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Είδη καλλιέργειας του αμπελιού

✓Η συμβατική καλλιέργεια

✓Η ορθή γεωργική πρακτική

✓Η βιολογική καλλιέργεια

✓Η ολοκληρωμένη γεωργική πρακτική



Η συμβατική καλλιέργεια

Όποια άλλη μορφή ζωής φυτική ή ζωική, 
που μπορεί να εμποδίσει τη μέγιστη απόδοση του αμπελιού, 
τη θεωρεί εχθρική 
και προσπαθεί να την εξαφανίσει με χρήση φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων.



Η ορθή γεωργική πρακτική

έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων
και σε αντίθεση με τη συμβατική καλλιέργεια, επιχειρεί να 
θέσει όρια στη χρήση συνθετικών παρασκευασμάτων. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη των λιπασμάτων και 
των φυτοφαρμάκων στη σωστή ποσότητα και στον κατάλληλο 
χρόνο. 

Εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και έχει ως σκοπό 
τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, χωρίς 
να θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά αποτελέσματα της 
εκμετάλλευσης.



Η βιολογική καλλιέργεια

Δεν χρησιμοποιεί κανένα συνθετικό λίπασμα ή μέτρα καταπολέμησης 
που στηρίζονται σε συνθετικά χημικά προϊόντα, 
επειδή αυτά αφήνουν επικίνδυνα κατάλοιπα 
στην τροφή των ζώων και των ανθρώπων. 

Τα άλλα φυτά δεν θεωρούνται ανταγωνιστές 
και τα μόνα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται 
είναι το θειάφι και ο θειϊκός χαλκός, 
που αποσκοπούν στη μείωση των εχθρών 
στο βαθμό που να επαναφέρεται φυσιολογική ισορροπία, 
χωρίς να μειώνεται σημαντικά η παραγωγική ικανότητα.



Η βιολογική καλλιέργεια

✓Το εύκρατο κλίμα, 
✓το ιδιόρρυθμο ελληνικό ανάγλυφο 
✓και οι μικρές αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις 

αποτελούν βάση 
για εύκολη ανάπτυξη της αμπελουργικής βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. 



Η ολοκληρωμένη γεωργική πρακτική 

είναι συνδυασμός 
•της ορθής γεωργικής πρακτικής 
•και της βιολογικής καλλιέργειας. 

Βασίζεται 
✓στην παρατήρηση, 
✓την παρακολούθηση, 
✓τη σωστή επιλογή χρόνου και χρήσης φυτοφαρμάκων, αποδεχόμενη, 
μέχρι ενός ορίου, τη μείωση της παραγωγής. 



Η ολοκληρωμένη γεωργική πρακτική 

έκανε την εμφάνισή του στον ευρωπαϊκό βορρά, κατά τη δεκαετία του 
1990 
✓που είχε βεβαρημένο παρελθόν όσον αφορά τις χημικές παρεμβάσεις 
στους αγρούς 
✓την αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος και των υπόγειων νερών, 
✓και την όλο και μεγαλύτερη ζήτηση των καταναλωτών για πιο 
υγιεινά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.



Η ολοκληρωμένη γεωργική πρακτική 

δεν αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο καλλιέργειας, 

αλλά περισσότερο έναν τρόπο εξορθολογισμού των χημικών εισροών 
και των καλλιεργητικών παρεμβάσεων, 
ώστε να μειωθούν τα αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον, 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική επιβίωση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης.



Η ολοκληρωμένη γεωργική πρακτική 

στηρίζεται στη «σωστή δόση στη σωστή στιγμή». 

Στη στενή και συνεχή δηλαδή παρακολούθηση της εκμετάλλευσης, 
ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα να εντοπίζεται 
και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως, 
με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.



Η ολοκληρωμένη γεωργική πρακτική 

δίνει έμφαση στα εξής:
✓Την προώθηση μιας αμπελουργίας που σέβεται το περιβάλλον και είναι 
οικονομικά συμφέρουσα.
✓Την παραγωγή υγιών και υψηλής ποιότητας σταφυλιών με την 
ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
✓Την προστασία της υγείας των αμπελουργών κατά τη χρησιμοποίηση 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
✓Τη διατήρηση μιας πλούσιας βιοποικιλότητας στο οικοσύστημα του 
αμπελώνα και γύρω από αυτόν.
✓Τη χρησιμοποίηση φυσικών ρυθμιστικών μηχανισμών.
✓Τη διατήρηση και ενίσχυση της μακροχρόνιας γονιμότητας του 
εδάφους.
✓Την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του νερού, του εδάφους και του 
αέρα.



