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Επάγγελμα: Αγρότης- Βιολογικός καλλιεργητής 

 

Τι είδους καλλιέργειες έχετε; Δενδροκομικά και Κηπευτικά 

 

Ποιοι ήταν οι λόγοι να ασχοληθείτε με αυτές; Οικονομικοί /Βιοποριστικοί 

 

Κάνετε παράλληλα και Σ.Κ.; Αν ναι, γατί; Όχι μόνο Βιολογικές Καλλιέργειες 

Πριν ασχοληθείτε με τις Β.Κ., ασχοληθήκατε με τις Σ.Κ.; Για πόσα χρόνια;. 

Ναι πριν ασχολούμασταν με συμβατικές καλλιέργειες όπως όλοι 

Πόσα στρέμματα καλλιεργείτε; Γύρω στα 40-45 στρέμματα (οικογενειακή 

επιχείρηση) 

 

Σε ποια περιοχή; Στον κάμπο, στις περιοχές Γρατσάνη Καρυές κλπ 

 

Υπάρχουν χωράφια με Σ.Κ. δίπλα στο δικό σας; Ναι υπάρχουν. Περίπου το 20% 

των χωραφιών είναι με συμβατικές καλλιέργειες 

 

Αν ναι, θεωρείτε ότι επηρεάζουν τις δικές σας Β.Κ; Ναι, ως ένα σημείο 

 

Συνεργάζονται οι Βιοκαλλιεγητές  μεταξύ τους ; Παλιά που είμαστε περισσότεροι 

είχαμε συνεργασία, τώρα όχι ακριβώς, μιας κι έχουμε μείνει μόνο τέσσερεις.  

 

Πως γίνεται η μετατροπή ενός χωραφιού Συμβατικής Καλλιέργειας σε 

Βιολογικής Καλλιέργειας; 

 

Πρέπει να μεσολαβήσει ένα μεταβατικό στάδιο γύρω στα τέσσερα χρόνια, χωρίς να 

χρησιμοποιηθούν χημικά παρά μόνο Βιο-σκευάσματα και μετά περνούμε στο πλήρες 

στάδιο της βιοκαλλιέργειας. 

Γίνεται έλεγχος υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα ή χημικά λιπάσματα; 
Ναι γίνεται τακτικός έλεγχος σε ανύποπτο χρόνο κυρίως. 

 

Διαφέρουν οι εργασίες στις Β.Κ. από αυτές στις Σ.Κ ;   
Ναι διαφέρουν πάρα πολύ 

 

Αν ναι, σε τι; Στη λίπανση, στην καταπολέμηση των ασθενειών, στην καταπολέμηση 

των ζιζανίων κλπ. Γενικά ένας τελείως διαφορετικός τρόπος. 

 

Οι εργασίες που γίνονται στο χωράφι απαιτούν περισσότερο μηχανήματα ή 

προσωπική εργασία; Προσωπική εργασία και παρατηρητικότητα.  

 



Τι λίπανση χρησιμοποιείτε στο χωράφι; Από πού την προμηθεύεστε; Κυρίως 

κοπριά και κουτσουλιά απολυμασμένη σε τσουβάλια. Επίσης φυσική λίπανση π.χ τα 

Ψυχανθή φυτά όπως ο βίκος που φυτρώνουν στο χωράφι, αν τα ανακατέψουμε με το 

χώμα όταν βρίσκονται στο στάδιο του λουλουδιού, το εμπλουτίζουν με Φώσφορο και 

Άζωτο 

 

Πως καταπολεμάτε τους εχθρούς στη Β.Κ.;  

ΕΧΘΡΟΙ                                                                                    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
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Πως καταπολεμάτε τις ασθένειες στη Β.Κ.; Είναι πολλές οι ασθένειες και λίγα τα 

όπλα. 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ                                                                                  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

Ψείρα                                                                                 Βάκιλος (Φυσικός Πήριθρος) 

Κατσάρωμα των φύλλων                                                   Θειασβέστιο  

Ωίδιο                                                                                  Χαλκός                    

 

 

Πως αντιμετωπίζετε τα ζιζάνια στα χωράφια; 

Τα ζιζάνια στο χωράφι είναι μια πικρή ιστορία. Η αντιμετώπισή τους γίνεται με το 

χέρι, με τσάπισμα δηλαδή γιατί τα δηλητήρια απαγορεύονται. Στα θερμοκήπια η 

αντιμετώπιση γίνεται με κάλυψη με μαύρο νάιλον.  

