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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 3 

 

Επάγγελμα: Υπάλληλος-Αγρότης 

 

Τι είδους καλλιέργειες έχετε; Φρούτα, ροδάκινα, μήλα και αχλάδια 

 

Ποιοι ήταν οι λόγοι να ασχοληθείτε με αυτές; Λόγοι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί 

και λόγοι υγείας. 

 

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

 

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

ασχολήθηκα για 9 χρόνια 

 

Πόσα στρέμματα καλλιεργείτε; Περίπου 19. 

 

Σε ποια περιοχή; Στην περιοχή «Μπράβας» και «Άγιοι Ανάργυροι». 

 

Υπάρχουν χωράφια με Σ.Κ. δίπλα στο δικό σας; Ναι  

 

Αν ναι, θεωρείτε ότι επηρεάζουν τις δικές σας Β.Κ.; Βεβαίως 

 

Συνεργάζονται οι Βιοκαλλιεγητές  μεταξύ τους ; Ναι 

 

Πως γίνεται η μετατροπή ενός χωραφιού Συμβατικής Καλλιέργειας σε 

Βιολογικής Καλλιέργειας; 

 

Πρέπει να καλλιεργηθεί για 2 με 4 χρόνια χωρίς χημικές παρεμβάσεις, δηλαδή χημικά 

λιπάσματα και τοξικά φάρμακα 

Γίνεται έλεγχος υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα ή χημικά λιπάσματα; Ναι 

 

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

 

Αν ναι, σε τι; Διαφέρουν στη συχνότητα των ψεκασμών, στη χρήση των 

σκευασμάτων και στον τρόπο καλλιέργειας. Πολλές δουλειές στο χωράφι είναι 

χειρωνακτικές.  

 

Οι εργασίες που γίνονται στο χωράφι απαιτούν περισσότερο μηχανήματα ή 

προσωπική εργασία; Συνδυασμός και των δύο 

 

Τι λίπανση χρησιμοποιείτε στο χωράφι; Από πού την προμηθεύεστε; 

Τυποποιημένη κοπριά από τον Συνεταιρισμό και σπέρνουμε αζωτοδεσμευτικά φυτά. 



 

 

Χρησιμοποιείτε οργανικό λίπασμα και τι είδους; Κοπριά ορνιθοτροφείου 

 

Πως καταπολεμάτε τους εχθρούς στη Β.Κ.;  

ΕΧΘΡΟΙ                                                                  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ανάρσια-καρπόκαψα- φυλλοδέτης                                Με βακίλους 

Ανθονόμος                                                               Δεν αντιμετωπίζεται 

Αφίδες                                                                     Αιθέρια έλαια& σαπούνι καλίου 

Βαμβακάδα-Τετράνιχος                                          Θειάφι  

 

 

Πως καταπολεμάτε τις ασθένειες στη Β.Κ.; 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ                                                                     ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

Κατσάρωμα φύλλων                                                             Σκεύασμα χαλκού 

Μονίλια                                                                                 Θειάφι, ασβέστη     

 

Πως αντιμετωπίζετε τα ζιζάνια στα χωράφια; 

ΖΙΖΑΝΙΑ                                                                                      ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

Διάφορα χόρτα                                                                Καθαρισμός με καταστροφέα 

 

 

Ποια μέσα καταπολέμησης παρασκευάζετε; Σαπούνι καλίου, θειάφι, διάλυμα 

ασβέστη και διάλυμα τσουκνίδας 

 

 

Υπάρχει ενημέρωση και βοήθεια στην προσπάθεια σας; Ναι 

 

Αν ναι, από φορέα ή Γεωπόνο; Και από τα δύο 

 

 Προτιμούν οι καταναλωτές τα Βιολογικά Προϊόντα ; Όχι ιδιαίτερα 

 

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

του εξωτερικού; Την εγχώρια 

 

Ποια προϊόντα έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση; Τα ροδάκινα 

 

Από ποιον φορέα πιστοποιούνται τα προϊόντα; Από την “A-cerr” 

 

Οι δαπάνες παραγωγής είναι μεγαλύτερες για τις Βιολ. Καλλιέργειες; Ναι 

 

Αν ναι, ποιες Καλλιέργειες  επιβαρύνουν περισσότερο; Τα μήλα 

 

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

μεγαλύτερες 

 

Υπάρχει επιδότηση για τις Β.Κ;  Είναι ικανοποιητική; Ναι υπάρχει, αλλά δεν είναι 

ικανοποιητική 

 

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

 



Υπάρχει μείωση, γιατί μειώθηκε η παραγωγή  

Πως βλέπετε το μέλλον των Β.Κ;  Το μέλλον τους είναι αβέβαιο και όχι ευοίωνο 

 

Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; Όχι 

 