Ασθένειες Αμπελιού

• Περονόσπορος

• Βοτρύτης

• Ωίδιο

• Φόμωψη

• Ίσκα- Ευτυπίωση

• Ιώσεις



ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
Plasmopara viticola

Αποτελεί το σπουδαιότερο πρόβλημα της 
αμπελοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι είναι 
δυνατό να προκαλέσει ολική καταστροφή της 
παραγωγής. 

Στην Ελλάδα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1881 
στη Μεσσηνία και από τότε ενδημεί στην χώρα μας, 
απειλώντας ιδιαίτερα περιοχές με συνθήκες υψηλής 
ατμοσφαιρικής υγρασίας (π.χ. Δ. Πελοπόννησος). 



ΒΟΤΡΥΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 
Botrytis cinerea

O βοτρύτης από τις σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες καθώς 
αποτελλεί πραγματική απειλή και πρέπει να καταπολεµηθεί γιατι:
✓ μειώνει την αναμενόμενη παραγωγή
✓ υποβαθµίζει την ποιότητα των σταφυλιών.

Όταν µάλιστα ο Αύγουστος και ο Σεπτέµβριος είναι βροχεροί, η 
ανάπτυξη και η εξέλιξη του µύκητα είναι γρήγορη µε αποτέλεσµα η 
προσβολή να είναι ανεξέλεγκτη.



Το ωΐδιο είναι μία από τις πιο σοβαρές ασθένειες του αμπελιού και 
είναι διαδεδομένη σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές του κόσμου. 

Για πρώτη φορά η ασθένεια περιγράφηκε στην Βόρεια Αμερική, ενώ 
στην Ευρώπη εμφανίστηκε το 1845. 

Στη χώρα μας, όπου καλλιεργείται αμπέλι η ασθένεια είναι γνωστή 
με πολλά κοινά ονόματα (στάχτωμα, θειαφασθένεια, χολέρα, μπάστρα, 
μπασαράς, αλευράς, λόβα, σιναπίδι).

ΩΙΔΙΟ
Uncinula necator



Η ασθένεια είναι διαδεδομένη σχεδόν σε όλες τις αμπελουργικές 
περιοχές της χώρας μας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, άρχισε να προσελκύει σημαντικά την 
προσοχή όλων των εμπλεκομένων στην αμπελουργία, διότι μπορεί 
να προκαλέσει μεγάλες ζημιές : νέκρωση κεφαλών και βραχιόνων. 

ΦΟΜΟΨΗ
Phomopsis viticola



ΙΣΚΑ ή ΠΟΛΥΠΟΡΙΑΣΗ 
Stereum hirsutum

Είναι διαδεδομένη ασθένεια του ξύλου που προσβάλλει 
κυρίως πρέμνα ηλικίας 10 ετών και άνω. 

Αναπτύσσεται συνήθως αργά και έχει ως αποτέλεσμα 
την σταδιακή ξήρανση των πρέμνων ή σπανιότερα την 
απότομη ξήρανσή τους (αποπληξία). 



ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ -Νέκρωση βραχιόνων
Eutypa lata

Η ασθένεια αυτή είναι πολύ διαδεδομένη στη 
χώρα μας και προκαλεί πολύ σοβαρές ζημιές 



Ιώσεις της αμπέλου που βρέθηκαν στην Ελλάδα: 

1. Μολυσματικός εκφυλισμός 
2. Κηλίδωση 
3. Βοθρίωση του κορμού 
4. Καρούλιασμα των φύλλων 
5. Ίκτερος 
6. Νέκρωση των νεύρων 
7. Μαύρη δακτυλιωτή κηλίδωση της τομάτας 
8. Νεοπλασίες 
9. Ρωγμώδης φέλλωση του φλοιού 
10. Μεταχρωματισμός των φύλλων του ροδίτη 
11. Ιός του γωνιώδους μωσαϊκού της αμπέλου 
12. Αστεροειδές μωσαϊκό 
13. Ιοειδές των κίτρινων στιγμάτων της αμπέλου 

ΙΩΣΕΙΣ – ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ



Εχθροί έντομα Αμπελιού

• Ευδεμίδα

• Θρίπας

• Ψευδόκοκος

• Τζιτζικάκι

• Τετράνυχοι

• Ερίνωση

• Φυλλοξήρα



Ευδεμίδα
Lobesia botrana

αποτελεί το σοβαρότερο εντομολογικό πρόβλημα της 
αμπελοκαλλιέργειας διότι καταστρέφει άνθη, ράγες. 

