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Η χρονιά που πέρασε, θα καταγραφεί ως ακόμη μια χρονιά
κλιματικής αλλαγής στην οποία οι φυσικές καταστροφές αλλά
και απώλεια ζωών κυριαρχούν δυστυχώς ως «παράπλευρες
απώλειες» μια διαδικασίας, για πολλούς πια μη αντιστρεπτής, που έχει τη ρίζα της όμως στην ίδια την ανθρώπινη έπαρση
και αλαζονεία, της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και το
κέρδος. Για τα γεωργικά δεδομένα, δύσκολη η χρονιά, πολύ υγρή ή
πολλή ξερή, με μειωμένες ή υποβαθμισμένες σοδειές και αγωνία επιβίωσης. Ευτυχώς όμως όχι άγονη σε ότι αφορά τις ζυμώσεις για μια
νέα εποχή για τη βιολογική γεωργία, το σπόρο και τη βιοποικιλότητα,
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι αναζητήσεις για τη βιολογική γεωργία μέσα στο 2018 έδειξαν ότι
απαιτείται η δημιουργία ενός υγιούς, ζωτικού χώρου, ιδεολογικά
προσηλωμένου σε αρχές και αξίες αλλά και επαγγελματικά προσανατολισμένου, χωρίς να λείπει το μεράκι και η αγάπη του ερασιτέχνη,
που θα εμπνεύσει τους νέους και θα δικαιώσει τους παλιούς.
Ο καινούριος, υγιής, συνεπής, αυτοοργανώμενος αυτός χώρος, έχει την
ανάγκη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, για κάθετη και οριζόντια
συλλογική δραστηριότητα και προσανατολισμό πρωτίστως παραγωγικό,
αλλα και αυτοπιστοποίησης. Έχει την ανάγκη βιολογικού, ποιοτικού
σπόρου από ποικιλίες τοπικές ή τοπικώς προσαρμοσμένες με επιλογή
από τον αστείρευτο πλούτο της γεωργικής βιοποικιλότητας. Έχει την
ανάγκη και υποχρέωση να ξανακερδίσει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη και πάλι όλης της ελληνικής κοινωνίας, των γεωργών και των
καταναλωτών. Ο χώρος αυτός, της οικολογικής γεωργίας ή πλαισιωμένος με την καινούρια έννοια πια, της αγροοικολογίας, έχει την
ανάγκη, τη συνειδητή προσήλωση και την υπευθυνότητα ΟΛΩΝ μας.
Ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, αισίως φέτος κλείνει τα 15 χρόνια επίσημης λειτουργίας του, συνεπής και αδιάλειπτα εργαζόμενος για να συμβάλλει, και
αυτός, στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών και πόθων του κινήματος της οικολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Την καθιέρωση της
βιοκαλλιέργειας ως έμπρακτης φιλοσοφίας στη γεωργία και διατροφή
και την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας προς αυτή
την κατεύθυνση.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους, τα μέλη τους παραγωγούς και τους
συνεργάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό Υγεία, γόνιμη και δημιουργική Νέα Χρονιά, καλή δύναμη και καλή συνεργασία.
Η συντακτική Ομάδα του ΑΙΓΙΛΟΠΑ
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Των Κώστα Κουτή – Χριστίνα Βακάλη
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(Περίληψη παρουσίασης στο 17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών- Πάτρα , 17-19 Οκτωβρίου 2018)
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Η χρήση βιολογικών σπόρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή. Ωστόσο, οι συμβατικοί σπόροι που
δεν έχουν δεχτεί μεταχείριση με χημικά σκευάσματα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες που έχουν προσαρμοστεί σε βιολογικά συστήματα παραγωγής
είναι σημαντικές για την εκπλήρωση του μέγιστου των δυνατοτήτων της βιολογικής
γεωργίας στην Ευρώπη. Οι ποικιλίες αυτές θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά: ανοχή ή ανθεκτικότητα ενάντια σε παράσιτα, ασθένειες και ζιζάνια,
αποτελεσματικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων. Ωστόσο, λίγοι είναι οι φορείς που
επενδύουν σε προγράμματα οργανικής βελτίωσης φυτών κυρίως λόγω της χαμηλής,
ακόμη, απόδοσης τέτοιου είδους επενδύσεων. Το έργο LIVESEED του προγράμματος
έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ε.Ε. για την προώθηση της παραγωγής και
της χρήσης βιολογικών σπόρων, καθώς και για την ενίσχυση της οργανικής βελτίωσης
φυτών στην Ευρώπη, έχει στόχο τη χρήση 100% βιολογικού σπόρου από κατάλληλες
ποικιλίες στη βιολογική γεωργία μέχρι το 2037. Ο νέος Κανονισμός της Ε.Ε. για τη
Βιολογική Γεωργία, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, φέρνει νέες δυνατότητες για τους βιοκαλλιεργητές, τους οργανικούς βελτιωτές και διατηρητές σπόρων.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι βιολογικοί σπόροι που δεν ανταποκρίνονται στον
ορισμό της ποικιλίας επειδή δεν διαθέτουν ομοιομορφία, όπως οι τοπικά αβελτίωτες
ποικιλίες, μπορούν να διατεθούν στην αγορά χωρίς προηγούμενη εγγραφή και πιστοποίηση της ποικιλίας και χωρίς περιορισμούς (ετερογενές υλικό). Ο Κανονισμός
δημιουργεί επίσης ένα νέο είδος ποικιλίας. Για να είναι κατάλληλες για βιολογική παραγωγή, στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις φυσικές ικανότητες των φυτών,
αυτές οι ποικιλίες πρέπει να διαθέτουν υψηλότερο βαθμό φαινοτυπικής και γενετικής
ποικιλότητας από τις συμβατικές ποικιλίες, έτσι ώστε να επιτρέπουν υψηλότερη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτή τη νέα
κατηγορία, η βελτίωση πρέπει να πραγματοποιείται υπό βιολογικές συνθήκες. Αυτή
η νέα κατηγορία θα καταστήσει σημαντικά πιο εύκολη (και φθηνότερη) την εμπορία
σπόρων που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό της ποικιλίας βάσει νομοθεσίας (δοκιμή
ομοιομορφίας) και δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τους οργανικούς βελτιωτές.
Για την Ελλάδα, μια χώρα πλούσια σε βιοποικιλότητα και μεγάλο εύρος μικροκλιμάτων,
η χρήση τοπικών ποικιλιών όσο και η επιλογή ποικιλιών προσαρμοσμένων σε ήπιες
εισροές και στη βιολογική γεωργία θα προσέφεραν συγκριτικό πλεονέκτημα για τον
γεωργικό τομέα. Η αξιοποίηση κατάλληλα επιλεγμένων ποικιλιών από παραδοσιακά
είδη και ποικιλίες της Ελλάδας, μέσω της κλασσικής ή οργανικής βελτίωσης είναι
αναγκαία. Η προώθησή τους, τέλος, στην εθνική σποροπαραγωγή, βιολογική γεωργία και γεωργία μειωμένων εισροών θα δημιουργούσε ευνοϊκότερες προοπτικές στον
αγροδιατροφικό τομέα, όχι μόνο για τους βιοκαλλιεργητές, αλλά και για το ευρύτερο
φάσμα των γεωργών της χώρας μας.
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Βιολογική γεωργία

Βιολογική σποροπαραγωγή
από συνεταιρισμό
Επίσκεψη στη Γαλλία μέσα από το πρόγραμμα LIVESEED
Του Κώστα Κουτή
Γραφείο Εστιακών Σημείων ΑΙΓΙΛΟΠΑ, Βόλος
Email: info@aegilops.gr
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Για 3 ημέρες (4-7 Ιουνίου 2018), οι
συμμετέχοντες στη διασταυρούμενη
επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος LIVESEED αντάλλαξαν γνώση σχετικά
με την παραγωγή βιολογικών σπόρων στο
Maisse της Γαλλίας. Ο συνεταιρισμός παραγωγής βιολογικών απόρων UBIOS άνοιξε
τις πόρτες του σε 20 συμμετέχοντες από όλη
την Ευρώπη οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
να επισκεφθούν το σταθμό επεξεργασίας
σπόρων. Συμμετείχαν 20 άτομα από την
Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη
Βουλγαρία, την Ελλάδα (ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ), την
Ισπανία, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες,
τη Γερμανία, την Ιταλία. Οι συμμετέχοντες
ήταν εμπειρογνώμονες από εταιρείες σπόρων προς σπορά, βιοκαλλιεργητές, σύμβουλοι, βιολογική πιστοποίηση, ερευνητές και
εκπαιδευτές γεωργικών προϊόντων.
Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις γνώσεις
τους, ανακάλυψαν μια ετερογενή εφαρμογή
των κανονισμών για το σπόρο μεταξύ χωρών
της Ευρώπης και συζήτησαν τις τεχνικές
καλλιέργειας.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος LIVESEED εντάσσονται διασταυρούμενες επισκέψεις (cross visits) για
να επιδειχτούν και να προωθηθούν οι
έξυπνες πρακτικές στην παραγωγή βιολογικών σπόρων. Στόχος είναι να αυξηθεί
η παραγωγικότητα και η ποιότητα στην
παραγωγή βιολογικών σπόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη, μαθαίνοντας ο ένας
από τον άλλο.
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Μετά τις επισκέψεις, οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν και συζήτησαν
τα εξής θέματα τέσσερα από τα οποία
παρουσιάστηκαν σε συμπόσιο στις 7
Ιουνίου στο Παρίσι:
• Παραγωγή βιολογικού σπόρου προς σπορά
αροτραίων καλλιεργειών στην πράξη
• Πώς να καταπολεμήσουμε τα αγριόχορτα
στην παραγωγή βιολογικών σπόρων αροτραίων καλλιεργειών μέσω έξυπνων αγρονομικών πρακτικών: εναλλαγή καλλιεργειών,
φυτοκάλυψη και μείγματα καλλιεργειών
• Πώς να διαχειριστείτε το κοινό δαυλίτη με
τη χρήση αναλύσεων και με επεξεργασία
σπόρου με λευκό ξίδι.

