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Διζαγυγή 

Η γεσξγία αλά ηνπο αηψλεο απνηειεί βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην παξάγνληα γηα ηελ 

δηαηήξεζε, αχμεζε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Ωζηφζν, ε ηαρεία κεηάβαζε ηεο 

θνηλσλίαο ζε λέα θαη δηαξθψο εμειηζζφκελα δεδνκέλα απαηηεί πιένλ θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο 

γεσξγίαο, ε νπνία πξέπεη λα επηηεπρζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί σο κία βηψζηκε θαη 

αληαγσληζηηθή βηνκεραλία. Η αλάγθε κεηάβαζεο ζε κία λέα επνρή ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο 

απνηειεί απφξξνηα ησλ λέσλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κία 

ζπλερή έιιεηςε θπζηθψλ πφξσλ, έληνλε θιηκαηηθή αιιαγή, ξαγδαία αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ θαη κείσζε ηεο παξαγσγηθήο γεσξγηθήο γεο. Μνλφδξνκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ λέσλ απηψλ δεδνκέλσλ απνηειεί ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ζπλδπαζηηθά κε επελδχζεηο 

ζε λέεο ηερλνινγίεο.       

Η κεηάβαζε ζε κία επνρή αεηθφξνπ γεσξγίαο ζα επηθέξεη πνιπάξηζκα θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. Η εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο επαξθψλ, αζθαιψλ 

θαη πνηνηηθψλ ηξνθίκσλ πξέπεη πιένλ λα βαζηζηεί ζηελ θαηλνηνκία, πξνσζψληαο έλα 

νηθνλνκηθά βηψζηκν ζχζηεκα γεσξγηθήο παξαγσγήο. Τν ηειεπηαίν πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αχμεζε ηεο παξαγσγήο νηθνλνκηθά πξνζηηψλ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ. Παξάιιεια, 

είλαη αλαγθαία ε κείσζε ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ, ε νπνία νδεγεί ζε δηάρπηε ξχπαλζε 

θαζψο θαη ν πεξηνξηζκφο ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε βηνπνηθηιφηεηα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη λα παξάγνληαη αζθαιή πξντφληα ζεβφκελα ην πεξηβάιινλ. Η αζθαιήο 

παξαγσγή ηξνθίκσλ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζέγγηζεο ηεο γεσξγίαο πνπ ζα ζπλδέεη απνηειεζκαηηθά ηνλ άλζξσπν, ηελ ηερλνινγία θαη 

ην πεξηβάιινλ. Οη ηζρπξέο θαη  απνηειεζκαηηθέο αγξνηηθέο νηθνλνκίεο απνηεινχλ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλα αεηθφξν γεσξγηθφ ζχζηεκα, ελψ γηα λα επηηεπρζνχλ είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε νξγαλσκέλεο θξαηηθήο ζηήξημεο. 

Η αλάγθε ππνζηήξημεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα έγηλε 

θαλεξή έπεηηα απφ ηελ πξσηφγλσξε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ πνπ επέθεξε ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο παγθφζκηαο θαζεκεξηλήο δσήο ε παλδεκία ηνπ COVID-19. Σηελ εμαηξεηηθή απηή 

θαηάζηαζε, ν πξσηεχσλ ξφινο ηεο γεσξγίαο έγηλε πην αληηιεπηφο απφ πνηέ θαη 

ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κίαο λέαο επνρήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αγξνηηθνχ πινχηνπ θαη ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Σχκθσλα κε ηνλ Jean-Louis Rastoin, 

Γηεπζπληή ηεο Παγθφζκηαο Έδξαο Τξνθίκσλ ηεο Unesco, βξηζθφκαζηε ζηελ πέκπηε 

δηαηξνθηθή κεηάβαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ηελ 

εμεηδίθεπζε, ηελ ρεκηθή εληαηηθνπνίεζε θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Τν γεγνλφο απηφ, γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πνζνζηά ηεο θαηαλάισζεο, ηα νπνία 

ζεκεηψλνπλ ζπλερή πηψζε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, θαζψο ν θχθινο εξγαζηψλ ζηε 

καδηθή δηαλνκή κεηψζεθε θαηά 8,6% ην 2019 έλαληη 5,8% ην 2016. 

Σηεξηδφκελε ζην αλσηέξσ κνληέιν, ε Γαιιηθή Κπβέξλεζε παξνπζίαζε ζηηο αξρέο 

Σεπηεκβξίνπ 2020 ην ζρέδην «France Relance», ην νπνίν απνηειεί έλαλ νδηθφ ράξηε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή αλνηθνδφκεζε ηεο ρψξαο ζπλνιηθνχ χςνπο 100 δηζ. 

επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1,2 δηζ. πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ην αλσηέξσ ζρέδην αλάθακςεο αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο, ζηελ επηηάρπλζε ηεο αγξννηθνινγηθήο 

κεηάβαζεο ψζηε λα δψζεη ζηνπο Γάιινπο πνιίηεο πξφζβαζε ζε πγηεηλά ηξφθηκα θαη ηέινο, 

ζηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηα λέα δεδνκέλα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. 
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1.σέδιο Ανάκαμτηρ ζηον ηομέα ηηρ γευπγίαρ 

Ο Γάιινο Υπνπξγφο Γεσξγίαο θαη Τξνθίκσλ θ. Julien Denormandie, παξνπζηάδνληαο 

ην ζρέδην «France Relance», ηφληζε σο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηελ λέα 

νηθνινγηθή θαηάζηαζε, επηζεκαίλνληαο φηη απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο. Κξίλεη σο απαξαίηεηε ηελ χπαξμε θαηλνηνκηψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ 

ηελ ελ ιφγσ πξνζπάζεηα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο, απνξξίπηνληαο παξσρεκέλνπο θαη επηβιαβείο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο. Μεγάιε έκθαζε 

δίλεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ην ζρέδην απηφ, ηνπο αγξφηεο ηεο 

επφκελεο γεληάο, νη νπνίνη έπεηηα απφ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαζίζηαληαη νη πξεζβεπηέο 

κίαο επηηπρεκέλεο νηθνινγηθήο κεηάβαζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο δηαηξνθηθήο θπξηαξρίαο. 

Τέινο, σο πξνο ην πνζφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα αθηεξσζεί ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν, 

ππνγξακκίδεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα λα ππνζηεξίμεη άκεζα ηελ πνηφηεηα δηαβίσζεο ησλ 

αγξνηψλ θαη λα πξνζθέξεη έκκεζα φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα, πιηθά θαη κε, γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο πην βηψζηκνπ κέιινληνο ζηε γεσξγία. 

Σην ζρέδην «France Relance», απφ ηα 1,2 δηζ. επξψ πνπ πξφθεηηαη λα αθηεξσζνχλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, 364 εθ. επξψ, ζπκπιεξσκαηηθά κε πφξνπο πξφθεηηαη λα δνζνχλ 

απφ ην Δπελδπηηθφ Πξφγξακκα γηα ην Μέιινλ (Plan d'Investissements d'Avenir - PIA) 

πξννξίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο ηεο ρψξαο. Αθνινχζσο, 346 εθ. 

επξψ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αγξν-νηθνινγηθή κεηάβαζε, 200 εθ. επξψ γηα 

ηελ παξαγσγή εγρψξησλ θαη πγηεηλψλ πξντφλησλ, ελψ 300 εθ. επξψ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε γεσξγία θαη ην δαζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο.  
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Τν αλσηέξσ ζρέδην παξνπζηάδεη κία νινθιεξσκέλε θαη αθξηβή έθζεζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.  

Αξρηθά, γηα ηελ νκαιή αγξν-νηθνινγηθή κεηάβαζε θαη ηελ παξαγσγή εγρψξησλ 

πξντφλησλ, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ είλαη ε αθφινπζε:  

 Πίζησζε θφξνπ γηα πηζηνπνίεζε HVE: 76 εθ. επξψ 

 Καιφ απνηχπσκα άλζξαθα: 10 εθ. επξψ  

 Γηαξζξσηηθφ Σρέδην γηα ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη 

Δλίζρπζε ηνπ «Fonds Avenir Bio»: 60 εθ. επξψ 

 Πξηκνδφηεζε γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ: 135 εθ. επξψ 

 Δπηηαρπληήο γηα εηαηξείεο αγξν-εμνπιηζκνχ θαη βηνειέγρνπ: 15 εθ. επξψ 

 Πξφγξακκα «Plantons des haies!» (Αο θπηέςνπκε θξάρηεο): 50 εθ. επξψ 

 Σρέδην ππνζηήξημεο γηα ζρνιηθέο θαληίλεο ζε κηθξέο πφιεηο: 50 εθ. επξψ  

 Σπλεξγαζία θξάηνπο-θνηλφηεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ζρεδίσλ Γηαηξνθήο  

(Δδαθηθή Δλίζρπζε): 80 εθ. επξψ 

 Δπηρείξεζε «1000 Βηψζηκα Δζηηαηφξηα»: 10 εθ. επξψ  

 Πξσηνβνπιία «Κνηλφρξεζηνη Κήπνη»: 30 εθ. επξψ 

 Λεηηνπξγία «Φξέζθα Καιάζηα»: 30 εθ. επξψ 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ηεο επηζηηηζηηθήο θπξηαξρίαο ηεο ρψξαο ηα πνζά πνπ 

αληηζηνηρνχλ θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 Σρέδην θπηηθψλ πξσηετλψλ: 100 εθ. επξψ 

 Κακπάληα εθζηξαηείαο ππέξ ησλ γεσξγηθψλ επαγγεικάησλ θαη ησλ 

επαγγεικάησλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ: 10 εθαη. επξψ 

 Καηάξηηζε γηα ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε ζπλεηαηξηζκνχο παξαγσγψλ: 

4 εθ. επξψ 

 Σρέδην εθζπγρξνληζκνχ ζθαγείσλ: 130 εθ. επξψ 

 Σπκθσλία γηα ηελ «Αζθάιεηα-Καιή Μεηαρείξηζε ησλ δψσλ» ζηελ 

αλαπαξαγσγή: 100 εθ. επξψ 

 Σρέδην ππνζηήξημεο γηα ηελ ππνδνρή εγθαηαιειεηκκέλσλ δψσλ θαη δψσλ ζην 

ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο: 20 εθ. επξψ 
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 Τέινο, ε ζηήξημε ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πξνζαξκνγή ζηα 

λέα δεδνκέλα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ εμήο θαηαλνκή ησλ 

πνζψλ: 

 Δλίζρπζε γηα επελδχζεηο γηα πξνζηαζία απφ θιηκαηηθνχο θηλδχλνπο: 100 εθ. 

