


Ορίζεται ως η αειφορική γεωργική παραγωγή που 
χρησιμοποιεί μια σειρά από γεωργικές πρακτικές 

προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καλλιεργειών και των 
τοπικών συνθηκών κάθε περιοχής  

και οι οποίες πρακτικές στοχεύουν: 

 στη προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την 
υποβάθμιση,  

 στη βελτίωση της γονιμότητας και της βιοποικιλότητας  
 στη διατήρηση φυσικών πόρων όπως το νερό και ο αέρας  
 στη βελτιστοποίηση των αποδόσεων καλλιεργειών 











Σοφό Λάρισας 















• βελτίωση της γονιμότητας με την 
εισαγωγή ψυχανθών 

• αξιοποίηση θρεπτικών στοιχείων απ’ 
όλο το βάθος του ριζοστρώματος 

• καλύτερη εκμετάλλευση του νερού 

• έλεγχο ζιζανίων, ασθενειών, 
παρασίτων 



• προστασία από τη διάβρωση 
• διατήρηση της βιοποικιλότητας 
• προστασία από τη συμπίεση 
• διευκόλυνση των μετακινήσεων 

στον αγρό 
• έλεγχο των ζιζανίων 





Στο έδαφος 

Περιορισμός της διάβρωσης 
- Μείωση της συμπίεσης - 
Αύξηση της γονιμότητας - 
Βελτίωση της στράγγισης 

και του αερισμού - 
Εξοικονόμηση εδαφικής 
υγρασίας - Αύξηση της 

βιοποικιλότητας  

Στο περιβάλλον 

Μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου – 
Δέσμευση του CO2 από την 
ατμόσφαιρα στο έδαφος με 
τη μορφή οργανικής ύλης - 

Συμβολή στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής - 

Περιορισμός της  ρύπανσης 
των υδάτων - Περιορισμός 

των επιπτώσεων από 
ραγδαία καιρικά φαινόμενα 

στον παραγωγό 

Βελτίωση των αποδόσεων των 
καλλιεργειών - Δραστική μείωση 

του κόστους παραγωγής με 
περιορισμό της κατανάλωσης 

καυσίμου, περιορισμό της 
εργασίας, μείωση των εισροών 

σε αγροεφόδια, μείωση των 
αποσβέσεων του γεωργικού 

εξοπλισμού - Έγκαιρη εκτέλεση 
των εργασιών στο χωράφι -

Υψηλότερο και σταθερότερο 
εισόδημα για τον παραγωγό 
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Περίβλεπτο Μαγνησίας , 2017 -  Πιλοτικός αγρός 

Τιμή πώλησης: 0.23€/kg 

Αμειψισπορά  
με ψυχανθές 

Αμειψισπορά  
με αραβόσιτο 

Ακατεργασία Όργωμα 

0.03 
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είναι ένα επιστημονικό, μη 
κερδοσκοπικό σωματείο που 
ιδρύθηκε για να προωθήσει 
γενικότερα Συστήματα Αειφορικής 
Γεωργικής Παραγωγής με έμφαση 
στα συστήματα Γεωργίας 
Διατήρησης των Εδαφών.  



Ιδρύθηκε το 2002 

Σήμερα αριθμεί >40 μέλη, Ακαδημαϊκούς, 
Γεωπόνους και απλούς παραγωγούς που 

εμπλέκονται με συστήματα αειφορικής 
καλλιέργειας 

 





Ημέρες αγρού 



Συμμετοχή σε 
εθνικά και 
ευρωπαϊκά 
προγράμματα 



Προβολή σε  
ΜΜΕ 



Ημερίδες - 
εκπαιδεύσεις 



Βρυξέλες –  
Νοέμβριος 2018 

Συμμετοχή σε διεθνείς 
δράσεις και συζητήσεις 



Συμμετοχή σε διεθνείς 
δράσεις και συζητήσεις 

Albathete, Μάρτιος 2017 



Ljubljana, Μάρτιος 2019 

Συμμετοχή σε διεθνείς 
δράσεις και συζητήσεις 
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