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Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η έκδοση αυτή αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί
να προκύψει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή.
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Τεχνικές πληροφορίες

Τίτλος: Οδηγός Myrcas: Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο.
Συγγραφείς: IRMA SL, ADESPER, Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ, ADRAT, CEDER, AGROINSTITUT
NITRA, AèVA.
Έκδοση: Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ – Σωκράτους 111, 413 36, Λάρισα (Ελλάδα).
Νομικά δικαιώματα: Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ
Σχεδιασμός: GRÁFICAS ALSE – C/ Arcipreste de Hita, 3, 24004, León (Ισπανία).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα άτομα και τους φορείς που συνέβαλαν στην
εκπόνηση αυτού του οδηγού και στη γενικότερη εξέλιξη του σχεδίου Myrcas.
Ειδικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
·

Τους φορείς που συνεργάστηκαν στα πλαίσια του σχεδίου, για την
πολύτιμη βοήθειά τους στην ανάπτυξη όλων των δράσεων.

·

Τα άτομα και τους φορείς που έχουν συνδράμει με τις γνώσεις τους, τις
φωτογραφίες και το υλικό βιβλιογραφίας στην εκπόνηση αυτού του
οδηγού.
o

Amadeu Fortunas (Barros e Fortunas Lda), António Mantas
(SATIVA, Έλεγχος και Πιστοποίηση Προϊόντων),
Συνεταιρισμός AGROMONTANA, Συνεταιρισμός για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής Barroso (ADIRBA),
Συνεταιρισμός Νέων Επιχειρηματιών της Zamora, Αύρα
Πανουσοπούλου, , Daniel Dieguez (AGACA), Τμήμα
Έρευνας και Δασικών Εμπειριών του Valonsadero (DIEF),
Duarte Marques (Τεχνικό Δασικό Γραφείο του Δήμου Vila
Pouca de Aguiar), Οικολογικό Μουσείο του Barroso,
Επιχείρηση Bruselform SL, Επιχείρηση CASTAÑAS
RIBADA S.L., Επιχείρηση DEL MONTE DE TABUYO,
Επιχείρηση EVODIS SL, Επιχείρηση Gráficas ALSE,
Επιχείρηση IRMA SL, Επιχείρηση Jan Janos, Επιχείρηση
Verín BIOCOOP, Federico Martinelli (Αγροτική Εταιρία
Nico), Δασική και Περιβαλλοντική Ένωση Vila Pouca de
Aguiar (AGUIARFLORESTA), Ομάδα καλλιεργητών
καστανιών και μανιταριών του χωριού Καστανιά, Ινστιτούτο
IRTA – Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία, Juan Antonio
Sánchez (ADESPER), Γραφείο Εργασίας του Castilla y León,
Lucia Astegiano (Πρόεδρος του Συνεταιρισμού “The Tea
Leaf”), Δήμος του Boticas, Δήμος του Chaves, Δήμος του
Montalegre, Δήμος του Ribeira de Pena, Δήμος του Valpaços,
Δήμος του Vila Pouca de Aguiar, Olga Apolenikova
(Αγρόκτημα Pruzina), Oscar Vasconcelos (Agriculture House
του Alagoa Lda), Silvano Paolettoni, Κέντρο Κατάρτισης
Esla.

·
·

Τα άτομα της ομάδας-στόχου που συμμετείχαν στις δράσεις του σχεδίου.
Τα άτομα και τους φορείς που εργάζονται καθημερινά προκειμένου ο
αγροτικός χώρος να γίνει καλύτερος και περισσότερο ανταγωνιστικός,
διατηρώντας την ουσία του και αξιοποιώντας τους πόρους του με βιώσιμο
τρόπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Εισαγωγή
1.1. Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
1.2. Το σχέδιο Myrcas
1.3. Tο Διακρατικό Εταιρικό σχήμα

2.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο
2.1. Καλές πρακτικές που σχετίζονται με την μανιταρολογία
2.1.1. Τα μυκόρριζα στη φύση
·

Αναδάσωση με είδη που έχουν εκτεθεί σε μυκόρριζα (IRMA
SL): Αναδάσωση με είδη που έχουν εκτεθεί σε μυκόρριζα στο
όρος U.P. 380 του Páramo del Sil

2.1.2. Καλλιέργεια εδώδιμων μανιταριών και μανιταριών για
φαρμακευτική χρήση
·

α) Καλλιέργεια και επεξεργασία μανιταριών στη Δυτική
Σλοβακία (AGROINSTITUT NITRA): Λόφος Myjava

·

β) Tο έδαφος στην καλλιέργεια ποιοτικής τρούφας (AèVA):
Ανάλυση και επεξεργασία του εδάφους ως προϋπόθεση

2.1.3. Μανιταρο-τουρισμός: βιωσιμότητα και ανάπτυξη
·

Οδηγός μανιταρολογίας και ειδικοί στο χώρο της μανιταρογαστρονομίας (IRMA SL): Η επιχείρηση DEL MONTE DE
TABUYO και άλλες συναφείς δραστηριότητες

2.2. Καλές πρακτικές που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάστανου
2.2.1. Καλλιέργεια καστανιών
·

Επιλογή κλώνων καστανιάς της ποικιλίας “Côta” (ADRAT): Η
αντοχή των αγροτικών προϊόντων και η απόκτηση ανεκτικότητας
στον καρκίνο

2.2.2. Επεξεργασία και marketing
·

Επεξεργασία και marketing κάστανου (ADESPER):
CASTAÑAS RIBADA – Μεταποίηση ή επεξεργασία στην
παραγωγή κάστανου
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2.2.3. Άλλες δράσεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια
κάστανου
·
α) Τα μανιτάρια ως μια δραστηριότητα η οποία
σχετίζεται με την καλλιέργεια καστανιών (ADESPER):
MICO-CASTANEA: Βιοτεχνολογίες και αγρο-οικολογικές
εφαρμογές για την παραγωγή καστανιών με
εκτομυκορριζικά μανιτάρια
·
β) Καλλιέργεια καστανιών στη Dobrudja (CEDER): Οι
καστανιές της Dobrudja
·
γ) Καλλιέργεια καστανιών και μανιταριών στην
Καστανιά (Κ.Ε.Κ. AΙΓΕΑΣ): Μια συμβιωτική σχέση
ανάμεσα σε δύο τοπικά προϊόντα
2.3. Καλές πρακτικές που σχετίζονται με την οργανική γεωργία
2.3.1. Βασικές τεχνικές στην οργανική γεωργία
·
α) Βασικές τεχνικές οικολογικής γεωργίας στο
αγρόκτημα Stepa - Stupina (CEDER): ERCHESEC –
ραγισμένο έδαφος
·
β) Παραγωγή μελιού με οργανικό τρόπο (ADRAT) :
Barros e Fortunas Lda
·
γ) Οργανική γεωργία και αγρο-τουρισμός (ADRAT):
Αγρόκτημα Quinta d'Alagoa
2.3.2. Οργανική κτηνοτροφία
·
Οργανική εκτροφή προβάτων (AGROINSTITUT
NITRA): Αγρόκτημα Pružina
2.3.3. Οργανικά τρόφιμα
·
α) Οικολογικά τρόφιμα: σήμα ποιότητας, συντήρηση και
επεξεργασία (Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ): «Γιάμ: Εργαστήρι
παραδοσιακών τροφίμων Delicatessen
·
β) Οργανική κηπουρική: διανομή (AèVA): Η περίπτωση
της μικρής αλυσίδας διανομής ενός κοινωνικού γεωργικού
συνεταιρισμού
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1. Εισαγωγή

ΓΔ. Εκπαίδευση και πολιτισμός

Πρόγραμμα δια βίου μάθηση

1.1.Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) είναι ένα Κοινοτικό Πρόγραμμα, το
οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στην
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ως η «ναυαρχίδα» των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο
χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση επιτρέπει σε
άτομα σε όλα τα στάδια της ζωής τους (από την παιδική έως την τρίτη ηλικία) να
επιδιώξουν ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη. Αποτελεί ένα
πρόγραμμα «ομπρέλα», το οποίο ενώνειδιάφορες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση αποτελεί τη συνέχεια των προγραμμάτων
Socrates, Leonardo da Vinci και ICT / Open & Distance Learning και θα είναι σε ισχύ για
την περίοδο 2007-2013.
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να συνδράμει μέσω της δια βίου μάθησης στην
ανάπτυξη της Ε.Ε. ως μιας προηγμένης κοινωνίας γνώσης, με βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προώθηση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και
της κινητικότητας ανάμεσα σε ιδρύματα και συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ε.Ε., προκειμένου να γίνουν σημεία ποιοτικής αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Με
αυτόν τον τρόπο επικεντρώνεται στην επικαιροποίηση και προσαρμογή των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις συμμετέχουσες χώρες, ιδιαίτερα στα πλαίσια των
στρατηγικών στόχων της συνθήκης της Λισαβόνας και φέρνει την Ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία σε μεμονωμένα άτομα, τα οποία συμμετέχουν στις δράσεις
κινητικότητας και συνεργασίας.
Το LLP χωρίζεται σε τέσσερα τομεακά υποπρογράμματα και τέσσερα
επονομαζόμενα «εγκάρσια» προγράμματα.
Τα τομεακά υποπρογράμματα επικεντρώνονται σε διαφορετικά στάδια
εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεχίζουν προγενέστερα προγράμματα:
11
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·
·
·
·

Υποπρόγραμμα Comenius: Επικεντρωμένο στην πρώιμη παιδική ηλικία,
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Υποπρόγραμμα Erasmus: Επικεντρωμένο στην τυπική ανώτατη
εκπαίδευση.
Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci: Επικεντρωμένο στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Υποπρόγραμμα Grundtvig: Επικεντρωμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Τα εγκάρσια προγράμματα αποσκοπούν στη συμπλήρωση των τομεακών
υποπρογραμμάτων και στη διασφάλιση των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων.
Στοχεύουν στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας σε τομείς που καλύπτουν
δύο ή περισσότερα υποπρογράμματα. Επιπλέον, αποσκοπούν στην προώθηση της
ποιότητας και διαφάνειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των Χωρών
Μελών.
Τέσσερεις δράσεις-κλειδιά, επικεντρώνονται:
·
·
·
·

Στην πολιτική συνεργασίας και την καινοτομία.
Στις γλώσσες.
Στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών –ICT.
Στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα Jean Monnet ανήκει και αυτό κάτω από την «ομπρέλα» του LLP.
Επιπλέον των τομεακών και εγκάρσιων προγραμμάτων, το συγκεκριμένο πρόγραμμα
επικεντρώνεται στη διδασκαλία, το στοχασμό και τη συζήτηση πάνω στη διαδικασία
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (LdV)
Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συνδέει την πολιτική με την πράξη στο χώρο
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET). Τα σχέδια κυμαίνονται
από εκείνα που δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα να βελτιώσουν τις ικανότητες, γνώσεις
και δεξιότητες τους μέσω μιας παραμονής στο εξωτερικό, μέχρι τη συνεργασία
πανευρωπαϊκής εμβέλειας ανάμεσα σε διαμορφωτές γνώμης από το χώρο της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να βελτιώσουν την
ελκυστικότητα, ποιότητα και απόδοση των συστημάτων και πρακτικών του χώρου.
Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος Leonardo da Vinci
·
·
·

Να διευκολύνει συμμετέχοντες σε δράσεις κατάρτισης και περαιτέρω
κατάρτισης στην απόκτηση και χρήση γνώσης, ικανοτήτων και
προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική ανάπτυξη.
Να υποστηρίξει βελτιώσεις στην ποιότητα και την καινοτομία στα
συστήματα, ιδρύματα και πρακτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Να ενδυναμώσει την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και την κινητικότητα για εργοδότες και μεμονωμένα άτομα,
προκειμένου να διευκολύνει την κινητικότητα εργαζομένων
καταρτιζομένων.

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ο στόχος των Πολυμερών Σχεδίων «Μεταφοράς Καινοτομίας» Leonardo da
Vinci είναι να βελτιώσουν την ποιότητα και ελκυστικότητα των Ευρωπαϊκών
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της προσαρμογής
και ενσωμάτωσης καινοτόμων περιεχομένων ή αποτελεσμάτων προηγούμενων
σχεδίων Leonardo da Vinci, ή άλλων καινοτόμων σχεδίων, σε δημόσια και/η ιδιωτικά
συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης και εταιρίες σε εθνικό, τοπικό, περιφερειακό
και τομεακό επίπεδο.
12
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Η διαδικασία για τη μεταφορά καινοτόμων περιεχομένων ή αποτελεσμάτων
κατάρτισης πρέπει να ενέχει τα ακόλουθα:
·
·
·

Αναγνώριση και ανάλυση των απαιτήσεων των στοχευόμενων χρηστών.
Επιλογή και ανάλυση καινοτόμων περιεχομένων προκειμένου να καλυφθούν
αυτές οι απαιτήσεις και ανάλυση της δυνατότητας της μεταφοράς.
Ενσωμάτωσή τους (ή πιστοποίηση) σε Ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά,
τοπικά και/η τομεακά συστήματα και πρακτικές κατάρτισης.

Αυτό συνεπάγεται:
·
·
·

Προσαρμογή τους στα συστήματα κατάρτισης, τον πολιτισμό, τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις των στοχευομένων χρηστών ( ανανέωση του προϊόντος, κ.α.)
Μεταφορά τους σε νέα κοινωνικο-πολιτιστικά και γλωσσικά πλαίσια.
Χρήση τους σε νέους τομείς ή για νέες ομάδες στόχου, συμπεριλαμβάνοντας
την πιλοτική τους εφαρμογή σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές κατάρτισης.

1.2. Το σχέδιο Myrcas

MYRCAS

Το σχέδιο MYRCAS : «Myrcas: Μεταφορά και
προσαρμογή νέων εκπαιδευτικών περιεχομένων
για την πιστοποίηση στον αγροτικό χώρο» είναι ένα
Πολυμερές Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci, το οποίο αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και
έχει συνολική διάρκεια 18 μήνες.

Ο στόχος του ήταν να μεταφέρει τα αποτελέσματα
τριών προηγούμενων σχεδίων, τα οποία
αναπτύχθηκαν ως Πιλοτικά Σχέδια στα πλαίσια του προηγούμενου Προγράμματος
Leonardo da Vinci:

·
·
·

IRIS: Οργανική γεωργία: Μια καινοτόμα εισαγωγή στην αγορά εργασίας.
MYKOS: Τα μανιτάρια ως πόροι για την απασχόληση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την οικονομική διαποίκιλση στον αγροτικό χώρο.
CHESTNUT IN EUROPE – III MILLENNIUM: Οι καστανιές ως εργαλεία
ενδυνάμωσης.