επξψ 

 Σρέδην γηα ηελ αλαδάζσζε ησλ γαιιηθψλ δαζψλ θαη ππνζηήξημεο ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο μπιείαο: 200 εθ. επξψ 

 

2. Η Πποζαπμογή ζηην Κλιμαηική Αλλαγή και η Αγποοικολογία 

  Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαιιηέξγεηα απνηεινχλ άκεζε απφξξνηα ηεο πξνζαξκνγήο 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Όζνη αζρνινχληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ελψ ε 

έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο ζπλερψο απμάλνληαη θαη πξνθαινχλ αθφκα κεγαιχηεξεο 

θαηαζηξνθέο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. Δθηφο απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπο ζηξαηεγηθήο, νη αγξφηεο πξέπεη λα επελδχζνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, ε 

νπνία  ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αγνξά θαη αμηνπνίεζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ κεγάιεο 

αμίαο. Τν ζρέδην «France Relance» ππνζηεξίδεη ηνπο αγξνηηθνχο παξαγσγνχο ζε απηέο ηηο 

επελδχζεηο. 

 Σεκαληηθφο παξάγνληαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ μεξαζία. Ωζηφζν, κία ηέηνηα θίλεζε γηα λα 

επηηχρεη θαη λα θαηαζηεί βηψζηκε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, είλαη απαξαίηεην λα 

δηαζθαιηζηνχλ ηα ζεκεία πψιεζεο. Αθφκε, ε έξεπλα πξνο εμεχξεζε πην αλζεθηηθψλ ζπφξσλ 

πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ αλάπηπμεο. Δθηφο ηεο 
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μεξαζίαο, ην πξφβιεκα ηνπ ραιαδηνχ θαη ηνπ παγεηνχ είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ. Οη 

αγξφηεο πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε ζπζθεπέο πξνζηαζίαο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηα 

νπσξνθεπεπηηθά θαη ηα ακπέιηα, ηνκείο φπνπ ην ζεκαληηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηελ πξψηε 

χιε ηεο παξαγσγήο θαζηζηά ηηο πξνζθνξέο γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε ηδηαίηεξα αθξηβέο. Τν 

«France Relance» ζα επηηαρχλεη ζεκαληηθά ηελ πξνζπάζεηα επελδχζεσλ ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο, θαζψο κέρξη ζήκεξα ην πςειφ θφζηνο εμνπιηζκνχ απνηειεί ηξνρνπέδε. Τν κέηξν 

πξφθεηηαη λα έρεη ηε κνξθή επελδπηηθήο ελίζρπζεο θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ θαηάιιεισλ 

ζπζθεπψλ ζα κεηαηξέςεη ηηο θαιιηέξγεηεο ζε ηδηαίηεξα απνδνηηθέο. 

2.1. Η σημασία της Αγροοικολογίας 

Η γεσξγία ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξφθιεζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη απφ ηελ εμαζθάιηζε ελφο ρακεινχ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο αγξνηηθνχο 

παξαγσγνχο. Η κεηάβαζε ζε κία επνρή «αγξννηθνινγίαο» είλαη κία απφ ηηο ιχζεηο, ε νπνία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

κίαο «αεηθφξνπ γεσξγίαο». Η αγξννηθνινγία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο ζπλζεηηθψλ εηζξνψλ, φπσο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θα αληηθαηάζηαζε ηνπο 

απφ θπζηθνχο παξάγνληεο. Σηελ αγνξά ζπλαληάηαη πιεζψξα ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ 

ζπλδένληαη κε πξαθηηθέο ζρεηηθέο κε ηελ αγξννηθνινγία. Οξηζκέλα απφ απηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαδηακφξθσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ελψ άιια 

απφ ζπγθεθξηκέλεο κεηαβαιιφκελεο πξαθηηθέο κε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απαηηεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο. Παξάιιεια, θάπνηα ζπζηήκαηα φπσο ηα ΑΒ θαη MAEC επσθεινχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα αγξνθηήκαηα. Βάζεη ηεο 

επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο είλαη δπλαηή ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη νθέινπο απηψλ ησλ 

ζεκείσλ αλαθνξάο. Με ζθνπφ ηα πξντφληα λα θαζίζηαληαη αλαγλσξίζηκα απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηνπνζεηνχληαη, αλαιφγσο κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη εηηθέηεο ΑΒ, 

HVE θαη Lu'Harmony πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξννηθνινγία. Αληηζέησο, ζηα ζπζηήκαηα 

MAEC θαη Dephy δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαγλσξίζηκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζεκάδηα. 

