


ΒΙΩΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=lgRzSJ4qlRM 

https://www.youtube.com/watch?v=lgRzSJ4qlRM


τόχοι: 

Η βιολογικι καλλιζργεια αποςκοπεί ςτθν παραγωγι τροφίμων 
με τθ χριςθ φυςικϊν ουςιϊν και διεργαςιϊν.  

  

Πλεονεκτιματα: 

• υπεφκυνθ χριςθ τθσ ενζργειασ και των φυςικϊν πόρων 
• διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των οικολογικϊν 

ιςορροπιϊν 
• βελτίωςθ τθσ γονιμότθτασ του εδάφουσ 
• διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ. 

 
• Οι κανόνεσ βιολογικισ καλλιζργειασ προωκοφν επίςθσ τθν 

ςωςτι μεταχείριςθ των ηϊων. 
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Πιςτοποίθςθ 
 

Η ΕΕ διατθρεί αυςτθρό ςφςτθμα ελζγχου και επιβολισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
κατάλλθλθσ παρακολοφκθςθσ των κανόνων για τα βιολογικά προϊόντα. 

 
  
• Κάκε μζλοσ τθσ ΕΕ ορίηει «φορείσ ι αρχζσ ελζγχου» για τθν επικεϊρθςθ των 

επιχειριςεων ςτθν αλυςίδα βιολογικϊν τροφίμων. Οι παραγωγοί, οι διανομείσ 
και οι ζμποροι βιολογικϊν προϊόντων πρζπει πρϊτα να εγγράφονται ςτον τοπικό 
φορζα ελζγχου προκειμζνου να τουσ επιτραπεί να διακζςουν βιολογικά τρόφιμα 
ςτθν αγορά. 

• Αφοφ υποβλθκοφν ςε επικεϊρθςθ και ζλεγχο, τουσ χορθγείται πιςτοποιθτικό που 
επιβεβαιϊνει ότι τα προϊόντα τουσ πλθροφν τα βιολογικά πρότυπα. 

• Όλοι οι φορείσ ελζγχονται τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο για να βεβαιωκεί ότι 
ςυνεχίηουν να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ. 

• Σα ειςαγόμενα βιολογικά τρόφιμα υπόκεινται επίςθσ ςε διαδικαςίεσ ελζγχου για 
να εξαςφαλίηεται ότι ζχουν επίςθσ παραχκεί και μεταφερκεί ςφμφωνα με τισ 
αρχζσ τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ. 
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Λογότυπο βιολογικισ παραγωγισ 

• Σο λογότυπο βιολογικισ παραγωγισ τθσ ΕΕ διευκολφνει 
τουσ καταναλωτζσ τθσ ΕΕ να αναγνωρίηουν τα βιολογικά 
προϊόντα και βοθκά τουσ γεωργοφσ να τα διακζςουν 
ςτθν αγορά ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. 

• Σο λογότυπο χρθςιμοποιείται μόνο για προϊόντα τα 
οποία ζχουν πιςτοποιθκεί ωσ βιολογικά από 
εξουςιοδοτθμζνθ υπθρεςία ι φορζα ελζγχου. Αυτό 
ςθμαίνει ότι πλθροφν αυςτθρζσ προχποκζςεισ ςτον 
τρόπο παραγωγισ, μεταφοράσ και αποκικευςισ τουσ. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 



 

 

 

 

 

• Είναι μφκοσ ότι χωρίσ λιπάςματα και χωρίσ φυτοφάρμακα δεν 
ζχεισ παραγωγι 

 

• Η λογικι που πρζπει να ζχει κάποιοσ που καλλιεργεί χωρίσ 
χθμικζσ ουςίεσ είναι να δθμιουργιςει για το φυτό τισ 
καλφτερεσ ςυνκικεσ ϊςτε να γίνει υγιζσ και κατά ςυνζπεια 
παραγωγικό.   



• Βιολογικά λιπάςματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται 
όμωσ θ υπερβολικι χριςθ βιολογικϊν λιπαςμάτων 
πιζηει το φυτό να παράξει περιςςότερο με 
αποτζλεςμα οι καρποί να μθν είναι τόςο νόςτιμοι ι 
κρεπτικοί 

 

• υμβατικοί ςπόροι οι οποίοι να είναι NCT (non 
chemically treated) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε 
περιπτϊςεισ που ζχει δοκεί ζγκριςθ από το 
Τπουργείο όταν δεν μποροφν να βρεκοφν εφκολα οι 
αντίςτοιχοι βιολογικοί.  