• Π
 ώς να δημιουργήσετε ένα δυναμικό
πληθυσμό σιταριού προσαρμοσμένο στις
τοπικές συνθήκες καλλιέργειας - νέες προσεγγίσεις βελτίωσης φυτών
• Π
 ώς οι βιολογικοί σπόροι και οι ποικιλίες μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο
προστιθέμενης αξίας στους αγρότες και
τους συνεταιρισμούς
• Π
 αραγωγή βιολογικών σπόρων για αροτραίες καλλιέργειες από συνεταιρισμούς
ή ένωση παραγωγών
• Ο
 ι διαφορετικές πτυχές της ποιότητας
των βιολογικών σπόρων
• Δ
 ιασταυρούμενες επισκέψεις ως εργαλείο για τη διάδοση της γνώσης και την
προώθηση της χρήσης και παραγωγής
βιολογικών σπόρων
• Σ
 τρατηγικές μάρκετινγκ βιολογικών σπόρων, μικρής κλίμακας παραγωγής έναντι
παραγωγής μεγάλης κλίμακας
• Π
 ώς να οργανώσετε δοκιμές ποικιλίας
για τους αγρότες
• Κ
 ανονισμοί της ΕΕ: διάφορες εφαρμογές
σε διαφορετικές χώρες, ετερογενείς πληθυσμούς, προσαρμοσμένα κριτήρια για την
Βιολογική Γεωργία, εφαρμογή κανονισμού
για τους βιολογικούς σπόρους

Βιολογική γεωργία

Περισσότερες πληροφορίες και βίντεο
από την επίσκεψη στη Γαλλία στην ιστοσελίδα του LIVESEED
https://www.liveseed.eu/news-events/

Ακολουθήστε όλες τις δράσεις του LIVESEED
στο Twitter και Facebook, ή την ιστοσελίδα
www.liveseed.eu

Οι συμμετέχοντες κέρδισαν νέες γνώσεις και έκαναν τις εξής προτάσεις για τον παραγωγό σπόρων UBIOS:

UBIOS

(Συνεταιριστική σποροπαραγωγική εταιρεία των συνεται ο Cocebi έχει 200 μέλη (βιοκαλλιεργητές, 100% βιολογικοί), ρισμών βιολογικών παραγωγών COCEBI και BIOCER):
• Τ
ένα μεγάλο δυναμικό για συμμετοχική βελτίωση φυτών. Θα
• Σποροπαραγωγή: σιτηρά, όσπρια και κτηνοτροφικά φυτά (σιτάρι,
μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων
βρώμη, μπιζέλι, μηδική, φαγόπυρο, σίκαλη, τριτικάλε, φακή, σπέλτα)
καλλιεργειών ή προϊόντων με συγκεκριμένη ποιότητα για κα• Χωρητικότητα αποθήκευσης: 50 κελιά για 4600tn, 600 containers,
λύτερη προστιθέμενη αξία.
4000m2 επίπεδης αποθήκευσης
• Καλύτερη ενσωμάτωση των γεωργών μικρής κλίμακας στην
• Eγκαταστάσεις: • 3 γραμμές διαλογής: λειαντήρας πέτρας, απορπαραγωγή σπόρων προς σπορά
ροφητήρας, διαχωριστής, ταξινομητής κηρήθρας, πυκνομετρικός
• Να συμπεριληφθούν τοπικές / αρχαίες ποικιλίες και δυναμικοί
πίνακας • 1 οπτική διαλογής πρώτης γενιάς • 2 γραμμές σάρωσης
πληθυσμοί ώστε να εξερευνηθούν νέες ευκαιρίες και τάσεις
• Μη χρήση χημικών για απολύμανση. Χρήση λευκού ξυδιού για
της αγοράς
μυκητιάσεις.
• Καλό βήμα για την ενσωμάτωση της παραγωγής σπόρων στην
• Παραγωγή - πωλήσεις βιολογικού σπόρου (2013-2016): 2500
αλυσίδα εφοδιασμού σιτηρών
- 3500tn
• Η πληρωμή στους αγρότες εξακολουθεί να συνδέεται με τις
επιδόσεις και όχι με τις βιώσιμες πρακτικές τους
Χρήσιμες πληροφορίες από την επίσκεψη
Συνεταιρισμός COCEBI:
✓︎ Π
 εριοχή δραστηριότητας: Βουργουνδία, Καμπανία
✓ Μέλη: 200 βιολογικοί παραγωγοί
✓ Ικανότητα αποθήκευσης: 15.000 τόνοι σιτηρά
και ψυχανθή, 4 σιλό
✓︎ 2 Γραμμές διαλογής σπόρου
✓︎ 16 εργαζόμενοι
✓︎ Ετήσιος τζίρος: 15 εκ ευρώ

J

ean-Pierre Bouchet

παραγωγός- μέλος συνεταιρισμού COCEBI:

✓︎ Έκταση: 114 εκτάρια
✓︎ Καλλιέργειες: Κουκί, σιτάρι,κριθάρι, βρώμη, μηδική, σίκαλη, λινάρι
✓︎ Βιολογικός σπόρος: 70% της συνολικής παραγωγής (σύμβαση
με UBIOS)
✓︎ Α
 μειψισπορά: Μηδική (2 χρόνια)- σιτάρι- λινάρι ή σιτάρι- ανοιξιάτικο κριθάρι-γυμνή βρώμη-κουκί ή σίκαλη/φακή-ανοιξιάτικο
ή χειμωνιάτικο κριθάρι
✓︎ Π
 ρακτικές:
1. Μειωμένη εδαφοκατεργασία (κάθε 5 χρόνια)
2. Έλεγχος ζιζανίων με αγρονομικές τεχνικές
3. Κάλυψη εδάφους (κουκί ή μίγματα)
4. Συγκαλλιέργεια (σίκαλη- φακή)
5. Οργανική λίπανση χωρίς εξωτερικές εισροές
(κυρίως χλωρή λίπανση)
6. Πνευματική σπορά
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Βιολογική γεωργία / Πειραματικοί αγροί

Αξιολόγηση εγχώριων ποικιλιών τομάτας
σε καλλιέργεια χαμηλών εισροών και μελέτη
ως προς τα χαρακτηριστικά ποιότητας των καρπών τους
Των Η. Αυδίκου1, Δ. Θεοχαρίδη1, Φ. Τσιαούση1, Ε. Σιούλα1, Γ.
Βασιλειάδη1, Κ. Γιαννόπουλου2, Χ. Βακάλη2, Μ. Ναθαναηλίδου2, Α. Γούλα3, Α. Μαυρομάτη3, Κ. Κούτη2

Περίληψη ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο 17ο Συνέδριο της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Πάτρα 1719 Οκτωβρίου 2018
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Η διατήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών
τομάτας στη χώρα μας, είναι μη συστηματική και περιορίζεται σε οικογενειακούς λαχανόκηπους.

Στην περίπτωση αυτή, οι ποικιλίες- πληθυσμοί είναι συνήθως αβελτίωτες
και διατηρούνται και αναπαράγονται από ελάχιστους αγρότες, κινδυνεύοντας από γενετική διάβρωση. Οι παραδοσιακές ποικιλίες τομάτας στην
Ελλάδα έχουν εξελιχθεί κάτω από συνθήκες χαμηλών εισροών και μπορεί
να διαθέτουν χαρακτήρες που μπορεί να συνεισφέρουν στην ικανότητα
τους να καλλιεργούνται σε ολοκληρωμένα συστήματα καλλιέργειας. Η
χρήση τέτοιων γνωρισμάτων θα έχει μεγάλη επίδραση στην καλλιέργεια
της τομάτας στην Ευρώπη και στην αγορά της, που έχει επικεντρωθεί
στα υγιεινά τρόφιμα που προέρχονται από την καλλιέργεια σε συνθήκες
φιλικές για το περιβάλλον. Πλήθος εργασιών αποδεικνύει την ανώτερη
ποιότητα των εγχώριων ποικιλιών τομάτας έναντι των υβριδίων, τα οποία
έχουν μονοπωλήσει την καλλιέργεια τομάτας στην Ελλάδα, και σε όλο τον
κόσμο. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα αν οι προσαρμοσμένες στον συγκεκριμένο τόπο εγχώριες ποικιλίες, μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες για ποιοτικά τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας.
Το πρώτο βήμα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η αξιολόγηση τέτοιων
εγχώριων ποικιλιών και η εκτίμηση της δυνατότητάς τους να εξυπηρετήσουν τέτοιες ανάγκες. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσης εργασίας είναι
η αξιολόγηση 24 εγχώριων ποικιλιών τομάτας που προέκυψαν μετά από
μακρόχρονη προσπάθεια συμμετοχικής βελτίωσης των αγροτών υπό την
επίβλεψη του Αιγίλοπα. Οι ποικιλίες αυτές καλλιεργήθηκαν το 2018, σε
θερμοκήπιο του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης, σε σύστημα χαμηλών εισροών, έχοντας ως μάρτυρα σύγκρισης
το εμπορικό υβρίδιο Formula. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε
ήταν αυτό των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με 3 επαναλήψεις. Για
κάθε γενετικό υλικό που μελετήθηκε, μετρήθηκαν χαρακτηριστικά που
συνδέονται με την ποιότητα του καρπού όπως διαλυτά στερεά συστατικά,
συνολικά αντιοξειδωτικά, λυκοπένιο, καροτενοειδή και βιταμίνη C. Παράλληλα, δημιουργήθηκε δενδρόγραμμα φυλογενετικών σχέσεων για την
ομαδοποίηση των γενετικών υλικών και τον υπολογισμό της γενετικής
τους συγγένειας.

