ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ &
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Τεχνική αναφορά

AGROECOLOGY GREECE

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της

γεωργικής παραγωγής είναι από τα

γεωργικής παραγωγής είναι από τα

ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για

ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για

τις αγροτικές πολιτικές παγκοσμίως,

τις αγροτικές πολιτικές παγκοσμίως,

καθώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε

καθώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε

φυσικούς πόρους, όπως το έδαφος,

φυσικούς πόρους, όπως το έδαφος,

το νερό, την ατμόσφαιρα, το κλίμα και

το νερό, την ατμόσφαιρα, το κλίμα και

τη βιοποικιλότητα. Οι επιπτώσεις

τη βιοποικιλότητα. Οι επιπτώσεις

αυτές χαρακτηρίζονται γενικότερα ως

αυτές χαρακτηρίζονται γενικότερα ως

το “Περιβαλλοντικό αποτύπωμα” της

το “Περιβαλλοντικό αποτύπωμα” της

γεωργίας και εξαρτώνται έως ένα

γεωργίας και εξαρτώνται έως ένα

Οι

μεγάλο βαθμό από τις εισροές που

μεγάλο βαθμό από τις εισροές που

χρησιμοποιούνται

χρησιμοποιούνται

αγροτικά

συστήματα παραγωγής, τόσο από

συστήματα παραγωγής, τόσο από

άποψη ποσότητας όσο και της φύσης

άποψη ποσότητας όσο και της φύσης

τους. Παραδείγματα τέτοιων εισροών

τους. Παραδείγματα τέτοιων εισροών

είναι η ενέργεια από μη ανανεώσιμες,

είναι η ενέργεια από μη ανανεώσιμες,

ορυκτές πηγές, που χρησιμοποιείται

ορυκτές πηγές, που χρησιμοποιείται

είτε άμεσα ως καύσιμα & ηλεκτρική

είτε άμεσα ως καύσιμα & ηλεκτρική

ενέργεια,

ενέργεια,

την

παραγωγή συνθετικών λιπασμάτων,

παραγωγή συνθετικών λιπασμάτων.

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και

είτε

στα

έμμεσα

για

είτε

στα

έμμεσα

αγροτικά

για

την

Agroecology Greece Τεχνική αναφορά

To
Αγροοικολογικό
Δίκτυο
Ελλάδος
(Agroecology Greece)
αποτελεί ένα δίκτυο και
πλατφόρμα για την
προοπτική και ανάδειξη
της Αγροοικολογίας ως
Επιστήμη, Πρακτική και
Κίνημα. Σκοπός είναι η
δικτύωση ερευνητών /
εκπαιδευτών, κυρίως
γεωτεχνικών, για την
πληροφόρηση
και
ανταλλαγή γνώσης &
έρευνας, στοχεύοντας
στην εξοικείωση με τις
αρχές και πλαίσιο της
Αγροοικολογίας στην
Ελλάδα
και
την
μετάβαση
των
συστημάτων
παραγωγής τροφίμων
προς μια βιώσιμη
μορφή, καθώς και στη
Διατροφική Aσφάλεια
και Aυτάρκεια.
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