Οι λύσεις που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των σχεδίων, αντιπροσώπευαν καινο
όμες λύσεις, προκειμένου να υποστηριχθεί η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
και η δημιουργία θέσεων εργασίας στον αγροτικό χώρο, οι οποίες βασίζονται σε νέες,
αναδυόμενες ευκαιρίες απασχόλησης.
Οι κύριες ομάδες-στόχοι του σχεδίου ήταν νέοι χωρίς προσόντα από αγροτικές
περιοχές, γυναίκες των αγροτικών περιοχών, μη προνομιούχες ομάδες, μετανάστες και
άτομα με αναπηρία.
Οι ακόλουθες ομάδες επίσης θεωρήθηκαν ως δικαιούχοι: δάσκαλοι, εκπαιδευτές,
εκπαιδευτικές αρχές, τοπικοί τουριστικοί φορείς, οι χώροι της γεωργίας και του
περιβάλλοντος, εκπαιδευτικά κέντρα και επιχειρήσεις, Τοπικές Ομάδες Δράσης, Δημόσιοι
φορείς κ.α.
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΤΑΝ:
·

Να βελτιώσει την ποιότητα του Ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης, μέσω της προσαρμογής και ενσωμάτωσης καινοτόμων αποτελεσμάτων
και περιεχομένων.
13
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·
·
·
·

Να μεταφέρει τα αποτελέσματα σε αγροτικές ομάδες, οι οποίες έχουν ανάγκη
προσόντων που σχετίζονται με τους ενδογενείς πόρους.
Να επιλέξει καινοτόμα περιεχόμενα (εγχειρίδια, διδακτικές ενότητες, πιλοτικά
προγράμματα κ.α.), προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της μεταφοράς.
Να προσαρμόσει τα περιεχόμενα στην κουλτούρα, τις ανάγκες, αλλά και τους
τελικούς χρήστες.
Να μεταφέρει τα περιεχόμενα σε νέα κοινωνικά, πολιτιστικά και γλωσσικά
περιβάλλοντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ:
Κατά τη διάρκεια της ζωής του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν διάφορες
δραστηριότητες και δράσεις, οδηγώντας στα κύρια αποτελέσματά του, τα οποία
περιγράφονται παρακάτω:
Μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών Κατάρτισης
Μία από τις πρώτες δράσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου
MYRCAS ήταν η μελέτη για τις ανάγκες κατάρτισης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κάθε
περιοχή εταιρικής δράσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι μπόρεσαν να γνωρίζουν ποια
από τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται το σχέδιο ήταν τα πιο ενδιαφέροντα για τις
περιοχές τους. Μόλις ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες, εκπονήθηκε περίληψη στα
Αγγλικά, η οποία περιλάμβανε τις κύριες πληροφορίες και τα συμπεράσματα όλων των
μελετών.
Ιστοσελίδα του Σχεδίου.
Η ιστοσελίδα του σχεδίου MYRCAS (www.myrcas.com) περιλαμβάνει
περιγραφή του σχεδίου, του εταιρικού σχήματος, των δράσεων και των αποτελεσμάτων
στις διάφορες γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά. Αποσκοπεί στο να αποτελέσει
«βιτρίνα», προκειμένου το ευρύ κοινό να γνωρίσει το σχέδιο και τις δράσεις που
αναπτύχθηκαν στα πλαίσιά του.
Βάση δεδομένων ADAM.
Η βάση δεδομένων ADAM απευθύνεται σε δικαιούχους προγραμμάτων
Leonardo da Vinci (LdV), οι οποίοι στοχεύουν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε
άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για νέα καινοτόμα προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LdV. Μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τα
αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν στα πλαίσια των σχεδίων σε πολλές διαφορετικές
μορφές, κάτι το οποίο καθιστά εύκολη τη μεγάλη διάχυση στην Ευρώπη. Οι πληροφορίες
για το πρόγραμμα MYRCAS (καθώς και τα κύρια αποτελέσματα και προϊόντα),
αναρτήθηκαν στη βάση δεδομένων, προκειμένου να μπορούν να προσεγγιστούν από το
ευρύ κοινό.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου, οι εταίροι εκπόνησαν
ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο περιγράφει τους στόχους του σχεδίου, το εταιρικό
σχήμα, τις δράσεις και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Το φυλλάδιο αυτό μπορεί να
«κατέβει» από την ιστοσελίδα του σχεδίου και είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων και την Αγγλική. Υπάρχει επίσης διαθέσιμο στη βάση δεδομένων ADAM.
Ενημερωτικά Δελτία.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του προγράμματος MYRCAS, οι εταίροι
εκπόνησαν έξι ενημερωτικά δελτία, τα οποία περιγράφουν την πορεία του σχεδίου στις
διάφορες φάσεις του. Μπορεί κανείς να κατεβάσει τα δελτία από την ιστοσελίδα του
σχεδίου και από τη βάση δεδομένων ADAM. Είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων και την Αγγλική.
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Διακρατικά Σεμινάρια.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου MYRCAS , οι εταίροι οργάνωσαν
4 διακρατικά σεμινάρια, στα οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι. Τα σεμινάρια
πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ιταλία και κατά τη
διάρκειά τους, οι εταίροι συμφώνησαν σε διάφορα σημεία για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του σχεδίου, για τα αποτελέσματα και άλλα σημαντικά ζητήματα για
την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.
Δράσεις διάχυσης και Συμφωνητικά Συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους και
διάφορους εθνικούς φορείς.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου MYRCAS, οι εταίροι ήρθαν σε
επαφή με διάφορους φορείς, σκοπεύοντας στη συνεργασία μαζί τους και στην
υποστήριξη για την ανάπτυξη των προβλεπόμενων δράσεων. Οι πληροφορίες των
φορέων που συνεργάστηκαν είναι διαθέσιμες τόσο στην ιστοσελίδα του σχεδίου, όσο και
στο αντίστοιχο τμήμα της βάσης δεδομένων ADAM.
Πιλοτικά Σεμινάρια.
Παίρνοντας ως βάση τα περιεχόμενα των τριών εγχειριδίων που εκπονήθηκαν
στα πλαίσια των προηγούμενων σχεδίων (MYCOS, CHESTNUT IN EUROPE-III
MILLENIUM e IRIS), οργανώθηκαν διαφορετικά πιλοτικά σεμινάρια, προκειμένου να
αυξήσουν τις γνώσεις των ατόμων που ενδιαφέρονται να γίνουν επαγγελματίες στο χώρο
της μανιταρολογίας, της καστανοκαλλιέργειας και της οργανικής γεωργίας. Οι
διαφορετικοί εταίροι του σχεδίου επέλεξαν το θέμα, προκειμένου να το αναπτύξουν κατά
τη διάρκεια των πιλοτικών σεμιναρίων ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία
αποκόμισαν από τις μελέτες για τις ανάγκες κατάρτισης. Όλα τα σεμινάρια
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι με την
ανάπτυξή τους.
Oδηγός Καλών Πρακτικών.
Διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και την Αγγλική, ο οδηγός αυτός
περιλαμβάνει μία σύντομη εισαγωγή σχετική με το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, το
σχέδιο Myrcas και το Διακρατικό Εταιρικό Σχήμα που εμπλέκεται σε αυτό το σχέδιο.
Επίσης, περιλαμβάνει διάφορες καλές πρακτικές που σχετίζονται με τα θέματα
πάνω στα οποία επικεντρώνεται το σχέδιο (μανιταρολογία, καλλιέργεια καστανιάς και
οργανική γεωργία). Αυτές οι καλές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία στις
διαφορετικές χώρες των εταίρων και αποτελούν καλά παραδείγματα και πρότυπα προς
μίμηση από άλλα άτομα ή φορείς που εργάζονται στους ίδιους χώρους.
1.3. Το Διακρατικό Εταιρικό Σχήμα
Το διακρατικό εταιρικό σχήμα υπήρξε ο κύριος πυλώνας πάνω στον οποίο
χτίστηκε το σχέδιο. Αλλιώς, θα έχανε όλο το νόημά του.
Στο σχέδιο MYRCAS συμμετείχαν 8 διακρατικοί εταίροι από 6 διαφορετικές
Ευρωπαϊκές χώρες. Το εταιρικό σχήμα δημιουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει
την ανάγκη για ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
και τις ανάγκες του σχεδίου και των ομάδων στόχων του.
Παρακάτω δίνεται μία σύντομη περιγραφή των εταίρων που κατέστησαν
δυνατή τη δημιουργία αυτού του οδηγού:
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Το IRMA S.L. – Ινστιτούτο για την Αποκατάσταση και το
Περιβάλλον είναι μία Ισπανική ΜΜΕ αφιερωμένη σε δράσεις
κατάρτισης και διαχείρισης έργων που σχετίζονται με την
αγροτική ανάπτυξη, την προστασία της φυσικής κληρονομιάς
και την βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Έχει μεγάλη εμπειρία σε δράσεις συνεργασίας με πολλούς κοινωνικούς
εταίρους, φορείς, επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση που σχετίζεται με τον
αγροτικό χώρο και έχει δραστηριοποιηθεί στους ακόλουθους τομείς: περιβάλλον,
οργανική γεωργία, οικολογικός τουρισμός, καλλιέργεια κάστανου, καλλιέργεια
μανιταριών και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Το ADESPER – Ένωση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και
την Προώθηση της Αγροτικής Απασχόλησης είναι μία
Ισπανική μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε από
διάφορους κοινωνικούς φορείς για την αγροτική και τοπική
ανάπτυξη.
Έχει εκτενή εμπειρία στο χώρο της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και
ασχολείται με αυτή από μία διπλή σκοπιά: την κατάρτιση και τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο υποβοηθά στη δημιουργία θέσεων
εργασίας προκειμένου να αποφευχθεί η ερημοποίηση των αγροτικών περιοχών και
να βελτιωθούν ο κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές.

ADRAT – Πρακτορείο για την ανάπτυξη της περιοχής
Alto Tâmega. Έχει εμπειρία σε χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.
από την ίδρυσή του το 1990, με σκοπό την προώθηση και
επέκταση των δυνατοτήτων της περιοχής: προώθηση και
υποστήριξη των συμφερόντων της περιοχής, συμμετοχή στις
δράσεις των επιχειρήσεων και πιθανές επενδύσεις,
ενδυνάμωση των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων για την προστασία της
τοπικής κληρονομιάς, διενέργεια δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης,
οργάνωση ομάδων εργασίας, συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος κ.α.

Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ – Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
«Αιγέας» ιδρύθηκε το 1993 και έκτοτε παρέχει κατά κύριο λόγο
επαγγελματική κατάρτιση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
(ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα που πλήττονται από
κοινωνικό ρατσισμό, άτομα με αναπηρίες κ.α.), αλλά και ειδικά
προσαρμοσμένα σεμινάρια κατάρτισης για επαγγελματίες και
δημόσιους υπαλλήλους.
Το Κ.Ε.Κ. Αιγέας έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).
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και υλοποιεί κατά μέσο όρο περίπου 20.000 ώρες κατάρτισης
το χρόνο. Τα πεδία εξειδίκευσής του, περιλαμβάνουν τους
ακόλουθους τομείς: βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, περιβάλλον,
πολιτιστική κληρονομιά, υγεία, παραδοσιακές και
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, γεωργία, Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης κ.α

CEDER – Ο κύριος στόχος του Περιφερειακού Κέντρου
για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη είναι να αυξήσει το
κοινωνικό κεφάλαιο των αγροτικών πληθυσμών, να
ενδυναμώσει το πνεύμα της κοινότητας, να προωθήσει
τοπικές δράσεις που βασίζονται σε πρωτοβουλίες των
πολιτών και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων
που διαβιούν στην ύπαιθρο. Το CEDER επίσης στοχεύει: να
παρέχει ίσες ευκαιρίες στους πληθυσμούς αυτούς αναφορικά
με την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη, να αυξήσει τη
δυναμική των αγροτικών περιοχών μέσω της αύξησης της
ποιότητας του ανθρωπίνου δυναμικού και να διατηρήσει την
φυσική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό.

Το AGROINSTITUT NITRA αποτελεί εκπαιδευτικό
ίδρυμα με παράδοση 40 ετών και ασχολείται με την ανάπτυξη
στρατηγικών και σχεδίων για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση,
κυρίως στο χώρο της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης,
τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο.
Οι κύριοι στόχοι του φορέα είναι:
Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο χώρο των αγροτικών
τροφίμων.
Η υποστήριξη και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Ο φορέας είναι επίσης σε θέση να παρέχει διαμονή και
διατροφή, ενοικίαση συνεδριακού χώρου και υπηρεσίες
βιβλιοθήκης.

Το AèVA - Agriculture is Life Appennino srl. είναι μία
επιχείρηση που έχει συσταθεί από την Ομοσπονδία Ιταλών
Αγροτών (CIA) των Επαρχιών Lucca, Massa και Pistoia και
δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης,
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στον αγροτικό
χώρο. Οι καταστατικοί στόχοι του Aèva είναι: να προωθήσει
και να ενδυναμώσει την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική
ανάπτυξη και επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση όλων
των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα και όλους τους οικονομικούς
τομείς (αγροτικό, βιομηχανικό, υπηρεσίες),
συμπεριλαμβάνοντας επίσης τον κοινωνικό τομέα.
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Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο.
Σε αυτό το τμήμα, ο οδηγός αποσκοπεί στο να δείξει καλές πρακτικές οι οποίες
σχετίζονται με τις κύριες θεματικές του σχεδίου, προκειμένου άνθρωποι από όλη την Ευρώπη
να έχουν πρόσβαση σε νέες ιδέες για καινοτόμες δρaστηριότητες που μπορούν να
εφαρμοστούν στις περιοχές δράσης τους και μέσω της αξιοποίησης των τοπικών πόρων.
2.1. Καλές πρακτικές που σχετίζονται με τη μανιταρολογία.
2.1.1. Τα μυκόρριζα στη φύση.
Αναδάσωση με είδη που έχουν εκτεθεί σε μυκόρριζα (IRMA SL): Αναδάσωση με είδη
που έχουν εκτεθεί σε μυκόρριζα στο όρος U.P. 380 του Páramo del Sil
1. Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):
Το Páramo del Sil είναι ένας δήμος και μία τοποθεσία της Ισπανίας, η οποία
βρίσκεται στην περιοχή El Bierzo, στην επαρχία León και στην Αυτόνομη Κοινότητα της
Castilla και της León. Εκτείνεται σε 190.17 χμ2, έχει πληθυσμό 1750 κατοίκους και η
πληθυσμιακή του πυκνότητα είναι 8.15 κάτοικοι/χμ2.
Ο δήμος βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Sil , στο βόρειο τμήμα της περιοχής
El Bierzo (42:49ºN 6:29ºW). Στο Βορρά συνορεύει με το Asturias, ανατολικά με το Palacios
del Sil, στο Νότο με το Toreno, Fabero, Noceda del Bierzo και Igüeña και δυτικά με το
Peranzanes.
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Εικόνα 1. Χάρτης του Paramo del Sil. Πηγή: Graficas ALSE.

Βρίσκεται σε μέσο ύψος 862 περίπου μέτρων και περιβάλλεται από ψηλά και
απότομα βουνά όπως το Miro (1990 μέτρα), το οποίο έχει μία παγωμένη λίμνη που
ονομάζεται Cheiroso στη βορεινή πλευρά του ; ή το κοντινό Catoute (2111 μέτρα).
Τα βουνά αυτά σχηματίζουν μία ορεινή αλυσίδα που λειτουργεί σαν κλιματικό
εμπόδιο και γι' αυτό το λόγο η περιοχή El Bierzo (La Hoya) δεν υπόκειται στην επιρροή
του Ατλαντικού. Σε αυτή την περιοχή, το υπάρχον μικροκλίμα έχει περισσότερο
Μεσογειακά χαρακτηριστικά.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;
Αυτή η καλή πρακτική σχετίζεται με έναν από τους τομείς με τους οποίους
ασχολήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα MYKOS, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος Leonardo da Vinci και του οποίου τα περιεχόμενα μεταφέρονται και
διαχέονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του τρέχοντος σχεδίου MYRCAS. Οι
θεματικές που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη της καλής πρακτικής είναι τα
«Μυκόρριζα στη φύση» και ο κύριος στόχος είναι να διεξαχθεί η διαδικασία αναδάσωσης
με φυτά τα οποία έχουν εκτεθεί σε μυκόρριζα.
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3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;
Τα μυκόρριζα είναι ιδιαίτερα εξελιγμένες και συμβιωτικές ενώσεις ανάμεσα σε

μύκητες του εδάφους και τις ρίζες κάποιων φυτών. Τα δύο μέρη αυτής της ένωσης
ανήκουν στον κόσμο των μυκήτων (τα περισσότερα Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες και
Ζυγομύκητες) και στον κόσμο των φυτών (τα περισσότερα τραχειόφυτα).

Εικόνα 2. Άποψη μιας ρίζας με μυκόρριζα. Πηγή: IRMA S.L.
Αυτή η ένωση ανάμεσα σε μύκητες και φυτά ωφελεί κα τα δύο και τους
επιτρέπει να αξιοποιούν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς πόρους και να
προστατεύονται από επιθέσεις παθογόνων.

Καλύτερη ανάπτυξη
Μεγαλύτερη αντίσταση σε περιβαλλοντικούς
παράγοντες

Τα μυκόρριζα επιφέρουν
ποικίλλα θετικά
αποτελέσματα στα φυτά

Βελτίωση της θρέψης που σχετίζεται
με το φωσφορικό άλας
Προώθηση της θρέψης που σχετίζεται με το άζωτο
Υψηλότερη αντίσταση στο ασβέστιο και τα ιχνοστοιχεία
Αύξηση της απορρόφησης νερού
Βελτιώνει την άμυνα του φυτού στα παράσιτα

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

Το Ινστιτούτο για την Αποκατάσταση και το Περιβάλλον (IRMA SL) είναι
ο υπεύθυνος φορέας για την αναδάσωση με είδη που έχουν εκτεθεί σε μυκόρριζα στην
περιοχή MUP 380 του Páramo del Sil (León).
Το IRMA SL αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση αφιερωμένη στην αγροτική
ανάπτυξη, την προστασία της φυσικής κληρονομιάς, της αξιοποίηση των φυσικών
πόρων, την προώθηση της οικολογικής γεωργίας, την καλλιέργεια κάστανου, τη
μανιταρολογία και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Συμμετέχει στην προετοιμασία και υλοποίηση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
και προγραμμάτων και άλλων Ευρωπαϊκών σχεδίων σε συνεργασία με έναν μεγάλο
αριθμό φορέων από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες.

5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Αρχικά, τέσσερεις δράσεις συλλογής μανιταριών πραγματοποιήθηκαν με
μανιτάρια τα οποία καρποφόρησαν στην περιοχή της μελέτης Páramo del Sil.
Ως συνέπεια αυτών των δραστηριοτήτων, συνολικά 28 είδη
κατηγοριοποιήθηκαν, αν και πολλά από αυτά παρουσίασαν καρποφορίες, οι οποίες
επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια των 4 δραστηριοτήτων λήψης δειγμάτων.
Κάθε είδος αποξηράθηκε και διατηρήθηκε προκειμένου να ελεγχθούν οι
καρποφορίες που είχαν συλλεχθεί και να διενεργηθεί ταξινομικός προσδιορισμός
τόσο σε μακροσκοπικό, όσο και μικροσκοπικό επίπεδο.
Αμέσως μετά, εκπονήθηκε ένας κατάλογος ειδών, ο οποίος περιλαμβάνει
δεδομένα όπως η αφθονία, η ημερομηνία συλλογής και τα πιθανά αυτοφυή μυκόρριζα .
Ο κατάλογος των ειδών εκπονήθηκε μέσω της ομαδοποίησης των δειγμάτων σύμφωνα
με ταξινομικά κριτήρια.

