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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η αυτονοµία και η αυτάρκεια ενός αγροοικοσυστήµατος αποτελούν βασικές αρχές για την εφαρµογή 
του βιολογικού τρόπου παραγωγής που στηρίζεται στην έννοια της αειφορίας. Η βιολογική γεωργία είναι ένα 
σύστηµα γεωργικής πρακτικής του οποίου η φιλοσοφία διαφέρει σηµαντικά από τη “συνηθισµένη” συµβατική 
γεωργική πρακτική. Στη βάση της φιλοσοφίας της βιολογικής γεωργίας βρίσκεται η ενιαία θεώρηση του 
συστήµατος που περιλαµβάνει το φυσικό και αγροτικό περιβάλλον, τον παραγωγό και την παραγωγική 
διαδικασία και η διατύπωση ότι η αειφορία  του συστήµατος αυτού εξαρτάται από την ευρωστία κάθε µίας από 
τις συνιστώσες του. 

Η παρούσα έρευνα  έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση της γνώσης, της στάσης και της συµπεριφοράς 
του βιοκαλλιεργητή κατά τη χρήση των αναγκαίων για την παραγωγή εισροών. Η µεθοδολογική προσέγγιση 
πραγµατοποιήθηκε µε τη διερεύνηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της γεωργικής εκµετάλλευσης, των 
εφαρµοζόµενων σε αυτήν καλλιεργητικών πρακτικών και την πηγή προέλευσης των χρησιµοποιούµενων από 
τους βιοκαλλιεργητές εισροών. 

Η έρευνα στηρίχθηκε στη συλλογή δεδοµένων µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, που πραγµατοποιήθηκε 
σε 169 βιοκαλλιεργητές, στους νοµούς Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι βιοκαλλιεργητές ασκούν την βιολογική γεωργία κάτω 
από ένα χαµηλό επίπεδο γνώσης των πρακτικών της και προσανατολίζονται αρνητικά ως προς την αρχή της 
αυτονοµίας στην εκµετάλλευση, αφού αν και την αποδέχονται ως στάση, στην πράξη όµως δεν την 
εφαρµόζουν. Τέλος οι βιοκαλλιεργητές φαίνεται ότι δεν έχουν πλήρη αντίληψη της έννοιας της αρχής της 
αυτονοµίας ή/και προβληµατίστηκαν για πρώτη φορά σε θέµατα σχετικά µε τη χρήση των εισροών κατά τη 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.   
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1. Εισαγωγή 

Η γεωργία, πριν από τη βιοµηχανική επανάσταση, θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως βιολογική,  

επειδή δεν χρησιµοποιούνταν γεωργικές χηµικές ουσίες, εκτός από κάποια µυκητοκτόνα,. Η λίπανση των 

καλλιεργειών αποτελούσε ένα σηµαντικό πρόβληµα για τους προβιοµηχανικούς αγρότες, επειδή η ζωική και 

φυτική λίπανση παρουσίαζαν περιορισµένες δυνατότητες εφαρµογής. Η “βιοµηχανική” γεωργία κατέστησε τη 

γεωργία λιγότερο κοπιαστική, παράλληλα όµως δηµιούργησε πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα. (Jordan, 

2004). 

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών o πρωτογενής τοµέας παραγωγής προσανατολίστηκε, 

κυρίως, στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας δηµιούργησε 

σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν συµβάδιζε µε µία λογική διαφύλαξης των µη ανανεώσιµων 

φυσικών πόρων (Pimentel et al, 1976). Οι κυριότερες επιπτώσεις αυτού του τρόπου παραγωγής εντοπίζονται 

στην ρύπανση του νερού, του εδάφους και του αέρα καθώς και στα πλεονάσµατα παραγωγής, που ήταν 

αποτέλεσµα των αθρόων εισροών σε θρεπτικές ουσίες και φυτοφάρµακα κατά την παραγωγική διαδικασία 

(Tamis and Brink, 1999). 

Η σύγχρονη βιολογική γεωργία εµφανίζεται ως µία αντίδραση απέναντι στις γεωργικές πρακτικές που 

µπορούν να βλάψουν τη φύση και την ανθρώπινη υγεία. Η βιολογική γεωργία εµφανίζεται, διαδίδεται και 

αποκτά µεγαλύτερη σηµασία στην Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες (Jordan, 2004), χώρες στις οποίες η 

συµβατική γεωργία αποτέλεσε τον κατ’ εξοχήν τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων. 

Η ποιοτική παραγωγή στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση των εισροών, τη µη-χρήση χηµικών ουσιών και 

τη χρήση συγκεκριµένων πρακτικών καλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της αµειψισποράς (Tamis and Brink, 

1999). 

 Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα γεωργικών πρακτικών του οποίου η φιλοσοφία διαφέρει 

σηµαντικά από το “συνηθισµένο” σύστηµα γεωργικών πρακτικών, το συµβατικό (Rosset et al, 1997). Στη βάση 

της φιλοσοφίας της βιολογικής γεωργίας βρίσκεται η ενιαία θεώρηση του συστήµατος που περιλαµβάνει το 

φυσικό και αγροτικό περιβάλλον, τον παραγωγό και την παραγωγική διαδικασία και η διατύπωση ότι η 

αειφορία  του συστήµατος αυτού εξαρτάται από την ευρωστία κάθε µίας από τις συνιστώσες του (Juliette 

Kuiper, 1997). 

Για να εξασφαλίσει τους αντικειµενικούς της στόχους, το κίνηµα της βιολογικής γεωργίας έχει 

υιοθετήσει ορισµένες τεχνικές που σέβονται τις φυσικές οικολογικές ισορροπίες και αποφεύγουν τη χρήση 

ορισµένων προϊόντων (συνθετικά λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κ.τ.λ) και µεθόδων (εντατικοποίηση της φυτικής 

και ζωικής ανάπτυξης, βιοµηχανικές µέθοδοι κτηνοτροφίας κ.α.) που αντιβαίνουν τους βασικούς της στόχους 

(Edwards-Jones, 2001). 

Με βάση τους στόχους της, η βιολογική γεωργία αποτελεί ένα σύστηµα διαχείρισης των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων που συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς στην χρησιµοποίηση συνθετικών χηµικών 

λιπασµάτων ή φαρµάκων (Verhoog et al, 2003). Έτσι, εκτός από την αντικατάσταση των συνθετικών χηµικών 

ουσιών της συµβατικής γεωργίας, µε τις επιτρεπόµενες από τον Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2092/91, και την παραγωγή 
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προϊόντων χωρίς υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, η βιολογική γεωργία στοχεύει στην αειφορική 

χρήση των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήµατος (Κανονισµός ΕΟΚ, 1991a). 

Η έννοια της αυτονοµίας και της αυτάρκειας ενός αγροοικοσυστήµατος αποτελεί βασική αρχή για 

εφαρµογή της έννοιας της αειφορίας στον βιολογικό τρόπο παραγωγής (Verhoog et al., 2003). Ενώ η 

συµβατική γεωργία αποµονώνει τα είδη που καλλιεργεί από το οικοσύστηµα, στην βιολογική γεωργία οι ίδιες 

γεωργικές πρακτικές τοποθετούνται µέσα σε αυτό, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες ανακύκλωσης των 

θρεπτικών στοιχείων και οργανικής ουσίας (Bunch, 1999). 

Η παράλληλη παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων, η ανάπτυξη συστηµάτων πολλαπλών 

καλλιεργειών καθώς και η προσπάθεια για ελάχιστη εκροή θρεπτικών στοιχείων έχουν ως αποτέλεσµα την 

ελαχιστοποίηση των εισροών που απαιτούνται σε ένα γεωργικό σύστηµα, π.χ. λιπάσµατα (Bunch, 1999). 

Χρησιµοποιούνται πρακτικές όπως αµειψισπορά, χλωρή λίπανση, συγκαλλιέργεια, ενσωµάτωση ζωικών και 

φυτικών υπολειµµάτων, αποκατάσταση και ενδυνάµωση των αυτορυθµιστικών µηχανισµών κ.α (Hansen et al, 

2001). ∆ίνεται έµφαση στην αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε χούµο, στην προστασία και 

ενθάρρυνση των φυσικών εχθρών και ασθενειών, στην επιλογή καλλιεργούµενων ειδών και ποικιλιών που να 

προσαρµόζονται όσο το δυνατόν στο έδαφος και τις κλιµατικές συνθήκες (Hodge, 1993). 

 Επιδίωξη είναι µία γεωργία που προσπαθεί να δηµιουργήσει κλειστά αγρο-οικοσυστήµατα µε τις όσο 

το δυνατόν λιγότερες εισροές (Ridgy and Caceres, 2001). Η αυτοκατανάλωση βασίζεται στη γνώση και στην 

ικανότητα των αγροτών που τους δίνει τη δυνατότητα να µην εξαρτώνται από τους προµηθευτές (Jordan, 

2004).  

