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Θέμα 
 
Για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και τα προβλήματα που οφείλονται στη «σύγχρονη γεωργία», οι 
πολιτικές και επιστημονικές κοινότητες συνεχίζουν να εξετάζουν νέους τρόπους αειφόρου γεωργίας. Η 
προσέγγιση σκέψης ολόκληρου του συστήματος της αναγεννητικής γεωργίας μπορεί να θεωρηθεί ως 
μετατόπιση παραδείγματος στη γεωργική σφαίρα και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός θεμελιωδώς 
διαφορετικού μοντέλου γεωργίας που θα βασίζεται στη διαφοροποίηση αγροκτημάτων και τοπίων για 
την επίτευξη επίσης πολλών από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). 
Για μερικά χρόνια, το θέμα αντιμετωπίζεται ενεργά από ΜΚΟ εκτός Ευρώπης όπως η Regeneration 
International, το Ινστιτούτο Rodale, η Holistic Management International και άλλες καθιερωμένες ή 
πρόσφατα δημιουργημένες εναλλακτικές «δεξαμενές σκέψης» σε ένα νέο κίνημα – Αναγεννητικής 
Γεωργίας, που έχει ως στόχο να αναπληρώσει τους εκμεταλλευόμενους πόρους, να δημιουργήσει και να 
αναγεννηθεί. 
Η Αναγεννητική Γεωργία έχει μικρή απήχηση στην Ευρώπη, αλλά η ευαισθητοποίηση αυξάνεται και ο 
τρόπος με τον οποίο διαδίδεται αυτή η γνώση είναι μέσω τοπικών πρωτοβουλιών, λίγων αγροτών και 
μικρών περιφερειακών έως διεθνών δικτύων. Στην πολιτική, έχουν γίνει ορισμένες ενθαρρυντικές 
ανακοινώσεις σχετικά με την υποστήριξη νέων τρόπων παραγωγής στη γεωργία. Ωστόσο, εκτός της 
βιολογικής γεωργίας, κανένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής δεν υποστηρίζει «καινοτόμες» πρακτικές 
όπως η Αναγεννητική Γεωργία. 
Εκτός αυτής της νέας σκηνής, το ακατάλληλο περιεχόμενο για την Αναγεννητική Γεωργία και / ή την 
Περμακουτλούρα δεν διδάσκεται από μόνη της (ως ξεχωριστό, διακεκριμένο) μάθημα σε τακτικά 
(ανώτερα) εκπαιδευτικά προγράμματα όπως οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη γεωργία, 
στην επαγγελματική κατάρτιση (ΕΕΚ), σε πανεπιστήμια και σχολεία σε χώρες εταίρους του έργου. 



 
 

 

