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Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος
είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και
παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων, τους οποίους αξιοποιεί.
Η υπερεκµετάλλευση και η παραβίαση της αναπαραγωγικής τους
ικανότητας συνεπάγεται την περιβαλλοντική υποβάθµιση, πράγµα
που επιστρέφει ως πρόβληµα στη γεωργία και στα προϊόντα,
δεδοµένου ότι η σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος είναι αµφίδροµη.
Η παραδοσιακή
γεωργία επιβαρύνει
λιγότερο το περιβάλλον,
ωστόσο οι χαµηλές
αποδόσεις της
συνέβαλαν στην
παρακµή της. Η
σύγχρονη
εντατικοποιηµένη γεωργία, χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις
και υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η πρόοδος της τεχνολογίας και
η τάση µεγιστοποίησης της απόδοσης και ελαχιστοποίησης του
κόστους, οδήγησε σε σηµαντική εντατικοποίηση τη γεωργία κατά τα
τελευταία 40 χρόνια. Η εντατικοποίηση της γεωργίας συνέβαλε στην

Η εντατικοποίηση της γεωργίας
συνέβαλε στην υποβάθµιση
του εδάφους, των υδάτων και
της ατµόσφαιρας, όπως επίσης
των διάφορων φυσικών τοπίων
και της βιοποικιλότητας

υποβάθµιση του εδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, όπως
επίσης των διάφορων φυσικών τοπίων και της βιοποικιλότητας.

Η αειφόρος γεωργία
Η επιθυµητή σχέση µεταξύ
γεωργίας και περιβάλλοντος
αποδίδεται µε τον όρο
"αειφόρος γεωργία". Η αειφόρος
γεωργία απαιτεί τη διαχείριση
των φυσικών πόρων κατά
τρόπο που εξασφαλίζει ότι τα
αντλούµενα οφέλη θα είναι
διαθέσιµα και στο µέλλον. Αυτός
ο ορισµός µπορεί να θεωρηθεί περιοριστικός ή ότι αντικατοπτρίζει
µόνο τα συµφέροντα της γεωργίας αυτής καθεαυτής.

Η αειφόρος γεωργία
απαιτεί τη διαχείριση
των φυσικών πόρων κατά
τρόπο που εξασφαλίζει
ότι τα αντλούµενα οφέλη
θα είναι διαθέσιµα και
στο µέλλον.

Μια ευρύτερη ερµηνεία της αειφορίας οδηγεί σε µια µεγαλύτερη
δέσµη χαρακτηριστικών που συνδέονται µε τη γη και τη χρήση της,
όπως η προστασία του φυσικού τοπίου, των φυσικών οικοτόπων και
της βιοποικιλότητας, καθώς και σε γενικούς στόχους όπως η
ποιότητα του πόσιµου ύδατος και της ατµόσφαιρας.
Στην αειφορία πρέπει επίσης να αντανακλώνται οι ανησυχίες της
κοινωνίας όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της γεωργίας,
δηλαδή τη διατήρηση της βιωσιµότητας των αγροτικών περιοχών και
ενός ισορροπηµένου αναπτυξιακού προτύπου. Κατά συνέπεια, η
αειφόρος γεωργία πρέπει να αντικατοπτρίζει την παραγωγική,
περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Σε κάθε περίπτωση η
αειφορική γεωργία πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική ως προς την
συµβατική και εντατική γεωργία. Αυτή µπορεί να είναι οργανική,
βιολογική, οικολογική, παραδοσιακή, χαµηλών εισροών κτλ.
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Η εντατική γεωργία
Στο µεγαλύτερο µέρος του
ευρωπαϊκού χώρου,
χρησιµοποιούνται στη γεωργία
εντατικές και µεγάλης κλίµακας
µέθοδοι παραγωγής, για
µεγαλύτερη παραγωγή και
αυξηµένη αποδοτικότητα. Στην
εξέλιξη αυτή συνέβαλε η από
πολλά χρόνια πριν Κοινή
Γεωργική Πολιτική. Η στήριξή
της στο παραγόµενο προϊόν
ευνόησε την αυξανόµενη χρήση
λιπασµάτων και φαρµάκων. Η σηµαντική χρήση λιπασµάτων
(κυρίως άζωτο και φωσφορικό άλας), ενισχυτών ανάπτυξης, όπως
και η αλόγιστη χρήση προϊόντων προστασίας των φυτών
(ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα), είχαν και έχουν ως
αποτέλεσµα τη ρύπανση υδάτων και εδάφους και τις βλάβες σε
ορισµένα οικοσυστήµατα. Όλες αυτές οι ουσίες δεν απορροφώνται
από τις καλλιέργειες. Ορισµένες ποσότητες λιπασµάτων συµβάλλουν
στον ευτροφισµό του εδάφους και των υδατικών συστηµάτων, ενώ
τα φυτοφάρµακα ρυπαίνουν το χώµα, το έδαφος τα επιφανειακά
νερά και την ατµόσφαιρα.