Το ισοζύγιο των θρεπτικών ουσιών, του νερού και της ενέργειας όσον αφορά στη βιολογική και στη 

συµβατική καλλιέργεια µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Το ισοζύγιο των θρεπτικών στοιχείων των 

βιολογικών αγροκτηµάτων γενικά είναι κοντά στο µηδέν. Σε όλες τις περιπτώσεις τα πλεονάσµατα Ν, Ρ και Κ 

των βιολογικών αγροκτηµάτων ήταν σηµαντικά χαµηλότερα από ότι στα συµβατικά αγροκτήµατα (Dalgaard et 

al, 2001). Οι περισσότερες ερευνητικές µελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση ενέργειας στα βιολογικά 

αγροκτήµατα είναι πιο µικρή από ότι στα συµβατικά αγροκτήµατα. Η ενεργειακή αποδοτικότητα που 

υπολογίζεται για τις ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες είναι υψηλότερη στην βιολογική γεωργία από ότι στη 

συµβατική καλλιέργεια στις περισσότερες περιπτώσεις. Εντούτοις, κανένα ερευνητικό αποτέλεσµα για τη 

χρήση νερού στα βιολογικά και συµβατικά συστήµατα καλλιέργειας δεν είναι διαθέσιµο (Stolze et al.2000).  

Οι βιοκαλλιεργητές βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε µη χηµικές µεθόδους παροχής θρεπτικών 

συστατικών στο έδαφος και φυτοπροστασίας. Η κύρια πηγή αζώτου προέρχεται από τα ψυχανθή σε συστήµατα 

αµειψισποράς. Τα προϊόντα των βιολογικών καλλιεργειών χρησιµοποιούνται για ζωοτροφή, ενώ τα φυτικά 

κατάλοιπα και οι οργανικές ουσίες επιστρέφουν στη γη, περιορίζοντας έτσι τις ανάγκες για χηµικά λιπάσµατα. 

Όπως σηµειώνει ο Pretty (1998: 175), η βιολογική γεωργία σαφώς σηµαίνει τη χρησιµοποίηση λιγότερων 

αγροχηµικών χωρίς την απώλεια σε αποδόσεις ή σε καθαρά κέρδη, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα για τους 

γεωργούς είναι σηµαντικά. (Σιάρδος και Κουτσούρης 2002). 

Η φυτοπροστασία βασίζεται στο φυσικό έλεγχο (αντιµετώπιση) των εχθρών και ασθενειών των φυτών 

(π.χ. οι φεροµόνες, φυτά µε ιδιότητες ελέγχου των εχθρών και ασθενειών των φυτών) ή στη µεγέθυνση της 
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δυνατότητας αυτορρύθµισής τους. Για παράδειγµα, ένα έντοµο µπορεί να ελεγχθεί µε την εφαρµογή 

καλλιέργειας σε κατάλληλη χρονική στιγµή, ώστε να είναι αδύνατον να συµπληρωθεί ο κύκλος της ζωής του, 

ακόµη κι αν το αποτέλεσµα για την καλλιέργεια είναι σε ένα βαθµό, η µείωση της παραγωγής λόγω µη 

άριστων των λοιπών συνθηκών (Saba and Messina, 2002). 

Η µείωση της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών συµβαδίζει µε την 

αύξηση άλλων εισροών, οι οποίες αγοράζονται ή παράγονται από την ίδια τη γεωργική εκµετάλλευση (π.χ. 

κόπρος), δηµιουργούν άλλο τρόπο δράσης του γεωργού (π.χ. χρονική στιγµή σποράς και φύτευσης) ή των 

καλύτερων συνδυασµών αµειψισποράς (Guthman, 2000). Η αλλαγή στο συνδυασµό των εισροών µεταβάλλει 

την αποτελεσµατικότητα ως προς ορισµένες διαδικασίες που επηρεάζουν την παραγωγή, όπως, για 

παράδειγµα, ο κύκλος του νερού, των θρεπτικών συστατικών και της ενέργειας, καθώς και η γνώση των 

γεωργών για τις τοπικές συνθήκες και τις παραδοσιακές πρακτικές που θεωρούνται ουσιαστικής σηµασίας για 

την επιτυχία της βιολογικής γεωργίας (Σιάρδος και Κουτσούρης , 2002). 

            Η βιολογική γεωργία αν και περιορίζει τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, 

µε τη χρήση όµως, κατάλληλων πρακτικών εξασφαλίζει τη γονιµότητα του εδάφους που είναι πολύ σηµαντική 

για την ανάπτυξη των φυτών (Lampkin, 1999). 

Η βιολογική γεωργία, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, µετασχηµατίστηκε γρήγορα από ένα κίνηµα 

αγροτών σε ένα θεσµοποιηµένο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής (Seppänen and Helenius, 2004). 

 Όπως είναι γνωστό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βιολογική γεωργία διέπεται κατ’ αρχήν από τον 

κανονισµό 2092/91 και τις τροποποιήσεις του. Σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό µεταξύ άλλων 

προσδιορίζονται οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση και την αύξηση της γονιµότητας και της 

βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους και για την καταπολέµηση των παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων. 