2.1.1 Η ετικέτα ΑΒ 

Η ΑΒ (Agriculture Biologique) απνηειεί κία επξσπατθή θαη εζληθή πηζηνπνίεζε, ε 

νπνία πξνζδηνξίδεη ηα επίζεκα ζεκάδηα πνηφηεηαο. H εηηθέηα «Certifié Agriculture 

Biologique» πηζηνπνηεί γηα ην πξντφλ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ηελ απνπζία ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνυγεηνλνκηθψλ ζηε ζχλζεζε ηνπο θαη ηε ρξήζε δσνηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ βηνινγηθή γεσξγία ρσξίο ηε δηελέξγεηα θηεληαηξηθψλ ζεξαπεηψλ. Η 

ρακειφηεξε ρξήζε ζπλζεηηθψλ πξντφλησλ νδεγεί αδηακθηζβήηεηα ζε κείσζε ησλ 

απνδφζεσλ θαη απαηηεί επηπιένλ εξγαζία. Ωζηφζν, γηα ηνπο παξαγσγνχο ην θφζηνο απηφ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα θαη πςειφηεξεο ηηκέο, ην νπνίν φκσο 

απνηειεί ην κφλν αιιά ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζπγθξηηηθά κε ηα 

ζπκβαηηθά πξντφληα. Η κέζνδνο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζεσξείηαη πην απνηειεζκαηηθή 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε θαη αλαθνξηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη είλαη ε κφλε 

ζηελ νπνία ε αγξννηθνινγηθή κεηάβαζε πξφθεηηαη λα απνβεί θεξδνθφξα κεζνπξφζεζκα, 



[9] 

 

φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ηα απνηειέζκαηα ελφο κνληέινπ εθκεηάιιεπζεο ζηηεξψλ φπνπ 

έγηλε κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ηνπ βηνινγηθνχ πξνηχπνπ.   

 Η Γαιιία θαηέρεη κία δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Δπξψπε, θαζψο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε κηθξή δηαθνξά απφ ηελ πξψηε, Γεξκαλία, 

θαη αξθεηά κεγάιε απφ ηελ ηξίηε, Ιηαιία. Σε αξηζκνχο, νη παξαπάλσ ζέζεηο κεηαθξάδνληαη 

ζε 11,97 δηζ. επξψ γηα ηελ Γεξκαλία, 11,93 δηζ. επξψ γηα ηελ Γαιιία ελψ γηα ηελ Ιηαιία 4,09 

δηζ. επξψ. Σηε Γαιιία ππάξρνπλ 47.196 αγξνθηήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηε βηνινγηθή 

γεσξγία ε νπνία πξνζθέξεη πεξίπνπ 179.500 άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η έθηαζε βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε 2,3 εθ. εθηάξηα, 

ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 8,5% ηεο ρξήζηκεο γεσξγηθήο έθηαζεο ζηε Γαιιία. Αθφκε, ζηε 

ζπλνιηθή παξαγσγή, ε βηνινγηθή αληηπξνζσπεχεη ην 34% ηεο παξαγσγήο μεξψλ ιαραληθψλ, 

ην 26% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θξνχησλ, ην 18% ησλ αξσκάησλ, αξσκαηηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαζψο θαη ην 14% ησλ ακπειηψλ. Τν 67% ησλ ζπλνιηθψλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνληαη πξνέξρνληαη απφ ηελ Γαιιία ελψ απφ απηά ην 98% ηνπ 

γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ην 99% ησλ απγψλ, θξέαηνο, νίλνπ θαη 

αιθνφι πνπ θαηαλαιψλνληαη σο βηνινγηθά ηξφθηκα είλαη γαιιηθά.  

Δάλ θαη ηα πνζνζηά παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζεκεηψλνπλ 

αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ειιείςεη άιισλ ελαιιαθηηθψλ, ζε κία επνρή 

φπσο ε ζεκεξηλή, κε ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα ζηνλ ρψξν ηεο 

θαιιηέξγεηαο λα κεηαβάιινληαη δηαξθψο, ηα βηνινγηθά πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη πιένλ απφ 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ σο «παξσρεκέλα». Ο ιφγνο ηνπ παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζκνχ νθείιεηαη ζηε κεγάιε δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ ζεκεηψλεηαη κεηαμχ ησλ 

βηνινγηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ηξνθίκσλ, ε νπνία θπκαίλεηαη ζην 60-70%. Σχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα ινηπφλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε πγηεηλψλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία ζέβνληαη ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο παξαγσγνχο ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη θαη λα 

θαηαλαιψλνληαη ζηε καδηθή αγνξά επθνιφηεξα απφ ηα βηνινγηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο ζηηο 

κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο είλαη απαξαίηεηεο. Η ηερλνινγία κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή εθαξκφδνληαο κεζφδνπο πιήξνπο θαη νξζήο αμηνπνίεζεο ηνπ θιίκαηνο ζηελ 