Προκαλεί ποιοτική υποβάθμιση στους βότρεις λόγω των 
αποχωρημάτων και των ιστών της προνύμφης 
και εγκατάστασης άλλων παθογόνων (βοτρύτης, όξινη σήψη) 
δευτερογενώς στις προσβεβλημένες ράγες. 

καταστρέφει µέρος της παραγωγής καθώς στις πληγές που 
δηµιουργεί αναπτύσσονται µύκητες όπως ο βοτρύτης, ο aspergillus
niger (παραγωγή ωχρατοξίνης) και η όξινη σήψη, υποβαθµίζοντας
την ποιότητα της παραγωγής.



Θρίπας της Καλιφόρνια
Frankliniella occidentalis

Ήρθε στην Ευρώπη από την Βόρεια Αμερική, απ’ όπου 
κατάγεται. Ακολούθησε πολύ γρήγορη εξάπλωσή του 
και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά το 
1992 βρέθηκε να προκαλεί σοβαρές ζημιές σε αμπέλια 
στην περιοχή της Καβάλας. 



Ψευδόκοκκος
Planococcus citri

Είναι πολύ διαδεδομένο κοκκοειδές που προσβάλλει πολλά είδη φυτών, 
όπως αμπέλι, εσπεριδοειδή, τομάτα, πατάτα, κολοκυνθοειδή κ.α. 

Οι καρποί υφίστανται σημαντική υποβάθμιση ως προς την εμπορική 
τους αξία από τα διάφορα αποχωρήματα του εντόμου και την άφθονη 
μελιτώδη ουσία που εκκρίνει. 

Εξασθενεί τα φυτά με την απομύζηση χυμών κι επιπλέον προκαλεί την 
ανάπτυξη καπνιάς στα μελιτώδη εκκρίματά του. 



Τζιτζικάκια
Empoasca flavescens

Τα φύλλα παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμες περιοχές, λόγω της 
απομύζησης χυμών και μπορεί να κατσαρώνουν στις άκρες. 

Σε σοβαρή προσβολή ολόκληρο το φύλλο γίνεται χλωρωτικό. 

Ορισμένα είναι και φορείς φυτονόσων, μεταδίδουν ιώσεις και 
μυκοπλάσματα. 



Ερίνωση
Colomerus vitis

Το άκαρι αυτό είναι διαδεδομένο στις αμπελουργικές περιοχές 
της Ελλάδας. 



Κοινός Τετράνυχος (κίτρινος)
Tetranychus spp.

οι προσβολές από τον κοινό τετράνυχο εμφανίζονται από το 
καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο. 

Σε έντονη προσβολή μπορεί να προκαλέσει φυλλόπτωση με 
αποτέλεσμα την ολοκληρωτική απώλεια της παραγωγής. 

Σε ελαφριά προσβολή είναι δυνατό να προκληθεί μείωση 
στην ανάπτυξη των βλαστών και μη ικανοποιητική 
ωρίμανση των σταφυλιών και αργότερα του ξύλου. 



Φυλλοξήρα
Viteus vitifolii

Προέρχεται από την Β.Αμερική και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. 

Το έντομο αυτό έχει προκαλέσει παλαιότερα στη χώρα μας 
ολοκληρωτική καταστροφή αμπελώνων (αυτόρριζων) σε μεγάλη 
έκταση κι υπάρχει ακόμη ως πρόβλημα στην Κρήτη.