Ι ΕΚ ΔΕΛΤΑ, Τομέας Αγροτικής Κατάρτισης, 546 24, Θεσσαλονίκη, avdikos.elias@gmail.com
ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, Άνω Λεχώνια, 37300, Βόλος
3
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, 54124, Θεσσαλονίκη
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δράσεις

Συμπαγές σιτάρι (Triticum compactum Host)
& σιτάρι Κορασάν (Triticum turanicum Jacubz)
Εμπειρίες προσαρμοστικότητας στην Ελλάδα
Των Κώστα Κουτή – Χριστίνας Βακάλη
Γραφείο Εστιακών Σημείων ΑΙΓΙΛΟΠΑ, Βόλος
Email: info@aegilops.gr

(Περίληψη παρουσίασης στο 17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών - Πάτρα,
17-19 Οκτωβρίου 2018)

\

Το είδος Triticum compactum Host (συμπαγές στάρι, club ) είναι εξαπλοειδές και
ανήκει στην ίδια ομάδα του γένους Triticum με το μαλακό σιτάρι (T. aestivum
L.). Οι στάχεις του είναι συμπαγείς και πλατύτεροι από το μέρος της πλευράς. Το
συμπαγές σιτάρι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ευδοκιμεί προπάντων σε ελαφρά χωράφια και καλλιεργείται κυρίως στις ΗΠΑ όπου δίνει μεγάλες αποδόσεις. Το αλεύρι του
χρησιμοποιείται τόσο για ψωμί όσο και για μπισκότα. Το σιτάρι αυτό κατάγεται από το
βορειοδυτικό Ιράν αλλά στην Ελλάδα δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ. Δοκιμαστικά, το έτος
2016-2017 σε συνθήκες βιολογικής γεωργίας στο Βόλο, καλλιεργήθηκε η παλιά ποικιλία
Red club του Καναδά και συγκρίθηκε με τοπικές και σύγχρονες ελληνικές ποικιλίες μαλακού σιταριού. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλή αγρονομική συμπεριφορά σε συνθήκες
βιολογικής γεωργίας αλλά απόδοση μικρότερη σε σχέση με την εμπορική ποικιλία Yecora.
Το είδος Triticum turanicum Jacubz (σιτάρι Khorasan,
Kamut), είναι τετραπλοειδές και ανήκει στην ίδια
ομάδα με το σκληρό σιτάρι (Τ. durum L.). To κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι το μεγάλο μέγεθος των
σπόρων το οποίο συμβάλλει σε βάρος 1000 κόκκων
πάνω από 60 gr. Το σιτάρι αυτό καλλιεργείται τις τελευταίες δεκαετίες με το εμπορικό όνομα Kamut για
την υψηλή διατροφική του αξία και για τα προϊόντα
του (ψωμί, κεϊκ, πληγούρι, μπύρα κλπ) με απαλή υφή
και εξαιρετική γεύση. Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε από
βιοκαλλιεργητές και μέλη του ΑΙΓΙΛΟΠΑ δοκιμαστικά
εδώ και 5-7 χρόνια στην Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα
με το όνομα ‘Τουταγχαμών’ λόγω του μύθου που το
συνοδεύει ότι καλλιεργούνταν στην αρχαία Αίγυπτο.
Σύμφωνα με τις εμπειρίες των καλλιεργητών το σιτάρι
αυτό έδειξε μειωμένη ικανότητα αδελφώματος και
καλύτερη προσαρμογή και απόδοση (μέχρι 3 tn/ha)
στη Βόρεια Ελλάδα. Αναλύσεις ποιότητας σε καλλιεργούμενα δείγματα του σιταριού Khorasan έδειξαν υψηλές τιμές περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη,
δείκτη γλουτένης, χρόνου πτώσεως και τιμή
καθίζησης. Περαιτέρω έρευνα και μελέτη,
μέσω της βελτίωσης, απαιτείται τόσο για
το συμπαγές σιτάρι όσο και για το σιτάρι
Khorasan ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα προσαρμογής και αξιοποίησης
των δύο αυτών εξωτικών ειδών σιταριού
στις ελληνικές συνθήκες καλλιέργειας αλλά
και τη βιολογική γεωργία.
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εκπαίδευση

Το έδαφος και η σημασία του
για τη βιοποικιλότητα
στο ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

\

Η ανάπτυξη τεχνικών βιολογικής γεωργίας, με έμφαση στο έδαφος, τις ιδιότητες
του και τις ορθές πρακτικές κατεργασίας-λίπανσης που συμβάλλουν στην επιτυχή
αξιοποίηση του φυτογενετικού πλούτου του νησιού ήταν ανάμεσα στα θέματα που
συζητήθηκαν στο Σχολείο σπόρων που διοργάνωσε ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ στην Λήμνο στις 28 και
29 Απριλίου 2018, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β. Αιγαίου.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρακολούθησαν καλλιεργητές, γεωπόνοι, στελέχη συνεταιρισμών
ερασιτέχνες κηπουροί, εκπαιδευτικοί και κάτοικοι του νησιού που ασχολούνται με τη
γεωργία. Για το έδαφος καθώς και για τη σημασία της βιοποικιλότητας για τον γεωργό
και τον άνθρωπο μίλησαν Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια Εδαφολογίας
και δρ Άρης Γεράκης, από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Επίσης για το έδαφος και τις τεχνικές κομποστοποίησης μίλησε η Ραλλίτσα Τσίγγου, γεωπόνος, υπεύθυνη του Εστιακού Σημείου
του ΑΙΓΙΟΠΑ στη Λέσβο.
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εκπαίδευση

Το αγρο-οικοσύστημα είναι μια πολύπλοκη οντότητα που κατοικείται από χιλιάδες
είδη οργανισμών, καθένας από τα οποίους κατέχει την ιδιαίτερη θέση του και αλληλεπιδρά με τους άλλους οργανισμούς. Στο σχολείο σπόρων αναδείχθηκε η αξία
της βιοποικιλότητας σε κάθε της μορφή (αυτοφυείς και εξημερωμένοι οργανισμοί,
μακροσκοπική και μικροσκοπική βιοποικιλότητα) και η σχέση της με την υγεία του
αγρο-οικοσυστήματος, ειδικά σε συστήματα βιολογικής γεωργίας. Παρουσιάστηκαν
ιστορικές μελέτες περίπτωσης κατά τις οποίες η καταστροφή είτε της φυσικής είτε
της καλλιεργούμενης βιοποικιλότητας είχε ως συνέπεια σοβαρές επιπτώσεις στην
γεωργική παραγωγή.
Το έδαφος αναδεικνύεται ως βασικό συστατικό του αγρο-οικοσυστήματος και η συμβάλλει στις λειτουργίες του για ένα υγιές σύστημα παραγωγής, ειδικά στα νησωτικά
αγρο-οικοσυστήματα. Εξετάστηκαν οι απειλές που δέχεται το έδαφος ως αποτέλεσμα
κυρίως ανθρωπογενών παρεμβάσεων, οι λειτουργίες του εδάφους (ανακύκλωση ύλης
και ενέργειας, αποθήκη νερού και θρεπτικών στοιχείων, ρυθμιστής υδρολογικού
κύκλου, φυσικός απορρυπαντής, στήριξη τροφικών αλυσίδων) και η σημασία τους
για τον καλλιεργητή. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι βασικές φυσικές, χημικές και
βιολογικές ιδιότητες των εδαφών σε σχέση με τις παραπάνω λειτουργίες. Τέλος,
παρουσιάστηκαν τεχνικές ορθής διαχείρισης του εδάφους που αποσκοπούν στη
διατήρηση και ενίσχυση των λειτουργιών του.
Σε ότι αφορά τα συστήματα μειωμένης εδαφοκατεργασίας, δηλαδή συστήματα καλλιέργειας χωρίς αναστροφή του εδάφους η εκτενής επισκόπηση πειραμάτων από
όλον τον κόσμο δείχνει ότι η πλειονότητα των πειραμάτων συνηγορεί υπέρ της
μειωμένης εδαφοκατεργασίας. Παρουσιάστηκαν δύο μεγαλεπήβολα, μακροχρόνια
πειράματα με σκοπό να αξιολογηθεί η επίδραση της μειωμένης εδαφοκατεργασίας
σε ελαιώνες, ένα στην Κεφαλονιά σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς
και ένα στην Αργαλαστή Μαγνησίας σε συνεργασία με τον Αιγίλοπα. Στόχος είναι
να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μακροχρόνιων πειραμάτων σε όλη τη χώρα ώστε τα
συμπεράσματα που αφορούν τη μειωμένη εδαφοκατεργασία να επιβεβαιωθούν για
τις ελληνικές καλλιέργειες και συνθήκες.
Επίσης αναδείχθηκε η αξία των τεχνικών της συγκαλλιέργειας και της αμειψισποράς
και αφετέρου πώς μπορούν να εναρμονιστούν με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής.
Παρουσιάστηκαν μελέτες περίπτωσης από διάφορες χώρες, ενώ ειδική αναφορά έγινε
στην περμακουλτούρα ή διαρκή καλλιέργεια ως μια μορφή συγκαλλιέργειας απόλυτα
εναρμονισμένη με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε
βήμα προς βήμα η κατάστρωση ενός ορθολογικού σχεδίου αμειψισποράς για τη
βελτίωση της υγείας και παραγωγικότητας ενός αγροκτήματος.