 Οι βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας, οι επιδιώξεις και οι στόχοι της είναι αυτοί που 

διαµορφώνουν και τις πρακτικές της. Πρακτικές οι οποίες έχουν αποδείξει, και αποδεικνύουν συνεχώς, την 

επάρκειά τους, ακόµα και σε αντίξοες συνθήκες. Η φιλοσοφία, λοιπόν της βιολογικής γεωργίας δεν µπορεί να 

διαφύγει του οπτικού πεδίου κανενός από όσους ενδιαφέρονται για την εφαρµογή της ή την εξάπλωσή της, και 

σε οποιαδήποτε έκφραση του ενδιαφέροντος αυτού (Juliette Kuiper, 1997).  

  Αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας, είναι η διερεύνηση της γνώσης των βιοκαλλιεργητών ως προς 

τις αρχές της αυτονοµίας της γεωργικής βιολογικής εκµετάλλευσης, µέσω των εισροών που αυτοί 

χρησιµοποιούν και πιο συγκεκριµένα των αγροεφοδίων και των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρµόζουν 

στις καλλιέργειές τους. 

  

  2. Επιλογή περιοχής έρευνας 

Στην παρούσα µελέτη, ο υπό εξέταση πληθυσµός µπορεί να οριστεί ως: «καλλιεργητές βιολογικών 

προϊόντων που ζουν και καλλιεργούν σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας». Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν 

µεγάλες διαφορές στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας µεταξύ των περιφερειών και των νοµών της χώρας. 

Μεγάλες διαφοροποιήσεις αφορούν στα είδη των καλλιεργειών των βιολογικών εκτάσεων (Βακουφάρης κ.ά., 

2002). Η γεωγραφική περιοχή της µελέτης περιλαµβάνει τρεις, κατά κύριο λόγο, αγροτικούς νοµούς της 
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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 στο νοµό Λάρισας, στον οποίο τα κύρια βιολογικά είδη 

που παράγονται είναι κηπευτικά και αροτραία φυτά, στο νοµό Μαγνησίας στον οποίο γίνεται καλλιέργεια 

πολυετών φυτών και συγκεκριµένα ελιάς και οπωροφόρων δέντρων και στο νοµό Φθιώτιδας στον οποίο 

κυριαρχεί µεν η βιοκαλλιέργεια της ελιάς, σηµαντικό όµως ποσοστό των βιολογικά καλλιεργούµενων 

εκτάσεων στο νοµό Φθιώτιδας καλύπτει και η αµπελοκαλλιέργεια. Τα στοιχεία, που αφορούν στο έτος 2005, 

συλλέχθηκαν από προσωπική επαφή µε τους αρµόδιους φορείς της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, 

Μαγνησίας και Φθιώτιδας. 

   

  3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος γίνεται µε τη διερεύνηση της γνώσης και της υιοθέτησης της 

αρχής της αυτονοµίας από τους βιοκαλλιεργητές µε βάση τις εισροές, και τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές 

πρακτικές στην εκµετάλλευσή τους 

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, αφού έτσι και αλλιώς η πλειονότητα των 

βιοκαλλιέργητών στη Μαγνησία και στη στη Φθιώτιδα καλλιεργούν και βιολογική ελιά. Από την επιτόπια 

έρευνα προσδιορίσθηκαν 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 της αρχής της αυτονοµίας και της γνώσης και εφαρµογής από τους 

βιοκαλλιεργητές των σχετικών µε τη βιοκαλλιέργεια καλλιεργητικών πρακτικών.  Η µέτρηση των απόψεων 

των βιοκαλλιεργητών σχετικά µε τον τρόπο άσκηση της βιοκαλλιέργειας έγινε µε τη βοήθεια της κλίµακας 

Likert. Οι ερωτώµενοι προσανατολίζονται θετικά ή αρνητικά ως προς αυτόν, µέσω προτάσεων που 

διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι δυνατές απαντήσεις ήταν πέντε: συµφωνώ 

απολύτως, συµφωνώ, δεν έχω άποψη, διαφωνώ, διαφωνώ απολύτως, µε βαθµολογία 1 το συµφωνώ απολύτως 

και 5 το διαφωνώ απολύτως. για τις οποίες υπολογίστηκε ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Αν ο µέσος 

όρος ήταν µεγαλύτερος του 3 τότε οι βιοκαλλιεργητές προσανατολίζονται αρνητικά ως προς την άποψη που 

µελετάται, ενώ αν είναι µικρότερος του 3 προσανατολίζονται θετικά (Bard and Barry, 2000).   

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

for Social Sciences).  