Προκλήσεις 

Η «σύγχρονη» ή «βιομηχανική» γεωργία στις αρχές του 
21ου αιώνα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και 
προκλήσεις, όπως σημαντική διάβρωση και μείωση της 
γονιμότητας του εδάφους, απώλειες βιοποικιλότητας, 
αύξηση του πληθυσμού της γης, κλιματική αλλαγή με 
αυξημένα περιστατικά και ακραίες καιρικές συνθήκες, 
πιθανή έλλειψη ορυκτών λιπασμάτων, μεγάλη εξάρτηση 
από ορυκτά καύσιμα, μείωση των επικονιαστών. Προωθεί 
επίσης την υψηλή εξάρτηση από τη γεωργική βιομηχανία 
και τα προϊόντα της, καθώς και ένα τεράστιο αποτύπωμα 
γλυκού νερού και αζώτου, μαζί με το μεγάλο μερίδιο της 
γεωργίας έως και 25% όλων των ανθρωπογενών GHG 
εκπομπών. 
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η απώλει και, 
συνεπώς, η γονιμότητα του εδάφους. Στην Ευρώπη, 
χάνονται 2,5 τόνοι/εκτάρια/ γάρδες εύφορων 
καλλιεργήσιμων εδαφών. Συνολικά, το έδαφος χάνεται 
από τις γεωργικές περιοχές 10 έως 40 φορές ταχύτερα 
από το ποσοστό σχηματισμού του που θέτει σε κίνδυνο 
την επισιτιστική ασφάλεια της ανθρωπότητας. 
Πολιτικές παρεμβάσεις (π.χ. μειωμένο άροτρο, κατάλοιπα 
καλλιεργειών, περιθώρια γρασιδιού, καλλιέργειες 
κάλυψης, πέτρινοι τοίχοι και περίγραμμα) στην ΕΕ, όπως η 
Κοινή Γεωργική Πολιτική και η Θεματική Στρατηγική του 
Εδάφους, έχουν χρησιμεύσει για τη θέσπιση μέτρων για 
τη μείωση της διάβρωσης την τελευταία δεκαετία κατά 
περίπου 9% . 
Ωστόσο, πολλά πρέπει να γίνουν καθώς τα ποσοστά 
διάβρωσης του εδάφους είναι υψηλότερα κατά 1,6 σε 
σύγκριση με τα ποσοστά σχηματισμού εδάφους. Παρά τη 
σημασία του για την κοινωνία μας, και σε αντίθεση με τον 
αέρα και το νερό, δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ ειδικά 
για την προστασία του εδάφους. Διαφορετικές πολιτικές 
της ΕΕ για τα ύδατα, τα απόβλητα, τα χημικά, τη 
βιομηχανική ρύπανση, την προστασία της φύσης, τα 
φυτοφάρμακα και τη γεωργία συμβάλλουν έμμεσα στην 
προστασία του εδάφους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι 
πολιτικές έχουν άλλους στόχους, δεν αρκούν για να 
διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας για όλο το 
έδαφος στην Ευρώπη. 
Γενικά, οι επιδοτήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία 
εξακολουθούν να συνδέονται ανεπαρκώς με οικολογικές 
ή αναγεννητικές πρακτικές. Αν και ο αριθμός των 
βιολογικά καλλιεργούμενων περιοχών στην Ευρώπη 
αυξάνεται, ο στόχος της αμιγώς βιολογικής γεωργίας δεν 
αρκεί για τη διατήρηση των φυσικών πόρων ή των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, επειδή τα κριτήρια δεν είναι 
αρκετά εκτεταμένα. Η βιολογική γεωργία συχνά 
αποτυγχάνει να συλλάβει πλήρως τον πυρήνα της 
βιολογικής φιλοσοφίας επειδή «κλειδώνεται» σε 
οργανικούς κανονισμούς και πρότυπα που 
παρουσιάζονται ως ένα σύνολο τεχνικών λιστών ελέγχου 
που περιγράφουν ως επί το πλείστον τι «δεν πρέπει να 
κάνουν». 

  

Η αναγεννητική γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη 
γεωργική προσέγγιση που εργάζεται για την 
αντικατάσταση της λίστας των «πρέπει και δεν πρέπει», 
με έναν τρόπο κανονισμών βάσει αποτελεσμάτων για τη 
βελτίωση των οικολογικών και κοινωνικών διαδικασιών. 

Επιπλέον, οι τρέχουσες πολύπλοκες και καθιερωμένες 
δομές στηρίζουν τη «βιομηχανική γεωργία» και 
περιλαμβάνουν αγρότες, κατασκευαστές μηχανημάτων 
και χημικών, αγορές και εμπόριο, φόρους και 
επιδοτήσεις, χαμηλές τιμές καταναλωτή και άλλους 
παράγοντες. Η ευρεία εφαρμογή της αναγεννητικής 
γεωργίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργό 
υποστήριξη των κυβερνήσεων, ενώ η ανάπτυξη του 
κινήματος της αναγεννητικής γεωργίας παραμένει επί 
του παρόντος μια ανοδική διαδικασία (bottom-up 
approach). 
Η Αναγεννητική Γεωργία διαδίδεται κυρίως από 

εξειδικευμένους παράγοντες, παρόλο που ορισμένοι 

αναδυόμενοι επαγγελματικοί παράγοντες 

(συμβουλευτικές εταιρείες) προσπαθούν να διαδώσουν 

τις γνώσεις γύρω από αυτήν την πρακτική. Ωστόσο, η 

ευρεία διάδοση και η εφαρμογή αυτών των μεθόδων 

στην πράξη είναι δύσκολη, καθώς απαιτούν πολλή 

γνώση και πρέπει να προσαρμοστούν στις τοπικές 

συνθήκες. 