Τ

έλος, σε εργαστήριο έγινε εμπειρική εκτίμηση της γονιμότητας
και των χαρακτηριστικών του
εδάφους με επιτόπια μακροσκοπική εξέταση των εδαφών στον αγρό με απλά
μέσα. Οι εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκαν
στον ακαλλιέργητο αγρό πίσω από το
Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού όπου
έσκαψαν μια εδαφοτομή, διαπίστωσαν
την διάστρωση του εδάφους σε ορίζοντες, έμαθαν πρακτικά πώς εκτιμάται
η δομή του εδάφους, η οξύτητα και η
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο,
και ενημερώθηκαν πώς ερμηνεύεται το
χρώμα του εδάφους. Στη συνέχεια έγινε
επίδειξη της διαδικασίας δειγματοληψίας με σκοπό την συλλογή δείγματος
εδάφους για ανάλυση.
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ανταπόκριση

Hμέρα Παραδοσιακών
Γεύσεων
Της Ραλλίτσας Τσίγγου,
Εστιακό Σημείο ΑΙΓΙΛΟΠΑ, Λέσβος
Email: mytiline@aegilops.gr

\

Το καφέ-μεζεδοπωλείο Μπόμπιρας στη Μυτιλήνη Λέσβου και η μη
κερδοσκοπική οργάνωση ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ (Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στην Γεωργία) διοργάνωσαν την Τετάρτη
3 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 8μμ την Ημέρα Παραδοσιακών Γεύσεων, με
διαμορφωμένο μενού που βασίζονταν σε παραδοσιακές ποικιλίες της
Λέσβου.

Για να θυμηθούμε και να
γνωρίσουμε παλιές γεύσεις
μέσα από την σύγχρονη κουζίνα
Το μενού περιελάμβανε προϊόντα από παραδοσιακές ποικιλίες της Λέσβου,
όπως σιτάρι Σαρίτσαμ, αρακά Άντισσας, ντομάτα κρασουλιά, ξινόμηλα
Αγιάσου, αχλάδια κουντουρέλια, κυδώνια, σύκα, φασόλια, κολοκύθα, και
λεσβιακό ελαιόλαδο βιοδυναμικής γεωργίας.
Η εκδήλωση έγινε σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια γέφυρα παραγωγών και καταναλωτών, μέσα από προϊόντα που συνδυάζουν την
αειφόρα παραγωγή, τις ντόπιες ποικιλίες και παραδοσιακές καλλιέργειες
και τη συλλογική προσπάθεια από το σπόρο στο τραπέζι μας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραδοσιακές ποικιλίες και
τα προϊόντα των παραγωγών του ΑΙΓΙΛΟΠΑ επισκεφτείτε τους ιστότοπους
του ΑΙΓΙΛΟΠΑ:
www.aegilopslocalfood.gr, www.aegilops.gr
καθώς και το facebook: aegilops
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Μηλοκυδωνόπιτα

Συνταγή: Βαγγέλης Ψαραδέλης

Χρόνος

1,5 ώρα

Υλικά

4 Ξινόμηλα Αγιάσου Λέσβου
2 Κυδώνια
6 αυγά
2 φλ. Ζάχαρη
2 φλ. αλεύρι ντόπιας ποικιλίας Σαρίτσαμ ή Λήμνος
1 κ.γ. μπείκιν πάουντερ
1/2 φλ. γάλα
Ξύσμα από ένα λεμόνι
1 κ.γ. βανίλια
Καρύδι, κανέλα

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και κόβουμε τα μήλα σε 8 κομμάτια έκαστο. Τα τοποθετούμε
τα
σε νερό για να μη μαυρίσουν. Καθαρίζουμε και τρίβουμε στον τρίφτη
μήλα
τα
τούμε
τοποθε
εκ.
28
κυδώνια. Σε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου
.
αφού πρώτα το έχουμε βουτυρώσει. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη και κανέλα
σπαΣτη συνέχεια απλώνουμε από πάνω το τριμμένο κυδώνι και ξαναπα
ο
μασμέν
προθερ
σε
με
Ψήνου
.
λίζουμε ελαφρώς με ζάχαρη και κανέλα
υ.
φούρνο στους 200°C για δεκαπέντε λεπτά περίπο
Παντεσπάνι
Βήμα 1
Χτυπάμε τη ζάχαρη και τους κρόκους μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη
Βήμα 2
Σε μια μπασίνα ανακατεύουμε το αλεύρι με τη βανίλια
Βήμα 3
α
Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ τα ασπράδια μέχρι να γίνουν μαρέγκ
Βήμα 4
Ενσωματώνουμε το μείγμα με το αλεύρι και τη βανίλια στο 1ο διάλυμ
α με
μα. Προσθέτουμε το ξύσμα και τέλος ενσωματώνουμε την μαρέγκ
ο
πέσει
να
ώστε
μαρίζ,
μιας
βοήθεια
απαλές κυκλικές κινήσεις, με τη
α
κυδώνι
τα
και
μήλα
τα
όγκος. Περιχύνουμε το μείγμα αυτό στο ταψί με
και ψήνουμε για 40 λεπτά, στους 200°C σε αέρα.

πασπαλίζουμε
Στο τέλος αναποδογυρίζουμε και
με τριμμένο καρύδι και κανέλα.
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6ο Διεθνές Συνέδριο για
την Επιστήμη της Βιολογικής Γεωργίας

ICOAS 2018

Της Χριστίνας Βακάλη
greekseedschool@aegilops.gr

\

«Δυναμικές εξελίξεις στη βιολογική έρευνα - ενίσχυση των εταιρικών
σχέσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν»

Ο κύριος σκοπός του ICOAS, που διοργανώνεται από τους μεγάλους
φορείς της βιολογικής γεωργίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είναι
η ανταλλαγή των τελευταίων αποτελεσμάτων έρευνας σχετικά με τη βιολογική γεωργία μεταξύ επιστημόνων και άλλων ενδιαφερομένων. Η διάδοση
της γνώσης γύρω από την επιστήμη της βιολογικής γεωργίας, αλλά και την
εμπορία των βιολογικών προϊόντων αποτελούν το κύριο σημείο εστίασης του
ICOAS. Η εμπλοκή ομάδων ενδιαφέροντος από τους τομείς της οικονομίας,
της αγροτικής πολιτικής, των συμβούλων αλλά και από τους τομείς εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας, εξασφαλίζουν τη διάδοση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων πέρα από την επιστημονική κοινότητα.

Για να δοθεί έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των παραγωγών στο συνέδριο
την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο αυστριακός αγρότης βιοκαλλιεργητής Alfred
Grand, ο οποίος εκτός από την παραγωγή βιολογικών σιτηρών έχει επεκταθεί και στην παραγωγή βιολογικού χούμους για λίπασμα και συμμετέχει
σε ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της εδαφολογίας. Μάλιστα στα 90
εκτάρια που καλλιεργεί έχει σταματήσει στην χρήση του άροτρου εδώ και 25
χρόνια και καλλιεργεί το έδαφος μόνο μέχρι τα 3-5εκ. Πέρσι εγκατέστησε στο
αγρόκτημά του το παράρτημα του Ινστιτούτο Rodale από την Pennsylvania
των Η.Π.Α., διάσημο για τα πολυετή πειράματά του στον τομέα της βιολογικής
γεωργίας (https://rodaleinstitute.org). Ο κ. Grand έδωσε μεγάλη έμφαση στο ρόλο
του παραγωγού για την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και των πρότυπων
αγρών και αγροκτημάτων, που μπορούν να λειτουργούν εκπαιδευτικά, όχι
μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για πολλές ακόμα κοινωνικές ομάδες.
Ένας πρότυπος βιολογικός αγρός εμπεριέχει και την έρευνα, η οποία γίνεται
προσιτή στον παραγωγό λόγω της εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των
βιοκαλλιεργητών (από τον αγρότη για τον αγρότη). «Η βιολογική γεωργία δεν
καθορίζεται από την βιομηχανία και για αυτό οι βιοκαλλιεργητές είναι ποιο
καινοτόμοι από τους συμβατικούς συναδέλφους τους και προσπαθούν να
βρουν τις δικές τους λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον αγρό». Με αυτά τα λόγια έκλεισε την ομιλία του και προέτρεψε
τους εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν έμφαση στην εκπαίδευση και στην
δημιουργία ζωντανού οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θα ενημερώνει
τους παραγωγούς και θα ευαισθητοποιεί τους καταναλωτές.
Παραθέτουμε παρακάτω μία από τις παρουσιάσεις του συνεδρίου σε μετάφραση:

Eπιπτώσεις των καλλιεργειών χειμερινής κάλυψης
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ανταπόκριση

στην ποιότητα του εδάφους και τα ζιζάνια
στα συστήματα βιολογικής καλλιέργειας
Talgre, L.; Madsen, H.; Eremeev, V.; Kuht, J.; Alaru, M.; Peetsmann, E.; Luik,
A.Estonian University of Life Sciences, Eston

Ο

ι καλλιέργειες χειμερινής κάλυψης και ο συνδυασμός τους με
κομποστοποιημένη αγελαδινή κοπριά έχουν δείξει σημαντική
επίδραση στην ποιότητα του εδάφους και στα ζιζάνια σε πενταετή
αμειψισπορά (κριθάρι με κόκκινο τριφύλλι - κόκκινο τριφύλλι - χειμερινό
σιτάρι - μπιζέλι - πατάτα) τριών συστημάτων βιολογικής καλλιέργειας. Στο
σύστημα ελέγχου ακολουθήθηκε η αμειψισπορά. Στο δεύτερο και τρίτο
σύστημα χρησιμοποιήθηκαν οι χειμερινές καλλιέργειες: μετά το χειμερινού
σιτηρό μείγμα χειμερινής ελαιοκράμβης και χειμερινής σίκαλης, μετά από
μπιζέλι - χειμερινή ελαιοκράμβη και μετά από πατάτα - χειμερινή σίκαλη.
Επιπλέον, στο τρίτο σύστημα εφαρμόστηκε κοπριά (για τα δημητριακά 10
t/ha και για την πατάτα 20 t/ha). Η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα
αυξήθηκε σημαντικά στα συστήματα με χειμερινές καλλιέργειες (1,57%)
σε σύγκριση με το σύστημα ελέγχου (1,51%). Αυτό ενίσχυσε τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους - αυξήθηκε ο αριθμός των κολλέμβολων
και η υδρολυτική δραστηριότητα των μικροοργανισμών του εδάφους.
Η ενεργοποίηση της ζωής του εδάφους συσχετίστηκε με τον καλύτερο
σχηματισμό των θρεπτικών στοιχείων. Για παράδειγμα, ειδικά αυξημένη
ήταν η περιεκτικότητα σε Ca και Mg. Το pH του εδάφους αυξήθηκε από
5,95 στο σύστημα ελέγχου σε 6,03 σε συστήματα με καλλιέργειες κάλυψης
και η δομή του εδάφους βελτιώθηκε. Μετά την δεύτερη περίοδο αμειψισποράς επιτεύχθηκε καλύτερη ποιότητα εδάφους με καλή δομή και
υψηλότερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία στο τρίτο σύστημα, όπου
χρησιμοποιήθηκαν καλλιέργειες χειμερινής κάλυψης σε συνδυασμό με
κοπριά βοοειδών. Στα συστήματα με καλλιέργειες χειμερινής κάλυψης η
βιομάζα ζιζανίων ήταν χαμηλότερη την άνοιξη πριν από την ενσωμάτωση
των καλλιεργειών στο έδαφος, καθώς και πριν από την κύρια συγκομιδή
των καλλιεργειών το καλοκαίρι. Η καταστολή των ζιζανίων εξαρτιόταν
από τα είδη καλλιέργειας. Σε όλα τα χρόνια η χειμερινή σίκαλη ήταν ο
καλύτερος καταστολέας ζιζανίων σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες που
χρησιμοποιήθηκαν για την χειμερινή κάλυψη.