Στο µεγαλύτερο µέρος
του ευρωπαϊκού χώρου,
χρησιµοποιούνται
στη γεωργία εντατικές και
µεγάλης κλίµακας
µέθοδοι παραγωγής,
για µεγαλύτερη
παραγωγή και
αυξηµένη αποδοτικότητα

Εδώ και πολλούς αιώνες, η γεωργία διαµορφώνει το φυσικό τοπίο µε
αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί µοναδικά ηµι-φυσικά
περιβάλλοντα τα οποία χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία
οικοτόπων και ειδών ζώων, που εξαρτώνται από το είδος της
ασκούµενης γεωργικής δραστηριότητας. Το αγροτικό περιβάλλον
είναι ουσιαστικά ένα ζωντανό περιβάλλον. Οι πολύπλοκες
οικολογικές διεργασίες της χλωρίδας και της πανίδας έχουν
προσαρµοστεί και έχουν επηρεαστεί από τις γεωργικές
δραστηριότητες µέσα στους αιώνες. Έτσι ο κύκλος ζωής πολλών
ειδών εξαρτάται από τη συνέχιση ή όχι των γεωργικών µεθόδων.
Μεγάλο τµήµα του ευρωπαϊκού αγροτικού περιβάλλοντος είναι
προϊόν της γεωργίας και εξαρτάται από αυτήν. Για να διασφαλισθούν
το φυσικό τοπίο και οι οικότοποι είναι απαραίτητο να
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χρησιµοποιούνται κατάλληλα γεωργικά συστήµατα που να µην είναι
επιβλαβή για το περιβάλλον και να αποδίδουν ασφαλή τρόφιµα.
Η εντατική γεωργία οδηγεί
στην µονοκαλλιέργεια.
Ευνοεί την εξειδίκευση και
την συγκέντρωση της
παραγωγής σ’ ένα µικρό
αριθµό γεωργικών
εκµεταλλεύσεων. Η αύξηση
των εισροών και των
αποδόσεων στη γεωργία
έχει συνοδευτεί από µεγαλύτερο βαθµό εξειδίκευσης, µε τεράστια
µείωση των µεικτών γεωργικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα την
απώλεια παραδοσιακών εναλλαγών καλλιέργειας
(συµπεριλαµβανοµένων των οργανικών εναλλαγών) και την αύξηση
του µεγέθους των µονάδων.

Η εντατική γεωργία οδηγεί
στην µονοκαλλιέργεια.
Ευνοεί την εξειδίκευση και
την συγκέντρωση
της παραγωγής σ’ ένα µικρό
αριθµό γεωργικών
εκµεταλλεύσεων