Εικόνα 3. Amanita caesaria. Πηγή: Juan Antonio Sánchez.
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Ακολούθως, έγινε συλλογή διαφόρων δειγμάτων ριζών. Η πιο σημαντική
παράμετρος που κανείς πρέπει να λάβει υπόψη για δράσεις συλλογής δειγμάτων αυτού
του είδους, είναι πως οι ρίζες που αποτελούν τα δείγματα πρέπει να είναι ελεύθερες
μολύνσεων από άλλα φυτά και πρέπει να είναι αρκετά νέες για να δεχθούν τα
μυκόρριζα. Πρέπει επίσης να ελεγχθεί η ποσότητα ριζών που απαιτείται:
·

To ριζικό σύστημα του φυτού αποσπάται και πρέπει να διασφαλιστεί η
παρουσία λεπτών ριζών μέσα στα δείγματα.
Διαφορετικά δείγματα πρέπει να συλλεχθούν από διαφορετικά φυτά
που ανήκουν στο ίδιο είδος, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν
υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους σχετικά με το βαθμό της
μυκορριζικής αποίκισης.
Τα φυτά πρέπει να αναγνωριστούν επακριβώς σε επίπεδο είδους, μέσω
της χρήσης καθιερωμένων ταξινομικών παραπομπών.
Τα δείγματα πρέπει να καθαριστούν και γίνει βάμμα με τη χρήση
καθιερωμένων διαδικασιών. Οι μυκορριζικές αποικίες μετρούνται και
επίσης καταγράφονται οι διαφορετικοί τύποι ενώσεων μέσω
προσεκτικών ελέγχων με μικροσκόπιο.

·

·
·

Προκειμένου να δημιουργηθούν τα μυκόρριζα, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν φυσικά εμβόλια, όπως μειωτικά σπόρια, σκληρώτια, ριζομορφικά
τεμάχια, μυκήλια ή παλιά μυκόρριζα.
Mυκήλιο (βλαστικό εμβόλιο)

- Παράγεται σε πλέγμα τύρφης και βερμικουλίτη.

Σπόρια: Λαμβάνονται μέσω της σύνθλιψης σποροβλαστών σε νερό.
Μόλις διασφαλιστεί η απαιτούμενη ποσότητα εμβολίου, αυτό
χρησιμοποιείται για τη διαδικασία δημιουργίας μυκόρριζων.
Τεχνικές εμβολιασμού σε φυτώρια
Απολύμανση εδάφους

Μπορεί να γίνει με τη χρήση θερμότητας
ή τεχνικές απολύμανσης με καπνό.

Εμβολιασμός

Αναμειγνύοντας το εμβόλιο
με το χώμα πριν τη σπορά.

Καθήκοντα καλλιέργειας

Κανονικές διαδικασίες διατήρησης
της υγιεινής των φυτών

Τα φυτά στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μυκόρριζα, πρέπει να
πληρούν τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:
·
·
·
6.

Αντίσταση στη μεταφύτευση.
Προσαρμογή στις οικολογικές συνθήκες των δασικών εκτάσεων.
Ανταγωνιστικότητα με τους διάφορους μικροοργανισμούς του
εδάφους.
Περιγραφή των προϊόντων και αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:

Στις μέρες μας, πολλές σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες (σαν και
αυτή που περιγράφεται εδώ) ασχολούνται με τις μεγάλες δυνατότητες που
παρουσιάζουν οι χειρισμοί των μυκορριζικών ενώσεων, αποσκοπώντας στην
αύξηση της δραστηριότητας των φυτών στα δάση και εισάγοντας νέα είδη φυτών
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκαμψης οικοσυστημάτων μετά από σοβαρές
αλλαγές.
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Η λειτουργική ποικιλία των μυκορριζικών μυκήτων συνδράμει στην αντοχή των
οικοσυστημάτων και παρέχει ευκαιρίες για την επιλογή μυκήτων που είναι
προσαρμοσμένοι σε ειδικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το φυτό
ξενιστής/, περιβαλλοντικές συνθήκες/έδαφος, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την
ανάπτυξη των δέντρων στα σημεία που έχουν επιλεχθεί για την αναδάσωση.

Εικόνα 4. Boletus pinophilus. Πηγή: Juan Antonio Sánchez.
Η ελεγχόμενη μυκορριζοποίηση στα φυτώρια επιτρέπει την αναδάσωση με
φυτά τα οποία ήδη έχουν επεξεργαστεί με μυκόρριζα.
Ο κύριος στόχος της ελεγχόμενης μυκορριζοποίησης είναι να αυξηθεί η
παραγωγή του δάσους και σε κάποιες περιπτώσεις, να επιτευχθεί η παραγωγή
μυκήτων.
Τα μυκόρριζα μειώνουν τη θνησιμότητα των δέντρων και μειώνουν τα
αρνητικά αποτελέσματα της μεταφύτευσης των φυτών. Επιπλέον, επιταχύνουν την
αρχική ανάπτυξη των φυτών και τη μαζική παραγωγή του δάσους.
Σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο γνώσεων στη διάθεσή
μας, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην χλωρίδα που έχει
μυκορριζοποιηθεί και τις ρίζες των φυτών σε ενήλικους δασικούς πληθυσμούς
σημαντικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο λόγος που όλες αυτές οι
δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την αρχική φάση του κύκλου
ζωής των φυτών. Αυτό είναι το πρώτο και υποχρεωτικό βήμα προκειμένου να
εφαρμοστεί η ελεγχόμενη μυκορριζοποίηση.
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Παραδείγματα μερικών από τους κύριους μυκορριζικούς μύκητες
Εκτομυκορριζικοί

7.

Ενδομυκορριζικοί

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

H μελέτη των μυκορριζικών ενώσεων επηρεάζει πολλούς επιστημονικούς
τομείς που περιλαμβάνουν: τη μανιταρολογία (ταξινομία των μανιταριών,
φυσιολογία, ανάπτυξη), τη βοτανική (φυσιολογία, θρέψη, μορφολογία), τις
επιστήμες εδάφους (θρεπτικά συστατικά του εδάφους, δομή, βιολογία), την
οικολογία (κύκλος των θρεπτικών συστατικών, περιβαλλοντική ποιότητα,
αναδόμηση οικοσυστημάτων, βιοτικές αλληλεπιδράσεις), τις επιστήμες του
ανθρώπου (οικονομική, διατροφική και ιατρική αξία των μανιταριών και συναφών
φυτών) και άλλες σχετικές επιστήμες (δασοκομία, γεωργία, παθολογία των φυτών).

Εικόνα 5. Μυκόρριζα του Pinus sylvestris και του Boletus pinophilus στο
Parkano (Φινλανδία). Πηγή: Μανιτάρια. Εγχειρίδιο και Διδακτικός Οδηγός.
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Ένα μεγάλο τμήμα των σημερινών ερευνητικών δραστηριοτήτων επικεντρώνεται στην πιθανή αξιοποίηση των μυκορριζικών ενώσεων στον τομέα της
δασοκομίας, της γεωργίας, της φυτοκομίας και της παραγωγής νέων εδώδιμων
μανιταριών.
2.1.2. Καλλιέργεια εδώδιμων μανιταριών και μανιταριών για φαρμακευτική
χρήση
α) Καλλιέργεια και επεξεργασία μανιταριών στη Δυτική Σλοβακία
(AGROINSTITUT NITRA): Λόφος Myjava
1. Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):
Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην περιοχή του λόφου Myjava, ο οποίος
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Trencin, στο γεωγραφικό τμήμα
της Δυτικής Σλοβακίας, σε περιοχή που συνορεύει με τη Δημοκρατία της Τσεχίας.
Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από διάσπαρτους οικισμούς, τους
επονομαζόμενους «kopanice» και βρίσκεται σε ζώνη με χώμα τύπου luvisol και
καστανόχωμα. Παρά το ότι η περιοχή ποτίζεται από τον ποταμό Myjava, τα υπόγεια
υδατικά αποθέματα είναι φτωχά. Η περιοχή αυτή ανήκει σε μία ελαφρά θερμή
κλιματική ζώνη, με ορεινό κλίμα και ελάχιστη αντιστροφή κλίματος.
Αναφορικά με τη βροχόπτωση, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ελαφρά
υγρασία και ετήσια βροχόπτωση της τάξης των 650-700 mm.
Έχει υπάρξει σημαντική μείωση στον πληθυσμό των δασών της περιοχής.
Οι αποψιλωμένες περιοχές έχουν μετατραπεί σε γεωργικές και σε αυτές συναντώνται
καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, παντζάρια και οπωροφόρα δέντρα.

Εικόνα 1: Χάρτης της περιοχής. Πηγή: Google maps.
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Από την δημογραφική πλευρά, υπάρχει αναλογία 1:1 μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Σχεδόν το 65% του πληθυσμού ανήκει στην παραγωγική ηλικία, αν και η
αύξηση του πληθυσμού βαίνει μειούμενη τα τελευταία 10 χρόνια.
Παρά της αρνητικές δημογραφικές συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η
περιοχή έχει μεγάλη δυναμική για βιώσιμη πολιτιστική και οικονομική
δραστηριότητα, ιδίως εξαιτίας των ευνοϊκών φυσικών συνθηκών και των
ανεπτυγμένων υποδομών.
Όσον αφορά στον αγροτικό χαρακτήρα του τοπίου, υπάρχει η δυνατότητα
διαφοροποίησης κάποιων γεωργικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν είναι οι
παραδοσιακές που πραγματοποιούνται στην περιοχή: για παράδειγμα, υλοποίηση
αγροτουριστικών δράσεων ή διενέργεια δράσεων καλλιέργειας και επεξεργασίας που
σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;
Η Καλή Πρακτική σχετίζεται με την καλλιέργεια μανιταριών.

Οι γεωργικές καλλιέργειες (καλαμπόκι, πατάτες και παντζάρια) και
οπωροφόρα δέντρα είναι οι παραδοσιακές καλλιέργειες στην περιοχή του λόφου
Myjava. Οι καλές φυσικές συνθήκες της περιοχής (κατάλληλο έδαφος, επαρκής
βροχόπτωση και κατάλληλες θερμοκρασίες) επιτρέπουν την καλλιέργεια και άλλων
ειδών, που δεν συναντώνται συνήθως στην περιοχή.
Παρά την εκτενή αποψίλωση της περιοχής του λόφου Myjava και τη
μετατροπή του σε γη γεωργικής εκμετάλλευσης, στην οποία έχουν διατηρηθεί
ελάχιστα από τα δέντρα που υπήρχαν, η καλλιέργεια ειδών που απαιτούν κάποιες
ειδικές συνθήκες, είναι εφικτή στην περιοχή.
Οι τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα επιτρέπουν τη
δημιουργία θετικών προϋποθέσεων για την καλλιέργεια σχετικών ειδών σε κλειστούς
χώρους και επιπλέον, επιτρέπουν οι καλλιέργειες να είναι καλύτερης ποιότητας και να
χαρακτηρίζονται από υψηλότερη γονιμότητα.
Μία από τις καλλιέργειες αυτές είναι τα μανιτάρια. Η τεχνητή τους
καλλιέργεια είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη και έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα.
Η καλλιέργεια των μανιταριών δεν είναι απλή υπόθεση, παρά το ότι φαίνεται
να συμβαίνει το αντίθετο. Διαφορετικά είδη διαφορετικών μανιταριών απαιτούν
διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετικούς βαθμούς υγρασίας, αλλά και
διαφορετικές διαδικασίες καλλιέργειας.
Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η καλλιέργεια
μανιταριών απαιτεί σημαντικά κόστη σε εξοπλισμό, μακρά εμπειρία, ακριβή
τεχνολογία παρακολούθησης και μέτρα υγιεινής, μπορεί να αποτελέσει μια καλή
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και όχι μόνο σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και
φάρμες. Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι
επικερδής και είναι δυνατόν, τελικά, να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη των
γεωργικών περιοχών.
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3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Στο πλαίσια της γεωργίας, αυτή η καλή πρακτική εκπροσωπεί τον καθιερωμένο
ορισμό και υλοποίηση των υποχρεωτικών απαιτήσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος. Αποτελεί ένα σύνολο κανόνων για τη γονιμοποίηση, την προστασία
των φυτών και τη συντήρηση του εδάφους.

Εικόνα 2: Σιιτάκε. Πηγή: Η ιστοσελίδα του Jan Janos
Η απόδοσή τους προτείνεται ως η τήρηση των κατώτατων κανόνων που
εφαρμόζονται στη γεωργία. Όπως και όλες οι γεωργικές δραστηριότητες, έτσι και η
καλλιέργεια μη παραδοσιακών ειδών όπως είναι τα μανιτάρια, απαιτεί την τήρηση της
καλής πρακτικής, ιδίως αναφορικά με τη διατροφική ασφάλεια.
4.Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:
H επιχείρηση Jan Janos ιδρύθηκε το 1994. Ξεκίνησε αρχικά με την καλλιέργεια
μανιταριών πλευρώτους και μετά στράφηκε στην καλλιέργεια και επεξεργασία
μανιταριών σιιτάκε , κοινών μανιταριών (σαμπινιόν), του είδους Auricularia auriculajudae) και άλλων ειδών μανιταριών δάσους.
Σήμερα η επιχείρηση αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό άγριων
αποξηραμένων και καλλιεργημένων μανιταριών της Σλοβακίας. Παρέχει επίσης τη
δυνατότητα στους πελάτες της να αγοράζουν άγρια μανιτάρια από το οικολογικά καθαρό
περιβάλλον των πευκοδασών της περιοχής Záhorie. Επιπλέον αυτών των δράσεων, η
επιχείρηση επίσης παράγει υποστρώματαγια την καλλιέργεια μανιταριών. Μέσω της

ΟΔΗΓΟΣ MYRCAS

Μέσω της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, έχει καταφέρει να αυξήσει την
παραγωγική δυναμική της και την ποιότητα των υποστρωμάτων, ιδιαίτερα όσον
αφορά στην αποθήκευση ξερού άχυρου.
Με την ενσωμάτωση της Σλοβακίας στην Ε.Ε., η επιχείρηση στόχευσε σε
μια μεγάλη επένδυση, η οποία έφερε την υποδομή της σε επίπεδο υπηρεσιών
ψηλότερο από αυτό που απαιτείται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η επένδυση ενείχε:
έναν ολοκαίνουργιο χώρο για την αποξήρανση των μανιταριών και αποθηκευτικό
χώρο, νέους χώρους για την επεξεργασία και συσκευασία των μανιταριών με αντιμικροβιακή προστασία, αναβαθμισμένους χώρους ψύξης, ανακαινισμένο μπάνιο
και αποδυτήρια, νέα υποστηρικτική τεχνολογία marketing και ένα καινούριο
φορτηγό-ψυγείο το οποίο απαιτείται για την μεταφορά των μανιταριών. Έχει
καταγραφεί επίσης ανάπτυξη στον χώρο παραγωγής, καθώς η δυνατότητα
παραγωγής φρέσκων μανιταριών αυξήθηκε μέσω της αγοράς νέων υποδομών
παραγωγής.
Τα προϊόντα της επιχείρησης υπόκεινται στο HACCP (Ανάλυση
Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και συμμορφώνονται σε
απαιτήσεις υγιεινής και ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η επιχείρηση αποτελεί μεγάλο προμηθευτή επιχειρηματικών δικτύων και
μεγάλων Ευρωπαϊκών αλυσίδων , όπως είναι το Tesco, το Metro, το Billa και το
Carrefour.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και επεξεργασία
διαφόρων ειδών μανιταριών, αλλά ασχολείται και με την αγορά και διανομή τους.
Ασχολείται με μανιτάρια πλευρώτους, σιιτάκε, κοινά μανιτάρια (σαμπινιόν), το
είδος Auricularia auricula-judae) και άλλα είδη άγριων μανιταριών.
Τα μανινάρια πλευρώτους καλλιεργούνται:
· Μέσω του υποστρώματος (σε σακούλες σε υγρά και κρύα μέρη με
θερμοκρασίες από 10°C ως 18°C (ιδανικά 13°C), χωρίς να
εκτίθενται απευθείας στο φως του ήλιου.
·
Πάνω σε άχυρο (σε σακούλες πολυαιθυλενίου, γεμάτες με ξηρό,
αλεσμένο σιτάρι, σίκαλη ή ελαιοκράμβη).
· Εκτενώς πάνω σε ξύλο (σε ζωντανά τμήματα φυλλοβόλων δέντρων
ή στα υπολείμματά τους μετά την κοπή).
Τα μανιτάρια σιιτάκε καλλιεργούνται σε υπόστρωμα σε σακούλες, που
έχουν τοποθετηθεί σε ελαφρώς φωτεινά και υγρά μέρη με θερμοκρασία (15-25°C),
ιδανικά 18°C.
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Εικόνα 3: Σαμπινιόν. Πηγή: Ιστοσελίδα του Jan Janos.
Η προετοιμασία του υποστρώματος για τα κοινά μανιτάρια και η καλλιέργειά
τους είναι σχετικά δύσκολες δραστηριότητες. Το πλεονέκτημα των κοινών μανιταριών
είναι ότι η ανάπτυξη των σωμάτων που καρποφορούν δεν απαιτεί φως. Το μειονέκτημα
είναι ότι σε αντίθεση με άλλα είδη καλλιεργήσιμων μανιταριών, τα καρποφορούντα
σώματα συχνά πλήττονται από ασθένειες. Το υπόστρωμα προετοιμάζεται από φρέσκια
κοπριά, η οποία ραντίζεται με ασβεστοκονίαμα και αργότερα με το χώμα.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής :

Η επιχείρηση διαθέτει διάφορα είδη προϊόντων μανιταριών: φρέσκα ή
αποξηραμένα μανιτάρια, συσκευασίες λιανικής, μεγάλες συσκευασίες, υποστρώματα
και μανιτάρια για σπόρια.
Τα φρέσκα μανιτάρια είναι κυρίως πλευρώτους και σιιτάκε. Ακολουθούν τα
αποξηραμένα μανιτάρια όπως τα πλευρώτους, τα σιιτάκε, τα κοινά μανιτάρια
(σαμπινιόν), τα είδη Leccinum scabrum, Boletus aestivalis ή Boleetus reticulatus,
Xerocomus badius και ένα μείγμα μανιταριών του δάσους.
Όσον αφορά τα υποστρώματα, παρέχονται υποστρώματα για πλευρώτους,
σιιτάκε και κοινά μανιτάρια.
Τα μανιτάρια αυτά προσφέρονται για τα σπόρια τους, σε συσκευασίες
λιανικής και σε μεγάλες συσκευασίες για τους καταναλωτές.
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Εικόνα 4: Αποξηραμένα σιιτάκε. Πηγή: Ιστοσελίδα του Jan Janos.