O Aιγίλοπας παρουσίασε στο συνέδριο ένα
πόστερ με τα πρώτα αποτελέσματα από τον
πειραματικό αγρό με ποικιλίες παραδοσιακής
τομάτας (βλ. σελ 6) και μία παρουσίαση για την
καταπολέμηση του βρούχου στο βιολογικό φασόλι
κατά την αποθήκευσή του (http://icoas2018.org/
wp-content/uploads/2018/11/6_1_Vakali.pdf).
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Το δηλητήριο ημών το επιούσιο
Unser Taeglich Gift

Μετάφραση- επιμέλεια της Χριστίνας Βακάλη
από το βιβλίο του Dr. Johann G. Galler
του Πανεπιστημίου Bodenkultur της Βιέννης
στην Αυστρία με τίτλο: Unser Taeglish Gift
(“Το καθημερινό μας δηλητήριο”)

\

Για να μην ξεχνάμε για ποιους πραγματικά λόγους ασκούμε την βιολογική
ή οικολογική ή παραδοσιακή ή βιοδυναμική γεωργία, περμακουλτούρα κτλ.
παραθέτουμε απόσπασμα από μία πρόσφατη έκδοση στα γερμανικά, για τις
επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων συνολικότερα. Το βιβλίο του Dr. Johann G.
Galler βασίζεται μόνο σε επιστημονικά δεδομένα και έχει πλήθος παραπομπών, είναι
όμως εκλαϊκευμένο και απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Μέσα από την ανάγνωση του
βιβλίου γίνεται σαφές ότι η χρήση φυτοφαρμάκων στη σύγχρονη βιομηχανοποιημένη
γεωργία αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο μας αφορά όλους.

« ...Ποιος γνωρίζει ότι:
• Τ
 α υφιστάμενα νομοθετημένα όρια για τα φυτοφάρμακα «διορθώνονται» τα τελευταία χρόνια συνεχώς προς τα πάνω
• Ό
 τι πλέον κάθε πολίτης μπορεί να υπολογίζει ότι έχει ίχνη από φυτοφάρμακα στο
σώμα του, ακόμα και αν δεν έχει κάνει χρήση τους
• Ό
 τι η πολυχρησιμοποιημένη ρήση του Παράκελσου ότι η δόση κάνει το δηλητήριο
δεν ισχύει για τα σύγχρονα φυτοφάρμακα
• Ό
 τι το 25% τον σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά είναι
απομιμήσεις
• Ό
 τι μία γερμανική βιομηχανία παρασκευής φυτοφαρμάκων πλήρωσε αποζημιώσεις σε οινοπαραγωγούς στο νότιο Τιρόλο, γιατί η εφαρμογή ενός συνιστώμενου
ζιζανιοκτόνου μηδένισε ολόκληρη την παραγωγή
• Ό
 τι για τους Γάλλους οινοπαραγωγούς η νόσος του Πάρκινσον ανήκει στις ασθένειες
λόγω επαγγέλματος. Για να μπορούν οι παραγωγοί να κατοχυρώσουν το δικαίωμα σύνταξης πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει τα φυτοφάρμακα για τουλάχιστον
δέκα χρόνια και η αρρώστια πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο ένα χρόνο μετά το
σταμάτημα της χρήσης των φυτοφαρμάκων.
• Ό
 τι η συσσώρευση αποβλήτων από φυτοφάρμακα σε χωματερές, παγκοσμίως,
αποτελεί ωρολογιακή βόμβα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών
• Ό
 τι επιστήμονες που ασχολούνται κριτικά με το ζήτημα των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων διασύρονται, γεγονός που επηρεάζει την επιστημονική τους οντότητα…
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κινήματα

...Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά
πως επηρεάζoυν τα περίπου 100 000
χημικά που κυκλοφορούν την υγεία μας και
το περιβάλλον, αφού οι παρενέργειες τους δεν εξετάζονται επαρκώς. Η Αρχή Της Πρόληψης που υπάρχει
σε όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες δεν λαμβάνεται πλέον
σοβαρά υπόψη, ακόμα και χωρίς να έχουν υπογραφεί συνθήκες για το ελεύθερο εμπόριο.
(Σ. μετ.: εδώ ο συγγραφέας υπονοεί και τις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου
CETA, TTIP κλπ).
Πραγματικός βασιλιάς στην χρήση φυτοφαρμάκων είναι το μήλο με μέσο όρο 31
εφαρμογές φυτοφαρμάκων σε μια καλλιεργητική περίοδο, δεύτερο το αμπέλι με
18 εφαρμογές και τρίτη η πατάτα με 12 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι η καλλιεργητική περίοδος στο μήλο είναι 24 εβδομάδες
δηλ. 6 μήνες μπορεί να συμπεράνει ότι γίνονται παραπάνω από ένας ψεκασμοί
την εβδομάδα. Η συμβουλή να πλένουμε τα φρούτα πριν τα φάμε δεν ισχύει πλέον,
αφού για πολλά φυτοφάρμακα ισχύει ότι εισχωρούν σε όλο το φυτό και διαχέονται
και στους καρπούς.
Φυσικά οι εκτεταμένη χρήση των ζιζανιοκτόνων οδηγεί και σε ένα ακόμα σοβαρό
παγκόσμιο πρόβλημα: Στις αυξανόμενες ανθεκτικότητες σε ασθένειες και στα λεγόμενο υπερ-ζιζάνια, τα οποία δεν καταπολεμούνται πλέον με κανένα φυτοφάρμακο.
...Παγκοσμίως η χρήση των φυτοφαρμάκων είναι σχεδόν 0,5 κιλά ανά άτομο ή
1-2 κιλά ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης. Ο μέσος όρος χρήσης φυτοφαρμάκων
στην Ευρώπη είναι περίπου 3,5 κιλά δραστική ουσίας ανά εκτάριο γεωργικής
έκτασης, ενώ στη Γερμανία τα νούμερα διπλασιάζονται. Αν υπολογίσει κανείς την
χρήση των φυτοφαρμάκων σε συνδυασμό με τις παραγόμενες σοδειές σιτηρών
στην Ευρώπη υπολογίζεται περίπου ένα γραμμάριο δραστικής ουσίας για κάθε
παραγόμενο κιλό σιτηρών!».

Η βιολογική γεωργία και όλοι οι γεωργοί
που την εφαρμόζουν αποτελούν φωτεινά
παραδείγματα ότι υπάρχει άλλος δρόμος
και ότι είναι υποχρέωση όλων μας να τον
διεκδικήσουμε.
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δράσεις

Διάσωση τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων
οπωροφόρων δέντρων
στα πλαίσια του προγράμματος FruiTrees2Safeguard

Της Δρ. Παυλίνας Δρογούδη
Διευθύντρια Ερευνών ΙΓΒΦΠ Τμήμα Φυλλοβόλων
Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας

\

Εξερευνητικές αποστολές σε περιοχές της Λέσβου, Σάμου, Ικαρίας, Μαγνησίας,
Σερρών, Καστοριάς, Αριδαίας και Ημαθίας, με σκοπό την εύρεση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, τη διάσωση και in situ
αξιολόγηση πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2018 από ερευνητές του Ινστιτούτου
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, στα πλαίσια του έργου ‘FruitTrees2Safeguard’. Οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν
με την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση των ερευνητών του ΑΙΓΙΛΟΠΑ Δρ. Κωνσταντίνο Κουτή, επιστημονικό συντονιστή ΑΙΓΙΛΟΠΑ, Λεχώνια Μαγνησίας (Μαγνησία)
και κα. Ραλλίτσα Τσίγκου MSc γεωπόνου, υπεύθυνη Εστιακού Σημείου ΑΙΓΙΛΟΠΑ στη
Λέσβο (Λέσβος), οι οποίοι πρόσφεραν πολύτιμες πληροφορίες για τις τοπικές ποικιλίες
της Μαγνησίας και Λέσβου, αντίστοιχα. Πολλοί τοπικοί γεωπόνοι της Ηπειρωτικής Ελλάδος και ο κ. Γ. Σκούτα προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου
Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία) επίσης βοήθησαν στο έργο εύρεσης τοπικών ποικιλιών.
Στις εξερευνητικές αποστολές
α) βρέθηκαν περισσότερες από 100 τοπικές ποικιλίες αχλαδιάς, μηλιάς, βερικοκιάς, κερασιάς, ροδακινιάς και δαμασκηνιάς που υπόκειται σε γενετική διάβρωση, καθώς
και in situ αξιολόγηση,
β) σ
 υλλέχθηκαν δείγματα φύλλων και καρπών για τον προσδιορισμό βιοχημικών και
γενοτυπικών χαρακτηριστικών, καθώς και
γ) συλλέχθηκε πολλαπλασιαστικό υλικό, και εμβολιάστηκε σε κατάλληλα υποκείμενα. Τα
επόμενα έτη τα δενδρύλλια θα εγκατασταθούν στο ΤΦΟΔ όπου θα γίνει αξιολόγηση
της ανθεκτικότητάς τους σε σημαντικές μυκητολογικές ή βακτηριολογικές ασθένειες.