εθάζηνηε πεξηνρή, θαιιηεξγψληαο ηνπο θαηάιιεινπο ζπφξνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή. Δπηπξνζζέησο, ε γελεηηθή απνηειεί άιιε κία κέζνδν ε νπνία κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηηο θαιιηέξγεηεο, σζηφζν ε παληειήο έιιεηςε παξελεξγεηψλ είλαη έλα ζέκα ην 

νπνίν ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. 
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2.1.2.Η ετικέτα HVE 

Η εηηθέηα HVE απνηειεί επίζεκε εηηθέηα πνπ νξηζκέλεο θνξέο βξίζθεηαη πάλσ ζην 

πξντφλ. Βαζηθά ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ κεηψλνληαο ηε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, ελψ σο 

κεηνλεθηήκαηα ζεκεηψλνληαη ν ρακειφο αξηζκφο ησλ έσο ζήκεξα αλαιεθζεηζψλ εξγαζηψλ. 

Η γεσξγία αθνινπζψληαο ηε κέζνδν HVE ζπλδπαζηηθά κε ηελ ΑΒ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο αγξννηθνινγίαο, επηηπγράλνληαο ηε κεηάβαζε ηνπ επηζηηηζηηθνχ 

ηνκέα ζηε βησζηκφηεηα. 

Τα αξρηθά HVE αληηζηνηρνχλ ζηνλ φξν “Haute Valeur Environnementale” δειαδή 

ζηελ «Υςειή Πεξηβαιινληηθή Αμία». Η «Πεξηβαιινληηθή Πηζηνπνίεζε Γεσξγηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ» απνηειεί κία πξσηνβνπιία πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο απνηίκεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ νη νπνίεο 

αζρνινχληαη κε ηδηαίηεξα θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ πξνζεγγίζεηο. Βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε θπηνυγεηνλνκηθή 

ζηξαηεγηθή, ηε δηαρείξηζε ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ελψ 

ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο πνιιά ππνζρφκελεο ιχζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ αγξνθηεκάησλ ζηελ νηθνινγηθή κεηάβαζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. 

Η Δζληθή Δπηηξνπή Πεξηβαιινληηθήο Πηζηνπνίεζεο (CNCE) δεκηνπξγήζεθε ζηηο 25 

Οθησβξίνπ 2011 γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειείηαη απφ 

εθπξνζψπνπο ηνπ θξάηνπο, γεσξγηθψλ ελψζεσλ, ελψζεσλ εγθεθξηκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο βηνκεραλίαο γεσξγηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη ησλ νξγαλψζεσλ 

δηαλνκήο θαη θαηαλαισηψλ. Τν CNCE έρεη ζπγθεθξηκέλα νξίζεη ηα ζρέδηα ειέγρνπ πνπ 

νξίδνπλ ην αθξηβέο πιαίζην πνπ επηηξέπεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα θάζε 

επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζε ηξία επίπεδα, ηα νπνία ε θάζε 

επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πηζηνπνίεζε, νθείιεη 

λα αθνινπζήζεη.  

 Δπίπεδν 1: ζπκκφξθσζε κε ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζκψλ. 

 Δπίπεδν 2: πηνζέηεζε ηερληθψλ κε ρακειέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 Δπίπεδν 3: ραξαθηεξηζκφο σο "Υςειή πεξηβαιινληηθή αμία", βάζεη δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ρακειή εμάξηεζε απφ ηηο 

εηζξνέο. 

Σηα επίπεδα 1 θαη 2 ηεο πεξηβαιινληηθήο πηζηνπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη πξνδηαγξαθέο κε ηε κνξθή ππνρξεψζεσλ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ, ελψ ζην επίπεδν 3 ππάξρεη κία θαηλνηνκία, θαζψο απνηειεί έλα εξγαιείν γηα 

ηε κέηξεζε πξαθηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ εθηίκεζε ηεο αγξν-νηθνινγηθήο απφδνζεο 

ηνπ αγξνθηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Τν επίπεδν 3 επηθπξψλεηαη θαη απφ ειέγρνπο πνπ 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζπιινγηθά ζε θιίκαθα πεξηνρήο. 
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Απφ ηελ έλαξμε ηνπ ην 2011, ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

HVE έρεη απμεζεί εθζεηηθά, κε ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή λα εθδίδνληαη απφ ην Υπνπξγείν 

Γεσξγίαο. Η πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κίαο γεσξγηθήο επηρείξεζεο κε 

θπξηφηεξε ηελ θαιιηέξγεηα. 