Η περιοχή Myjava επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη βιομηχανία και τη
γεωργία. Χαρακτηρίζεται από την καλλιέργεια ειδών όπως το καλαμπόκι, οι πατάτες,
τα παντζάρια και τα οπορωφόρα δέντρα. Η καλλιέργεια μη παραδοσιακών ειδών,
όπως είναι τα μανιτάρια, δεν είναι η τυπική για την περιοχή. Πάραυτα, ήδη έχουν
επιτευχθεί θετικά αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα είναι ο θετικός αντίκτυπος για την
απασχόληση και ο αντίκτυπος στην αγροτική οικονομική ανάπτυξη.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Η καλλιέργεια και επεξεργασία των μανιταριών δεν είναι τυπική για την
περιοχή του λόφου Myjava και ακόμα και στα πλαίσια της διαφοροποίησης των
αγροτικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία της Σλοβακίας, αποτελεί μάλλον
εξαίρεση παρά κανόνα. Αναφορικά με τον αντίκτυπο και την επιρροή στην
απασχόληση, μπορούμε επομένως να μιλάμε μόνο για τοπικό επίπεδο.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Εικόνα 5:Αποθήκη μανιταριών. Πηγή: Η ιστοσελίδα του Jan Janos.
Η επιχείρηση του Jan Janos βρίσκεται στο χωριό Jablonka, στο νότιο
τμήμα της περιοχής του λόφου Myjava , όπου υπάρχει θετική επιρροή από τις
δράσεις της:
·
Στην οικονομική κατάσταση του χωριού και της περιοχής – μέσω
των θετικών του οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς η
επιχείρηση στηρίζει την οικονομία του χωριού και ολόκληρης της
περιοχής,
·
Στην ποιότητα ζωής στην περιοχή – η επιχείρηση παρέχει στους
πελάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσω της εναρμόνισης με
τις απαιτήσεις καλών πρακτικών και τις απαιτήσεις της
διατροφικής ασφάλειας σε σχέση με την καλλιέργεια και την
επεξεργασία μανιταριών και την παραγωγή προϊόντων
μανιταριών. Καθώς στους πελάτες της επιχείρησης
συγκαταλέγονται μεγάλες αλυσίδες λιανικής, σε αυτή την
περίπτωση μπορούμε να μιλάμε για αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο
·
Στην απασχόληση στο χωριό και σε ολόκληρη την περιοχή-η
επιχείρηση απασχολεί άτομα από το χωριό και από γειτονικά
χωριά.
·
Στην αγροτική ανάπτυξη.
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Εικόνα 6: Νόστιμα και ελκυστικά πιάτα μπορούν να προετοιμαστούν από μανιτάρια
Πηγή: Η ιστοσελίδα του Jan Janos.

β) To έδαφος στην καλλιέργεια ποιοτικής τρούφας (AèVA): Ανάλυση και
επεξεργασία του εδάφους ως προϋπόθεση
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):
Το παράδειγμα της καλής πρακτικής τοποθετείται στο Βορρά της Τοσκάνης,
στα σύνορα ανάμεσα στις επαρχίες Lucca και Pistoia, κατά μήκος της τάφρου (ρέμα)
Montecarlo, η οποία λειτουργεί σαν όριο ανάμεσα στου δύο δήμους: Montecarlo
(Lucca) και Pescia (Pistoia), κοντά στα Απέννινα Όρη της Τοσκάνης.
Το κτήμα είναι περίπου 2500 m2 και βρίσκεται περίπου 200 m πάνω από το
επίπεδο της θάλασσας. Το χώμα το οποίο προέρχεται από αμμώδη ιζήματα του
ποταμού έχει ασβεστολιθικά χαρακτηριστικά, είναι επαρκώς διαπερατό και περιέχει
μια διακριτική παρουσία υγρασίας στα στρώματα της επιφάνειας, αλλά όχι και κατά τη
διάρκεια των πιο θερμών μηνών. Έχει χαμηλά επίπεδα φώσφορου και άζωτου, είναι
πλούσιο σε κάλιο με pH της τάξης του 7.2, και έχει επίσης χαμηλά επίπεδα οργανικής
ύλης. Διατηρεί υγρασία εξαιτίας των ανοιξιάτικων και καλοκαιρινών βροχών, δε
λιμνάζει και δεν έχει κλίση. Η καλλιέργεια στην οποία επικεντρώθηκε η καλή
πρακτική ξεκίνησε το 1990, ακολουθώντας την ανακάλυψη γηγενών τρουφών στην
περιοχή. Η μικρή απόσταση από το ποτάμι και η παρουσία αυτών των τρουφών,
μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα εδάφη της περιοχής είναι ιδανικά για
την ανάπτυξή τους.
Οι τρούφες που έχουν επιλεχθεί είναι οι πλέον ακριβές: Tuber magnatum Pico
(λευκή τρούφα). Τα φυτά με μυκόρριζα που χρησιμοποιήθηκαν (τριακόσιες μονάδες)
είναι ήδη βελανιδιάς: Quercus robur, Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus
pubescens, φλαμουριές (Tilia platyphyllos) και φουντουκιές (Corylus avellana).
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Εικόνα 1: Άποψη της περιοχής καλλιέργειας τρουφών. Πηγή: Paolettoni Silvano.
2.

Τι είδους πρακτική είναι;

Ανάλυση εδάφους και κλίματος
Η καλή πρακτική σχετίζεται με το θέμα « Καλλιέργεια εδώδιμων μανιταριών
και μανιταριών για ιατρική χρήση» και αποσκοπεί να δώσει πληροφορίες για κάποιες
σημαντικές παραμέτρους αναφορικά με την ανάλυση των κλιματικών και εδαφικών
συνθηκών για την καλλιέργεια τρούφας.
Το πρώτο βήμα για την έναρξη καλλιέργειας τρούφας σε μια συγκεκριμένη
περιοχή, είναι να μελετηθεί εάν αυτή είναι συμβατή με τις ανάγκες των τρουφών. Σε
αυτή την περίπτωση και προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, λήφθηκαν δείγματα τα οποία
και αναλύθηκαν, έχοντας υπόψη ότι οι παράμετροι που αναζητήθηκαν είναι οι εξής:
·
·
·
·

Παρουσία αρκετού ασβεστίτη (CaCO3).
Υπο-αλκαλικό- αλκαλικό pH (7.1 to 8.5).
Χώμα μέσης πυκνότητας (όχι πολύ βαρύ).
Επαρκής ποσότητα οστών και χαλικιών, προκειμένου να διασφαλιστεί
ο αερισμός του χώματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το έδαφος ήταν αμμώδες και ελαφρώς αλκαλικό, κατά
κύριο λόγο εξαιτίας της φύσης της γης, η οποία επιτρέπει την αφαίρεση των αλάτων
ασβεστίου.
Σε αυτή την περίπτωση, η καλή πρακτική υπέδειξε πως για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω και προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερα η διαδικασία με τα
μυκόρριζα, το έδαφος θα έπρεπε να γίνει ελαφρώς πιο αλκαλικό.
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Η ανάλυση επίσης αποκάλυψε ότι το έδαφος ήταν επαρκώς στραγγισμένο
εξαιτίας της κλίσης που παρουσιάζει η περιοχή.
Άρδευση και γονιμοποίηση
Ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες, το πότισμα των σποροφύτων είναι
αναγκαίο (¾ λίτρα ανά φυτό) και προκειμένου να γίνει αυτό, προτείνεται ένα
σύστημα ψεκασμού.
Η άρδευση θα είναι επίσης χρήσιμη κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους,
προκειμένου να διευρυνθεί η περιοχή που καταλαμβάνεται από το μυκήλιο.
Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, δε συνιστάται η χρήση σκληρών
χημικών. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε ασβέστης σαν βελτιωτικό του
εδάφους σε ποσότητα 3 εκατόκιλων, καθώς και ένα παρασκεύασμα συνθλιμμένων
οστών (superphosphate bones) σε αναλογία 3 εκατόκιλων. Επιπλέον,
χρησιμοποιήθηκε σύστημα ποτίσματος με σταγόνες, προκειμένου να διατηρηθεί το
έδαφος ελαφρώς υγρό.
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Θεωρείται καλή πρακτική γιατί εάν προετοιμαστεί με αυτόν τον τρόπο, το
έδαφος δημιουργεί το βέλτιστο φυσικό και χημικό μικροπεριβάλλον για την
ανάπτυξη του μανιταριού: απαλό, αεριζόμενο και ελαφρώς ασβεστώδες.

Εικόνα 2: Φυτό με μυκόρριζα. Πηγή: Paolettoni Silvano.
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4.

5.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:
Οι κύριοι φορείς που εμπλέκονται στην καλή πρακτική, είναι:
·
Η Floratoscana, η οποία αποτελεί συνεταιρισμό φυτωρίων που
ασχολείται με την ανθοκαλλιέργεια και την πώληση τεχνικών
προϊόντων.
·
Το Πανεπιστήμιο του Τορίνου για τα φυτά με μυκόρριζα
(βελανιδιές, φλαμουριές και φουντουκιές)
·
300 περίπου επιχειρηματίες.
Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής :

Η γη η οποία προοριζόταν για την καλλιέργεια των τρουφών τροποποιήθηκε
προκειμένου να προετοιμαστεί για να διευκολύνει το ρίζωμα των φυτών-ξενιστών και
την ανάπτυξη και παραγωγή των τρουφών. Τη χρονιά πριν τη σπορά, το έδαφος
οργώθηκε προκειμένου να αναμειχθούν τα διάφορα στρώματά του, να αεριστεί και να
εκτεθεί σε διάφορους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Το αλέτρι ή η σβάρνα έπρεπε να
φτάσει σε βάθος 20-30 εκ. και διευκόλυναν την ολοκληρωτική αφαίρεση της
βλάστησης και των θάμνων. Αμέσως μετά, ο ασβέστης και τα οστά διασκορπίστηκαν
στο έδαφος. Λίγο πριν τη διαδικασία σποράς, το χώμα οργώθηκε ξανά προκειμένου να
εξισωθεί η επιφάνεια και να αφαιρεθεί η βλάστηση που προέκυψε κατά τη φάση
ξεκούρασης. Αμέσως μετά, δημιουργήθηκαν αυλάκια για την σπορά. Τα αυλάκια αυτά
είχαν μέγιστο βάθος 15 εκ. Οι τρύπες έγιναν με τις ακόλουθες διαστάσεις:35-40 εκ.
βάθος και 40-50 εκ. πλάτος. Η προγενέστερη εμπειρία μας από δράσεις γεωργίας και
δασοκομίας υπέδειξε ότι τα φυτά πρέπει να φυτευτούν κατά τη διάρκεια των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου.

6.

Περιγραφή των προϊόντων και αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής:

Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων που ανιχνεύουν τρούφες,
έχουν βρεθεί κάποιες λευκές τρούφες. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε τη μελλοντική
εξεύρεση περισσότερων τρουφών, αν και η διαδικασία φαίνεται να είναι αργή.

7.Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων
ε ρ γ α σ ί α ς π ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κα ν ω ς
αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:
:

Έγινε προσπάθεια προκειμένου ένα
περιθωριοποιημένο κομμάτι γης να γίνει
παραγωγικό και να παρέχει ένα επιπλέον
εισόδημα στο Silvano Paolettoni μετά τη
συνταξιοδότησή του, καθώς σε αυτόν ανήκε η
πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση της δράσης.
Εικόνα 3: Η Αυτού Μεγαλειότης Tuber magnatum Pico. Πηγή: Διαδίκτυο
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2.1.3. Mανιταρο-τουρισμός: βιωσιμότητα και ανάπτυξη.
Οδηγός μανιταρολογίας και ειδικοί στο χώρο της μανιταρο-γαστρονομίας
(IRMA SL): Η επιχείρηση DEL MONTE DE TABUYO και άλλες συναφείς
δραστηριότητες
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

To Tabuyo del Monte είναι μία περιοχή η οποία ανήκει στο δήμο του Luyego
και βρίσκεται στην ιστορική τοποθεσία La Valduerna. Είναι μία μικρή περιοχή με 300
περίπου κατοίκους και βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Teleno, στην επαρχία της
León (Ισπανία). Η περιοχή αυτή μπορεί να καυχιέται ότι έχει καταφέρει να απαλείψει
την ανεργία και την ερήμωση. Αυτό έχει καταστεί εφικτό χάρη στις προσπάθειες, τη
δέσμευση και το συντονισμό ανάμεσα σε όλους τους κατοίκους.

Εικόνα 1. Χάρτης του Tabuyo del Monte. Πηγή: Gráficas ALSE.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Η καλή πρακτική ανήκει σε έναν από τους τομείς ενασχόλησης του πιλοτικού
προγράμματος MYKOS, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου Leonardo da
Vinci και αυτά τα περιεχόμενα μεταφέρονται και διαχέονται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του σχεδίου MYRCAS. Οι θεματικές οι οποίες έχουν επιλεγεί για την
ανάπτυξη της Καλής Πρακτικής είναι ο «Μανιταρο-τουρισμός: Βιωσιμότητα και
Ανάπτυξη».
Οι δράσεις που σχετίζονται με την έννοια της βιωσιμότητας και την
ενσωμάτωσή της στο χώρο του μανιταρο-τουρισμού, είναι:
·
·
·
·
·
·
·
·
3.

Μετριοπαθής αξιοποίηση του πόρου.
Προστασία του οικοσυστήματος.
Διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Σχεδιασμός.
Στήριξη της τοπικής οικονομίας.
Συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.
Προώθηση του τουρισμού.
Υποστήριξη διαδικασιών έρευνας.
Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Σήμερα, η συλλογή μανιταριών έχει διπλό σκοπό: την εμπορευματοποίηση
των μανιταριών και την ανάπτυξη μιας νέας δραστηριότητας αναψυχής. Η
εκμετάλλευση των μανιταριών αποδίδει οφέλη τα οποία πρέπει να επιστραφούν
απευθείας στην αγροτική κοινωνία στην οποία παράγονται.