Εντυπωσιακός ήταν ο πλούτος τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων που
βρέθηκαν στα νησιά και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αγιάσου Λέσβου, όπου συλλέχτηκαν
15 ποικιλίες αχλαδιάς που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία στα χαρακτηριστικά
τους και καλλιεργούνται συνήθως χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.
Οι τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων είναι απαραίτητο πρωταρχικό υλικό για τη
δημιουργία νέων ποικιλιών γιατί περιέχουν μοναδική συστάδα γονιδίων που διασφαλίζουν τα χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας και της παραγωγικότητας.
Πληροφορίες για το έργο FruiTrees2Safegaurd
Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο 2018 και έχει διάρκεια τριών ετών. Υλοποιείται στο πλαίσιο
της δράσης ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των ερευνητικών φορέων
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων (συντονισμός), Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ
και Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, των επιχειρήσεων Δίκτυο Ελ-
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ληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων ΑΕ και
Φυτώρια Τσεσμελή, και του ινστιτούτου CTIFL
(Γαλλία) που συμμετέχει ως υπεργολάβος.
Συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος
του έργου είναι η Δρ. Π. Δρογούδη διευθύντρια ερευνών στο Τμήμα Φυλλοβόλων
Οπωροφόρων Δένδρων στη Νάουσα.

Δράσεις του έργου είναι:

1

Εύρεση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων,
διάσωση και in situ αξιολόγηση,

2

Προσδιορισμός βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών τοπικών
ποικιλιών,

3

Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και
δημιουργία προβασικών και μητρικών
φυτειών,

4

Αξιολόγηση 134 νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς,
μηλιάς και αχλαδιάς και προσδιορισμός
γενοτύπων βιομηχανικού ροδάκινου με
αξιόλογα χαρακτηριστικά,

5

Εύρεση και αξιολόγηση αξιόλογων
μεταλλάξεων ποικιλιών βιομηχανικού
ροδάκινου,

6

Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών
και ξενικών γενοτύπων/ποικιλιών σε
σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες, και

7

Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών
δεικτών, γονιδιωματικές αναλύσεις
& υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής
βελτίωσης ως προς την ανθεκτικότητα σε
ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Aποτελέσματα των δράσεων του έργου
θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του έργου
https://pomologyinstitute.gr/fruit-trees-two-safeguard/
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Ευρωπαϊκή εκστρατεία

Υπογράφουν πολίτες & οργανώσεις

Rights for People, Rules for Corporations STOP ISDS

Δικαιώματα για τους Πολίτες,
Κανόνες για τις Εταιρείες - STOP ISDS

\

Στις 22 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή εκστρατεία «Δικαιώματα για τους
Πολίτες, Κανόνες για τις Εταιρίες – STOP ISDS). Από την Ελλάδα οι πρώτοι φορείς
που έχουν υπογράψει και στηρίζουν την εκστρατεία είναι: α) STOP TTIP CETA
TiSA Ελλάδας - Για μια αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο δίκαιου
εμπορίου β) Αγίλοπας - Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία γ)
Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.

Ακολουθεί το βασικό κείμενο της εκστρατείας:

Είμαστε μια συμμαχία πάνω από 150 Ευρωπαϊκών οργανώσεων, συνδικάτων και κοινωνικών
κινημάτων, που κινούμαστε υπέρ του καθορισμού κανόνων για τις εταιρείες και ενάντια στο
ISDS (το Σύστημα Διευθέτησης Διαφορών μεταξύ επενδυτή και Κράτους), που αποτελεί ένα
παράλληλο σύστημα δικαίου, μονόπλευρο και άδικο, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εταιρειών.
Πιστεύουμε ότι το ISDS αποτελεί μια παγκόσμια απειλή. Υπονομεύει τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κανόνες δικαίου, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την
ισότητα των φύλων, τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και
των καταναλωτών.
Πιστεύουμε, ότι το ISDS, το οποίο παρέχει προνόμια στις εταιρείες πρέπει να καταργηθεί,
ώστε να σταματήσει η ατιμωρησία των εταιρειών και να τεθούν οι άνθρωποι και ο πλανήτης
σε πρώτη προτεραιότητα.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
για την εκστρατεία:
Παρουσίαση της εκστρατείας
https://stopisds.org
Οι πρώτες υπογραφές φορέων
https://stopisds.org/alliance
Υπογράφουν πολίτες
https://stopisds.org/action

Αντί για τα προνομιακά δικαιώματα των εταιρειών, χρειαζόμαστε μια νομικά δεσμευτική
συμφωνία για τις πολυεθνικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και εθνική
νομοθεσία που να καθιστά τις εταιρείες υπόλογες, ενώ θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για ανθρώπους και κοινότητες που δέχονται επίθεση από την αδικία των εταιρειών.
Όλοι μαζί, υπερασπιζόμαστε έναν κόσμο αλληλεγγύης, στον οποίο η διαφορετικότητα αποτελεί
δύναμη. Είμαστε αντίθετοι σε όλες τις μορφές ρατσισμού, διακρίσεων και εθνικών εχθροτήτων.
Οργανώσεις μπορεί να απορριφθούν σε περίπτωση που παραβιάζουν τις παραπάνω βασικές
αρχές μας!

Για την Ελλάδα επικοινωνία στο
Mail: stop.ttip.greece@gmail.com
Πληροφορίες στο
blog: http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.com

/18

Το κείμενο αυτό υπογράφουν πάνω από 150 Ευρωπαϊκές οργανώσεις
και ο κατάλογος (που είναι στη διάθεση του καθενός) συνεχώς αυξάνεται.

κινήματα

Ευρωπαϊκός Συντονισμός για την

Απελευθέρωση της Βιοποικιλότητας!

\

Ο Ευρωπαϊκός Συντονισμός για την Τα κύρια σημεία εστίασης
Απελευθέρωση της Βιοποικιλότητας! του ECLLD είναι:
(EC-LLD) είναι ένας διεθνής μη κερ- • Η προώθηση και ανάπτυξη των σπόρων
δοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε
των γεωργών σε αγροκτήματα και κήπους:
το 2012 με στόχο το συντονισμό των θέσεων • Ανταλλαγή και διάδοση γνώσεων και εμπεικαι των δράσεων των εθνικών δικτύων και
ρογνωμοσύνης που συνδέονται με τους
άλλων μελών για την ενθάρρυνση, ανάπτυξη
σπόρους των γεωργών, τη χρήση τους και
και προώθηση της δυναμικής διαχείρισης
την προώθηση τους.
της βιοποικιλότητας στουW αγρούς και
• Η συλλογή, η μετάφραση και η διάδοση
στους κήπους.
των υφιστάμενων πληροφοριών.
• Εκπαίδευση και καταγραφή;

Το ECLLD αντλεί τις απόψεις και τις εμπνεύ• Πειραματισμός και έρευνα.
σεις του από τις ετήσιες συναντήσεις του
 υπεράσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου
ευρωπαϊκού κινήματος για τη γεωργική • Η
ευνοϊκού για τα δικαιώματα των γεωργών,
βιοποικιλότητα που είναι γνωστή ως Ας
καθώς και των δικαιωμάτων των ερασιτεΕλευθερώσουμε τη Διαφορετικότητα! Φόχνών
κηπουρών και των μικρών σποροπαρουμ (Lets Liberate Diversity). Η πρώτη
ραγωγών για τη γεωργική βιοποικιλότητα.
έκδοση του φόρουμ πραγματοποιήθηκε το
2005 στο Poitiers της Γαλλίας. Από τότε
τα φόρουμ LLD έχουν γίνει μια παράδο- Η ιδιότητα του μέλους είναι ανοιχτή σε κάθε
ση και διοργανώνονται κάθε χρόνο σε μια οργανισμό που συμμερίζεται τις αξίες και
διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Το δεύτερο τους στόχους του Συντονισμού.
φόρουμ φιλοξενήθηκε από την Ισπανία
(2006), ακολουθούμενη από μεταγενέστερες
εκδόσεις στη Γερμανία (2007), την Ιταλία
(2008), την Αυστρία (2010), την Ουγγαρία
(2011), τη Σκωτία (2012) και την Ελβετία
(2013). Ένα εργαστήριο διοργανώθηκε το
2014 στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του
Φεστιβάλ Σπόρων.

