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν ορισµό για τη βιολογική γεωργία. Τέλος, µόνο το 1,2% 

ερωτώµενων είναι σε θέση να δώσει συγκροτηµένο ορισµό της. 

 

6. Συµπεράσµατα-Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποδεικνύουν ότι τα κίνητρα των βιοκαλλιεργητών για την ενασχόλησή 

τους µε τη βιοκαλλιέργεια είναι πρωτίστως περιβαλλοντικά και ακολουθούν τα οικονοµικά κίνητρα, δηλαδή τα 

κοινωνικά και τα ιδεολογικά κίνητρα έρχονται σε δευτερεύουσα µοίρα, κάτι που έρχεται σε συµφωνία και µε 

άλλες ανάλογες ερευνητικές εργασίες. Ενδεχόµενα οι βιοκαλλιεργητές έχουν αυξηµένη ευαισθησία στην 

προστασία του περιβάλλοντος χωρίς όµως να παραγνωρίζουν τον οικονοµικό παράγοντα. 

Οι βιοκαλλιεργητές θα αναµένονταν  να έχουν γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας, εντούτοις  

περιορισµένος αριθµός τους τις γνωρίζει στην περιοχή έρευνας. Τα κίνητρα ενασχόλησης µε τη βιολογική 

γεωργία δεν επηρεάζονται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των βιοκαλλιεργητών, ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης και κύρια απασχόληση, όµως επηρεάζονται από το βαθµό γνώσης των αρχών της βιολογικής 

γεωργίας και φαίνεται ότι εκείνοι που τις γνωρίζουν ωθούνται στην άσκησή της κυρίως από ιδεολογικά 

κίνητρα, ενώ όσοι έχουν µερική γνώση των αρχών προσανατολίζονται σε αυτή από περιβαλλοντικά κίνητρα 

και όσοι έχουν άγνοια των αρχών ωθούνται από οικονοµικά κίνητρα.  

Η στάση τους ως προς τη µελλοντική τους ενασχόληση µε τη γεωργία και τη βιοκαλλιέργεια 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τα κίνητρα που τους ώθησαν στη βιολογική γεωργία. Πρωτίστως τα ιδεολογικά 

και δευτερευόντως τα περιβαλλοντικά κίνητρα ισχυροποιούν τη διάθεση των βιοκαλλιεργητών για 

αποκλειστική απασχόληση στη βιολογική γεωργία, ακόµα και αν παύσει να υπάρχει η οικονοµική ενίσχυση. 

Εκείνοι που ωθούνται από οικονοµικά κίνητρα είναι λιγότερο διατεθειµένοι να ασκήσουν στο µέλλον 
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αποκλειστικά τη βιολογική γεωργία και η ύπαρξη της οικονοµικής ενίσχυσης λαµβάνεται υπόψη για τη 

µελλοντική άσκησή της άσκηση από αυτούς. Όσοι επηρεάζονται από τα κοινωνικά κίνητρα στην απόφασή 

τους φαίνεται ότι είναι λιγότερο διατεθειµένοι να ασχοληθούν αποκλειστικά µε τη βιολογική γεωργία, όµως 

κατά την ενασχόλησή τους µε αυτή η οικονοµική ενίσχυση ουσιαστικά τους αφήνει αδιάφορους.  

Από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι η γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας δεν 

επηρεάζεται από την κύρια απασχόληση των καλλιεργητών, δηλαδή η γνώση τους είναι ανεξάρτητη από το αν 

η γεωργία αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση των βιοκαλλιεργητών. Ως προς την ηλικία 

υποδεικνύεται ότι γνώστες των αρχών της βιολογικής γεωργίας είναι οι βιοκαλλιεργητές µέσης ηλικίας, 

δηλαδή οι ώριµοι ενήλικες. Οι νεότεροι σε ηλικία  γνωρίζουν ορισµένες αρχές, ενώ οι µεσήλικες και άνω έχουν 

πολύ περιορισµένη γνώση. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο πληρέστερη γνώση έχουν όσοι έχουν 

παρακολουθήσει την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. ∆ηλαδή, ο κύριος παράγοντας που τους επηρεάζει τη 

λήψη της παραπάνω απόφασης είναι το µορφωτικό επίπεδο. Προφανώς, η «γνώση» είναι η λέξη κλειδί η οποία 

µπορεί να µετατρέψει έναν µη ενηµερωµένο, για την βιολογική ιδέα καλλιεργητή, σε έναν ενεργό βιολογικό 

υποστηρικτή.  