Εικόνα 2. Συλλογή μανιταριών στο Tabuyo del Monte. Πηγή: Juan Antonio Sánchez.
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Κάθε χρόνο, ο αριθμός των ατόμων που επισκέπτονται αγροτικές περιοχές
προκειμένου να μαζέψουν μανιτάρια αυξάνεται. Επομένως, σε κάποιες περιοχές ο
μανιταρο-τουρισμός έχει μετατραπεί σε άξονα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και
έχει να επιδείξει μια μεγάλη προσφορά υπηρεσιών που σχετίζονται με την ύπαιθρο και
τις γαστρονομικές δραστηριότητες (μονοπάτια και εργαστήρια μανιταρολογίας,
εξειδικευμένα εστιατόρια, μανιταρο-γαστρονομικούς και φωτογραφικούς
διαγωνισμούς, κ.α.)
Προκειμένου να υποκινήσουν την αγροτική και οικονομική ανάπτυξη, οι
δραστηριότητες που σχετίζονται με την μανιταρολογία πρέπει να προωθούν την
υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, τον κατάλληλο σχεδιασμό, καθώς και την
ενδυνάμωση των σχετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας
ταυτόχρονα την τοπική πολιτιστική ταυτότητα.
Η υπεύθυνη αξιοποίηση των άγριων μανιταριών, επιτρέπει:
Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της αγροτικής κοινότητας.
Τη διατήρηση των φυσικών πόρων εξαιτίας της βιώσιμης χρήσης τους.
Την αξιοποίηση των προϊόντων στην περιοχή παραγωγή τους.
Tην εκπλήρωση των απαιτήσεων των καταναλωτών,οι οποίοι ζητούν από
τα τους φορείς τουρισμού δραστηριότητες με υψηλότερο δείκτη βιωσιμότητας.
Την βελτίωση των τοπικών επιχειρηματικών και οικονομικών χώρων.
Την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

Σε μία προνομιούχα περιοχή, στην πλαγιά του όρους Teleno, 5 γυναίκες από
το Tabuyo δημιούργησαν το DEL MONTE DE TABUYO, μία επιχείρηση η οποία
παρέχει διαφορετικά προϊόντα στους καταναλωτές μέσω της χρήσης διαφόρων
μέσων διανομής. Όλα τους τα προϊόντα προέρχονται από τα πευκοδάση. Ο κύριος
στόχους τους είναι να προσφέρουν χειροποίητα, σπιτικά συσκευασμένα προϊόντα και
πιάτα υψηλής ποιότητας. Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, η εργασία τους βασίζεται
στον ολοκληρωτικό έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής, καθώς είναι οι ίδιες αυτές
γυναίκες εκείνες που σπέρνουν, καλλιεργούν, συλλέγουν και μαγειρεύουν όλα τα
προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχουν την παραγωγή από τη σπορά μέχρι τη
συσκευασία ή το σερβίρισμα του πιάτου.
Η επιχείρηση «Del Monte de Tabuyo» έχει δύο κύριους τομείς:
·

·

Επεξεργασία και Συσκευασία: Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν
νόστιμα πιάτα, τα οποία γίνονται με βάση παραδοσιακές συνταγές στα
σπίτια τους.
Εστιατόριο: Αυτό το υπέροχο εστιατόριο δίνει τη δυνατότητα δοκιμής
όλων των προϊόντων στο περιβάλλον από το οποίο έρχονται. Υπάρχει
μεγάλη ποικιλία πιάτων, τα οποία είναι αποτελέσματα του
συνδυασμού παραδοσιακών συνταγών με καινοτόμες δράσεις. Τα
αποτελέσματα είναι εκπληκτικά.
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5. Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:
Η συντήρηση, επεξεργασία και εμπορευματοποίηση των μανιταριών στις
τοποθεσίες που αυτά συλλέγονται επιτρέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
επίσης διατηρεί την προστιθέμενη αξία, καθώς μέρος της επιστρέφει στις περιοχές που
συλλέγονται τα μανιτάρια. Η εμπορευματοποίηση προϊόντων που προέρχονται από
μανιτάρια αποτελεί μια πολύ καλή δράση δημοσιότητας, καθώς επιτρέπει την
προβολή της περιοχής παραγωγής και αυξάνει το ενδιαφέρον για τα τοπικά προϊόντα.

Εικόνα 3. Πιάτο με φρέσκα μανιτάρια. Πηγή: Juan Antonio Sánchez.

Η υποστήριξη των δράσεων αυτού του είδους επιτρέπει την ενδυνάμωση του
τουρισμού και του κλάδου της μανιταρολογίας. Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
στην αγορά είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική και πρέπει να γίνει μέσω της
υποστήριξής τους με διάφορες σημάνσεις, όπως: Ετικέτες Ποιότητας, Ετικέτες
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Οικολογικών Πιστοποιητικών ή
ακόμη και ετικέτες που δείχνουν σε ποια σημεία μπορεί κανείς να βρει πιάτα που
γίνονται με τα εν λόγω προϊόντα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της επιχείρησης
«Del Monte de Tabuyo». Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο
διανομής για την προώθηση των ειδών από μανιτάρια και του γύρω περιβάλλοντος
(τοπίο, πολιτισμός, τέχνη…).
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Δράσεις που περιλαμβάνουν τη μανιταρο-γαστρονομία:
Τοπικά εργαστήρια γαστρονομίας.
Τοπικές γιορτές.
Γαστρονομικές διαδρομές
.Ειδική σήμανση: Ετικέτες ποιότητας, οικολογικές πιστοποιήσεις…
Γευσιγνωσία παραδοσιακών πιάτων.
Προσφορές σε διαφορετικά εστιατόρια και ξενοδοχεία της περιοχής.
Πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.
Οργάνωση περιφερειακών αγορών.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:

To εστιατόριο «Comedor del Monte» είναι το τέλειο μέρος προκειμένου να
δοκιμάσει κανείς «επί τόπου» τα νόστιμα πιάτα που έχουν ετοιμαστεί με εποχικά και
τοπικά προϊόντα. Το εστιατόριο έχει κάποια σταθερά μενού και κάποια άλλα που
αλλάζουν, ανάλογα με την εποχή και τις επιλογές των ιδιοκτητών. Αυτό διασφαλίζει
τη μέγιστη φρεσκάδα και γεύση σε όλα τα πιάτα.
Ως αποτέλεσμα της προσαρμογής κάποιων παραδοσιακών συνταγών με τις
καινοτομίες που προέκυψαν από δράσεις έρευνας, έμφαση δίνεται στα ακόλουθα:
·
·
·
·
·

ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΝΗΓΙ.
MΕΝΟΥ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ. Φτιαγμένο με μανιτάρια που
συλλέχθηκαν στα βουνά της περιοχής ή καλλιεργήθηκαν από τους
ιδιοκτήτες.
ΨΗΤΟ TABUYO .
ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ. Αλλάζει ανάλογα με τα λαχανικά που είναι
διαθέσιμα σε κάθε εποχή.
ΣΠΙΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ. Αποτελούν το καλύτερο τέλος για ένα
καταπληκτικό γεύμα ή δείπνο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης καφέ
και σπιτικά ποτά.

Εικόνα 4. Πιάτο με μανιτάρια. Εστιατόριο «Comedor del Monte».
Πηγή: Juan Antonio Sánchez.
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Προκειμένου να ενδυναμωθεί ο σεβασμός για τη φύση, σε κάποιες
περιπτώσεις, τα φρούτα και τα μανιτάρια που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των
προϊόντων συλλέγονται από τα γύρω βουνά και σε άλλες, καλλιεργούνται σε αγροτικές
εφαρμογές, με τη χρήση παραδοσιακών και οργανικών γεωργικών τεχνικών.
Τα προϊόντα που δημιουργούνται από την επιχείρηση «Del Monte de Tabuyo»
και πωλούνται με επιτυχία μέσω του δικτυακού καταστήματος της επιχείρησης, είναι
προϊόντα που βασίζονται στα μανιτάρια της περιοχής και από αυτά ξεχωρίζουμε τα
ακόλουθα:
·
Φυσικό Boletus.
·
Μπισκότα βουτύρου με σκόνη Boletus.
·
Κυδώνι με Κανθαρέλες.
·
Πατέ από Boletus.
·
Σάλτσα τομάτας με Boletus.
·
Γλυκόξινη σάλτσα με βατόμουρα και Boletus.
·
Μανιτάρια σε ελαιόλαδο.
·
Φρέσκα μανιτάρια.
·
Καραμελωμένα μανιτάρια.
·
Σάλτσα μανιταριών.
·
Μανιτάρια με σπαράγγια σοταρισμένα με αβγά.
·
Ratatouille με Boletus και Πλευρώτους..
·
Μανιτάρια με μους από άγρια σπαράγγια.
·
Φασόλια με μανιτάρια.
·
Boletus σε ελαιόλαδο.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Η αφοσίωση και ο σεβασμός της επιχείρησης για το περιβάλλον είναι
ολοκληρωτικός και απόλυτος. Η αφοσίωση γεννήθηκε χάρη στην ιδέα των ιδιοκτητών
να ζήσουν σε και για το χωριό τους και αυτό αποτελεί βάση για την επιχείρησή τους.
Η δημιουργία ενός βέλτιστου περιβάλλοντος για την οικονομική συναλλαγή,
διευκολύνει τη δημιουργία νέων φορέων που μπορούν να προμηθεύονται με
διαφορετικά προϊόντα μεταξύ τους και ενδυναμώνει την ανάπτυξη της περιοχής, και
γιατί όχι, την ανάπτυξη ολόκληρης της επαρχίας. Η οικονομική ανάπτυξη ευνοεί τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με αυτόν τον τρόπο, τη συγκράτηση του
πληθυσμού σε περιοχές που θα είχαν ερημώσει χωρίς αυτού του είδους τα καινοτόμα
σχέδια, εξαιτίας της μαζικής εξόδου των κατοίκων σε άλλες περιοχές. Μέχρι στιγμής
έχουν δημιουργηθεί 5 άμεσες νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν 5 αγρότισσες
από το ίδιο το χωριό.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση είναι το ίδιο το
περιβάλλον: τα βουνά και τα λιβάδια και ιδιαίτερα τα δάση με Pinus sylvestris . Για το
λόγο αυτό η διαδικασία παραγωγής τροφοδοτείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η βιομάζα είναι σαφώς ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος παραγωγής ενέργειας,
με τη χρήση των οργανικών υπολειμμάτων του ξύλου και καύσιμων υλικών που
προέρχονται από τη συντήρηση και το καθαρισμό των ορεινών περιοχών. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορούμε να κλείσουμε οικολογικά έναν σχεδόν τέλειο κύκλο, καθώς η
συντήρηση ευνοεί την καλή κατάσταση των βουνών και την ίδια στιγμή, η βιομάζα
μπορεί να έχει και άλλες εφαρμογές.
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Εικόνα 5. Κέντρο Αναγνώρισης Μανιταριών του Tabuyo del Monte.
Πηγή: Juan Antonio Sánchez.

Πέραν της επιχείρησης και του εστιατορίου που αποτελούν τον πυρήνα της
καλής πρακτικής, πρέπει επίσης να τονίσουμε

ΤΟ ΚΕΝΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΤΗΣ CASTILLA και LEÓN, που βρίσκεται επίσης στο Tabuyo. Το
κέντρο προσφέρει μαθήματα μανιταρολογίας κάθε εβδομάδα του φθινοπώρου και της
άνοιξης και επίσης προσφέρει άλλες δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε μουσεία ή
διαδρομές με οδηγό που έχει εκτενείς γνώσεις για τα μανιτάρια, για να συλλέξουν και
να αναγνωρίσουν μανιτάρια. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν συνδράμει επίσης στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς έχουν δημιουργηθεί και προσφερθεί θέσεις
απασχόλησης οδηγών εξειδικευμένων στη μανιταρολογία.
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2.2. Καλές πρακτικές που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάστανου
2.2.1. Καλλιέργεια καστανιών.
Επιλογή κλώνων καστανιάς της ποικιλίας “Côta” (ADRAT): Η αντοχή των
αγροτικών προϊόντων και η απόκτηση ανεκτικότητας στον καρκίνο
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο Alto Tâmega, περιορίζεται όμως σε
κάποια χωριά του Δήμου Vila Pouca de Aguiar, συμπεριλαμβάνοντας ένα σύνολο 14
χωριών: Granja, Ribeirinha, Revel, Covas, Filhagosa, Três Minas, Vales, Vilarelho,
Raíz do Monte, Alfarela de Jales, Cidadelha de Jales, Cerdeira de Jales, Barrela,
Tinhela de Baixo.

Εικόνα 1: Γεωγραφική κατανομή των περιοχών του σχεδίου
Πηγή: Προσαρμοσμένο από το http://natura2000.eea.europa.eu.
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2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;
.

Αποτελεί ένα παράδειγμα για τη βελτίωση και διατήρηση μιας τοπικής ποικιλίας
καστανιάς, η οποία ταυτόχρονα διασφαλίζει την παραγωγή ποιοτικών καρπών και
αντοχή στον καρκίνο που προσβάλλει το φλοιό.
.

3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;
.

H δράση αυτή ενσωματώνει μία ευρεία διαδικασία βελτίωσης των
ποικιλιών καστανιάς η οποία αναπτύσσεται από το UTAD (Πανεπιστήμιο του Trásos-Montes και Alto Douro), σε συνεργασία με άλλους φορείς αυτού του οικονομικού
χώρου. Ένας από τους εταίρους είναι το AGUIARFLORESTA, η Ένωση
Περιβάλλοντος και Δασοκομίας της Vila Pouca de Aguiar .
.

Σε αυτή την περίπτωση η ποικιλία η οποία έχει επιλεγεί είναι γνωστή ως
“Côta”, η οποία είχε μεγάλη σημασία στο παρελθόν, σήμερα όμως έχει εγκαταλειφθεί
κάπως και είναι περιορισμένη γεωγραφικά στη Vila Pouca de Aguiar, το Chaves και το
Valpaços.
.

Εικόνα 2: Καρποί καστανιάς, ποικιλία «Côta» . Πηγή: AGUIARFLORESTA.

Αυτή η προσπάθεια έχει σαν στόχο να ξαναφέρει στο προσκήνιο
παραδοσιακές ποικιλίες κάστανου, στοχεύοντας στη διατήρηση των ενδογενών
γενετικών πόρων μιας από τις κύριες καλλιέργειες της περιοχής, ένας λόγος που
πιστεύουμε πως δικαιολογεί την προώθηση αυτής της καλής πρακτικής.
4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:
H AGUIARFLORESTA είναι μη-κερδοσκοπική ένωση η οποία

δημιουργήθηκε το 2003, προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντα των δασικών
παραγωγών, να προωθήσει δράσεις προστασίας και δράσεις σχεδιασμού και
ανάδειξης των δασών του Δήμου Vila Pouca de Aguiar.
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Προσπαθεί να δώσει προτεραιότητα στην επαγγελματική και συλλογική
διαχείριση των δασών, έχοντας μέχρι σήμερα περί τους 500 συνεργάτες. Για το λόγο
αυτό, έχει προωθήσει στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας, την υλοποίηση των Δασικών
Ζωνών Παρέμβασης (ZIF).
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Η πλειοψηφία των φυτειών καστανιάς είναι συγκεντρωμένη στο Βορρά της
Πορτογαλίας, με περισσότερο από το 83%, τόσο σε επίπεδο συνολικής έκτασης, τόσο
και σε όγκο παραγωγής κάστανων.
Δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης της αγοράς για προϊόντα υψηλής
ποιότητας και της ανάγκης να διαφυλαχθεί η εθνική γενετική κληρονομιά, σημειωμένες
περιοχές με Ονομασία Προστατευμένης Προέλευσης (ΠΟΠ) δημιουργήθηκαν σε
εθνικό επίπεδο, για την προώθηση των τοπικών ποικιλιών κάστανου: Κάστανο της Terra
Fria, Κάστανο της Padrela, Κάστανο του Soutos da Lapa και Κάστανο του Marvão.