 

  4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

Η µέση βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση στην περιοχή έρευνας είναι 70,9 στρέµµατα, σχεδόν το 

διπλάσιο από τη µέση συµβατικά καλλιεργούµενη έκταση της Ελλάδας. Ειδικότερα, το 53,9% του συνόλου 

των βιοκαλλιεργητών διαχειρίζεται καλλιεργούµενες βιολογικά εκτάσεις µικρότερες των 30 στρεµµάτων. Το 

19,2% διαχειρίζεται εκτάσεις από 30 – 60 στρέµµατα, το 9% από 60 – 90 στρέµµατα και το 17,9% του 
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συνόλου των βιοκαλλιεργητών εκτάσεις άνω των 90 στρεµµάτων. ∆ηλαδή παρατηρείται µεγάλη διακύµανση 

µεταξύ των εκµεταλλεύσεων ως προς την βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση γης. Εποµένως στην περιοχή 

έρευνας η βιοκαλλιέργεια περίπου στο ήµισυ των εκµεταλλεύσεων καταλαµβάνει έκταση µικρότερη από 30 

στρέµµατα, παρόλο που ασκείται σε σχετικά µεγάλη έκταση ανά εκµετάλλευση, και γίνεται φανερό ότι υπάρχει 

τάση οι βιοκαλλιεργούµενες εκτάσεις να είναι µεγάλες ή/και πολύ µεγάλες.     

 Ως προς τον αριθµό των βιολογικά καλλιεργούµενων ειδών, ο µέσος όρος είναι 1,5 είδη ανά 

εκµετάλλευση. Ειδικότερα, το 12% των παραγωγών βιολογικών προϊόντων καλλιεργεί πάνω από τρία 

διαφορετικά φυτικά είδη, το 25,7% δύο διαφορετικά φυτικά είδη και το 62,3% των βιοκαλλιεργητών 

καλλιεργεί ένα µόνο φυτικό είδος. Εποµένως η ανάπτυξη συστηµάτων πολλαπλών καλλιεργειών δεν 

χαρακτηρίζει την πλειονότητα των βιοκαλλιεργητών στην περιοχή έρευνας.   

 

 4.1. Γνώση και εφαρµογή των καλλιεργητικών πρακτικών 

Η αρχή της αυτονοµίας στη βιολογική γεωργία αποτελεί µια από τις βασικότερες αρχές της και 

συνδέεται άµεσα µε τη γνώση συγκεκριµένων καλλιεργητικών πρακτικών από τους βιοκαλλιεργητές.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι το 43,9% του συνόλου γνωρίζει την πρακτική της 

αµειψισποράς, ενώ την εφαρµόζει το 24,3% του συνόλου (Πίνακας 1). Από το στατιστικό έλεγχο, Χ2 

υποδεικνύεται ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ της γνώσης της αµειψισποράς και της εφαρµογής της, 

αφού από το σύνολο των καλλιεργητών που γνωρίζει την πρακτική αυτή το 51,4% την εφαρµόζει, σε αντίθεση 

µε εκείνους που δεν την γνωρίζουν και οι οποίοι δεν την εφαρµόζουν (96,8% του συνόλου τους). Εποµένως η 

γνώση αυτής της καλλιεργητικής πρακτικής οδηγεί  στην εφαρµογή της στην εκµετάλλευση.   

Ως προς την πολυκαλλιέργεια το 50,9% των βιοκαλλιεργητών γνωρίζει την πρακτική, όµως την 

εφαρµόζει το 13,0% (Πίνακας 1). Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ της 

γνώσης και εφαρµογής της πρακτικής αφού την εφαρµόζει το 22,1% των βιοκαλλιεργητών που τη γνωρίζουν, 

ενώ αυτοί που δεν την γνωρίζουν δεν την εφαρµόζουν (96,4% του συνόλου τους). ∆ηλαδή η γνώση της 

πρακτικής της πολυκαλλιέργειας κατευθύνει τους καλλιεργητές στην εφαρµογή της.    

Ως προς την πρακτική της συγκαλλιέργειας, το 41,4% του συνόλου των βιοκαλλιεργητών γνωρίζει την 

πρακτική, η εφαρµογή της όµως είναι εξαιρετικά περιορισµένη, αφού την εφαρµόζει µόνο το 4,7% του 

συνόλου (Πίνακας 1) των βιοκαλλιεργητών. Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ 

της γνώσης και της εφαρµογής αυτής της πρακτικής, προφανώς λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζονται 

κατά των εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών στην εκµηχανισµένη και οικονοµιών κλίµακας γεωργία.  