Οι ανησυχίες των βιοκαλλιεργητών για το περιβάλλον είναι αρκετά έντονες και επικεντρώνονται στον 

προβληµατισµό τους για την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής και την απειλή της ανθρώπινης υγείας. Θεωρούν 

ότι µε τη βιολογική γεωργία παράγουν υγιεινά προϊόντα προς κατανάλωση και συµβάλλουν στην 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση χηµικών παρασκευασµάτων στη συµβατική 

γεωργία, µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του κοινωνικού συνόλου. 

Το οικονοµικό κίνητρο είναι επίσης πολύ σηµαντικό για τις επιλογές των βιοκαλλιεργητών, αφού η 

οικονοµική αποτελεσµατικότητα αφορά στην ικανότητα διατήρησης ικανοποιητικού βαθµού δυναµικότητας 

της εκµετάλλευσής τους. Όπως έχει προαναφερθεί οι εκµεταλλεύσεις µικρής κλίµακας και χαµηλών εισροών –

συχνές στη βιοκαλλιέργεια- είναι πιο οικονοµικά ασφαλείς για του γεωργούς (Σιάρδος και Κούτσουρης, 2002) 

και εποµένως η οικονοµική ενίσχυση που δίνεται στα πλαίσια της συγκεκριµένης γεωργικής δραστηριότητας 

ενθαρρύνει ένα µεγάλο ποσοστό αυτών να ασχοληθεί µε τη βιολογική γεωργία. Οι αγρότες που µετατρέπουν 

την καλλιέργειά τους από συµβατική σε βιολογική στηρίζονται σε ένα σηµαντικό βαθµό σε οικονοµικά παρά 

σε ιδεολογικά ή κοινωνικά κίνητρα. 

Η ιδεολογία δεν αποτελεί σηµαντικό κίνητρο ενασχόλησης µε τη βιολογική γεωργία για τους 

σύγχρονους γεωργούς, αφού οι καλλιεργητές τη θεωρούν ως µια καλλιεργητική διαχειριστική πρακτική που 

είναι φιλική προς το περιβάλλον και παράγει υγιεινά προϊόντα, παραγνωρίζοντας µερικώς την κοινωνική και 

πλήρως την οικονοµική της διάσταση. Οι βιοκαλλιεργητές όµως που ωθούνται από ιδεολογικά κίνητρα έχουν 

ενστερνιστεί την βιοκαλλιέργεια ως παραγωγικό σύστηµα. ∆ηλαδή, αυτοί είναι ακόµα και σήµερα που 

θεωρούν τη βιολογική γεωργία στάση ζωής, µια καινούργια πρόταση στο παραγωγικό σύστηµα που εκφράζει 

µια διαφορετική σχέση ανθρώπου-γης, µια εναλλακτική σχέση του παραγωγού µε το αγροτροφικό σύµπλεγµα 

και προτείνει ένα νέο τρόπο επαφής παραγωγού-καταναλωτή.  

Η άσκηση της βιολογικής γεωργίας µε βάση τις αρχές της θα είναι εφικτή εφόσον απεµπλακεί από το 

ισχύον στενό οικονοµικό πρότυπο της συµβατικής γεωργίας. Απαιτείται λοιπόν η εκπαίδευση και η ενηµέρωση 
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των βιοκαλλιεργητών προκειµένου να προωθηθεί το ιδεολογικό τους υπόβαθρο και να αναπτυχθεί η 

περιβαλλοντική συνείδηση και η κοινωνική ευαισθησία, έτσι ώστε να διαδοθεί το νέο αυτό πρότυπο 

παραγωγής. 
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