




εισαγωγή
Οι συνέπειες της επέµβασης του ανθρώπου στη γη ήταν πολύ

λιγότερες παλαιότερα, σήµερα όµως τις ζούµε καθηµερινά και
όλο σε µεγαλύτερο βαθµό. Μεγάλο είναι το µερίδιο σ' αυτές
τις συνέπειες, από:

- την ανεξέλεγκτη χρήση (= κατάχρηση) της φυσικής
Βιοποικιλότητας

- της χρήσης των φυτοφαρµάκων (και άλλων ρυπογόνων
πρακτικών) στη σύγχρονη γεωργία, µε αποτέλεσµα τη
∆ηλητηρίαση των βρώσιµων ειδών άγριας χλωρίδας και την
ακαταλληλότητά τους για διατροφική χρήση

(Η ατµόσφαιρα ρυπαίνεται, το νερό ρυπαίνεται, το έδαφος καταστρέφεται, η
χλωρίδα και η πανίδα εξαφανίζονται. Αλλά και η ίδια µας η υγεία κινδυνεύει. Τα
τρόφιµα που παράγει η γη δεν είναι τόσο υγιεινά, αφού οι βλαβερές ουσίες που
περιέχουν τα φυτοφάρµακα, απόβλητα µηχανών, εργοστασίων, κλπ εισχωρούν στο
σώµα των φυτών / ζώων και σιγά σιγά βλάπτουν (και) τον οργανισµό του
ανθρώπου.)







Ακολουθεί µακροσκελής κατάλογος







































µερικοί ακόµη προβληµατισµοί



Μερικές σκέψεις:
• Επιστήµονες, διατείνονται ότι στην περιοχή των παρθένων δασών

της Κεντρικής Αµερικής, οι ιθαγενείς (Μάγιας) είχαν «τροποποιήσει»

τη χλωριδική σύνθεση (= σχετική αναλογία ειδών) των περιοχών

(ζούγκλα) όπου κατοικούσαν, ενισχύοντας τους πληθυσµούς ειδών, 

κατάλληλων για τη διατροφή τους

(µια λογική εξήγηση για την ικανότητα µιας πυκνής ζούγκλας, να

συντηρεί πληθυσµό πόλης έως και 100.000 κατοίκων)

- Η αρχαία πόλη Παλένκε:

…Οι Μάγιας εγκαταστάθηκαν το 100 µ.Χ. και κατά τη βασιλεία του Πακάλ η πόλη απλωνόταν σε

20 χλµ)

- Τικάλ, Γουατεµάλα: Η πόλη των Μάγιας, Τικάλ, εγκαταλείφθηκε όταν ο πληθυσµός της αυξήθηκε

πάρα πολύ. Τεράστιοι ναοί, στήλες, και δρόµοι αφέθηκαν να “εξαφανιστούν” από τη ζούγκλα της

Γουατεµάλας. Οι εξερευνητές και οι ανθρωπολόγοι που ανακάλυψαν την πόλη στην περιοχή

εντυπωσιάστηκαν από το µέγεθος και την αρχιτεκτονική.

(στη λεγόµενη «κλασική περίοδο», οι Μάγια είχανε περίπου 60 πόλεις (Γουατεµάλα, Μπελίζ, Μεξικό) . 

Σε κάθε πόλη, ο πληθυσµός ήταν περίπου 60.000 – 70.000 άτοµα)



Τικάλ, Γουατεµάλα



Μερικές (οικο – διαχειριστικές) προσεγγίσεις

• Υιοθέτηση των αρχών της µεθόδου

«φυσικής καλλιέργειας του Masanobu Fukuoka»

Ας υιοθετήσουµε την ιδέα του «ακαλλιέργητου – τεµπέλικου - κήπου»



Ένα παράδειγµα από την ιδέα της «φυσικής καλλιέργειας»
(απόσπασµα από το κεφ.: Όχι Βοτάνισµα)



Οικολογική διαχείριση & Βοτανολογική εκπαίδευση στον κήπο (µας)

Μέντα Ραδίκι

Ραδίκι πλατύφυλλο ή

Μαυρορόϊδικο ή σταράκι

Φασκόµηλο

(Salvia officinalis)



Achilea millefolium

(Αχίλλεα η χιλιόφυλλος)



Φασκόµηλο

(Salvia sp.)

Φασκόµηλο

(Salvia officinalis)

Άγριο γεράνι

Premula sp

(πρέµουλα, «µαρουλάκι)»

Παιώνια;;

Λεβάντα



Βερόνικα η φαρµακευτική

(Veronica officinalis)

Μπαζί

Κολλητσίδα

Μολόχα

(άγρια)

Πώς «στηρίζονται στην

όρθια θέση» οι µακριοί και

ευλύγιστοι βλαστοί των

ποωδών;;



Βερόνικα η

φαρµακευτική

(Veronica officinalis)

Μπαζί



Λάπατο

Μαυροράδικ

ο



Κολλιτσίδα

∆άφνη

(Laurus

nobilis)



Ζωχός



Φασκόµηλο

(Salvia sp.)



Φασκόµηλο

(Salvia sp.)



Φασκόµηλο

(Salvia officinalis)



Λάπατο



Μαυροράδικο, 

πλατύφυλλο ραδίκι

Ίσως και:

Μπόραγο, Μποράντζα

(Borago officinalis)



Μελισσόχορτο

(Melissa officinalis)



Κολλητσίδα, Γάλιο

Μελισσόχορτο

(Melissa sp.)