Εικόνα 3: Καρπός κάστανου. Πηγή: Marco Fachada.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με πρόγραμμα επιλογής και βελτίωσης, έχοντας ως
στόχο τη συλλογή δέντρων που συγκεντρώνουν τα καλύτερα
χαρακτηριστικά/δυνατότητες για την παραγωγή κάστανων ή έχουν υψηλή αντοχή σε
ασθένειες.
Καρποί από 42 δέντρα συλλέχθηκαν σε 14 διαφορετικά χωριά (3 δέντρα ανά
χωριό) στο Δήμο Vila Pouca de Aguiar.
Τα δείγματα αυτά υπεβλήθησαν σε εργαστηριακούς ελέγχους (βιομετρικές
αναλύσεις και αναλύσεις χημικής σύστασης) και τα αποτελέσματα οδήγησαν στην
επιλογή του καλύτερου κλώνου από κάθε χωριό (προέλευση). Οι 14 επιλεγμένοι
κλώνοι φυτεύτηκαν και έγινε η συλλογή των μοσχευμάτων. Το υλικό αυτό θα
επιτρέψει να υπάρχουν αρκετοί κλώνοι για μελλοντική χρήση.
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Οι καστανιές που θα εμβολιαστούν με τις επιλεχθείσες ποικιλίες θα
παράγουν περισσότερους καρπούς, με καλύτερη γεύση και υψηλότερη εμπορική αξία.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής:

Άλλες μελέτες για τις τοπικές ποικιλίες κάστανων, οδήγησαν στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις βόρειες περιοχές με το κάστανο της
Padrela (το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη μελέτη) να παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη γενετική ποικιλία.
Διαφορετικοί γενότυποι της ποικιλίας Côta βρέθηκαν επίσης στην περιοχή
Trás-os-Montes. Λαμβάνοντας υπόψη της συγκεκριμένη εργασία, μέχρι στιγμής
έχουν βρεθεί 14 διαφορετικοί τόποι προέλευσης αυτής της ποικιλίας.
Εκκρεμούν ακόμη οι μελέτες φωτοσυνθετικής παραγωγής του επιλεχθέντος
είδους, καθώς και οι μελέτες για την αντοχή του απέναντι στον καρκίνο του φλοιού
(Cryphonectria parasítica (Murr.) Barr.).
Ο απώτερος σκοπός της διαδικασίας είναι με το τέλος της να έχει βρεθεί ένας
κλώνος της ποικιλίας Côta με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στην
ασθένεια του καρκίνου. Επίσης, οι καρποί θα παρουσιάζουν εμπορικές/τεχνολογικές
δυνατότητες και χαρακτηριστικά με προστιθέμενη αξία.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για τον άμεσο οικονομικό και
κοινωνικό αντίκτυπο. Αναφερόμαστε σε μία διαδικασία, της οποίας οι στόχοι είναι να
διασφαλίσει τις ποικιλίες κάστανων που θα αυξήσουν την παραγωγική δυναμική των
αγροτών και θα είναι ταυτόχρονα ανθεκτικές σε ασθένειες που επηρεάζουν αυτή την
καλλιέργεια.
Ο αντίκτυπος στον οποίο μπορούμε ήδη να αναφερθούμε είναι η σύσταση
συνεργασιών ανάμεσα σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, καθώς και η εμπλοκή
μεμονωμένων παραγωγών. Η κατάσταση αυτή πρόκειται να προσδώσει βιωσιμότητα
στη διαδικασία, οδηγώντας τους ιδιοκτήτες να προστατέψουν και να προωθήσουν τις
παραδοσιακές ποικιλίες, ενδυναμώνοντας επίσης το ρόλο των αρμόδιων δασικών
φορέων σε σχέση με την τεχνική τους υποστήριξη στην παραγωγή και μεταμόρφωση
ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας.

1

Costa, R. (Coord), Ribeiro, C., Valdiviesso, T., Afonso, S., Borges, O., Carvalho, J., Costa, H.

Assunção, A., Fonseca, A., Augusta, C., Cruz, M., Salazar, M., Soares, F., Sequeira, J., Correia, P.,
Lima, M. (2008). Projecto AGRO 448: Variedades de Castanha das Regiões Centro e Norte de
Portugal. Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, I.P. (INRB, IP), Lisboa, 78 pp.
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2.2.2. Επεξεργασία και marketing.
Επεξεργασία και marketing κάστανου (ADESPER): CASTAÑAS RIBADA –
Μεταποίηση ή επεξεργασία στην παραγωγή κάστανου
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Το σχέδιο CASTAÑAS RIBADA υλοποιείται στη Balboa, δήμο της περιοχής
Bierzo, στην επαρχία León (Ισπανία). Ο κύριος ποταμός του δήμου είναι ο ποταμός
Balboa, ο οποίος δίνει το όνομά του στην κοιλάδα και το χωριό στο οποίο βρίσκεται το
Δημαρχείο (480 κάτοικοι). Η κοιλάδα του Balboa είναι γνωστή για τις «pallozas»
(παραδοσιακά σπίτια με αχυροσκεπές), την εκκλησία και το κάστρο. Εδώ, η
μνημειώδης κληρονομιά αναμειγνύεται με τα τυπικά, παραδοσιακά κτίσματα και το
πανέμορφο τοπίο, το οποίο δημιουργεί ένα απαράμιλλο περιβάλλον.

Εικόνα 1. Χάρτης του Balboa και της περιοχής Bierzo . Πηγή: Gráficas ALSE.
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Ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται τα χωριά που βρίσκονται στις
πλαγιές των βουνών ολοένα και αυξάνεται. Στο Βορρά, ο δήμος συνορεύει με τον
Εθνικό Δρυμό Ancares και στα βορειανατολικά με την επαρχία Lugo. Οι κύριες
δραστηριότητες των κατοίκων του δήμου είναι η γεωργία και ιδιαίτερα η
κτηνοτροφία. Πρόσφατα, με την εμφάνιση του αγρο-τουρισμού, ο τομέας των
υπηρεσιών έχει επεκταθεί.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Αυτή η καλή πρακτική ανήκει σε μία από τις θεματικές με τις οποίες
ασχολείται το πιλοτικό σχέδιο με την ονομασία CHESTNUT-III MILLENIUM, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci και του
οποίου τα περιεχόμενα μεταφέρονται και διαχέονται στα πλαίσια του προγράμματος
MYRCAS. Οι θεματικές που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη της Καλής Πρακτικής
είναι η «Επεξεργασία και marketing των κάστανων».
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

H δραστηριότητα μεταποίησης ή επεξεργασίας του κάστανου επιτρέπει τη
διενέργεια μιας διαδικασίας που το καθιστά ανθεκτικό για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και επίσης δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης περισσότερων πελατών, χάρη
στη διαδικασία συντήρησης. Από την άλλη, οι δράσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα
προσφοράς πολλών διαφορετικών ειδών κάστανου, κάτι το οποίο αυξάνει ξανά το
εύρος των πιθανών πελατών.

Εικόνα 2. Διαδικασία επεξεργασίας του κάστανου. Πηγή: IRMA SL.
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Tα κάστανα αποτελούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την περιοχή και
συνεπώς, υποστηρίζεται η διαδικασία επεξεργασίας τους, προκειμένου να μπορεί να
προσφερθεί μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
Προκειμένου να επιτύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα, οι πρώτες ύλες πρέπει
να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, από τα οποία τονίζουμε:
- Κατάλληλη κατάσταση υγείας, καθώς ο αριθμός των σάπιων ή κατεστραμμένων καρπών
πρέπει να είναι μικρότερος από το 8% κατά τη διαδικασία μεταποίησης και φυσικά, πρέπει να
ανέρχεται στο 0% κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συσκευασίας.
- Οι πρώτες ύλες πρέπει να έχουν καλά χαρακτηριστικά για τη συντήρησή τους από τη στιγμή
που συλλέγονται οι καρποί, μέχρι τη στιγμή της μεταποίησης. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί
να κρατήσει για πολλούς μήνες.
- Ο αριθμός των καρπών με εσωτερική σήψη πρέπει να είναι χαμηλός
- Η ωρίμανση των φρούτων πρέπει να είναι κατάλληλη, κάτι το οποίο θα επιτρέψει μεταξύ
άλλων τη διευκόλυνση του ξεφλουδίσματος και την καλύτερη συμπεριφορά κατά τη διαδικασία
επεξεργασίας.
- Το μέγεθος είναι άλλη μία παράμετρος η οποία λαμβάνεται υπόψη. Μεγέθη που αντιστοιχούν
σε 80-100 καρπούς/κιλό θεωρούνται κατάλληλα. Η ομοιογενής όψη των καρπών είναι επίσης
σημαντική.

4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική

Τα κάστανα χρειάζονται μετριοπαθές και απαλό κλίμα προκειμένου να
αναπτυχθούν. Τα καλύτερα κάστανα της περιοχής Bierzo είναι εκείνα τα οποία
μεγαλώνουν στο βαθύτερο τμήμα της κοιλάδας και σε περιοχές με υγρασία. Οι
καρποί του κάστανου έχουν υπάρξει η βάση της οικονομίας για πολλές οικογένειες
και σήμερα, γίνεται ξανά η αξιοποίησή τους, καθώς είναι σημαντικά στις εθνικές
και διεθνείς αγορές.
Το CASTAÑAS RIBADA S.L. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση στο
δήμο Balboa (περιοχή Bierzo), η οποία ασχολείται με την επεξεργασία και
εμπορευματοποίηση αυτών των σημαντικών καρπών.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Ακολουθούν κάποια από τα επεξεργασμένα προϊόντα που προσφέρει η
επιχείρηση:
·
Φυσικά κονσερβαρισμένα κάστανα: Τα κάστανα ξεφλουδίζονται
και τοποθετούνται στις κονσέρβες. Αμέσως μετά, περιχύνονται
με καυτό χυμό (70ºC), μέχρι που να καλυφθούν οι καρποί. Μετά,
οι κονσέρβες αποστειρώνονται στους 116ºC για 30-35 λεπτά.
·
Αποξηραμένα κάστανα: Οι κονσέρβες γεμίζονται με κάστανα και
σφραγίζονται αμέσως και μετά αποστειρώνονται σε συνθήκες
μερικού κενού. Διατηρούνται στους 116ºC για 1 ώρα και 30 λεπτά
ή στους 100ºC για τρεις ώρες.
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Εικόνα 3. Κονσέρβες με κάστανα σε σιρόπι. Πηγή: IRMA SL.

·

·

·

Κάστανα συσκευασμένα σε κενό: Σε αυτή την περίπτωση,
χρησιμοποιούνται φρέσκα, κατεψυγμένα ή μερικώς αποψυχθέντα
κάστανα. Τοποθετούνται σε διάφανες πλαστικές σακούλες ή σακούλες
από αλουμίνιο. Οι σακούλες αυτές σφραγίζονται σε συνθήκες κενού και
αμέσως μετά αποστειρώνονται στους 116ºC για 35 λεπτά. Η διαδικασία
αυτή δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στους καρπούς, οι οποίοι
παραμένουν σε καλή κατάσταση για τουλάχιστον 12 μήνες.
Κάστανα κομπόστα: Χρησιμοποιούνται αποξηραμένα, βρασμένα και
καθαρισμένα κάστανα. Σιγά-σιγά, διοχετεύεται σε αυτά αυξανόμενη
ποσότητα νερού και ζάχαρης. Τα κάστανα απορροφούν το γλυκό σιρόπι
και αποθηκεύουν μέσα τους μια μεγάλη ποσότητα ζάχαρης. Για τη
διαδικασία κονσερβοποίησης χρησιμοποιούνται γυάλινα δοχεία.
Κάστανα σε αλκοόλ: Αρχικά, τα κάστανα υπόκεινται σε διαδικασία που
τα μαλακώνει. Μετά, τοποθετούνται σε δοχεία τα οποία περιλαμβάνουν
το αλκοολούχο ποτό της επιλογής (κρασί, orujo-δυνατό λικέρ με
αλκοόλ, το οποίο προέρχεται από σταφύλια ή επεξεργασία βοτάνων,
μπράντι με γλυκάνισο, κονιάκ…). Τα κάστανα παραμένουν μέσα στο
υγρό για διαφορετικό χρονικό διάστημα, ανάλογα με το είδος του
κάστανου (ανάμεσα σε 6 και 12 μήνες). Για την κονσερβοποίηση
χρησιμοποιούνται γυάλινα δοχεία.
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Εικόνα 4. Ποτά με κάστανο.
Πηγή: IRMA SL.

Κρέμα κάστανου: Όλα τα κάστανα
που έσπασαν κατά τη διαδικασία της
επεξεργασίας, καθώς και καρποί
χαμηλότερης ποιότητας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν (αφού πολτοποιηθούν)
σαν κρέμα μαρόν γλασέ ή ζαχαρωμένος
πουρές για χρήση στη ζαχαροπλαστική.
Για να ετοιμαστεί ο πουρές κάστανου,
προστίθενται 1% αλατιού και 2% ζάχαρης
και η συνολική περιεκτικότητα ζάχαρης
στον πουρέ αυξάνεται σε 12%. Μετά, ο
πουρές εισάγεται σε καυτά δοχεία, τα
οποία αποστειρώνονται για 1 ώρα και 15
λεπτά περίπου. Ακολούθως, τα δοχεία
σφραγίζονται και είναι έτοιμα προς
πώληση.

Αλεύρι κάστανου: Προκειμένου να αποκτήσουμε αλεύρι κάστανου, τα
κάστανα πρέπει να αποξηραθούν σε ειδικά προετοιμασμένους χώρους
αποξήρανσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάστανα τα οποία λόγω των
χαρακτηριστικών τους ή του μεγέθους τους δεν είναι κατάλληλα για
άλλα είδη επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται εδώ. Η περίοδος
αποξήρανσης πρέπει να κρατήσει μέχρι τα κάστανα να αποκτήσουν
10% υγρασία, προκειμένου να διευκολυνθεί το άλεσμά τους.
Κανονικά, το αλεύρι συσκευάζεται σε συνθήκες κενού σε πλαστικές
σακούλες, στις οποίες τοποθετούνται ετικέτες και είναι έτοιμες προς
άμεση πώληση. Οι πλαστικές σακούλες μπορούν να τοποθετηθούν σε
χαρτονένια κουτιά, στα οποία επίσης τοποθετούνται ετικέτες. Μπορεί
κανείς να χρησιμοποιήσει το αλεύρι για να φτιάξει ψωμί, ζυμαρικά και
άλλα προϊόντα όπως κεκάκια, πίτες κ.α.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:

Όλα τα προϊόντα της CASTAÑAS RIBADA φτιάχνονται με κάστανα της
ποικιλίας Ancares με την ονομασία «parede», και φτιάχνονται χωρίς την προσθήκη
συντηρητικών ή χρωμάτων.

Εικόνα 5.Κάστανα της ποικιλίας «parede». Πηγή: IRMA SL.
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Τα κεκάκια κάστανου, τα κέικ και οι πίτες φτιάχνονται με αλεύρι κάστανου,
κανονικό αλεύρι, λάδι και baking powder.

Κάστανα σε σιρόπι

Κάστανα πίκλες

Κρέμα κάστανου

Κεκάκια κάστανου

Πίτες με κάστανο

Κέικ κάστανου

Κάστανα «σκαντζόχοιρος»

Αλεύρι κάστανου

Αποξηραμένα κάστανα

7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Η εμπορευματοποίηση ενέχει την πώληση ενός προϊόντος για την απόκτηση
κέρδους. Κατά τη διαδικασία εμπορευματοποίησης, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη
πως η τιμή πώλησης πρέπει να είναι μεγαλύτερη των εξόδων που έχουν δαπανηθεί και
επίσης πρέπει να υπάρχει και περιθώριο κέρδους.
Στην περίπτωση του κάστανου, το κυριότερο πρόβλημα είναι το ότι αν και τα
έξοδα καλλιέργειας είναι ελάχιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις η δράση αυτή δεν
αποτελεί πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα πηγή εσόδων, αλλά ένα συμπλήρωμα στα
έσοδα της οικογένειας.
Η επίλυση των προβλημάτων της εμπορευματοποίησης του κάστανου δεν
είναι εύκολη, γιατί η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς δεν είναι καλή και επιπλέον, τις
περισσότερες φορές οι παραγωγοί δεν έχουν αρκετές γνώσεις προκειμένου να πάρουν
τις καλύτερες αποφάσεις για να υπερασπίσουν το προϊόν τους από την οικονομική
σκοπιά. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί τις μεγάλες αποκλίσεις από τις τιμές που
υπάρχουν για τους παραγωγούς και αυτές που υπάρχουν για τους καταναλωτές.
Η CASTAÑAS RIBADA είναι μία επιχείρηση η οποία διακρίθηκε στην
εθνική αγορά χάρη στην στρατηγική marketing που υιοθέτησε. Εξαιτίας αυτής της
στρατηγικής, η επιχείρηση κατάφερε να καταλάβει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς
μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και στον εκσυγχρονισμό των τεχνικών επεξεργασίας και
συντήρησης. Τα πλεονεκτήματα αυτά επέτρεψαν την αύξηση της κατανάλωσης και
την ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, η χρήση κάστανων για την
προετοιμασία σύγχρονων και παραδοσιακών πιάτων έχει επίσης αυξηθεί.

Εικόνα 6. Εμπορευματοποίηση του κάστανου. Πηγή: IRMA SL.
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2.2.3. Άλλες δράσεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάστανου
α) Τα μανιτάρια ως μία δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την καλλιέργεια
καστανιών (ADESPER): MICO-CASTANEA: Βιοτεχνολογίες και αγροοικολογικές εφαρμογές για την παραγωγή καστανιών με εκτομυκορριζικά
μανιτάρια
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Το σχέδιο MICO-CASTANEA υλοποιείται στην Προστατευόμενη Περιοχή Las
Médulas, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της επαρχίας León, στα σύνορα της
επαρχίας Ourense. Σε αυτό το σημείο τα όρη Aquilianos και η οροσειρά του Teleno
(και τα δύο ανήκουν στο Natura 2000) συναντούν την περιοχή της Cabrera, και η
κοιλάδα του Bierzo οδηγεί στον Ατλαντικό ωκεανό. Με μία μικρή συνολική έκταση
(6.000 εκτάρια) η οποία μοιράζεται ανάμεσα στους Δήμους Borrenes, Carucedo και
Puente de Domingo Flórez, η περιοχή περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό
προστατευόμενων και διεθνών αναγνωρισμένων μερών: SCIs (Τοποθεσίες με
Πολιτιστικό Περιβάλλον), BCAs (Περιοχές Προστασίας Πτηνών), (HCIs)
Κληρονομιές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, Ανθρώπινη Κληρονομιά και Φυσικά
Αξιοθέατα.