Με τη φιλελευθεροποίηση του γεωργικού εµπορίου εµφανίζονται
διαδικασίες συγκέντρωσης της παραγωγής στις µεγάλες επιχειρήσεις
µε περιφερειακή ή εθνική κυριαρχία. Μακραίνει έτσι η αλυσίδα
ανεφοδιασµού αυξάνοντας τις αποστάσεις που διανύονται από το
χωράφι µέχρι τη θέση πώλησής τους και επιταχύνει την τυποποίηση
προϊόντων.
Κατά τα τελευταία χρόνια γίνεται φανερό ότι το διαφοροποιηµένο
φυσικό τοπίο και η σχετική βιοποικιλότητα, που έχουν διαµορφωθεί
από τον γεωργικό τοµέα µέσα στους αιώνες, αλλοιώθηκε και
απειλείται από την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων.
Η σύγχρονη εντατική γεωργία µε την µονοκαλλιέργεια, την έντονη
εκµηχάνιση, τις υψηλές εισροές, την εισαγωγή νέων φυτικών ειδών
κτλ, επιδρά αρνητικά στην φυτική και ζωική βιοποικιλότητα.
Η εντατικοποίηση δηµιουργεί προβλήµατα, όχι µόνο στο φυσικό
τοπίο και τη βιοποικιλότητα, αλλά και στο έδαφος, το νερό και την
ατµόσφαιρα.
Η εγκατάλειψη της χρήσης της γεωργικής γης για οικονοµικούς
λόγους, δηµιουργεί επίσης πιέσεις για το φυσικό τοπίο και τη
βιοποικιλότητα. Στην Ευρώπη, η εγκατάλειψη γεωργικών
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δραστηριοτήτων µπορεί να βλάψει τη βιοποικιλότητα και
οπωσδήποτε δε θα οδηγήσει στην αναδηµιουργία της αρχικής
φυσικής κατάστασης. Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν τόσο
από την εντατικοποίηση, όσο και από την εγκατάλειψη των
γεωργικών δραστηριοτήτων, θίγουν εποµένως ζητήµατα που
αφορούν τη σχέση µεταξύ της γεωργίας και του περιβάλλοντος και τη
µελλοντική βάση του ευρωπαϊκού προτύπου µιας αειφόρου
γεωργίας.
Άµεσα συνυφασµένο µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι και
το πρόβληµα της µείωσης της γεωργικής γης, κυρίως αυτής που
είναι υψηλής παραγωγικότητας, στις νησιωτικές, περιαστικές και
παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερα έντονες είναι επίσης οι πιέσεις
για την αλλαγή χρήσεων γης σε αυτές τις περιοχές, κυρίως εξαιτίας
της επέκτασης των οικιστικών και τουριστικών χρήσεων.

Λιπάσµατα και φυτοφάρµακα
Στην εντατική γεωργία η
αύξηση των αποδόσεων έχει
συνοδευτεί από την αύξηση των
εισροών. Η κατανάλωση
λιπασµάτων στην Ε.Ε. (15) έχει
αυξηθεί από 5 εκ. τόνους
περίπου κατά το 1950, σε 15 εκ. τόνους τα τελευταία χρόνια. Η
χρήση φυτοφαρµάκων παρουσιάζει ανάλογη ανάπτυξη και φθάνει σε
επίπεδα της τάξης των 300 χιλ. τόνων ετησίως.

Στην εντατική γεωργία
η αύξηση των αποδόσεων
έχει συνοδευτεί από
την αύξηση των εισροών

Τα προβλήµατα συνδέονται µε την αλόγιστη χρήση των µηχανικών
µέσων στη διαδικασία της παραγωγής, την ανορθολογική και
ανεξέλεγκτη χρήση φυτοχηµικών µέσων - λιπασµάτων και άλλων
χηµικών σκευασµάτων.Τα φαινόµενα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα τη
ρύπανση των φυσικών πόρων (αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών,
υφαλµύριση υδάτων, αλάτωση εδαφών) τη διαταραχή των
βιοχηµικών κύκλων, την καταστροφή των οικοσυστηµάτων και τη
λειψυδρία.