Τέλος, ως προς τη χλωρή λίπανση, το 74,0% του συνόλου γνωρίζει την πρακτική αυτή και την 

εφαρµόζει το 53,3% (Πίνακας 1). Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ της 

γνώσης και της εφαρµογής της συγκεκριµένης πρακτικής, αφού την εφαρµόζει το 64,0% των βιοκαλλιεργητών 

που τη γνωρίζει ενώ αυτοί που δεν την γνωρίζουν δεν την εφαρµόζουν στην πλειονότητά τους (77,3%). Είναι 

προφανές ότι η χλωρή λίπανση είναι περισσότερο γνωστή από τις άλλες καλλιεργητικές πρακτικές και έχει την 

ευρύτερη εφαρµογή, προφανώς λόγω της από χιλιετίες εφαρµογής της στην βελτίωση της γονιµότητας των 
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εδαφών και των δυνατοτήτων της για εφαρµογή σε µεγάλες επιφάνειες γης που αξιοποιούν τις οικονοµίες 

κλίµακας. 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων µε το Fisher exact test ήταν στατιστικά 

σηµαντικός  όπου το Χ2 (Πίνακας 1) ήταν στατιστικά σηµαντικό.  
 

 

Πίνακας 1: Συσχέτιση των µεταβλητών γνώση των καλλιεργητικών πρακτικών µε την εφαρµογή τους 

Εφαρµογή αµειψισποράς 
ναι όχι 

Σύνολο X2 
Γνώση 
αµειψισποράς Ν % Ν % Ν % 

ναι 
όχι 

38 
3 

51,4 
3,2 

36 
92 

48,6 
96,8 

74 
95 

100 
100 

43,9 
56,1 

Σύνολο 41 24,3 128 75,7 169 100 100 

 
Χ2= 52,58 

 
α< 0,000 

Εφαρµογή πολυκαλλιέργειας 
ναι όχι 

Σύνολο X2 
Γνώση 
πολυκαλλιέργειας Ν % Ν % Ν % 

ναι 
όχι 

19 
3 

22,1 
3,6 

67 
80 

77,9 
96,4 

86 
83 

100 
100 

50,9 
49,1 

Σύνολο 22 13,0 147 87,0 169 100 100 

 
Χ2= 12,737 

 
α< 0,000 

Εφαρµογή συγκαλλιέργειας 
ναι όχι 

Σύνολο X2 
Γνώση 
συγκαλλιέργειας Ν % Ν % Ν % 

ναι 
όχι 

3 
5 

4,3 
5,1 

67 
94 

95,7 
94,9 

70 
99 

100 
100 

41,4 
58,6 

Σύνολο 8 4,7 161 95,3 169 100 100 

 
Μη 

στατιστικά 
σηµαντικό 

Εφαρµογή χλωρής λίπανσης 
ναι όχι 

Σύνολο X2 
Γνώση χλωρής 
λίπανσης Ν % Ν % Ν % 

ναι 
όχι 

80 
10 

64,0 
22,7 

45 
34 

36,0 
77,3 

125 
44 

100 
100 

74,0 
26,0 

Σύνολο 90 53,3 79 46,7 169 100 100 

 
Χ2=22,269  

 
α< 0,000 

 
 

 
 
 

Πίνακας 2: Συσχέτιση των µεταβλητών γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας µε την παρασκευή 
αγροεφοδίων. 

 
Παρασκευή αγροεφοδίων 

ναι όχι 
Σύνολο X2 

Γνώση 
αρχών Ν % Ν % Ν % 

ναι
µερικώς

όχι 

9 
9 

12 

39,1 
20,0 
11,9 

14 
36 
89 

60,9 
80,0 
88,1 

23 
45 

101 

100 
100 
100 

13,6 
26,6 
59,8 

Σύνολο 30 17,8 139 82,2 169 100 100 

 
Χ2= 9,739 

 
α< 0,01 
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Ως προς τη γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας, το 13,6% των βιοκαλλιεργητών δήλωσε ότι τις 

γνωρίζει, το 26,6% δήλωσε ότι τις γνωρίζει µερικώς, ενώ το 59,8% ότι τις αγνοεί (Πίνακας 2). ∆ηλαδή ο 

αριθµός των βιοκαλλιεργητών που γνωρίζουν πλήρως τις αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι πολύ 

περιορισµένος.  Ως προς τα αγροεφόδια που χρησιµοποιούνται στη βιοκαλλιέργεια για λίπανση, 

φυτοπροστασία και πολλαπλασιαστικό υλικό,  η πλειονότητα των βιοκαλλιεργητών (82,2%) τα προµηθεύεται 

από την αγορά, και ένα περιορισµένο ποσοστό βιοκαλλιεργητών (17,8%) παρασκευάζει ορισµένα από αυτά. 