 

 



Προετοιμαςία του εδάφουσ 

• Σο πιο ςθμαντικό ςτισ βιολογικζσ καλλιζργειεσ 
είναι θ προετοιμαςία του εδάφουσ 

• Σο χϊμα γφρω από τισ ρίηεσ του φυτοφ πρζπει 
να μθν είναι πολφ ςκλθρό αλλά να μθν είναι 
οφτε πολφ μαλακό, δθλαδι ςε ςθμείο που να 
μθν μπορεί να κατακρατιςει μζςα νερό  

• θμαςία ζχει και θ ςφςταςθ του εδάφουσ μασ 



Πϊσ να προετοιμάςουμε το ζδαφοσ 

• κάβουμε ςε το χϊμα ςε κφκλο με διάμετρο 80εκ. Και βάκοσ 25 εκ. 
 

• Προςκζτουμε ζνα κουβά με χωνεμζνθ κοπριά ι φυτόχωμα. Αν το 
φυτόχωμά μασ είναι ςυςκευαςμζνο τότε μποροφμε να προςκζτουμε 
περιςςότερο. 

 
• κάβουμε ξανά το χϊμα και ενςωματϊνουμε τθν κοπριά ςε μεγαλφτερο 

βάκοσ. 
 
• Επαναφζρουμε το χϊμα που είχαμε ςκάψει αρχικά, όχι όμωσ ολόκλθρθ 

τθν ποςότθτα.  
 
• Προςκζτουμε μία διπλι «φοφχτα» ςτάχτθ και ενςωματϊνουμε ξανά τθν 

κοπριά και τθν ςτάχτθ ϊςτε να ζχουμε ζνα ομοιογενζσ, αφράτο χϊμα, 
ζτοιμο για φφτεμα.  
 

• Σο ςυνολικό βάκοσ και των δφο ςτρϊςεων που ανακατζψαμε πρζπει να 
είναι 50 εκατοςτά 



• Δθμιουργοφμε μια κοιλότθτα ςτον 
μιςό κφκλο και φυτεφουμε ςτο 
κζντρο του κφκλου ςτο κεκλιμζνο 
επίπεδο. 

 
• Ποτίηουμε τθν κοιλότθτα και 

φροντίηουμε να μθν λαςπϊνει θ 
ρίηα των φυτϊν μασ. 
 

• Όταν τα λαχανικά μεγαλϊςουν 
τροποποιοφμε το αρχικό ςφςτθμα 
φυτζματοσ και ποτίςματοσ, 
ςχθματίηοντασ μια λεκάνθ για 
περιςςότερα φυτά. Ποτίηουμε τθν 
κεντρικι λεκάνθ φροντίηοντασ 
πάλι να μθν  βρζχεται θ ρίηα των 
φυτϊν. 



Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

• Περιποίθςθ φυτϊν ντομάτασ – ςκαλίηουμε το 
χϊμα προςεκτικά γφρω από το φυτό αφαιρϊντασ 
τα διάφορα αγριόχορτα ενϊ είναι ακόμθ μικρά. 
Φροντίηουμε να προςκζτουμε χϊμα γφρω από 
τθ ρίηα τθσ ντομάτασ. Σο πότιςμα πρζπει να 
γίνεται με τρόπο που να μθν λαςπϊνει θ περιοχι 
τθσ ρίηασ.  

• Η ίδια διαδικαςία του ςκαλίςματοσ γίνεται ςτα 
φαςολάκια.  



Λουλοφδια 

• Ανάμεςα ςτα φυτά φυτεφουμε 
λουλοφδια τα οποία τα προςτατεφουν 
από τισ αρρϊςτιεσ. 

 

• Σο πιο κατάλλθλο λουλοφδι για όλα τα 
λαχανικά είναι ο κατιφζσ (καλζντουλα) ο 
οποίοσ ζχει αποδειχκεί ότι αποτρζπει 
μερικζσ αςκζνειεσ των ριηϊν.  

 

• Γενικά τα λουλοφδια ελαττϊνουν τισ 
προςβολζσ από τα ζντομα και 
αποτελοφν μια πολφ ευχάριςτθ 
παρουςία ςτον κιπο ανάμεςα ςτα 
λαχανικά. 

 

Ντομάτεσ:  Βαςιλικόσ και 
καλζντουλα (κατιφζσ) 
 
Μελιτηάνεσ: Βαςιλικόσ 
 
Φαςόλια: Πετοφνια 
 



υντροφικά φυτά 

Επίςθσ καλό είναι να ςυνδυάηουμε φυτά μεταξφ τουσ: 

Nτομάτα - μαϊντανόσ - κρεμμφδι 

Φαςόλια - καλαμπόκι  

ζλινο - κρεμμφδια 

Καρότα - κρεμμφδια  

Αγγουράκια - καλαμπόκι - θλιοτρόπια 

Μαροφλι - καρότα - ραπανάκια 

πανάκι - φράουλεσ 

 



Πρόλθψθ Αςκενειϊν 

• Αν κάνουμε όλθ τθ διαδικαςία ςωςτά, τα φυτά μασ 
κα είναι υγιι και ανκεκτικά ςτισ αρρϊςτιεσ.  