Γ. Αγ-ης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

23

Μεγάλες ποσότητες νιτρικών αλάτων απορροφώνται από το έδαφος
στις περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης λιπασµάτων και εκτεταµένης
ρίψης ζωικής κοπριάς. Αυτά τα νιτρικά άλατα, εξαιτίας των φυσικών
βροχοπτώσεων και της αυξηµένης άρδευσης, εισχωρούν τόσο στα
επιφανειακά ύδατα, όσο και στα συστήµατα των υπογείων υδάτων
προκαλώντας ευτροφισµό, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την
υδρόβια ζωή. Η ρύπανση των υδάτων αποτελεί σοβαρό
περιβαλλοντικό πρόβληµα, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από
λειψυδρία.
Οι κίνδυνοι από τα φυτοφάρµακα, για την υγεία του ανθρώπου και
για το περιβάλλον συνίστανται σε οξείες ή/και χρόνιες ανεπιθύµητες
επενέργειες. Οι οξείες επενέργειες οφείλονται κυρίως στην υψηλή
τοξικότητα ορισµένων φυτοπροστατευτικών ουσιών. Οι χρόνιες
επενέργειες που δύνανται επίσης να επηρεάσουν την υγεία του
εκτιθέµενου πληθυσµού περιλαµβάνουν εκείνες που οφείλονται στη
βιοσυσσώρευση και δυσαποδοµησιµότητα των ουσιών, σε µη
αντιστρέψιµες επενέργειες, όπως η καρκινογένεση, η
µεταλλαξιογένεση και η γονιδιοτοξικότητα ή σε ανεπιθύµητες
επενέργειες στο ανοσοβιολογικό ή στο ενδοκρινικό σύστηµα των
θηλαστικών, ιχθύων ή πτηνών.
Τα τελευταία χρόνια η
εµφάνιση ενός νέου
είδους κινδύνου, η
διαταραχή των
ενδοκρινών αδένων,
κατέστησε εντονότερες
τις συζητήσεις γύρω
από την υγεία και την
προστασία του
περιβάλλοντος. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ουσίες (µεταξύ των
οποίων αρκετά φυτοφάρµακα), για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι
επηρεάζουν το ενδοκρινές σύστηµα τόσο των ανθρώπων όσο και
των ζώων, προκαλώντας ενδεχοµένως ανεπιθύµητες ενέργειες στην
υγεία, όπως καρκίνο, αλλαγές στη συµπεριφορά και ανωµαλίες στην
αναπαραγωγή ακόµη και µετά από έκθεση σ’ εξαιρετικά χαµηλές
ποσότητες.

…η εµφάνιση ενός νέου
είδους κινδύνου,
η διαταραχή
των ενδοκρινών αδένων,
κατέστησε εντονότερες τις
συζητήσεις γύρω από την υγεία και
την προστασία του περιβάλλοντος
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Πολιτικές για τη γεωργία
Η ελληνική γεωργία εξαρτάται
πλήρως από την Κοινή
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οποιαδήποτε αλλαγή στην ΚΓΠ
έχει άµεση επίδραση στην
αγροτική µας οικονοµία, στις αγροτικές περιοχές, τα εισοδήµατα και
την απασχόληση των αγροτών. Ως εκ τούτου κανείς δεν µπορεί να
αγνοήσει τις γενικότερες τάσεις και µεταβολές που συντελούνται στο
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική βρίσκεται πάλι µπροστά σ’ ένα νέο κύκλο
µεταρρυθµίσεων κάτω από την πίεση υποχρεώσεων στον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) και της διεύρυνσης της
Κοινότητας προς Ανατολάς.