Οι γνώσεις σχετικά με την αναγεννητική γεωργία 
εξακολουθούν να είναι πολύ περιορισμένες στην 
Ευρώπη και ελάχιστα προωθούνται μέσω πολιτικών 
θεσμών. Οι πληροφορίες σχετικά με την Αναγεννητική 
Γεωργία διαδίδονται από εξειδικευμένους φορείς. Καμία 
από τις επίσημες διοικήσεις δεν δίνει ορισμό της 
Αναγεννητικής Γεωργίας ή της Περμακουλτούρας. 
Σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές, η συμβατική 
γεωργία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής από 
τους αγρότες, αν και τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται 
επίσης εναλλακτικά γεωργικά συστήματα. Σε 
περιφερειακό ή ομοσπονδιακό επίπεδο, καμία πολιτική 
δεν στοχεύει άμεσα την Αναγεννητική Γεωργία ή την 
Περμακουλτούρα, αλλά υπάρχουν προσπάθειες για την 
προώθηση μιας γεωργίας, που είναι πιο «τοπική» και 
σέβεται το περιβάλλον, τα εδάφη και τη βιοποικιλότητα. 
Στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, δεν 
υπάρχουν καθόλου προγράμματα κατάρτισης στον 
τομέα της Αναγεννητικής Γεωργίας. Ωστόσο, οι αρχές της 
αναγεννητικής γεωργίας περιλαμβάνονται σε διάφορα 
μαθήματα στα προγράμματα σπουδών των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών. 
Ως εκ τούτου, η πρόκληση του προγράμματος RegAgri θα 
είναι να συμβάλει στην αλλαγή της ευαισθητοποίησης 
στα πανεπιστήμια, στα επιμελητήρια γεωργίας, στα 
επαγγελματικά σχολεία και στα κέντρα πρακτικής 
κατάρτισης και να ευαισθητοποιήσει αυτούς τους 
παράγοντες στην ανάγκη για αναγεννητική γεωργία. 

  

 



 
 

 

Αντιμετώπιση Προκλήσεων μέσω του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος του  Reg 
Agri4Europe 