Θεκέιην γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηεο πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο απνηειεί ε 

αγξννηθνινγία. Σχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο, βαζίδνληαη ζηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο  

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ίδηα ηα νηθνζπζηήκαηα αμηνπνηψληαο 

θπζηθά ζηνηρεία σο παξάγνληα παξαγσγήο. Αθφκε, εμαζθαιίδνπλ ηε γεσξγηθή παξαγσγή 

ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ (κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο εηζξνψλ, δηαηήξεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ). 
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Η «Ττηλή Πεπιβαλλονηική Αξία» ζε απιθμούρ 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο «Υςειήο 

Πεξηβαιινληηθήο Αμίαο» έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε κφιηο έμη κήλεο (5.399 εθκεηαιιεχζεηο 

απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020 έλαληη 2.272 εθκεηαιιεχζεσλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ 

1ε Ινπιίνπ 2019 θαη 1.518 εθκεηαιιεχζεηο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2019). Πέξα απφ ηε βηνκεραλία νίλνπ, ε νπνία απνηειεί πξσηνπφξν ζην ρψξν, ηα ζηνηρεία 

είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθά θαη γηα ηνπο ηνκείο ηεο δελδξνθνκίαο, ηεο θεπνπξηθήο θαη ησλ 

αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Απηή ε άλνδνο ηεο ηζρχνο απνδεηθλχεη ηελ έληνλε ηάζε πξνο κία 

νηθνινγηθή κεηάβαζε. Η γ/θπβέξλεζε έρεη επίζεο ζέζεη θηιφδνμνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε 

ην ζρέδην ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε 15.000 αγξνθηήκαηα πηζηνπνηεκέλα θαηά HVE ην 2022 

θαη 50.000 ην 2030. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή νίλνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ην κέιινλ θαίλεηαη ηδηαίηεξα 

επνίσλν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μπνξληψ φπνπ νη παξαγσγνί θξαζηνχ ζθνπεχνπλ λα 

κεηαηξέςνπλ ην 100% ηεο παξαγσγήο 6 ρηι. εθηαξίσλ ζε HVE, κεηψλνληαο ηηο εηζξνέο, 

πξνζηαηεχνληαο ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα. 

Αθνινχζσο, ε κεγάιε αιπζίδα ππεξαγνξψλ “Intermarché” έρεη ήδε ζέζεη ζε 

θπθινθνξία κία ζεηξά πξντφλησλ πηζηνπνηεκέλε βάζεη ηεο HVE, πξνηείλνληαο ζηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο παξαγσγνχο λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κεγάιν φγθν 

παξαγσγήο. Αθφκε, ε Bonduelle κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηαλνκή πξνο 
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θαηαλάισζε ιαραληθψλ, αλαθνίλσζε ηελ θαιιηέξγεηα νηθνπέδσλ κε ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 

κίαο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ κεηαμχ ηνπ βηνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ. 

2.1.3. Η ετικέτα Lu'Harmony 

Τν πξφγξακκα LU„Harmony είλαη κία ηδησηηθή πξσηνβνπιία πνπ μεθίλεζε απφ ηε 

επσλπκία “LU” κε 1.700 αγξφηεο. Σπληζηά κία εηηθέηα πνπ ζπλαληάηαη ζε φια ηα πξντφληα 

θαη απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε πεξηνξηζκψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο θαιήο πγείαο ησλ θαιιηεξγεηψλ κε παξάιιειε 

εθπιήξσζε ησλ δηαηξνθηθψλ απαηηήζεσλ. Ωζηφζν, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ρακειφ επίπεδν 

απαίηεζεο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ρξήζεο εηζξνψλ. 

2.1.4. Τα σσστήματα MAEC 

Τα ζπζηήκαηα MAEC (γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα) απνηεινχλ 

ηκήκα ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο κε κία ινγηθή απνδεκίσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκηζηεί ην έιιεηκκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Έρνπλ 

ηε κνξθή πνιπεηψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο λα είλαη πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο. Η ρνξεγνχκελε ελίζρπζε πνηθίιιεη αλαιφγσο κε ηα δεδνκέλα θαη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ειινρεχνπλ ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. Κάπνηα απφ ηα ζπζηήκαηα ζπλδένληαη κε 

δεηήκαηα ηνπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε δηαηήξεζε ηνπ πδάηηλνπ νξίδνληα, ελψ άιια 

πξννξίδνληαη γηα αγξφηεο νη νπνίνη ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε αγξννηθνινγηθέο πξαθηηθέο. 

Τα ζπζηήκαηα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηε κείσζε ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ή γηα ηελ απηνλνκία ησλ δψσλ, ρσξίο 

σζηφζν λα δχλαληαη λα ζπλδπαζηνχλ κε βηνινγηθή γεσξγηθή ελίζρπζε. Ωζηφζν, ηα 

ππφινηπα ζπζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζηήξημε ηνπηθψλ δεηεκάησλ κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ θαη κε άιιεο εληζρχζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

αγξννηθνινγηθέο πξαθηηθέο, ηα πνζά ζηήξημεο νξίδνληαη αξρηθά ζε εζληθφ επίπεδν, ζέηνληαο 

κέγηζηα θαη ειάρηζηα φξηα. Οη πεξηθέξεηεο, βάζεη απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, θαζνξίδνπλ ηα πνζά 

πνπ πξφθεηηαη λα δηαζέζνπλ, δεκηνπξγψληαο κία δηαδηθαζία πνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε φιν ην 

θάζκα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο ζπλήζσο δελ ππάξρεη δεκνζηνλνκηθφ πεξηζψξην ειηγκψλ.  

