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Ποιος είναι ο σκοπός της 

βιολογικής καλλιέργειας; 
  

Σε αντίθεση με τη συμβατική καλλιέργεια που έχει ως 

σκοπό την αυξημένη ποσότητα παραγωγής, άρα και το 

κέρδος, η βιολογική καλλιέργεια έχει ως σκοπό την 

αυξημένη ποιότητα χωρίς τη χρήση χημικών και άρα την 

υγεία του καταναλωτή. 

  

Ορισμός 
Οι βιολογικές καλλιέργειες είναι το σύστημα παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων με το οποίο τα προϊόντα παράγονται με 

τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον (χωρίς συνθετικές ουσίες). 

Απαγορεύεται λοιπόν αυστηρά η χρήση τεχνητών χημικών 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.  

Οι βιολογικές καλλιέργειες στηρίζονται σε ένα υγιές και γόνιμο 

έδαφος, το οποίο επιτυγχάνεται με φυσικά υλικά (κοπριά, 

χλωρά λίπανση, κομποστ.)  

Τα ζώα επίσης εκτρέφονται χωρίς φάρμακα, αντιβιοτικά και δεν 

φυλακίζονται όπως γίνεται στη συμβατική κτηνοτροφία. 

Ποια τα πλεονεκτήματα  και ποια τα 

μειονεκτήματα της βιολογικής 

καλλιέργειας; 
  

Τα πλεονεκτήματα των βιολογικών καλλιεργειών είναι ότι προστατεύει 

τους καταναλωτές από επικίνδυνες ουσίες και συμβάλει στην  

ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Επιπρόσθετα η 

μακροπρόθεσμη σταθερή απόδοση του εδάφους αφού με τη βιολογική 

καλλιέργεια  δε χάνονται τα θρεπτικά συστατικά του. 

Τα μειονεκτήματα της είναι πως χρειάζεται πολλή χειρονακτική 

δουλειά, ώρα και χρήματα για να παραχθεί. Έτσι όταν παραχθεί ένα 

βιολογικό προϊόν κοστίζει πιο ακριβά από ότι κοστίζει στη συμβατική 

καλλιέργεια. 

Βιολογικές καλλιέργειες της Κύπρου 

Τα τελευταία χρόνια και στην Κύπρο, η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται με 

εντυπωσιακούς ρυθμούς έναντι της συμβατικής-παραδοσιακής γεωργίας. Οι 

πρώτες προσπάθειες στην Κύπρο άρχισαν το 1987. Η δεύτερη προσπάθεια 

έγινε το 1989 στη Λευκωσία, από δύο γεωπόνους απόφοιτους γερμανικών 

πανεπιστημίων και διήρκεσε τρία χρόνια. 

Βιολογικές καλλιέργειες της Κύπρου- 
Μερικά στατιστικά 

Έτος Αριθμός 
Βιοκαλλιεργ

ητών 

Έκταση σε 
δεκάρια 

Ποσοστό 
καλλιεργού

μενης 
έκτασης 

2002 45 1665 0,12% 
2003 85 3010 0,22% 
2004 150 9093 0,69% 
2005 320 17091 1.30% 
2006 388 20008 1,56% 
2007 468 23149 1,75% 
2008 582 28400 2.15% 
2010 732 35575 2,69% 

 