και αυτοί είναι που σε µεγαλύτερο ποσοστό παράγουν αγροεφόδια. Ο στατιστικός έλεγχος (Χ2) έδειξε ότι 

υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ αυτών που γνωρίζουν τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και της 

ιδιοπαραγωγής των αγροεφοδίων (39,1% όσων γνωρίζουν πλήρως τις αρχές και το 20,0% αυτών που έχουν 

µερική γνώση), που αποτελεί µία από τις δράσεις για την υλοποίηση της αρχής της αυτάρκειας.  Αντίθετα, η 

πλειονότητα (88,1%) όσων δεν γνωρίζουν τις αρχές της βιολογικής γεωργίας δεν παρασκευάζουν αγροεφόδια. 

Εποµένως η γνώση των αρχών της βιολογικής γεωργίας κατευθύνει τους βιοκαλλιεργητές στην παρασκευή των 

αγροεφοδίων που χρησιµοποιούν.  

 

 

4.2. Στάση των βιοκαλλιεργητών ως προς τον τρόπο άσκησης της βιολογικής γεωργίας 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, υπάρχει τάση συµφωνίας του συνόλου των 

βιοκαλλιεργητών σχετικά µε την άποψη ότι “τα αγροεφόδια σε ένα βιολογικό χωράφι θα πρέπει να 

προέρχονται από το ίδιο το χωράφι”, µέσος όρος 2,93 (Πίνακας 3). Οι βιοκαλλιεργητές οριακά φαίνεται να 

συµφωνούν µε την παραπάνω άποψη. 

Σχετικά µε την άποψη ότι “η βιολογική γεωργία δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στη µη χρήση 

των χηµικών φαρµάκων” η πλειονότητα των βιοκαλλιεργητών συµφωνεί µε την συγκεκριµένη πρόταση, 

µέσος όρος 2,07 (Πίνακας 3). 

 

 
 
 

Πίνακας 3: Μέσος όρος για τις απόψεις των βιοκαλλιεργητών σχετικά µε τον τρόπο άσκησης της βιολογικής γεωργίας 
 

 
Πρόταση 

Μέσος όρος Τυπική 
Απόκλιση 

Τα αγροεφόδια (λίπασµα, σπόροι κ.τ.λ.) σε ένα βιολογικό χωράφι 
θα πρέπει να προέρχονται από το ίδιο το χωράφι 

 
2,93 

 
1,09 

Η βιολογική γεωργία δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στην µη 
χρήση των χηµικών φαρµάκων 

 
2,07 

 
0,87 

Η βιολογική γεωργία πρέπει να γίνεται σε  αγροτεµάχια µικρής 
έκτασης 

 
3,76 

 
1,04 

 
Κατά τη βιοκαλλιέργεια πρέπει να εφαρµόζεται µονοκαλλιέργεια 

 
3,33 

 
1,22 
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Αντίθετα, οι βιοκαλλιεργητές τείνουν σε διαφωνία µε την άποψη ότι “η βιολογική γεωργία πρέπει να 

γίνεται σε αγροτεµάχια µικρής έκτασης”, µέσος όρος 3,76 (Πίνακας 3). Εποµένως, µε την απάντηση αυτή, 

φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση µε το ότι η εφαρµογή της βιοκαλλιέργειας πρέπει να γίνεται σε 

περιορισµένες εκτάσεις.  

Το ίδιο ισχύει και µε την άποψη τους για το ότι “κατά τη βιοκαλλιέργεια πρέπει να εφαρµόζεται 

µονοκαλλιέργεια”. Υπάρχει τάση διαφωνίας των βιοκαλλιεργητών ως προς τη συγκεκριµένη πρόταση, µέσος 

όρος  3,33. (Πίνακας 3). Εποµένως οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι η µονοκαλλιέργεια δεν συµβαδίζει µε την 

βιοκαλλιέργεια.  

Όπως φαίνεται από την κλίµακα Likert, οι βιοκαλλιεργητές συµφωνούν ως προς τον τρόπο άσκησης της 

βιολογικής γεωργίας όσον αφορά στα αγροεφόδια (λιπάσµατα, πολλαπλασιαστικό υλικό και χηµικά 

φυτοπροστατευτικά) και στην πολυκαλλιέργεια, ενώ διαφωνούν στο µέγεθος των αγροτεµαχίων.  

  

  5. Συµπεράσµατα - Συζήτηση 

 Η µέση έκταση βιοκαλλιεργειών  στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής έρευνας είναι υψηλή ενώ 

ο αριθµός των καλλιεργούµενων ειδών είναι περιορισµένος, µε την πλειονότητα των βιοκαλλιεργητών να 

καλλιεργεί ένα µόνο είδος. Περίπου το ήµισυ των βιοκαλλιεργητών γνωρίζει τις πρακτικές που πρέπει να 

εφαρµόζονται στη βιολογική γεωργία, και οι οποίες οδηγούν στην αειφορία. Εποµένως οι βιοκαλλιεργητές   

δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενηµερωµένοι για αειφορικές καλλιεργητικές  πρακτικές, όπως αντίθετα θα 

αναµενόταν µια και ασχολούνται µε ένα νέο τρόπο παραγωγής. Εν τούτοις φαίνεται ότι όσοι από τους 

βιοκαλλιεργητές γνωρίζουν τις πρακτικές αυτές τείνουν και να τις εφαρµόζουν µε εξαίρεση αυτή της 

συγκαλλιέργειας, που δεν συµβαδίζει µε το κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής στη γεωργία.  

