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Αποστολή 
Σκοπός του  Οργανισμού για το Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό Σκοπός είναι να 

βοηθήσει στη δημιουργία προορισμών όπου οι άνθρωποι, ο πλανήτης και οι βιώσιμες 
επιχειρηματικές λύσεις θα συναντώνται μαζί, ώστε για να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο, 
ανθεκτικό μέλλον για τους προορισμούς αυτούς και τις τοπικές κοινωνίες τους.



Αναγεννητική Γεωργία & 
Αναγεννητικές Αλυσίδες 
Τροφοδοσίας

• Τι είναι η βιωσιμότητα & αναγέννηση

• Τι ρόλο παίζει το έδαφος

• Γιατί είναι σημαντική η υγεία του

• Ποια η διαφορά με τη συμβατική γεωργία

• Πως εμπλέκονται οι αλυσίδες 

τροφοδοσίας



Το σύστημα που γεμίζει τα ράφια μας στα σουπερ μαρκετ 
οδηγεί ταυτόχρονα σε καταστροφή οικοσυστημάτων, 
απώλεια ειδών, και σημαντικές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου.



Το έδαφος είναι το φυσικό μέσο 
στο οποίο παράγεται η τροφή μας, 
όμως με το χρόνου, το σύστημα 

παραγωγής το έχει εξαντλήσει και 
καταστρέψει την υγεία του.



World Economic Forum 10.2022

Στα επόμενα ~50 χρόνια δεν θα υπάρχει 
έδαφος ικανό να καλλιεργηθεί για 
παραγωγή τροφής.



World Economic Forum 10.2022

Περισσότερο από το 50% της αγροτικής γης είναι υποβαθμισμένη. 
Αυτό οδηγεί σε απώλειες παραγωγής της τάξης των $400δις/έτος 
και σε μελλοντικό ρίσκο γύρω από την ασφάλεια τροφίμων.



World Economic Forum 10.2022

Η υποβάθμιση του εδάφους κοστίζει αυτή τη στιγμή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση €100δις/έτος, και η κλιματική 
αλλαγή μπορεί να μειώσει την παραγωγή, επιπλέον 
των προβλέψεων κατά 20% ως το 2050.



Γιατί να με νοιάζει το έδαφος?

Το υγειές έδαφος, είναι ένα ζωντανό, ακμάζον 
οικοσύστημα που επιτελεί κρίσιμες 
λειτουργίες για τη διατήρηση της ζωής και της 
τροφής, όπως:


• Διατήρηση της βιοποικιλότητας (1/4 του συνόλου)


• Ελέγχει αρρώστιες, ζιζάνια και παράσιτα


• Φιλτράρει και αποθηκεύει το νερό και θρεπτικά στοιχεία


• Σαν αποτέλεσμα παρέχει βελτιωμένη και υγιή παραγωγή





Λειτουργίες του υγιούς εδάφους…



Ο πλανήτης μας 
επιβιώνει χάρης σε 
μερικά εκατοστά 
υγιούς χώματος που 
παράγει το 95% της 
τροφής μας.
-Οργανισμός Τροφίμων & Γεωργίας του ΟΗΕ



“Το έδαφος είναι ο μεγάλος 
ενοποιητής, η αφετηρία και η 

κατάληξη των πάντων.”
- Wendell Berry*

* The Unsettling of America Culture and Agriculture



5 Βασικές Αρχές της Αναγεννητικής Γεωργίας

Αρχέγονη γνώση για σύγχρονα προβλήματα!

Ελαχιστοποίηση 
διατάραξης εδάφους

Εναλλαγή καλλιεργειών 
για ποικιλία

Εδαφοκάλυψη για 
προστασία

Ζωντανά ριζικά όλο 
το χρόνο

Ενσωμάτωση ζωικού 
κεφαλαίου



5 Core Principles of Regenerative Agriculture

Διατάραξη εδάφους

Η πρακτικές της 
βιομηχανικής γεωργίας 
επιταχύνουν την 
διάβρωση του εδάφους. 
Για αυτό, πρωταρχικό για 
την ανάκαμψη των 
εδαφών είναι η 
ελαχιστοποίηση του 
οργώματος και η 
αποφυγή της διατάραξής 
του.

Εδαφοκάλυψη

Η εξασφάλιση προστασίας 
της επιφάνειας του 
εδάφους είναι 
απαραίτητη για την 
αναγέννησή του. Ένα 
στρώμα φυτών την  
προστατεύει από τις 
επιβλαβής ακτίνες του 
ήλιου, τους παγετούς και 
αποτρέπει το ξέπλυμα 
από την βροχή, ενώ 
αυξάνει την κατακράτηση 
νερού.

Ζωντανές ρίζες διαρκώς

Η διατήρηση ζωντανών 
ριζών για το μέγιστο 
δυνατό χρονικό 
διάστημα, λειτουργεί ως 
εδαφική ασπίδα. Τα φυτά 
παρέχουν θρεπτικότητα 
μέσω του ριζικού τους 
στους συμβιωτικούς 
οργανισμούς του 
εδάφους. Και αυτοί 
εξασφαλίζουν λίπανση 
στα φυτά με τα οποία 
συμβιώνουν ή πρόκειται 
να καλλιεργηθούν. 

Καλλιεργητική ποικιλία

Οι μονοκαλλιέργειες 
στερούν από το έδαφος 
τα θρεπτικά του στοιχεία 
και οδηγούν σε διάβρωση 
και υποβάθμιση. Η 
καλλιεργητική ποικιλία 
εξασφαλίζει εδαφική 
θρεπτική ισορροπία. 
Τέτοιες πρακτικές είναι 
αμειψισπορά, συγκαλ-
λιέργεια, καλλιέργειες 
κάλυψης και χλωρή 
λίπανση.

Ενσωμάτωση βόσκισης

Η ενσωμάτωση της 
βόσκησης στις 
καλλιεργητικές πρακτικές 
ενισχύει τα θετικά τους 
αποτελέσματα. Τα ζώα 
βοηθούν με την κοπριά, 
με  διασπορά σπόρων, με 
την ανάδευση εδάφους 
και  έτσι βοηθούν στην 
ανταλλαγή αερίων.



“Μια στο τόσο 
χρειαζόμαστε ένα γιατρό, 
ένα δικηγόρο, ένα 
αστυνομικό, ένα παπά. 
Όμως κάθε μέρα, τρεις 
φορές τη μέρα 
χρειαζόμαστε ένα 
αγρότη.”
-Brenda Schoepp



προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών και του Τουριστικού Κλάδου
Μαζί χτίζουμε Βιώσιμα Διατροφικά Δίκτυα