• Υγρασία

• Θερμοκρασία

• Φως – σκίαση

• Αερισμός

Συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη 
των εχθρών και των ασθενειών της Αμπελιού



• Υγιές πολλαπλασιαστικού υλικού

• Ξεφύλλισμα

• Σκάλισμα

• Έλεγχος ζιζανίων

• Υποστύλωση

• Έλεγχος υγρασίας εδάφους

• Κορφολόγημα

• Ορθολογική λίπανση

• Παρακολούθηση κλιματικών συνθηκών

• Φυτοφάρμακα(βιολογικά, κλασικά)

Αντιμετώπιση
των εχθρών και ασθενειών της Αμπελιού



Φυτοπροστασία

Πρόληψη

Παρακολούθηση 

• Εχθρών

• Ασθενειών

• Κλιματολογικών συνθηκών



Φυτοπροστασία

Πρόληψη

Παρακολούθηση Εχθρών - Ασθενειών



Φυτοπροστασία

Πρόληψη

Παρακολούθηση Εχθρών - Ασθενειών

Χρήση Μοντέλων Πρόγνωσης



Φυτοπροστασία

Πρόληψη

Κλιματολογικών συνθηκών



Φυτοπροστασία

Ψεκασμός Φυτοφαρμάκων



Φυτοπροστασία

Θειάφισμα



Φυτοπροστασία

Μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης Ευδεμίδας



Γεωργία Ακριβείας
Precision Agriculture

μια υπόσχεση για το μέλλον της γεωργίας;

Σήμερα οι αγρότες παραγωγοί είναι σε θέση 
✓να γνωρίζουν, χωρίς να καταστρέψουν το δείγμα μέσω τηλε-
επισκοπικών μεθόδων 
✓να αξιολογήσουν μια σειρά ποιοτικών παραμέτρων του κάθε 
προϊόντος, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της ασφάλειας των 
σταφυλιών ιχνηλατώντας πιθανά υπολείμματα φυτό-
προστατευτικών ή άλλων γεωργικών φαρμάκων, 
ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.





Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(The European Green Deal);

Μία σημαντική εξέλιξη για όλη την Ευρώπη για κάθε τομέα 
και όχι μόνο για τους τομείς που αφορούν το περιβάλλον, 
είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (The European Green Deal). 

Μάλιστα της έχει δοθεί αρκετή σημασία 
ώστε να είναι πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
μετά την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 φυσικά.



Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(The European Green Deal);

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα συμβάλει στην ευημερία των πολιτών.

Πρέπει να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη και να προστατευτεί το 
φυσικό μας σπίτι: 

αυτό θα είναι επωφελές για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την οικονομία. 

Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο.»



Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας
Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν 
απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη 
χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που θα μετατρέψει την Ένωση 
σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και 
ανταγωνιστική οικονομία με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 
όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των 
πόρων 
και όπου κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο 
περιθώριο



Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας

Δράσεις:

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει 
έναν χάρτη πορείας με δράσεις
που θα ενισχύσουν την αποδοτική χρήση των πόρων 
με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία
θα αποκαταστήσουν τη βιοποικιλότητα 
και θα μειώσουν τη ρύπανση.

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en


Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας

Δράσεις:

Η ΕΕ θα είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. 
Για να γίνει αυτό, προτάθηκε ένας ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, 
μετατρέποντας έτσι 
αυτήν την πολιτική δέσμευση 
σε νομική υποχρέωση και ενεργοποιώντας επενδύσεις.

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_el


Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας
Δράσεις:

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί 
η ανάληψη δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως:

-επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες
στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα

-ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών 
ιδιωτικής  
και δημόσιας μεταφοράς

-απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές
-διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
-συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών προτύπων



Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, το 

μέλλον μας
Δράσεις:

Η ΕΕ θα παράσχει επίσης 
-χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια για 
-να βοηθήσει τους πολίτες, 
-τις επιχειρήσεις 
-και τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση 
προς την πράσινη οικονομία. 

Η δράση αυτή αποκαλείται «Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης» και θα 
συμβάλει στην κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισεκατ. ευρώ για την 
περίοδο 2021-2027 στις πλέον πληγείσες περιοχές.



Εξασφάλιση οικονομικά προσιτών και βιώσιμων τροφίμων 
για τους Ευρωπαίους

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Προστασία του περιβάλλοντος.
και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Εξασφάλιση ικανοποιητικής οικονομικής απόδοσης 
στην αλυσίδα τροφίμων

Αύξηση της βιολογικής γεωργίας

Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας



Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας

Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» είναι μια νέα 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι 
εκτιμούν τη βιωσιμότητα των τροφίμων. 