Αυτή τη στιγμή τα μέλη του ECLLD είναι οι ακόλουθοι οργανισμοί:
1. Τ
 he Scottish Crofting Federation
(Σκωτία)
2. Pro Specie Rara (Ελβετία)
3. Réseau Semences Paysannes
(Γαλλία)
4. BEDE (Γαλλία)
5. Red de Semillas “ Resembrando
e Intercambiando” (Ισπανία)
6. C
 entro Internazionale Crocevia - CIC
(Ιταλία)
7. Rete Semi Rurali (Ιταλία)
8. D
 achverband Kulturpflanzen- und
Nutztiervielfalt e. V. Dachverband
(Γερμανία)
9. SEED (Λουξεμβούργο)
10. AΙΓΙΛΟΠΑΣ (Ελλάδα)
11. RMRM - Réseau Meuse - RhinMoselle (Βέλγιο)

Περισσότερες πληροφορίες
https://liberatediversity.org/
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Σάββατο 16 Μαρτίου

Συλλαλητήριο κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ
Θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο

\

Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά
της καύσης σκουπιδιών καλεί τους
πολίτες του Βόλου στο Συλλαλητήριο
κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ
το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00
στο Δημαρχείο του Βόλου. Θα ακολουθήσει
πορεία με κατάληξη στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤLAFARGE. Υπάρχει μέριμνα η επιστροφή για
τις ευπαθείς ομάδες να γίνει με τουριστικά
λεωφορεία στον Βόλο δωρεάν.
Όπως τονίζουν τα μέλη της Επιτροπής, «οι
πολίτες δεν πρέπει να μείνουν με σταυρωμένα χέρια μετά από μήνες διαμαρτυριών
και πλήθους αποδείξεων, ότι η καύση
200.000 τόνων σκουπιδιών κάθε έτος
καθιστά την πόλη μας αποτεφρωτήρα
της νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Τα προτάγματα του συλλαλητηρίου είναι:

ΟΧΙ

•
στην καύση σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ

ΟΧΙ

•
στη δημιουργία εργοστασίου SRF από
τον Δήμο Βόλου

ΝΑΙ

στον καθαρό αέρα και λύση στο πρό•
βλημα της αερορρύπανσης

ΝΑΙ

•
στην οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων μας

ΓΙΟΡΤΗ

Η Επιτροπή καλεί τους
είναι πολίτες και η υγεία
πολίτες, τους φορείς και
τους και από την άλλη όσοι
τις συλλογικότητες του
έχουν συμφέρον οικονομικό
Βόλου να συμμετάσχουν
ή πολιτικό και τάσσονται
σε ένα συλλαλητήριο που
υπέρ της καύσης. Εσύ με
θα βάλει τέλος στην καύση
ποιο μέρος θα ταχθείς;» Επίσκουπιδιών και θα στείλει
σης, τα μέλη της Επιτροπής
ένα μήνυμα προς την ελκαλούν τους υποψήφιους
ληνική Κυβέρνηση για τη
Δημάρχους και βουλευτές
βούληση του βολιώτικου
να τοποθετηθούν εγγράφως
λαού. Μία διαμαρτυρία που
τις επόμενες μέρες με το
θα σταματήσει την πρόθεση
μέρος των πολιτών και της
του Δήμου Βόλου να καταυγείας. «Οτιδήποτε άλλο,
όπως η δικαιολογία περί
σκευάσει ένα εργοστάσιο 42
συχνότερων ελέγχων ή η
εκατομμυρίων ευρώ που θα
δεματοποιεί τα σκουπίδια
σιωπή τους, θα είναι απλώς
μας σε μπάλες SRF και θα τα στέλνει στην συνενοχή στο έγκλημα που ξεκίνησε από το
ΑΓΕΤ για καύση με αστείο σύνθημα «Τα δικά 2015. Θέλουμε το 2019 να είναι η χρονιά
μας σκουπίδια είναι καλύτερα». «Ο κόσμος που θα το σταματήσουμε. Γιατί αλλιώς δεν
θα συμμετάσχει για να πιέσει την Περιφέρεια έχουμε υγιές μέλλον σε αυτόν τον τόπο»,
Θεσσαλίας και την Κυβέρνηση για να λυθεί τονίζoυν χαρακτηριστικά.
το πρόβλημα της αερορρύπανσης στον Βόλο
με συγκεκριμένα μέτρα και κινήσεις (λήψη Ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, εκπροσωπώντας ένα πανελλαδικό
προληπτικών μέτρων, δίκτυο μετρητών κ. ά.). δίκτυο γεωπόνων, παραγωγών και καταναλωτών
Και επιτέλους οι πολίτες θα απαιτήσουν να που στηρίζουν την βιολογική γεωργία και τον
γίνει οικολογική διαχείριση των απορριμπαραδοσιακό σπόρο, είναι κάθετος στην καύση
μάτων, κάτι το οποίο απέφυγαν να κάνουν
παρελθούσες και νυν δημοτικές αρχές για RDF και SRF από την LAFARGE – ΑΓΕΤ και
συγκεκριμένους λόγους. Θα είμαστε όλοι ενημερώνει συνεχώς τα μέλη του για την πορεία
εκεί διότι διακυβεύεται η υγεία μας και η των κινητοποιήσεων.
υγεία των παιδιών μας. Από τη μία πλευρά

Σάββατο & Κυριακή 4 - 5 Μαΐου 2019

Γιορτή Παραδοσιακού σπόρου

Μην ξεχνάτε το καθιερωμένο ανοιξιάτικό μας ραντεβού
στους Σταγιάτες Πηλίου, όπου κάθε χρόνο η Α.Π.Ο.ΔΡΑΣΗ
διοργανώνει μαζί με τον ΑΙΓΙΛΟΠΑ την Γιορτή Παραδοσιακού Σπόρου και Οικολογικού μπαξέ.
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Το πρόγραμμα
θα ανακοινωθεί
σύντομα στa
www.aegilops.gr
f Aegilops
apodrasistagiates.blogspot.com
f AπΟ Δράσης.

Ημερολόγιο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

26-28 Σεπτεμβρίου 2019
Hράκλειο, Κρήτη

2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ

15.2.2019.

Αγροοικολογίας

\

Στην Ελλάδα θα
πραγματοποθεί
το 2ο Φόρουμ
Αγροοικολογίας,
που
διοργανώνεται από το
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αγροοικολογίας
(Agroecology Europe –
AEEU), μια πανευρωπαϊκή
ένωση μελών, η οποία σκοπό την ανταλλαγή γνώσης
και εμπειριών σχετικά με
την Αγροοικολογία και την
στήριξη μετάβασης προς
αγροοικολογικές πρακτικές και πολιτικές. Η AEEU
θα συνεργαστεί με τοπικά
ιδρύματα, οργανώσεις και
ενδιαφερόμενους φορείς
του αγροτικού τομέα ενώ
το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο
Ηράκλειο.
Μετά το 1ο επιτυχημένο
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αγροοικολογίας (Οκτώβριος
2017, Λυών, Γαλλία), το
2ο αναμένεται να παράσχει μια εποικοδομητική
συμβολή στην Ευρωπαϊκή
αγροοικολογική ατζέντα.
Ενδεικτικά ερωτήματα
που αναμένεται να απαντηθούν είναι όπως: ποια

θα πρέπει να είναι η μελλοντική Κοινή Γεωργική
Πολιτική (ΚΓΠ) για την
προώθηση της αγροοικολογίας; Ποιες τοπικές
πρακτικές και πολιτικές
υπάρχουν στην Ευρώπη
που να υποστηρίζουν την
πρόσβαση στη γη για τους
νέους αγρότες; Τι είδους
παραδοσιακή και νέα γνώση είναι διαθέσιμη για τη
βελτίωση του εδάφους;

Νυερμβέργη

χικής διαμόρφωσης του
προγράμματος.
Η Αγροοικολογία αποτελεί
μια ανερχόμενη έννοια
στο χώρο της γεωργικής
επιστήμης. Η προσέγγιση
της εστιάζει στην εφαρμογή οικολογικών αρχών για
το σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων
συστημάτων παραγωγής
τροφίμων, ενώ περιλαμβάνει και μια αντίστοιχη
κοινωνικο-οικονομική
πρόταση.

Επίσης, ενδεικτικές θεματικές
εργαστηρίων,
ομιλιών και διαβουλεύΑποτελεί έτσι, ένα ολιστικό
σεων είναι:
παράδειγμα απέναντι στα
i) Αγροδασόλογία
συσσωρευμένα προβλήμαii) 	Γεωργία-στηριζόμενη τα που προκύπτουν από
τα παγκοσμιοποιημένα
στη βιοποικιλότητα,
και βιομηχανικά αγροiii)	Εκπαίδευση
διατροφικά συστήματα.
Ταυτόχρονα, έχει σημα& κατάρτιση,
ντική αντιστοίχιση και συiv) 	Tροφή και συστήμαμπεριλαμβάνει αρχές και
τα τροφίμων,
πρακτικές που προσφέρουν
εναλλακτικές δομές
v) 	Πολιτικές για τη
στο κυρίαρχο πρότυπο της
στήριξη της Αγροοιεντατικής, βιομηχανοποικολογίας.
ημένης γεωργίας, όπως
η βιολογική γεωργία, η
Σύντομα θα υπάρξει πρό- γεωργία χαμηλών εισροσκληση για την συνδρο- ών, η αγροδασολογία, η
μή ιδεών σχετικά με τις αεικαλλιέργεια (περμαπαραπάνω θεματικές, στο κουλτούρα) κ.α.
πλαίσιο μιας συμμετο-

Σεμινάριο - συνάντηση για την
οργανική βελτίωση και το βιολογικό
μήλο στην Ευρώπη στα πλαίσια της
BIOFACH 2019
Στα πλαίσια του προγράμματος LIVESEED
για τον βιολογικό σπόρο στην Ευρώπη ο
ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ ανέλαβε τη διοργάνωση ευρωπαϊκής συνάντησης βελτιωτών του
βιολογικού μήλου. Η συνάντηση έγινε
κατά την διάρκεια της BIOFACH 2019
στη Νυερμβέργη, Γερμανία, στις 15.2.2019.
Η συνάντηση είχε σκοπό να αναζητηθούν
τρόποι συνεργασίας και δικτύωσης, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις
της βιολογικής γεωργίας και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες στην βιολογική αγορά. Οι
συμμετέχοντες ήτανε βελτιωτές, ερευνητές
και παραγωγοί βιολογικού μήλου από την
Ελβετία, Δανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα (συμμετοχή του βιολογικού
αγροκτήματος BIOFRU - Καστοριά).
Οι παρουσιάσεις
είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα
του ΑΙΓΙΛΟΠΑ
www.aegilops.gr

Επαφές
Laurence Eeckhout (γραμματεία AEEU): info@agroecology-europe.org
Βασίλης Γκισάκης (οργανωτική επιτροπή, μέλος Δ.Σ. AEEU): gkisakis@staff.teicrete.gr