Κολλητσίδα, Γάλιο



Φράουλες άγριες

(Fragaria vesca)



Φράουλες άγριες

(Fragaria vesca)



Φράουλες άγριες

(Fragaria vesca)

Καλέντουλα

(Calendula sp.

∆άφνη (Βάγια, 

Laurus nobilis)

Ανεµώνα

(άγρια)

Μέντα

Μελισσόχορτ

ο

Καλαµίνθ

ι



Φράουλα άγρια

(Fragaria vesca)

Ανεµώνα

(άγρια)

Μέντα

Μελισσόχορτ

ο





Γλιστρίδα, Τρέβλα, 

Αντράκλα

(Portulaca oleracea)



Καλαµίνθι



Μέντα



Achilea millefolium

(Αχίλλεα η χιλιόφυλλος)



Μέντα



Καλέντουλα



Κολλιτσίδα



Σέλινο



Νεραγκούλα

(Ranunculus sp.



Λεβάντα



Χαµοµήλι

(στη φάση ανάπτυξης)



Βρούβα (άγριο σινάπι)



Μπαζί

Πουγκί, 

τουρκοσπάνακ

ο



∆άφνη

(Laurus nobilis)



Μολόχα άγρια

(Malva silvestris)



Αγριόβατος



Melissa sp.

Ραδίκι



Σέλινο

Ranunculus



Κρεµµύδ

ι

Λάχανο

Σέλινο



Λεµονιά

(από απόρριψη σπόρων)



Σιτάρι



Αγιόκληµα



Ροδιά

(από απόρριψη σπόρων)



Θερµόµετρο & ΒροχόµετροΘερµόµετρο & Βροχόµετρο



«εκτροφή» Σαλιγκαριών



Helix aspersa

Eobania vermiculata





ΕΙ∆Η ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

• Ζιζανιοκτόνα: καταστρέφουν τα αγριόχορτα που

αναπτύσσονται στις καλλιέργειες και «πνίγουν» τα

καλλιεργηµένα φυτά. 

• Εντοµοκτόνα: καταστρέφουν τα έντοµα που

κατατρώνε τα διάφορα µέρη των φυτών, χωρίς να

βλάπτουν τα φυτά.

• Παρασιτοκτόνα ή Μυκητοκτόνα: καταστρέφουν

τα ζωικά (ή και φυτικά) παράσιτα που ζουν στα

φυτά και τρέφονται εις βάρος τους. 



• Οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στα φυτοφάρµακα
επηρεάζουν και καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα
της περιοχής όπου γίνεται χρήση τους. 

• Ολόκληρες οµάδες ζώων και εντόµων (όχι µόνο των
βλαβερών αλλά και ωφέλιµων) εξαφανίζονται
διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία. Πολλά χόρτα, µικρά
φυτά και δέντρα απορροφούν αυτές τις ουσίες οι οποίες µε
το χρόνο συσσωρεύονται και έτσι καταστρέφονται (ή
γίνονται ακατάλληλα / δηλητηριώδη για βρώση από τα ζώα
και τον άνθρωπο). 

• Ένα µέρος των ουσιών αυτών καταλήγει στο υπέδαφος και
στα υπόγεια ή επιφανεαικά νερά τα οποία ρυπαίνονται. 

Προβλήµατα & Προβληµατισµοί για τα φυτοφάρµακα



• Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και άδειες συσκευασίες αντί να
διαχειριστούν, πετιούνται σε ποτάµια και ρέµατα µε
αποτέλεσµα να ρυπαίνονται τα νερά τους, ή τελικά
µεταφέρονται στη θάλασσα ρυπαίνοντας έτσι και τα νερά
(επιφανειακά, υπόγεια).

• Ο ψεκασµός µε φυτοφάρµακα (ιδιαίτερα όταν γίνεται από
τον αέρα µε ειδικά αεροπλάνα ή ελικόπτερα, π.χ. στην
περιοχή Μαλγάρων Θεσσαλονίκης) ρυπαίνει και την
ατµόσφαιρα µε αποτέλεσµα να έχει αρνητικές συνέπειες στη
ζωή φυτών, ζώων, ανθρώπων.

• Τα υπολείµµατα επικίνδυνων ουσιών που χρησιµοποιούνται
για την παρασκευή φυτοφαρµάκων περνάνε, πριν
προλάβουν να διασπαστούν, µέσα από την τροφική αλυσίδα
στον ανθρώπινο οργανισµό µε τη λήψη φυτικών τροφών ή µε
προϊόντα ζώων (γάλατα, κρέατα κ.ά.) τα οποία τρέφονται µε
φυτικές τροφές και έτσι φτάνουν σ' αυτά οι βλαβερές ουσίες. 



Μερικά προβλήµατα

• Οι κυριότερες επιπτώσεις που προκαλούνται στον
ανθρώπινο οργανισµό είναι:

- προβλήµατα στο νευρικό και αναπνευστικό σύστηµα

- βλάβες στο συκώτι και τα νεφρά

- προβλήµατα στην αναπαραγωγή

- διάφορες αλλεργίες

- επιδράσεις στο αίµα

- πρόκληση καρκίνου διαφόρων µορφών (π.χ.: λευχαιµία) 
κ.ά.

• Αυτές βέβαια οι επιπτώσεις γίνονται πιο ορατές και πιο
άµεσες όταν γίνεται αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων, 
όταν δεν υπάρχει έλεγχος όσον αφορά την ποιότητα, την
ποσότητα και τη χρονική διάρκεια χρήσης τους. 