2.1.5. Τα σσστήματα Dephy 

Τα ζπζηήκαηα Dephy εθαξκφδνληαη ζε θάξκεο απνηειψληαο ζεκαληηθή δξάζε ηνπ 

ζρεδίνπ Ecophyto ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο ρξήζεο θπηνυγεηνλνκηθψλ 

πξντφλησλ δηαηεξψληαο φκσο παξάιιεια ηελ παξαγσγή. Η κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρεη ζηεθζεί κε επηηπρία, γεγνλφο πνπ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ νηθεηνζειή 

πξνζρψξεζε 3.000 αγξνθηεκάησλ ζην δίθηπν φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα Dephy.Τα 

αγξνθηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε «νηθνλνκηθά» θαη «πνιχ νηθνλνκηθά» αλάινγα κε ην δείθηε 

ζπρλφηεηαο ηεο ζεξαπείαο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ θπηνυγεηνλνκηθψλ πξντφλησλ ζε 

ιηγφηεξν απφ 50% θαη 70% αληίζηνηρα. 
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3. Παπαδείγμαηα σπήζηρ νέυν ηεσνολογιών καλλιέπγειαρ από 

γαλλικέρ εηαιπείερ  

Σηε γαιιηθή αγνξά νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ 

λέεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Η ηάζε απηή αλακέλεηαη 

λα είλαη ηδηαίηεξα απμεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αλάθακςεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη έλα πεηπρεκέλν 

θαη απνηειεζκαηηθφ κνληέιν εθαξκνγήο: 

 Η start-up εηαηξεία Futura Gaia (https://futuragaia.com/en/home-en/), έρεη αλαπηχμεη 

κία λέα κέζνδν θαιιηέξγεηαο ζε εζσηεξηθφ ρψξν. Η παξαγσγή αθνξά θξνχηα θαη 

ιαραληθά ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζε δσληαλφ έδαθνο, αμηνπνηψληαο ην 

πξνζαξκνζκέλν θιηκαηνινγηθφ πεξηβάιινλ. Φξεζηκνπνηεί κεζφδνπο αθξηβείαο, 

εμνηθνλνκψληαο λεξφ, ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ρσξίο νη 

θαιιηέξγεηεο λα βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή θαηαζηξνθψλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Έηζη, νη ζπλερείο θαη ζηαζεξέο απνδφζεηο ζεσξνχληαη εγγπεκέλεο θαη πςειφηεξεο 

απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ζε ζεξκνθήπην, ελψ παξάιιεια νη ηηκέο παξακέλνπλ 

ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ βηνινγηθψλ. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη πνιιά ππνζρφκελε, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε δεκηνπξγία απφ ηελ εηαηξεία ελφο πξψηνπ πηινηηθνχ 

αγξνθηήκαηνο ζην Ταξαζθφλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηελ παξαπάλσ 

κέζνδν γηα παξαγσγή, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεη λα εγθαηαζηαζεί θαη ζε 

πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, ψζηε λα κπνξεί λα εκπνξεπκαηνπνηήζεη πην εχθνια θαη καδηθά 

ηα πξντφληα ηεο. 

 Μία αξθεηά πεηπρεκέλε πξσηνβνπιία απνηειεί θαη ε αλαθάιπςε ηεο εηηθέηαο   

«Μεδεληθά θαηάινηπα θπηνθαξκάθσλ» (Zéro Résidu de Pesticides). Η ελ ιφγσ 

εηηθέηα ηνπνζεηείηαη κε κνξθή απηνθφιιεηνπ πάλσ ζε θξνχηα θαη ιαραληθά απφ ην 

2017 θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ έρεη θαηαζηεί φιν 

θαη πην επξεία. Η επσλπκία είλαη δεκηνπξγία κίαο νκάδαο παξαγσγψλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ, ηεο Collectif Nouveaux Champs (https://www.nouveaux-champs.fr/), πνπ 

απνηεινχλ ζήκεξα ην 25% ηνπ ηνκέα. Η παξαγσγή απηή είλαη ιηγφηεξν δεζκεπηηθή 

απφ ηε βηνινγηθή θαη πηνζέηεη έλα ηξφπν θαιιηέξγεηαο πάλσ απφ ην έδαθνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ππνζηξψκαηα πνπ πξνιακβάλνπλ ηελ εμάπισζε ησλ αζζελεηψλ θαη 

ησλ θαηαζηξνθηθψλ εληφκσλ. Έρνληαο ιάβεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Γηαπίζηεπζεο, ηα θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εηηθέηα δηαηίζεληαη ζήκεξα ζην εκπφξην απφ φινπο ηνπο κεγάινπο ιηαλνπσιεηέο.  