Εικόνα 1. Χάρτης του Médulas. Πηγή: Gráficas ALSE.
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Μέσα στα 6.000 εκτάρια, τα δάση καστανιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικά για
την προστασία της βιοποικιλότητας και για τις παραδοσιακές τους χρήσεις, κάτι το
οποίο αναγνωρίζεται μέσω της προσθήκης των δασών Castanea sativa (κωδικός
9260) στον κατάλογο με τα οικοσυστήματα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 92/43/CEE (Οδηγία για τα Οικοσυστήματα).
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Η καλή πρακτική σχετίζεται με τους τομείς στους οποίους επικεντρώθηκε το
πιλοτικό πρόγραμμα CHESTNUT-III MILLENIUM, το οποίο υλοποιήθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci και του οποίου τα περιεχόμενα
μεταφέρονται και διαχέονται στα πλαίσια του προγράμματος MYRCAS. Η θεματική
που έχει επιλεχθεί για την ανάπτυξη της Καλής Πρακτικής είναι το «Άλλες
δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάστανου».
Σε αυτή την καλή πρακτική, το κυρίως θέμα είναι η καλλιέργεια καστανιών
σε συμβίωση με εκτομυκορριζικά μανιτάρια. Ο κύριος στόχος της εφαρμογής των
τεχνικών εμβολιασμού των δενδρυλλίων με εκτομυκορριζικά μανιτάρια είναι να
βελτιωθεί η ποιότητα των δέντρων που προορίζονται για αναδάσωση.

Εικόνα 2. Boletus edulis. Πηγή: Juan Antonio Sánchez.
Γενικοί στόχοι του σχεδίου:
1.

Μορφολογική και μοριακή αποτίμηση της αντοχής που παρουσιάζουν τα
δέντρα καστανιάς σε συμβίωση με εκτομυκορριζικά μανιτάρια (Laccaria
bicolor (Maire) Orton) αναφορικά με τη μάχη ενάντια στη μελάνωση
(Phytophtora cinnamomi Rands και Phytophtora cambivora (Petri) Buissman).
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2.

Ελεγχόμενη συλλογή μυκηλίων από τα εδώδιμα εκτομυκορριζικά
μανιτάρια που σχετίζονται με τις καστανιές (χρήση της ποικιλίας Boletus
για τη μυκορριζοποίηση δενδρυλλίων καστανιάς σε γλάστρες και για
επιπλέον εμπορευματοποίηση).

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

3.

Παραγωγή μυκηλίου από το μανιτάρι Laccaria bicolor (Maire) Orton και
κάποια άλλα είδη της ποικιλίας Boletus στο εργαστήριο, με τη χρήση
σπόρων από άγρια καρποφόρα.
Διεξαγωγή ελεγχόμενων δοκιμών μυκορριζοποίησης για να βρεθεί η
βέλτιστη μέθοδος εμβολιασμού για την παραγωγή μυκορριζοποιημένων
δενδρυλλίων καστανιάς στις ειδικές συνθήκες του φυτώριου. Θα
χρησιμοποιηθούν διαφορετικά είδη μανιταριών για την παραγωγή του
μυκηλίου και θα διερευνηθούν οι βέλτιστες δόσεις εμβολίου για την κάθε
μέθοδο και το κάθε επιλεγμένο είδος.
Παραγωγή μυκηλίου από το είδος Boletus για τη διενέργεια δοκιμών
μυκορριζοποίησης, για να ελεγχθεί η αντοχή των μυκορριζών στα
καλλιεργούμενα δέντρα καστανιάς.
Ανάπτυξη τεχνικών για την παραγωγή αποτελεσματικών εμβολίων από
κάθε είδος μανιταριού. Για παράδειγμα: λήψη μυκηλίου από μανιτάρια
τα οποία φύονται σε υποστρώματα τα οποία έχουν ενισχυθεί με θρεπτικά
διαλύματα και λήψη μυκηλίου από σπόρια με τη χρήση διάφορων
στερεών και υγρών μέσων καλλιέργειας.
Διενέργεια διαδικασίας χαρακτηρισμού του μυκηλίου με τη χρήση
μοριακών δεικτών DNA για να επιτραπεί η διαφοροποίηση των ειδών.
Δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας για τη μελέτη του αντίκτυπου των
μυκορριζικών μανιταριών που σχετίζονται με τις καστανιές στη μάχη
ενάντια στη μελάνωση.
Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Σήμερα υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι για την παραγωγή μυκηλίου από
διάφορα είδη μανιταριών. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί η ενσωμάτωση της
ελεγχόμενης μυκορριζοποίησης στην παραγωγική διαδικασία στα φυτώρια στα οποία
καλλιεργούνται οι καστανιές, απαιτείται η βιομηχανοποίηση μιας εφικτής μεθόδου για
τη λήψη μυκηλίου σε εμπορικό επίπεδο. Το πρόβλημα αυτό δεν έχει επιλυθεί, αν και
έχει σημειωθεί πρόσφατα πρόοδος.

Εικόνα 3. Τα μυκόρριζα μπορούν να οδηγήσουν
σε εδώδιμα μανιτάρια
Πηγή: Καστανιές. Εγχειρίδιο και Οδηγός Διδασκαλίας
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Η υλοποίηση των ελεγχόμενων τεχνικών μυκορριζοποίησης στο
παραδοσιακό φυτώριο καστανιάς θα απαιτήσει την προσαρμογή όλων των
εμπλεκόμενων διαδικασιών, δηλαδή: την επιλογή των υποστρωμάτων για την
ανάπτυξη των δενδρυλλίων, την ύδρευση και τη γονιμοποίηση και όλες τις
διαδικασίες φυτο-υγιεινής, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν όχι μόνο στα φυτά,
αλλά και στα μανιτάρια.
Πέρα από την οικολογική σημασία των μυκορριζικών ενώσεων, πρέπει
κανείς να λάβει υπόψη το υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον ενός μεγάλου αριθμού
μανιταριών που παρέχουν οφέλη στα φυτά τα οποία τα φιλοξενούν, αλλά επίσης
παράγουν καρποφόρα υψηλής αξίας εξαιτίας των γαστρονομικών τους ιδιοτήτων. Η
αξία της παραγωγής των μανιταριών μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπεράσει
αυτή της ξυλείας και της παραγωγής κάστανου.
Το σχέδιο αποσκοπεί να δημιουργήσει μία σειρά εργασιών για την
αναζήτηση τεχνικών, οι οποίες θα επιτρέψουν τη μυκορριζοποίηση καστανιών σε
φυτώρια. Στην περίπτωση του εμβολιασμού των δενδρυλλίων του φυτωρίου, αυτό
σημαίνει την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη την
αποτελεσματικότητα της μυκορριζοποίησης και τις τεχνικές και οικονομικές
παραμέτρους, προκειμένου να αποφευχθεί το μεγάλο οικονομικό κόστος των
δενδρυλλίων.
4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

Ο στόχος του Research and Forest Experiences Department του
Valonsadero (DIEF) στα πλαίσια του σχεδίου είναι η παραγωγή και ο έλεγχος των
μυκορριζοποιημένων φυτών:
· Μελέτη της μυκορριζοποίησης σε άγριες συνθήκες και παραγωγή
φυτών που αναπαράγουν αυτές τις συνθήκες.
· In vitro μυκορριζοποίηση του Castanea sativa και Boletus pinophilus.
· In vivo μυκορριζοποίηση του Castanea sativa και Laccaria bicolor.
· Επανέλεγχος της αντοχής των μυκορριζών.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:
Το σχέδιο αποσκοπεί να χαρακτηρίσει και να αποτιμήσει το επίπεδο

αποικιοποίησης των φυτών που έχουν εμβολιαστεί με τα βρώσιμα εκτομυκκοριζικά
μανιτάρια από τη στιγμή της παραγωγής και του εμβολιασμού στα φυτώρια ως την
εγκατάστασή τους σε άγριες συνθήκες.

Εικόνα 4. Laccaria bicolor. Πηγή: Juan Antonio Sánchez
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Όπως σε οποιαδήποτε βιοτεχνολογική δράση έρευνας και ανάπτυξης, η
λήψη, παραγωγή και βιώσιμη εφαρμογή των εμβολίων μυκορριζικών μανιταριών,
απαιτεί τρία κύρια βήματα:
·
·

·

ΦΑΣΗ 1: Συλλογή καρποφόρων των ειδών Laccaria bicolor και
Boletus.
ΦΑΣΗ 2: Μορφολογική και μοριακή αποτίμηση της αντοχής που
παρουσιάζουν τα δέντρα καστανιάς σε συμβίωση με εκτομυκορριζικά
μανιτάρια (Laccaria bicolor (Maire) Orton) αναφορικά με τη μάχη
ενάντια στη μελάνωση (Phytophtora cinnamomi Rands και
Phytophtora cambivora (Petri) Buissman).
ΦΑΣΗ 3: Ελεγχόμενη παραγωγή μυκηλίων από εδώδιμα
εκτομυκορριζικά μανιτάρια που σχετίζονται με τις καστανιές
(Boletus), για την μυκορριζοποίηση των δέντρων καστανιάς.

Σχέδιο Ανάπτυξης Φάση 1
Συλογή καρποφόρων
Γενικό σχεδιο εργασίας

Επανέλεγχος σχεδίου
Δράσεις αξιολόγησης

Συντονισμός έργου

Σχέδιο διαχείρισης

Σχέδιο για αξιοποίηση

ποιοτικού μυκηλίου

αποτελεσμάτων: μηκύλιο

Σχέδιο αξιοποίησης

Σχέδιο Ανάπτυξης Φάσης 2
Πεδίο

Ταξινομία καρποφόρων Laccaria bicolor

Εργαστήριο

Περιγραφή και χαρακτηρισμός

Παραγωγή μυκηλίου

Ανάλυση αντίστασης
σε παθογόνους μύκητες

Πεδίο

Επίπεδο αντοχής των μυκορριζών

Βιομηχανία

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων
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Σχέδιο Ανάπτυξης Φάση 3
Συλλογή καρποφόρων Boletus

Πεδίο

Εργαστήριο
Λήψη μυκηλίου

Ταξινομική περιγραφή και μοριακός χαρακτηρισμός

In vitrο εμβολιασμός με καστανιές

Πεδίο

Αποτίμηση της αντοχής σε άγριες συνθήκες

Βιομηχανία

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

6.

Περιγραφή των προϊόντων και αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής:

Ανάμεσα στα οφέλη για τους πελάτες σε σχέση με άλλες προσφορές της
αγοράς, μπορούμε να τονίσουμε τα ακόλουθα:
α) Η χρήση των μυκορριζοποιημένων φυτών βελτιώνει την ανάπτυξή
τους.
Αυτό συμβαίνει γιατί το φυτό είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερο
όγκο χώματος από εκείνον τον οποίο θα έφτανε κανονικά με τις ρίζες του. Επιπλέον, το
φυτό είναι σε καλύτερη θέση να έχει πρόσβαση σε διάφορα στοιχεία (φώσφορο, άζωτο,
ασβέστιο και κάλιο) και νερό από το έδαφος.
Στην αγορά όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα, δεν υπάρχουν προσφορές
καστανιών μυκορριζοποιημένων με μυκήλιο από Laccaria bicolor (Maire) Orton
και άλλα είδη Boletus.
β) Οι καστανιές προστατεύονται περισσότερο από τις κλιματικές
αλλαγές.Η προστασία την οποία προσφέρουν τα μανιτάρια επιτρέπει την υψηλότερη
αντοχή των φυτών στις αλλαγές της θερμοκρασίας και στη διαδικασία οξείδωσης του
εδάφους, η οποία προωθείται από την παρουσία θειαφιού, μαγνησίου και αλουμινίου.
γ) Οι καστανιές δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή στις επιθέσεις παρασίτων.
Κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις των μυκήτων μπορούν να οδηγήσουν
στην ενεργοποίηση των ριζών των φυτών για μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με τα
φυτά χωρίς μυκόρριζα, καθώς και την έκλυση αντιβιοτικών ουσιών ως αντίδραση στην
παρουσία διαφόρων παρασίτων. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αναφορικά με τη
μελάνωση.
δ) Οι καστανιές επιδεικνύουν μεγαλύτερη μακροβιότητα. Έχει αποδειχθεί
ότι κάποια δέντρα χωρίς μυκόρριζα παρουσιάζουν προβλήματα επιβίωσης μετά τα 2
έτη.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Εικόνα 5. Φύτεμα καστανιών. Πηγή: IRMA SL.
ε) Η εμπορευματοποίηση των φυτών με μυκόρριζα προσφέρει
πιθανότητες διείσδυσης σε νέες αγορές και οικονομικές εναλλακτικές, καθώς
προωθεί την αναγέννηση του είδους, το οποίο σε πολλές περιοχές βαίνει μειούμενο
εξαιτίας ασθενειών που το επηρεάζουν.
στ) Άλλη μία παράμετρος την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι
πολλά εκτομυκορριζικά μανιτάρια έχουν τμήματα τα οποία τρώγονται και
αποτιμώνται αρκετά και συνεπώς αποτελούν έναν επιπλέον σημαντικό πόρο για
αξιοποίηση στους μελλοντικούς πληθυσμούς των καστανιών.
Σε αντίθεση με τα καλλιεργημένα μανιτάρια, τα εκτομυκόρριζα
συλλέγονται μόνο στο φυσικό τους περιβάλλον. Η αύξηση στη ζήτησή τους έχει
οδηγήσει στη μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών καλλιέργειας, προκειμένου να
επιτευχθεί βιώσιμη παραγωγή τους σε φυσικά δάση.
Τέλος, πρέπει να πούμε ότι ο χώρος της σύγχρονης καλλιέργειας κάστανου
πρέπει να λάβει υπόψη τις διάφορες μικροβιολογικές παραμέτρους όπως αυτές
σχετίζονται με το έδαφος, καθώς αποτελούν χρήσιμους πόρους για τη διατήρηση
της παραγωγής σε οικονομικά βιώσιμα επίπεδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί
μέσω της υλοποίησης πρακτικών που λαμβάνουν υπόψη τα οφέλη και την αξία των
μανιταριών που σχετίζονται με τις ρίζες των δέντρων.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Περιλαμβάνοντας το σχέδιο μέσα σε φάση βιομηχανοποίησης, θα
επιτευχθεί υψηλότερος αντίκτυπος στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Από τη μία,
κάποιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν σε άμεση σχέση με τις δράσεις του
σχεδίου. Από την άλλη, κάποιες άλλες έμμεσες θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα
της εμπορευματοποίησης των προϊόντων του σχεδίου (καστανιές με μυκόρριζα).
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Το εργατικό δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για τη βιομηχανοποίηση πρέπει
να έχει επιστημονικό και ερευνητικό υπόβαθρο, καθώς και παραγωγικές και εμπορικές
γνώσεις, προκειμένου το τελικό προϊόν να είναι ιδιαίτερα ευρύ και όσο καινοτόμο
γίνεται. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης βιοτεχνολογικών τεχνικών για
την παραγωγή μυκηλίου και του εμβολιασμού των καστανιών με συγκεκριμένους
μύκητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την διαδικασία
παραγωγής και εμπορευματοποίησης, θα απαιτηθούν τα ακόλουθα επαγγελματικά
περιγράμματα:
·
Ένας τεχνικός, ο οποίος θα διεξάγει τις δραστηριότητες που
σχετίζονται με την παραγωγή του μυκηλίου. Απαιτούνται
βιολόγοι, αγρονόμοι ή άτομα με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε
αυτόν τον τομέα.
·
Ένας τεχνικός υπεύθυνος για τη διενέργεια της καλλιέργειας και
εμβολιασμού των καστανιών, προκειμένου να οδηγηθούμε σε
ποιοτικά δέντρα. Απαιτούνται βιολόγοι, αγρονόμοι ή άτομα με
πιστοποιημένη εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα.
·
Τέσσερις ειδικοί υπεύθυνοι για την παραγωγή καστανιών και τη
συντήρησή τους μόλις εμβολιαστούν με τους μύκητες.
Απαιτούνται μηχανικοί δασών, μηχανικοί γεωργίας ή άτομα με
πιστοποιημένη εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα.
·
Ένας τεχνικός υπεύθυνος για το εμπορικό τμήμα και την τεχνική
βοήθεια. Απαιτούνται μηχανικοί δασών, μηχανικοί γεωργίας ή
άτομα με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα.
β) Καλλιέργεια καστανιών στη Dobrudja (CEDER): Οι καστανιές της Dobrudja
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Στα εδάφη της Ζωνικής Ένωσης για την Ανάπτυξη (Zonal Development
Association) της Medgidia, τα δάση καλύπτουν μόλις το 0,3% της συνολικής
επιφάνειας της περιοχής. Παράλληλα, η περιοχή αυτή εκτίθεται σε ισχυρή ξηρασία.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, η κάλυψη των περιοχών με
βλάστηση και η υλοποίηση ολοκληρωμένων μέτρων ενάντια στην ξηρασία είναι
δράσεις που περιλαμβάνονται στην εθνική στρατηγική προκειμένου να
αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσμενείς συνθήκες.