 

• Παρόλα αυτά αν αρρωςτιςουν δεν υπάρχει λόγοσ 
να χρθςιμοποιιςουμε ςυμβατικά φυτοφάρμακα.  

 

• Τπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπίςουμε τισ 
αςκζνειεσ των φυτϊν με βιολογικζσ μεκόδουσ. 



• Τπάρχει ο χλωριοφχοσ χαλκόσ που είναι πολφ αποτελεςματικό 
μυκθτοκτόνο.  

 
• Τπάρχει κειάφι, που είναι προλθπτικό για τα ακάρεα και τισ ιϊςεισ.  
 
• το εμπόριο κυκλοφοροφν εντομοκτόνα τα οποία είναι αποδεκτά για τισ 

βιολογικζσ καλλιζργειεσ.  
 
• Αν παραςκευάςουμε ζνα υγρό μείγμα από χλωριοφχο χαλκό, βρεγμζνο 

κειάφι και βιολογικό εντομοκτόνο και ψεκάηουμε κάκε περίπου7 θμζρεσ 
ι όταν εμφανιςτεί προςβολι από άςπρο μυγάκι (αλευρϊδθσ), τότε τα 
φυτά μασ κα διατθρθκοφν υγιι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

 
• Μια άλλθ αποτελεςματικι μζκοδοσ είναι αν φυτεφουμε λαχανικά και να 

τα καλφπτουμε κάτω από ειδικό δίκτυ το οποίο δεν επιτρζπει ςτα ζντομα 
(κυρίωσ ςτον αλευρϊδθ) να τα προςβάλει. 

 
• Αλλά και αν ακόμα ζχουμε κάποιεσ απϊλειεσ από τισ αςκζνειεσ να μθν 

απογοθτευκοφμε. Να είμαςτε ευχαριςτθμζνοι αν πετφχουμε κατά 70%. 
Σα προϊόντα μασ όμωσ κα είναι κακαρά και θ γεφςθ και το άρωμά τουσ κα 
είναι αςφγκριτα με αυτά που αγοράηουμε. 
 



Βιολογικόσ Λαχανόκθποσ - 
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/chrisimo_yliko_lachanokipos.pdf 
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Αμειψιςπορά - Εναλλαγι Καλλιεργειϊν 

• Η εναλλαγι καλλιεργειϊν είναι θ πρακτικι τθσ 
καλλιζργειασ μιασ ςειράσ διαφορετικϊν τφπων 
καλλιεργειϊν ςτθν ίδια περιοχι ςε μια 
ακολουκία καλλιεργθτικϊν εποχϊν.  

 

• Η αμειψιςπορά μειϊνει τθν εξάρτθςθ από ζνα 
ςφνολο κρεπτικϊν ουςιϊν, τθν πίεςθ των 
παραςίτων και των ηιηανίων και τθν πικανότθτα 
ανάπτυξθσ ανκεκτικϊν παραςίτων και ηιηανίων. 

 



Για ζναν μικρό κιπο ςυςτινεται ζνα απλό ςφςτθμα τεςςάρων-βθμάτων.  
Χωρίςτε τον κιπο ςασ ςτισ πιο κάτω τζςςερισ ομάδεσ: 

 

Ομάδα 1: Φυτά που καλλιεργοφνται για φφλλα ι λουλοφδια, όπωσ:  
Χόρτα ςαλάτασ 
Μαροφλι 
Μπρόκολο 
Λάχανο 
πανάκι 
Λαχανάκια Βρυξελλϊν 
 
Ομάδα 2: Φυτά που καλλιεργοφνται για φροφτα, όπωσ: 
Ντομάτεσ 
Πιπεριζσ 
Μελιτηάνα 
κουόσ 
Καλαμπόκι 
Αγγοφρι 
Πατάτεσ 
 
 
 



Ομάδα 3: Φυτά που καλλιεργοφνται για ρίηεσ, όπωσ: 

Καρότα 
Γογγφλια 
Κρεμμφδια 
Ραπανάκι 

 

Ομάδα 4: Όςπρια που τροφοδοτοφν το χϊμα, όπωσ: 

Φαςόλια 

Αρακάσ 

Φιςτίκια 





Πθγζσ – Επιπρόςκετο Διάβαςμα 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι - Βιολογικι Γεωργία - https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/farming/organic-farming_el  

 

Βαςικζσ Αρχζσ Βιολογικισ Γεωργίασ (Τπουργείο Γεωργίασ) - 
https://bit.ly/325XXC2  

 

Βιολογικόσ Λαχανόκθποσ - 
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/chrisimo_yliko_lachanokipos.p
df 

 

Crop Rotation - https://todayshomeowner.com/vegetable-garden-crop-
rotation-made-easy/  
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