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Φαινόμενα διάβρωσης

























 Έλλειψη κατάρτισης & εκπαίδευσης

 Έλλειψη στήριξης: έρευνα 

 Κόστος παραγωγής 

 Μείωση εισοδήματος

Παράγοντες διατροφικής, κοινωνικής 
& περιβαλλοντικής επιβάρυνσης



Γεωργία & κλιματική αλλαγή
Η Μεσόγειος ως hotspot



Γεωργία & κλιματική αλλαγή
Η Μεσόγειος ως hotspot



Γεωργία & κλιματική αλλαγή
Η Μεσόγειος ως hotspot



Αειφορία στη Γεωργία



Αγροοικολογία:
Μετάβαση προς πραγματικά 

βιώσιμα συστήματα παραγωγής



Μελετά, κατανοεί & σχεδιάζει τα
αγροτικά συστήματα από οικολογική
και αντίστοιχη κοινωνικο-οικονομική
άποψη.

Εφαρμόζει οικολογικές έννοιες &
αρχές για το σχεδιασμό και διαχείριση
βιώσιμων αγροοικοσυστημάτων.

Τι είναι η Αγροοικολογία

(Altieri, 1995) 



(Gkisakis, 2017)
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Τι είναι η Αγροοικολογία
Παραδείγματα Αγροοικολογικών μεθόδων

Ελαχιστοποίηση 
διατάραξης εδάφους

Πολυκαλλιέργειες & 
Αμειψισπορά

Βιολογικός έλεγχος 
εχθρών καλλιεργειών 

Διαχείριση θρεπτικών 
εδάφους

(κομποστ, ψυχανθή)

Αγροδασοπονικά
συστήματα

Τοπικές εισροές & 
ανακύκληση 

θρεπτικών, ενέργειας 
& υλικών

Αγροβιοποικιλότητα
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Μία ευρεία έννοια, που περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της βιολογικής ποικιλότητας που 
σχετίζονται με τη διατροφή και τη γεωργία 

και όλα τα στοιχεία της βιολογικής 
ποικιλότητας, που αποτελούν τα αγροτικά 

οικοσυστήματα.

Αγροβιοποικιλότητα



Η βιοποικιλότητα προσφέρει 

υπηρεσίες στην αγροτική παραγωγή



Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ στην υπηρεσία της ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 “Γενικές” λειτουργίες

– Σταθερότητα & ανθεκτικότητα

 “Συγκεκριμένες” λειτουργίες 
(υπηρεσίες αγροοικοσυστήματος)

– Έλεγχος εχθρών καλλιέργειας

– Γονιμότητα εδάφους & ανακύκληση θρεπτικών 

– Πρόληψη διάβρωσης εδάφους

– Επικονίαση

– Παραγωγικότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΟΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ



Βιοποικιλότητα
Αύξηση ποικιλότητας σε επίπεδο γονιδίων, ειδών
και τοπίου για τη διατήρηση της λειτουργίας του 
οικοσυστήματος ως σημαντικής στρατηγική & 
εργαλείο ανθεκτικότητας

(Altieri, 2016) 

• Πολυκαλλιέργειες
• Φυτά κάλυψης
• Τοπικές & ανθεκτικές ποικιλίες
• Αγροδασοπονία
• φυτική & ζωϊκή παραγωγή
• Διατήρηση τοπίου



Η γενετική αγροβιοποικιλότητα της Κρήτης

Τράπεζα Φυτογενετικού υλικού ΜΑΙΧ

Περίπου 350 τοπικές ποικιλίες

30 τοπικές ποικιλίες αμπέλου



Λειτουργική αγροβιοποικιλότητα

Ελαιοκαλλιέργεια: Αντιμετώπιση εχθρών & αύξηση γονιμότητας εδάφους

Ο ρόλος των καλλιεργητικών πρακτικών

Έρευνα στην αγροβιοποικιλότητα ειδών



Λειτουργική βιοποικιλότητα

Αγροτικό οικοσύστημα & τοπίο:

Υψηλότερη ποικιλία ενδιαιτημάτων & τοπίου   

Υψηλότερη βιοποικιλότητα ειδών

Περισσότερες υπηρεσίες στην 

αγροτική παραγωγή



Λειτουργική βιοποικιλότητα

Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

 Διαχείριση εδάφους: 
Ελαχιστοποίηση κατεργασίας, εδαφοκάλυψη

–χλώρή λίπανση

 Ορθολογική χρήση εισροών: 
Φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων

 Ακαλλιέργητες ζώνες – βιότοποι

 Προστασία αγροτικού τοπίου
Δέντρα, αναβαθμίδες, ξερολιθιές, φυσικά πρανή



1. Διατήρηση σε μητρικό αμπελώνα (α) γενετικού υλικού
ελεγμένης φυτοϋγείας με σπάνιες & υπό εξαφάνιση
ποικιλίες.

2. Δημιουργία αμπελώνα εμβολιοληψίας

3. Μελλοντική αξιοποίηση γενετικού υλικού με 
εγκατάσταση πιλοτικών αμπελώνων

Ερευνητικά έργα



Ανάπτυξη “Πράσινων” ή “Οικολογικών”, υποδομών & υποστηρικτικών 
αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε πιλοτικούς ελαιώνες, στην 

δυτική Μεσσαρά, νότια Κρήτη. 

Ερευνητικά έργα

Βελτίωση πράσινων υποδομών σε αγροτικά οικοσυστήματα: 
Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων



Εκπαιδευτικά έργα

Σχεδιασμός & δοκιμή νέων πλαισίων ΕΕΚ για τη μεταφορά & 
αναγνώριση δεξιοτήτων στη Ευρωπαϊκή βιολογική κτηνοτροφία 



Εκπαιδευτικά έργα
Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη
για τοπικούς παράγοντες



Ευχαριστώ