 Η γλσζηή αιπζίδα ιηαλεκπνξίνπ “Carrefour” βξίζθεηαη ζην ζηάδην πινπνίεζεο ελφο 

ηεξάζηηνπ ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο κεηάβαζεο. Τν ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ μεθίλεζε 

πξηλ απφ δχν ρξφληα κε θηινδνμία θαη ζηφρν ε εηαηξεία λα θαηαζηεί ν εγέηεο ζε κία 

επνρή επηζηηηζηηθήο κεηάβαζεο. Μεηαμχ ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, είλαη ε 

δεκηνπξγία κέρξη ην 2022 ρηιίσλ εηηθεηψλ ζηε ζεηξά “Carrefour Bio” θηάλνληαο 

παξάιιεια έλαλ θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 4,8 δηζ. επξψ. Δθηφο απφ ηελ φιν θαη 

https://futuragaia.com/en/home-en/
https://www.nouveaux-champs.fr/
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απμαλφκελε πξνκήζεηα γαιιηθψλ  θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ζεκεηψλεηαη θαη 

ζηαδηαθή απφζπξζε ακθηιεγφκελσλ νπζηψλ απφ πξντφληα, ζπλερίδνληαο παξάιιεια 

ηελ αλάπηπμε ησλ γξακκψλ πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ Carrefour. Αθφκε, ν φκηινο 

έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ, 

ηνπνζεηψληαο θάκεξεο ζηα ζθαγεία. Τειεπηαίν έξγν απνηειεί ε κείσζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Act for Food”. 

 Ωο βαζηθφηεξνο ιφγνο ρξήζεο λέσλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο νξίδεηαη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή, ε νπνία δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ παξαγσγή. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ έρνπλ αλαπηπρζεί πεηξακαηηθά 

αγξνθηήκαηα, φπσο ην πεηξακαηηθφ αγξφθηεκα Bordes (http://www.ferme-

experimentale-des-bordes.fr/) ζηελ πεξηνρή Indre ηεο Γαιιίαο. Τν ζπγθεθξηκέλν 

αγξφθηεκα ρξεζηκνπνηεί θαη δνθηκάδεη λένπο ηχπνπο δσνηξνθψλ, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηζηέθνληαη θαιχηεξα ζην πξφβιεκα ηεο μεξαζίαο. Η μεξαζία, σο 

απφξξνηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, γίλεηαη θαη αλακέλεηαη λα γίλεη νινέλα εληνλφηεξε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα  έρνληαο ζνβαξέο επηπηψζεηο ηφζν ζηηο θαιιηέξγεηεο φζν θαη ζηα 

δψα. Τν αγξφθηεκα Bordes βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην αλαδήηεζεο πην 

αλζεθηηθψλ δσνηξνθψλ αιιά θαη κεζφδσλ ζπγθνκηδήο, εμεηάδνληαο ηελ θαιιηέξγεηα 

λέσλ πνηθηιηψλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ ζηε μεξαζία. Οη κέζνδνη πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ε ζπνξά ησλ θαιιηεξγεηψλ ηελ άλνημε θαη ε 

ζπγθνκηδή ην θαινθαίξη, ε ζπνξά ησλ θαιιηεξγεηψλ βάζεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε 

ηχπνπ εδάθνπο θαη ε ζπγθνκηδή λσξίηεξα κέζα ζην έηνο. Ωζηφζν, νη πεηξακαηηθέο 

απηέο δνθηκέο γίλνληαη πάληα κε γλψκνλα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ησλ 

αιιαγψλ απηψλ γηα ηα δψα. 

http://www.ferme-experimentale-des-bordes.fr/
http://www.ferme-experimentale-des-bordes.fr/
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ςμπεπάζμαηα 

Η γεσξγία ζηε Γαιιία εμαθνινπζεί λα παίδεη έλαλ βαξπζήκαλην ξφιν γηα νιφθιεξε 

ηε γαιιηθή νηθνλνκία. Σε κία επνρή πνπ φια αιιάδνπλ κε ηφζν έληνλνπο θαη ζπλερείο 

ξπζκνχο, ν γεσξγηθφο ηνκέαο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη έλα επνίσλν κέιινλ. Τν «Σρέδην Αλάθακςεο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αγξννηθνινγίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα. 

Οη αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα 

επηζηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε πηνζέηεζε λέσλ θαηαλαισηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε κεηάβαζε ζε έλα ζχζηεκα δηαηξνθήο κε 

ζηφρν ηελ αεηθνξία, φρη κφλν ζηε Γαιιία αιιά παγθνζκίσο. Η κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ 

ηξνθίκσλ θαη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ θαιαζηνχ θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ αληηζηάζκηζε ηεο γεληθά πςειφηεξεο ηηκήο ησλ ηξνθίκσλ απφ ηε 

βηνινγηθή γεσξγία ή ην HVE ζε ζχγθξηζε κε ηα πξντφληα απφ ηε ζπκβαηηθή γεσξγία. 

 Σεκεηψλεηαη φηη ν ξφινο ησλ εηαηξεηψλ κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο είλαη 

θαζνξηζηηθφο ζηε ζηήξημε ηεο παξαγσγήο απφ αγξνθηήκαηα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

ζπζηήκαηα πςειψλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ. 
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