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους που ασχο-

Ιστοσελίδες:

λούνται με το βιολογικό μήλο να έρθουν σε

www.agroecologyeuropeforum.eu | www.agroecology-europe.org | www.agroecology.gr

επαφή μαζί μας στο info@aegilops.gr
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25η Πανελλαδική Γιορτή
Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας

Η οργανωτική ομάδα 25ης Πανελλαδικής
Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας
& Χειροτεχνίας 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

\

Η 25η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και χειροτεχνίας τελικά διεξήχθη αψηφώντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που έλαβαν χώρα το 3ήμερο.
Από το πρωί της Πέμπτης 27 Σεπτεμβρίου άρχισαν να καταφθάνουν παραγωγοί
από διάφορες περιοχές για να βοηθήσουν στο στήσιμο της Γιορτής. Το απόγευμα της
Δευτέρας 1η Οκτωβρίου η Γιορτή σήμανε τη λήξη της και επίσημα με την αποχώρηση
και των τελευταίων παραγωγών οι οποίοι (μαζί με τους υπολοίπους) βοήθησαν στο
ξεστήσιμο της Γιορτής. Ο καιρός ήταν βροχερός και με μπόλικους ανέμους στο διάστημα του 3ημέρου της Γιορτής. Για πολλούς λόγους (πρακτικούς και μη) ήταν αδύνατη η
αναβολή και μεταφορά της σε άλλη ημερομηνία (όσοι παραβρέθηκαν μάλλον κατάλαβαν
γιατί αφού επεξηγήθηκε).
Μέσα σε όλο αυτό το τοπίο είναι συγκινητικό και ελπιδοφόρο το ότι μαζευτήκανε πάνω από 70 παραγωγοί από κάθε
γωνιά της Ελλάδας (Γιάννενα, Καστοριά,
Κιλκίς, Αριδαία, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη,
Τρίκαλα, Μαγνησία, Κατερίνη, Εύβοια,
Αττική, Κορινθία, Αχαΐα, Λακωνία, Καλαμάτα αλλά και Σύρο, Κρήτη, Ικαρία
και αλλού!!!). Και ενώ όλοι γνωρίζανε
ότι το πιθανότερο είναι να μην πατήσει
επισκέπτης στη Γιορτή. Αλλάξανε πάρα
πολλές φορές τα πλάνα της Γιορτής από
τις συνελεύσεις των συμμετεχόντων
ανάλογα με τις προγνώσεις του καιρού.
Μετά απλά όλοι ακολουθήσανε το δρόμο
της βροχής. Που είναι να μαζεύει, να
συσπειρώνει, να δένει, να δημιουργεί
σχέσεις, θαλπωρή και ωραία ατμόσφαιρα
σε κάποιο ασφαλές καταφύγιο.

Και έτσι τα πράγματα άρχισαν με κάποιον
τρόπο να ρέουν. Κι εκεί που αναβλήθηκαν τα εργαστήρια του προγράμματος,
κάποια έγιναν εκτός προγράμματος, τελείως αυτοοργανωμένα και με επιτυχία ανέλπιστη! Οι σημαντικότατες και ουσιαστικές ομιλίες που ήταν προγραμματισμένες έγιναν
κανονικότατα, απλά κάποιες σε κλειστό χώρο όταν έβρεχε. Η επιτυχία τους; Ανέλπιστη.
Αίθουσα σχετικά μικρή να μαζεύει περίπου 100 ανθρώπους που ήρθαν μες τις βροχές
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γι αυτές. Όλες οι ομιλίες βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για όσους
δεν κατάφεραν να είναι εκεί. Μερικά αυτοσχέδια γλεντάκια στήθηκαν κάποια βράδια
προς τέρψιν όλων των παραγωγών.
Οι προγραμματισμένες συνελεύσεις έγιναν όλες με τα περισσότερα θέματα της ατζέντας
να συζητιούνται. Υπήρξαν φυσικά κάποια κωλύματα αναφορικά με τη συνέπεια, τη
συμμετοχικότητα αλλά και τη συμμετοχή σε αυτές αλλά αυτά δεν έπαιξαν ανασταλτικό
ρόλο στο τελικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι παραγωγοί που βρέθηκαν στη Γιορτή
ήρθαν όλοι πιο «κοντά» λόγω των συνθηκών, κάτι το οποίο μόνο ευεργετικά μπορεί να
λειτουργήσει για τη συνέχεια. Συμμετείχαν σε όλες τις δουλειές που είχαν κανονιστεί ή
προέκυπταν κατά τη διάρκεια, βοηθώντας έτσι να κρατηθεί η Γιορτή στις δύσκολες αυτές
συνθήκες. Πολλές από τις αξίες και τις αρχές για τις οποίες πολύς λόγος έχει γίνει μέσα
στη χρονιά και όχι μόνο (πχ αλληλοβοήθεια, συνέπεια, αλληλεγγύη, συμμετοχικότητα,
εμπιστοσύνη κ.ά), επιβεβαιώθηκαν και με το παραπάνω σε αυτή τη φάση.
Παρόλα τα θετικά στοιχεία που ήταν πάρα πολλά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και ορισμένα αρνητικά τα οποία όμως δεν επηρέασαν το όμορφο κλίμα που είχε δημιουργηθεί.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ…
Εν κατακλείδι, μπορεί η πικρία της οικονομικής αποτυχίας της Γιορτής να είναι μεγάλη,
αλλά ο καιρός μάλλον στάθηκε σύμμαχος τελικά, βοηθώντας να γίνουν οι εσωτερικές
διεργασίες των παραγωγών όσο καλύτερα και ουσιαστικότερα μπορούσαν να γίνουν. Αν
συνεχίσουν να συμβαίνουν τέτοιες διεργασίες ίσως και να μπορέσει να δημιουργηθεί
αυτό το κίνημα των καλλιεργητών οικολογικής γεωργίας (όνειρο και όραμα από παλαιόθεν) αλλά και των λοιπών οικοπαραγωγών προχωρώντας επιτέλους βήματα μπροστά
προς πιο ραγδαίες αλλαγές στο τοπίο της οικολογικής γεωργίας αλλά και της υπόλοιπης
οικοπαραγωγής πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα (πατώντας πάντα στο πλέγμα των
αρχών και αξιών όπως έχουν διατυπωθεί ήδη). Και όλοι μαζί ενωμένοι οι παραγωγοί
σίγουρα μπορούν να αποτελέσουν μία γερή και ενεργητική δυναμική, σε αντίθεση με
τη λανθάνουσα δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Η οργανωτική ομάδα 25ης Πανελλαδικής Γιορτής ευχαριστεί από καρδιάς όσους τιμήσανε το
θεσμό αυτό με την ενεργή συμμετοχή τους, γεννώντας ελπίδες για το μέλλον του. Χωρίς όλους
αυτούς δεν θα είχε γίνει τίποτα.
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βιβλιοπαρουσίαση

Προτείνουμε
Βιβλιαράκι Συνταγών
σε τρεις γλώσσες

\

Η ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο έχει τις ρίζες
της στην αρχαιότητα όπως δηλώνουν τόσο η
αναγνώριση μίας πέτρινης ρηχής σκάφης ως το
πρώτο πατητήρι ελιών στη Λέσβο από την αρχαιολόγο
W. Lamb το 1936 σε οικισμό της πρώιμης Χαλκοκρατίας
(2800-2000 π.Χ.) όσο και σε νομίσματα με ανάγλυφα
κλαδάκια ελιάς κοπής μεταξύ 6ου π.Χ. αι και 180 π.Χ.
Αυτός ο απέραντος νησιωτικός ελαιώνας καλύπτεται κατά
7/10 από την ποικιλία Olea europaea var. pyriformis,
κοινώς Βαλανολιά ή Κολοβή ή Μυτιληνιά και 2/10 από
την ποικιλία Olea europaea var Media subrotunda κοινώς Αδραμυτινή ή Αϊβαλιώτικη ή Φραγκολιά.
Στο βιβλιαράκι συνταγών που εκτύπωσε ο Αιγίλοπας σε
συνεργασία με την Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β.
Αιγαίου δίνονται αλμυρές και γλυκές συνταγές σε τρείς
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά) με βάση το
ελαιόλαδο της νήσου Λέσβο.

Το Λεσβιακό ελαιόλαδο
Επιμέλεια του κειμένου: Τσίγγου Ραλλίτσα
Φωτογραφίες των συνταγών: Άντζελα Κοντού & Αντώνης Δρακάκης
Σχεδιασμός έκδοσης: PΟLYPLANO
Ευχαριστούμε θερμά:

• Τον Στρατή Φραντζέσκο για την ευγενική παραχώρηση των φωτογραφιών
στις σελίδες 1, 2, 7, 9, 20
• Την Έφη Γιαλούση για τη συνεργασία και παραχώρηση της συνταγής
του λευκού κεικ
• Την Μαίρη Ναθαναηλίδου για τις συνταγές στις σελίδες 14,16,18
• Την Αθηνά Παπαρίσβα για τις παρατηρήσεις-διορθώσεις
για την απόδοση του κειμένου στα αγγλικά
• Την Χριστίνα Βακάλη για την απόδοση του κειμένου
και των συνταγών στα γερμανικά

Γίνετε μέλη του Αιγίλοπα και συμμετέχετε ενεργά στις δράσεις μας:
Με τη συμμετοχή σας ως μέλη στον Αιγίλοπα στηρίζετε ενεργά την προστασία και διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας καθώς και τη βιοκαλλιέργεια στη χώρα μας. Μπορείτε, επίσης, να προμηθευτείτε
σπόρο ντόπιων ποικιλιών του δικτύου μας, για πειραματισμό και δοκιμή, από τα Εστιακά μας Σημεία και
τις διάφορες γιορτές και συναντήσεις της οργάνωσης στις οποίες γίνονται ανταλλαγές και δωρεές σπόρων.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας:

www.aegilops.gr
αλλά και στο facebook

f aegilops
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