Ως προς τις εισροές, οι βιοκαλλιεργητές στην πλειονότητά τους χρησιµοποιούν αγροεφόδια από την 

αγορά, για την κάλυψη των αναγκών της βιοκαλλιέργειας σε λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

πολλαπλασιαστικό υλικό. Αυτοί οι οποίοι παρασκευάζουν ένα µέρος των αγροεφοδίων που χρησιµοποιούν 

στην εκµετάλλευσή τους είναι περιορισµένοι, γνωρίζουν τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, όµως ούτε αυτοί 

έχουν απεξαρτηθεί από την προµήθεια των αγροεφοδίων από την αγορά, όπως επιβάλλει η αρχή της 

αυτονοµίας. 

Η στάση των βιοκαλλιεργητών για τον τρόπο άσκησης της βιολογικής γεωργίας είναι σε γενικές 

γραµµές σύµφωνη µε τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας. Ειδικότερα ως προς την αυτονοµία των 

εκµεταλλεύσεων σε σχέση µε τις εισροές αυτοί διάκεινται ευµενώς, εν τούτοις η δράση τους έρχεται σε 

αντίθεση µε την στάση τους, αφού στην πράξη τα αγροεφόδια προέρχονται από την αγορά. Ως προς τη χρήση 

των χηµικών σκευασµάτων η στάση τους είναι σύµφωνη στη µη χρήση τους, η δράση τους όµως, οριοθετείται 

από τους ισχύοντες κανονισµούς περί βιολογικής γεωργίας. Η άποψή τους για την βιοκαλλιέργεια σε µικρού 

µεγέθους αγροτεµάχια είναι σχετικά αρνητική και ενδεχόµενα αυτό να συνδέεται µε τη σχετικά µεγάλη µέση 

έκταση βιοκαλλιέργειας ανά εκµετάλλευση. Ακόµη το γεγονός υποδεικνύει ότι οι βιοκαλλιεργητές θεωρούν 

πως θα υπάρχουν δυσχέρειες για αποδοτική παραγωγή και διακίνηση µικρής κλίµακας παραγωγών. Τέλος, η 

στάση τους για την εφαρµογή µονοκαλλιέργειας στη βιολογική γεωργία είναι σχετικά αρνητική, δηλαδή 
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θεωρούν την πολυκαλλιέργεια ως αειφορική πρακτική, όµως η δράση τους έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τη 

στάση τους, αφού στην πλειονότητά τους εφαρµόζουν τη µονοκαλλιέργεια. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι βιοκαλλιεργητές ασκούν τη βιολογική γεωργία κάτω από 

ένα σχετικά χαµηλό επίπεδο γνώσης των πρακτικών της και η εφαρµογή τους είναι ακόµη πιο περιορισµένη. Η 

αρχή της αυτονοµίας της εκµετάλλευσης που στηρίζεται στις εφαρµοζόµενες πρακτικές και στην προέλευση 

των εισροών ενώ γενικά είναι αποδεκτή ως στάση, στην πράξη εφαρµόζεται πολύ περιορισµένα. Εποµένως η 

βιολογική γεωργία ασκείται υπό το πλαίσιο των κανονισµών χωρίς να έχει µέχρι στιγµής απεµπλακεί από τη 

λογική της συµβατικής γεωργίας ως προς τις πρακτικές καλλιέργειας και τον κυρίαρχο τρόπο προµήθειας των 

αγροεφοδίων.  

Η ανάπτυξη συνείδησης για το νέο τρόπο παραγωγής δεν πρέπει να στηρίζεται µόνο στο  πλαίσιο των 

κανονισµών και στην τυπική εφαρµογή οδηγιών για την άσκηση της βιολογικής γεωργίας. Οι φορείς 

ενηµέρωσης των αγροτών (Υπουργείο γεωργίας, γεωτεχνικοί, συνεταιρισµοί) οφείλουν να προωθήσουν 

παράλληλα και το θεωρητικό της υπόβαθρο ώστε οι βιοκαλλιεργητές να ενστερνιστούν την αρχή της 

αυτάρκειας που οδηγεί σε αειφορικά συστήµατα παραγωγής και ενισχύει την αυτονοµία των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων.   
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