Είναι μια ευκαιρία για τη βελτίωση του τρόπου ζωής, της υγείας 
και του περιβάλλοντος. 

Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τα τρόφιμα που 
θα διευκολύνει την επιλογή υγιεινού και βιώσιμου τρόπου 
διατροφής θα είναι 
✓προς όφελος της υγείας 
✓και της ποιότητας ζωής των καταναλωτών 
✓και θα μειώσει το κόστος για την κοινωνία όσον αφορά την 
υγεία.
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το μέλλον μας

Τα ευρωπαϊκά τρόφιμα αποτελούν ήδη παγκόσμιο πρότυπο
✓ ασφαλών, 
✓θρεπτικών 
✓και υψηλής ποιότητας τροφίμων. 

Τώρα τα ευρωπαϊκά τρόφιμα θα πρέπει να καταστούν και 
παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας.



Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας

Είναι επείγουσα ανάγκη 

✓να μειωθεί η εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα και τα 
αντιμικροβιακά φάρμακα, 
✓να μειωθεί η περίσσεια λιπασμάτων, 
✓να αυξηθεί η βιολογική γεωργία, 
✓να γίνουν περισσότερα για την καλή μεταχείριση των ζώων 
✓Και να αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας.



Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας

Η χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία
συμβάλλει στη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του 
αέρα.

Η Ευρωπαική Επιτροπή θα προβεί σε ενέργειες για να:

✓μειωθεί κατά 50 % η χρήση και ο κίνδυνος των χημικών 
φυτοφαρμάκων έως το 2030.
✓μειωθεί κατά 50 % η χρήση των πιο επικίνδυνων 
φυτοφαρμάκων έως το 2030.
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Το πλεόνασμα θρεπτικών στοιχείων στο περιβάλλον είναι 
σοβαρή πηγή ρύπανσης 
✓του αέρα, 
✓του εδάφους 
✓και των υδάτων, 
με αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο κλίμα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να:

✓μειωθούν οι απώλειες θρεπτικών ουσιών κατά τουλάχιστον 
50 %, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υποβαθμίζεται η 
γονιμότητα του εδάφους.
✓μειωθεί η χρήση λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20 % έως 
το 2030.
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Η μικροβιακή αντοχή που συνδέεται με τη χρήση 
αντιμικροβιακών στην περίθαλψη ανθρώπων και ζώων 
εκτιμάται ότι ευθύνεται
για την απώλεια 33 000 περίπου ανθρώπινων ζωών στην 
ΕΕ κάθε χρόνο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα: 
✓μειώσει κατά 50 % τις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών 
για χρήση στην κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια έως 
το 2030.



Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, 

το μέλλον μας

Η βιολογική γεωργία είναι μια φιλική προς το περιβάλλον 
πρακτική που πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα: 

✓στηρίξει την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ 
με στόχο το (25 % του συνόλου της γεωργικής γης) να 
χρησιμοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030. 





Την 25η θέση καταλαμβάνει η 
Ελλάδα στον παγκόσμιο 
«Δείκτη Περιβαλλοντικής 
Απόδοσης 2020» (Environmental
Performance Index), 
υποχωρώντας από την 22η 
θέση το 2018.



Η μάχη ιδεών για το Green Deal, μόλις 
ξεκίνησε και πρόκειται να δούμε τα 
επεισόδιά της τις επόμενες εβδομάδες και 
μήνες. 

Με το Ευρωκοινοβούλιο να έχει ξεκάθαρη 
τοποθέτηση υπερ της συμφωνίας και 
κάποιους να βρίσκουν αφορμή να 
χρησιμοποιούν τον κορωνοϊό για να 
εξυπηρετήσουν πρόσκαιρα εθνικά τους 
συμφέροντα, είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι 
απλή υπόθεση. 

Η Ευρώπη όμως, πάντα δείχνει το δρόμο
στους υπόλοιπους ρυπαντές, όπως η Κίνα 
και οι ΗΠΑ, στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και μας κάνει 
περήφανους. 

Και σε πείσμα πολλών, αργά η γρήγορα θα 
το κάνει και πάλι!



Σας ευχαριστώ!