Η ελληνική γεωργία
εξαρτάται πλήρως από
την Κοινή Γεωργική
Πολιτική (ΚΓΠ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H απελευθέρωση των διεθνών αγορών επεκτείνεται και στα
γεωργικά προϊόντα υπό την επίδραση της αναβίωσης δογµάτων
ελευθέρου διεθνούς εµπορίου, όπως αυτά αποτυπώνονται στους
διαδοχικούς κύκλους της GATT/ ΠΟΕ. H πορεία που χαράχθηκε στο
Γύρο της Ουρουγουάης και ακολουθείται από τις χώρες που
συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ προβλέπει ότι όλες οι
ενισχύσεις (εξαγωγικές επιδοτήσεις, εσωτερική στήριξη) θα
µειωθούν σε µεγάλο βαθµό. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
τέθηκε στη Ντόχα του Κατάρ (Νοέµβριος 2001), µέχρι τον Ιανουάριο
του 2005 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των
διαπραγµατεύσεων και να έχει επιτευχθεί η τελική συµφωνία.
Η νέα «µεταρρύθµιση» της ΚΓΠ, αποσκοπεί στη σταδιακή µετάβαση
από το καθεστώς στήριξης του προϊόντος, στο καθεστώς στήριξης
του παραγωγού µέσω της εισαγωγής ενός συστήµατος ενιαίων
ενισχύσεων ανά γεωργική εκµετάλλευση, αποσυνδεδεµένων από την
παραγωγή. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται υπό την προϋπόθεση της
τήρησης των απαιτήσεων για το περιβάλλον, για τη διαβίωση των
ζώων και την ποιότητα των τροφίµων.
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Η πεµπτουσία και της νέας αναθεώρησης είναι ότι προτείνεται η
µείωση των θεσµικών τιµών αγροτικών προϊόντων για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και η υιοθέτηση άµεσων
εισοδηµατικών ενισχύσεων στους γεωργούς.
Με τη «µεταρρύθµιση» της ΚΓΠ εισάγονται και ορισµένα νέα µέτρα
σε σχέση µε την ποιότητα των τροφίµων που περιλαµβάνουν την
παροχή οικονοµικών κινήτρων στους γεωργούς και σε οµάδες
παραγωγών, οι οποίοι συµµετέχουν οικειοθελώς σε κοινοτικά ή
εθνικά προγράµµατα που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας
των γεωργικών προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών και
παρέχουν γι’ αυτό εγγυήσεις στους καταναλωτές.
Οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν τη γεωργία σε καταστάσεις
ισχυρότερου ανταγωνισµού µε την παραπέρα µείωση του κόστους
παραγωγής, πράγµα που µπορεί να προκύψει από τη µεγέθυνση
των εκµεταλλεύσεων, την εντονότερη χρήση εισροών και
τεχνολογικών µέσων, όπως και τη µείωση της απασχόλησης.
Οδηγούν προς µία σύγχρονη εντατική γεωργία µεγάλης
κλίµακας. Η δική µας γεωργία αδυνατεί να παρακολουθήσει µια
τέτοια πορεία, δεδοµένων των σοβαρών διαρθρωτικών
προβληµάτων της.
Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν στην αγορά φτηνότερα όχι όµως
ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Οι καταναλωτές είναι γεγονός µετά
και τις διατροφικές κρίσεις αρχίζουν να επιβάλουν την παραγωγή
προϊόντων ποιότητας. Προϊόντων που εξασφαλίζουν την υγεία και
υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.
Έτσι, διαφαίνεται η
τάση της δηµιουργίας
δύο αγορών αγροτικών
προϊόντων που
αντιστοιχούν σε
καταναλωτές
διαφορετικών
απαιτήσεων. Η µία
αγορά θα εφοδιάζει µε ακριβότερα προϊόντα ποιότητας, ενώ η
άλλη θα περιλαµβάνει φθηνά προϊόντα µαζικής παραγωγής. Η

…διαφαίνεται η τάση
της δηµιουργίας δύο αγορών
αγροτικών προϊόντων,
που αντιστοιχούν
σε καταναλωτές διαφορετικών
απαιτήσεων
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γεωργία µας έχει τα χαρακτηριστικά που συνηγορούν µε τον
προσανατολισµό τα προϊόντα ποιότητας.
Οι προσπάθειες για προσαρµογή της Ελληνικής γεωργίας στις
εξελίξεις πρέπει να συγκεντρωθούν στην παραγωγή και µεταποίηση
υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων-τροφίµων, στην αύξηση
της προστιθέµενης αξίας τους και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Βέβαια οι ενέργειες για την επιζητούµενη
προσαρµογή δεν µπορούν να είναι ίδιες για κάθε περιοχή και
προϊόν.
Η πολυµορφία που διακρίνει την γεωργία µας απαιτεί διαφορετικές
λύσεις και διαφορετικές πολιτικές, ώστε ν’ αναδειχθούν τα
πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής και κάθε προϊόντος αλλά και για ν’
αντιµετωπιστούν τα ιδιαίτερα προβλήµατα κάθε τοπικής γεωργίας.
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