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Understanding and Improving the Sustainability of Agro-ecological Farming Systems in the EU
Η μετάβαση μπορεί να ενισχυθεί όταν οι σημαντικοί εταίροι
της
εφοδιαστικής
αλυσίδας
συνεργαστούν
και
εγκαθιδρύσουν από κοινού ένα αποτελεσματικό σύστημα
ανταλλαγής γνώσης με ένα στόχο που να μοιράζονται:
ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα.
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Η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας στους
οπωρώνες έχει στόχο να μετριάσει τα προβλήματα της
ασφάλειας αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
καλλιέργειας
και,
ταυτόχρονα,
να
διατηρήσει
τη
μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων
διά της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους και της
διασφάλισης πρόσβασης στις αγορές.

Χώρα:
Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε ότι
η εντατική καλλιέργεια της ροδακινιάς αφενός επέφερε
επιβάρυνση στο περιβάλλον της περιοχής, κυρίως στους
υδατικούς πόρους, αφετέρου έθεσε σε αμφισβήτηση τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των νοικοκυριών σε μια άκρως
ανταγωνιστική εξωτερική αγορά, όπου η συμμόρφωση με
αυστηρές προδιαγραφές για τα υπολείμματα στα τρόφιμα και
την ποιότητα είναι καθοριστική για την πρόσβαση.

Στην περιοχή ήδη εφαρμόζονται σε ευρεία έκταση τόσο ένα
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης όσο και ένα πρόγραμμα
φυτοπροστασίας με μεθόδους σύγχυσης των λεπιδοπτέρων.
Επιπλέον, μια σειρά πρακτικών προσφέρει τη δυνατότητα
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής, της
διατήρησης της βιοποικιλότητας αλλά και της προστασίας των
φυσικών πόρων .
Η μετάβαση σε ένα καινοτόμο γραμμικό σύστημα μόρφωσης με
επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών και την ταυτόχρονη
εφαρμογή χλωρής λίπανσης φαίνεται να δημιουργεί αρκετές
δυνατότητες.
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Μέτρα οικονομικής στήριξης που εστιάζουν στις συλλογικές προσπάθειες, δράσεις
που παροτρύνουν προς οριζόντια και κάθετα σχήματα συνεργασίας μεταξύ
γεωργών, εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβούλων, ειδικών και έρευνας
αποτελούν σημαντικά κίνητρα για την υιοθέτηση αγρο-οικολογικών πρακτικών.
Οι υπηρεσίες συμβουλών και κατάρτισης θα πρέπει να στηρίζονται στην ανταλλαγή
γνώσης και στη διάδοση της καινοτομίας μέσω της εφαρμογής πιλοτικών
προγραμμάτων.

Αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω οι επεμβάσεις φυτοπροστασίας, αφού η στενή
κόμη επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό των δένδρων, μειώνοντας τη
θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία, συνεπώς και την πιθανότητα και ένταση
προσβολής από εχθρούς και ασθένειες.
Συμπληρωματικά, το σύστημα μόρφωσης αυτό βελτιώνει την ομοιομορφία από
πλευράς μεγέθους και χρώματος με αποτέλεσμα τη βελτίωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ιστοσελίδα μελέτης περίπτωσης: https://uniseco-project.eu/case-study/greece
Η μετάβαση μιας περιοχής στην αγρο-οικολογία “story map”
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