Η αναγεννητική γεωργία είναι κάτι περισσότερο από 
μια συλλογή αγροτικών πρακτικών, καθώς είναι επίσης 
ένα κοινωνικό κίνημα, ένα σύστημα αξιών και μια 
φιλοσοφία με στόχο να αλλάξει δραματικά το 
βιομηχανικό/εντατικό αγροτικό παράδειγμα, να 
αποκατασταθεί η ζημιά που έχει προκληθεί στα 
πλανητικά συστήματα από τη γενική γεωργία, στο 
αγρόκτημα, στο πλανητικό επίπεδο και στις κοινωνικές 
σφαίρες. Περιλαμβάνει μια σειρά από ήδη 
υπάρχουσες αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές, για 
παράδειγμα ως εναλλακτική λύση στη χρήση χημικών 
προϊόντων ή ως απάντηση στην απώλεια οργανικής 
ύλης εδάφους και με το απελευθερούμενο CO2 στην 
ατμόσφαιρα. 
Για παράδειγμα, τα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης 
ζιζανίων που χρησιμοποιούν συνδυασμούς 
αναγεννητικών τεχνικών όπως υποβρύχια καλλιέργεια, 
διασταύρωση και πολτοποίηση όχι μόνο αυξάνουν τη 
γονιμότητα του εδάφους, την υγεία των φυτών, τη 
βιοποικιλότητα και την απόδοση, αλλά ταυτόχρονα 
βελτιώνουν άλλες οικολογικές υπηρεσίες.  
Επιπλέον, οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι 
απαιτείται εκτεταμένη αφαίρεση του χερσαίου CO2 
μέσω διαχειριζόμενης βιομάζας και δέσμευσης 
άνθρακα εδάφους, προκειμένου να αποφευχθεί η 
«υπέρβαση» της τρέχουσας προβλεπόμενης 
θερμοκρασίας.  
Γεγονός είναι ότι η αύξηση του άνθρακα στο έδαφος, 
μέσω αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών ως 
συστημάτων χωρίς άροση, διαφορετικών πρακτικών 
διαχείρισης καλλιεργειών, αγροδασοκομίας και άλλων, 
οδηγεί σε πολλαπλά πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τις 
αγρονομικές αποδόσεις των καλλιεργειών και των 
βοσκοτόπων: αυξάνει τη διαθέσιμη χωρητικότητα 
νερού, βελτιώνει την προμήθεια θρεπτικών 
συστατικών των φυτών, αποκαθιστά τη δομή του 
εδάφους και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διάβρωσης 
του εδάφους. 
Η παροχή εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την 
Αναγεννητική Γεωργία θα προωθήσει την έννοια αυτή, 
και θα υποστηρίξει την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση 
σχετικά με αυτήν την καινοτόμο προσέγγιση. 
Σε ένα επαγγελματικό μάθημα, η τελευταία έρευνα για 
τις τρέχουσες μεθόδους και τεχνικές για την 
Αναγεννητική Γεωργία θα καλύψει το χάσμα 
δεξιοτήτων στην εκπαίδευση στη γεωργία. Το μάθημα 
θα επιτρέψει στους μαθητές να εφαρμόσουν 
εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας, εξοπλίζοντας 
τους με τις ικανότητες να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας. 
Αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση θα μεταφέρει 
γνώσεις, μεθόδους και πρακτικές σχετικά με την 
Αναγεννητική Γεωργία σε εκπαιδευόμενους και 
επαγγελματίες στην Ευρώπη.  

Συστάσεις/Προτάσεις 

− Βασικές προσεγγίσεις αγροοικολογίας και 

ολιστικών συστημάτων τροφίμων σε πολιτικά 

προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας 

 

− Βελτιώστε τις γνώσεις, την επικοινωνία, την 

κατάρτιση και τη δικτύωση / για τους 

επαγγελματίες σχετικά με την Αναγεννητική 

Γεωργία, τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους 

και τις αγροοικολογικές πρακτικές και 

προσεγγίσεις. 

 

− Ενθάρρυνση αγροοικολογικών πρακτικών 

που αυξάνουν την ποσότητα της οργανικής 

ύλης του εδάφους και συμβάλλουν στον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

 

− Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν 

περισσότερα κεφάλαια για προσεγγίσεις 

ολόκληρου του συστήματος, αναγεννητική 

γεωργία και να διαθέσουν επενδύσεις για 

έρευνα σχετικά με «εναλλακτικές» γεωργικές 

μεθόδους. 

 

− Η πολιτική πρέπει να υποστηρίζει την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις συμβουλές 

προκειμένου να εξοπλίσει τους αγρότες για 

να εφαρμόσουν την αναγεννητική γεωργία. 

 

− Τα γεωργικά σχολεία 

(συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων) 

χρειάζονται μια εστιασμένη προσέγγιση στο 

(οικολογικό) σύστημα «γεωργία» και τις 

πολλές ευεργετικές σχέσεις μεταξύ φυτών 

και εδάφους. 

 

− Οι πολιτικές που υποστηρίζουν τις 

προαναφερθείσες πρακτικές θα μπορούσαν 

να συμβάλουν στη μεγαλύτερη 

ποικιλομορφία στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, στους αγρούς και στις 

καλλιέργειες, ενώ παράλληλα δημιουργείται 

ένα πιο υγιές γεωργικό σύστημα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν 

συνιστά έγκριση του περιεχομένου που 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί 

να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτήν. 
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