 

 

Ποια μέσα καταπολέμησης παρασκευάζετε; 

 

Θειασβέστιο : Ανάμειξη ασβέστη με θειάφι στη φωτιά ή φυτεύοντας διάφορα 

λουλούδια και αρωματικά φυτά, άλλα μέσα στις σειρές , άλλα περιμετρικά στο 

χωράφι και αυτά απωθούν τα έντομα και δεν αναπτύσσονται οι ασθένειες. 

 

Υπάρχει ενημέρωση και βοήθεια στην προσπάθεια σας; Ναι, υπάρχει 

 

Αν ναι, από φορέα ή Γεωπόνο; Ως ένα βαθμό από γεωπόνο, αλλά και μεταξύ μας ή 

μέσω Ιντερνέτ.  

 

 Προτιμούν οι καταναλωτές τα Βιολογικά Προϊόντα ; Όχι ιδιαίτερα λόγω κόστους. 

Όμως υπάρχουν και αρκετοί καταναλωτές που θέλουν να προστατεύσουν την υγεία 

τους και έχουν οικολογική συνείδηση. 

 

Τα Βιολογικά Προϊόντα που παράγετε, αφορούν την εγχώρια αγορά ή την αγορά 

του εξωτερικού; Πιο πολύ την εγχώρια, ελάχιστα του εξωτερικού. 

 

Ποια προϊόντα έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση; Όλα , ανάλογα με την εποχή και 

ανάλογα με την περιοχή  



 

Από ποιον φορέα πιστοποιούνται τα προϊόντα; Υπάρχουν περίπου 10 φορείς 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 

 

Οι δαπάνες παραγωγής είναι μεγαλύτερες για τις Βιολ. Καλλιέργειες; Φυσικά ναι  

 

Αν ναι, ποιες Καλλιέργειες  επιβαρύνουν περισσότερο; Τα φρούτα και οι 

καλλιέργειες του θερμοκηπίου. 

 

Η τιμή διάθεσης είναι μεγαλύτερη για τα Β.Π. από ότι στα Σ.Π.; Ναι είναι, όχι σε 

όλα όμως και αναλόγως την τιμή και τις ποσότητες. 

 

Υπάρχει επιδότηση για τις Β.Κ;  Είναι ικανοποιητική; Θα υπάρχει μέχρι και φέτος 

μια επιδότηση η οποία όμως δεν είναι ικανοποιητική και μετά κόβεται. 

 

Στο Βελβεντό υπήρξε αύξηση της Βιοκαλλιέργειας ή μείωση της; Γιατί;  

Στην αρχή είμαστε τέσσερεις καλλιεργητές, μετά γίναμε περίπου 15 και τώρα πάλι 

είμαστε τέσσερεις. Πιστεύω πως είναι θέμα συνείδησης, υπευθυνότητας και 

υπομονής. Οπωσδήποτε υπάρχουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση των ασθενειών, 

στην παραγωγή, τη διάθεση των προϊόντων κλπ. 

 

Πως βλέπετε το μέλλον των Β.Κ.;  Ελπίζω να πάει καλά και να έχουμε αύξηση της 

παραγωγής. Αυτό βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  

 

Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; Αξίζει πολύ η ενασχόληση με τις βιοκαλλιέργειες. 

Φανταστείτε όλη η περιοχή του Βελβεντού να είχε εξ ολοκλήρου βιολογικές 

καλλιέργειες. Θα υπήρχε καλύτερη ποιότητα ζωής πρώτα-πρώτα. Αλλά για να γίνει 

αυτό πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και η φιλοσοφία των ανθρώπων εδώ, πράγμα 

δύσκολο. Αλλά αξίζει!!  

 