Εικόνα 1: Χάρτης που δείχνει
τις καστανοκαλλιέργειες.
Πηγή: Τμήμα Δασοκομίας της Constanta.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιέργειες καστανιάς μπορούν να οδηγήσουν
σε ποικιλόμορφες επιρροές στο τοπικό μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και ότι οι
καρποί του κάστανου είναι γνωστοί για τη γεύση τους (σε κάποιες περιοχές
θεωρούνται λιχουδιές), αλλά και για τις θεραπευτικές τους δράσεις, η ανάγκη για τη
δημιουργία και την ανάπτυξη αυτών των φυτειών φαίνεται δικαιολογημένη.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Η καλή πρακτική σχετίζεται με το θέμα «Καλλιέργεια Κάστανου», το οποίο
είναι μία από τις κύριες θεματικές που συναντώνται στα πλαίσια του σχεδίου Myrcas .
Το θέμα αυτό σχετίζεται στενά με τις δράσεις της Ζωνικής Ένωσης για την Ανάπτυξη
της Μedgidia.
Στην περίπτωση αυτής της καλής πρακτικής, ο κύριος στόχος είναι η
δημιουργία και προετοιμασία ενός εκταρίου για την παραγωγή εδώδιμων κάστανων
στην περιοχή Cuza Voda.
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Cuza-Voda, η διάβρωση από τους ανέμους
αποτελεί σύνηθες φαινόμενο και επηρεάζει τα περισσότερα αμμώδη εδάφη, καθώς
αυτά δεν καλύπτονται από βλάστηση.
Η εγκαθίδρυση της νέας καλλιέργειας αύξησε τη σταθερότητα της
επιφάνειας και εγκλώβισε τα σωματίδια σκόνης σε σταθερές δομές.
Η καλλιέργεια των καστανιών διατήρησε και βελτίωσε την οικολογική
ισορροπία του τοπίου. Συνεπώς, η προώθηση της δασικής βλάστησης βασίζεται στην
ιδέα της αναδόμησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας και των περιβαλλοντικών
συνθηκών.
Στη Ρουμανία, οι καστανιές οι οποίες παράγουν εδώδιμα κάστανα μπορούν
να προσαρμοστούν με ευκολία σε εξειδικευμένους κήπους, αλλά και στα όρια και το
κέντρο των δασών. Στους οπωρώνες, οι καστανιές δεν καλλιεργούνται μόνο ως
μονοκαλλιέργεια (μόνο Castanea sativa), αλλά αναμειγνύονται επίσης με άλλα είδη
φρούτων, δημιουργώντας τον μεικτό οπωρώνα.

Εικόνα 2: Καστανιά.
Πηγή: Τμήμα Δασονομίας της Constanta.
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Τα άμεσα αποτελέσματα της εφαρμογής της καλλιέργειας, ήταν τα ακόλουθα:
·
Δημιουργία περιοχών προστασίας.
·
Οικολογική επαναφορά της ακαλλιέργητης γης.
·
Βελτίωση της ποιότητας του τοπίου.
·
Επαναφορά της παραγωγικής δυνατότητας κάποιων εδαφών, τα οποία
την είχαν χάσει εξαιτίας της αύξησης των δράσεων αναδόμησης της
περιοχής.
·
Αναδόμηση των περιοχών που είχαν διαβρωθεί από ύδατα και περιοχών
στις οποίες η διάβρωση είχε ως αιτία το νερό και τον αέρα.
·
Κεφαλαιοποίηση του δάσους και των καρπών.
·
Παραγωγή μελιού από καστανιές.
4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

Η Ζωνική Ένωση για την Ανάπτυξη της Μedgidia (ADZM) δημιουργήθηκε το
2005, μέσω της ένωσης εφτά κοντινών κοινοτήτων: του Δήμου της Medgidia και των
χωριών και κωμοπόλεων: Castelu, Mircea-Voda, Cuza Voda, Tortoman, Silistea και
Pestera.
Οι κύριοι στόχοι της ένωσης είναι;
·
·
·

Στήριξη του κοινωνικού κεφαλαίου των κατοίκων της περιοχής.
Στήριξη των κοινοτήτων προκειμένου να προωθηθούν δράσεις που
βασίζονται στην κινητικότητα των πολιτών.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι σκοποί της είναι:
·
·
·
·

Αύξηση των δυναμικών δραστηριοτήτων και αλλαγή στάσης.
Προώθηση των ευκαιριών για όλους, δίνοντας προτεραιότητα στην
κοινωνική και προσωπική τους ανάπτυξη.
Προώθηση της υψηλής ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες, με
μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών.
Επανίδρυση και ενδυνάμωση της φυσικής κληρονομιάς.

Η ένωση έχει το ρόλο της αναγνώρισης των εκτάσεων ακαλλιέργητης γης και
των προτεραιοτήτων προσέγγισης.
Επιπλέον, έχει τους ακόλουθους ρόλους: διεκπεραίωση όλων των
απαραιτήτων εγγράφων για την απόκτηση των εδαφών, συντονισμός όλων των
οικονομικών πόρων και προώθηση της ποιότητας στην εργασία.
Η Ζωνική Ένωση για την Ανάπτυξη της Μedgidia έχει επίσης αναπτύξει
στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης (2007-2013) για όλες τις κοινότητες που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η ένωση βασίζεται σε μία ομάδα, η οποία αποτελείται από 4 ειδικούς που
έχουν τετραετή εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών σχεδίων. Υπάρχουν επίσης
εκπαιδευτές και σύμβουλοι σε επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τους
φυσικούς πόρους. Η ομάδα επίσης περιλαμβάνει 12 αναπτυξιακούς πράκτορες.
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5. Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:
Οι εργασίες περιλάμβαναν κλάδεμα και ξεχορτάριασμα στην επιλεχθείσα
περιοχή.
Η παρουσία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη ποιοτικών καστανιών,
οι οποίες θα παράγουν εδώδιμα κάστανα σε καλές, παραγωγικές και υγειονομικές
συνθήκες.

Εικόνα 3: Καρπός κάστανου. Πηγή: OSPA Constanta.
Σήμερα η χρήση λιπασμάτων για την καλλιέργεια της καστανιάς δε
συνηθίζεται. Στην περίπτωση χρήσης τους, είναι σημαντικό να επιλέξουμε το
κατάλληλο για τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις ανάγκες του φυτού. Το
ασβέστιο για παράδειγμα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όχι μόνο για το
έδαφος αλλά και για το φυτό.
Υπάρχει δυνατότητα χρήσης λιπάσματος που προέρχεται από ζώα σε κάποια
χωράφια και σε κάποια άλλα, άλλα είδη οργανικών λιπασμάτων.
Συνήθως δεν απαιτείται η χρήση αυτών των λιπασμάτων σε ετήσια βάση.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε 2 ή 3 χρόνια, ανάλογα με το φυτό και την
κατάσταση του εδάφους.
Όσον αφορά στις καστανιές, η ανάπτυξή τους σε όξινα εδάφη οδηγεί σε
πρόβλημα με το ασβέστιο, καθώς το ασβέστιο φαίνεται είτε να απουσιάζει από το
έδαφος, ή να έχει ξεπλυθεί.
Για να βελτιωθεί η παραγωγή του φυτού, μπορούμε να προβούμε σε
μπόλιασμα. Συνήθως, οι παραγωγοί προβαίνουν σε αυτές τις δράσεις με είδη τα οποία
θεωρούνται κατάλληλα για τη διαδικασία. Το μπόλιασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εάν τα φυτά πάσχουν από κάποια ασθένεια, έχουν υποστεί κατάρρευση από
χτυπήματα ή δαγκώματα ζώων ή έχουν αλλοιώσεις που προέρχονται από παθογόνα.
Μέσω του κοψίματος των δέντρων, βελτιώνεται η ανάπτυξη των κλαδιών
που έχουν κοπεί και το κόψιμο των λιγότερο υγειών κλαδιών εντοπίζεται,
προκειμένου τα κλαδιά αυτά να γίνουν πιο πλατιά και να παράγουν καρπούς πιο
εύκολα και πιο γρήγορα.
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Εικόνα 4: Καλλιέργεια κάστανου. Πηγή: Τμήμα δασοκομίας της Baia Mare.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:

Ένα από τα είδη καστανιάς που παράγει εδώδιμα κάστανα είναι η Castanea
sativa , η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό δέντρο και μπορεί να βρεθεί σε
υψόμετρο από 100 ως 1000 μέτρα. Εάν το είδος αυτό φυτευτεί με τη χρήση σπόρων,
δεν θα είναι σε θέση να παράγει καρπούς πριν το 13ο-14ο έτος. Εάν μπολιαστεί,
μπορεί να πάρει ακόμη και 15 χρόνια πριν αρχίσει να παράγει άνθη και καρπούς.
Εάν όλες οι κλιματικές συνθήκες, αλλά και η προστασία και υγρασία είναι
ευνοϊκές, οι καστανιές αυτές θα αναπτύσσονται συνεχώς, θα είναι ιδιαίτερα
παραγωγικές και δεν θα έχουν «κακά χρόνια». Οι καρποί (κάστανα) έχουν τη ίδια
σύνθεση με το σιτάρι και αποτελούν σημαντική πηγή υδατανθράκων, φώσφορου,
λεκιθίνης και βιταμίνης C. Περιλαμβάνουν επίσης πρωτεΐνες, λιπίδια, ασβέστιο,
σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και κάλιο και η θερμιδική τους αξία είναι 200 θερμίδες
ανά 100 γραμμάρια.
Τα κάστανα είναι νόστιμα και χρησιμοποιούνται ως εκλεκτά υλικά από τους
παραγωγούς σοκολάτας και άλλων ντελικατέσεν, ενώ πολλές φορές γίνονται ψητά ή
τηγανητά.
Η διαδικασία φουρνίσματος ή ψησίματος μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε
ολόκληρα φρούτα ή κομμάτια τους, με τη δεύτερη επιλογή να οδηγεί στην παραγωγή
αλευριού από κάστανο, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία πουρέ
κάστανου.
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Εικόνα 5: Επεξεργασία κάστανου. Πηγή: OSPA Constanta.

Ο πουρές κάστανου είναι από τα ελάχιστα προϊόντα που μπορούν να
διατηρήσουν σε μεγάλη συγκέντρωση όλες τις βιταμίνες του φρέσκου καρπού, αν
προετοιμαστεί με τη χρήση θέρμανσης.
Υπάρχει επίσης ένα είδος πιάτου από την Κορσική (το οποίο ονομάζεται
polenta), το οποίο χρησιμοποιεί ως κύριο συστατικό το γλυκό αλεύρι το οποίο
προέρχεται από εδώδιμους καρπούς κάστανου.
Η ξυλεία αυτών των δέντρων είναι όμορφη και ανθεκτική και
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επίπλων, βαρελιών, υλικών για ξιφασκία ή και για
την κατασκευή δοκαριών για τις στέγες διαφόρων κτισμάτων.
Το ξύλο της καστανιάς έχει την τάση να σπάει και να καμπυλώνει σημαντικά
με την πάροδο των ετών και αυτός είναι ο λόγος που η χρήση του σε μεγάλες
κατασκευές έχει περιοριστεί.
Ο φλοιός της καστανιάς επίσης αποτελεί πηγή τανίνης, της οποίας η
φαρμακευτική δράση είναι γνωστή. Οι σπόροι επεξεργάζονται προκειμένου να
ληφθεί το εκχύλισμα κάστανου, το οποίο συνήθως πωλείται σε κάψουλες που
χρησιμοποιούνται για προβλήματα πίεσης και ιδιαίτερα για προβλήματα τα οποία
σχετίζονται με τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο φλοιός της καστανιάς μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αφέψημα, το οποίο ρίχνει τον πυρετό.
Τα φύλλα των δέντρων της καστανιάς έχουν ηρεμιστική δράση όταν
κανείς μυρίσει το άρωμά τους και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται σε μορφή
εκχυλίσματος στη θεραπεία της βρογχίτιδας.
Το μέλι από καστανιές είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία (χρησιμοποιείται ως
θεραπευτικό μέσο ενάντια στην αναιμία, τα μικρόβια αλλά αποτελεί και πηγή
ιχνοστοιχείων) και συνιστάται για παθήσεις του στομάχου, των εντέρων και των
νεφρών. Βελτιώνει επίσης την κυκλοφορία του αίματος και χρησιμοποιείται σε
ασθένειες των οστών.
Στον κόσμο των καλλυντικών, μάσκες με κάστανο και μέλι έχουν μεγάλη
αξία για όλα τα είδη επιδερμίδας, χάρη στις αντιφλεγμονώδεις τους ιδιότητες και την
ικανότητά τους να μειώνουν την ευαισθησία των τριχοειδών αγγείων και να
προστατεύουν από τις ακτίνες UV.
Συνεπώς, οι καλλυντικές αυτές μάσκες προστατεύουν το δέρμα και
περιορίζουν τις εκκρίσεις των σμηγματογόνων αδένων.
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7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:
Οι φυτείες κάστανου που έχουν δημιουργηθεί αποσκοπούν στη βελτίωση
των οικολογικών συνθηκών. Η τροποποίηση επιλεγμένων εδαφών που πλήττονται
από το φαινόμενο της διάβρωσης και η αξιοποίησή τους για να παραχθούν καρποί και
άλλες καλλιέργειες θεωρείται δραστηριότητα εθνικής σημασίας και αποσκοπεί στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Η εγκαθίδρυση της καλλιέργειας των καστανόδεντρων στην Medgidia
(περιοχή Cuza-Voda) δικαιολογείται επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις θεραπευτικές
ιδιότητες των καρπών του κάστανου και την υπέροχη γεύση τους.

Εικόνα 6: Κάστανα. Πηγή: Τμήμα δασοκομίας της Baia Mare.
Οι μεγάλοι κύκλοι παραγωγής δεν έφεραν μόνο οικονομική ικανοποίηση
(μέσω των προϊόντων, της ποιότητας της ξυλείας και των καρπών και της μείωσης των
δαπανών), αλλά και κοινωνική ικανοποίηση, μέσω των αποτελεσμάτων και της
επιρροής σε γειτονικές περιοχές.
Επιπλέον του ελαφρού οικολογικού αντίκτυπου που έχει η καλλιέργεια,
πρέπει επίσης να αναφερθεί και ο οικονομικός αντίκτυπος: Οι σχετικές επενδύσεις
οδήγησαν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και συμβάλλανε στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Οι νέες θέσεις εργασίας και προσφορές εργασίας θα διασφαλιστούν για τους
απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας
γνώσης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα προώθησης της τεχνολογίας της
καλλιέργειας κάστανου.
Η καλλιέργεια του κάστανου θα συνδράμει επίσης στη δημιουργία
καταστημάτων που θα πωλούν τρούφες, το αποτέλεσμα της συμβίωσης ανάμεσα σε
φυτά και μανιτάρια.
Η δράση αυτή θα οδηγήσει επίσης σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα, τα οποία συνδράμουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
και του τοπίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα θεραπευτικά οφέλη και την υπέροχη γεύση των
καρπών κάστανου, η εφαρμογή της καλλιέργειας Castanea sativa sp. έχει φέρει και θα
συνεχίσει να φέρνει υγιή αποτελέσματα όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και
τους παραγωγούς.
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γ) Καλλιέργεια καστανιών και μανιταριών στην Καστανιά (Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ):
Μια συμβιωτική σχέση ανάμεσα σε δύο τοπικά προϊόντα
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):
Η Καστανιά είναι ένα μικρό παραδοσιακό χωριό, το οποίο βρίσκεται στο
Δήμο Ιτάμου, ο οποίος με τη σειρά του ανήκει στο Νομό Καρδίτσας. Ο νομός
Καρδίτσας ανήκει γεωγραφικά και διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας της
Κεντρικής Ελλάδας. Στο χωριό μπορεί να φτάσει κανείς πολύ γρήγορα από την
Καρδίτσα, καθώς απέχει μόλις 25 χλμ.
Το γραφικό χωριό Καστανιά είναι χτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων και
έχει περίπου 370 μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα ιδιαίτερα γοητευτικό ορεινό χωριό,
το οποίο βρίσκεται στην πλαγιά της κορυφής Τσούκα του όρους Ίταμος. Χάρη στην
τοποθεσία του και την πυκνή βλάστηση, έχει μεταμορφωθεί σε τουριστικό
προορισμό, τόσο τους θερινούς, όσο και τους χειμερινούς μήνες. Το χωριό μπορεί
επίσης να υπερηφανευτεί για μια μακρά ιστορία, καθώς η τοποθεσία του κάστρου του
έχει προσδιοριστεί ως η τοποθεσία της αρχαίας πόλης Μενελαϊδας και ρωμαϊκοί
τάφοι έχουν επίσης βρεθεί στην περιοχή.
Η πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού ασχολούνται με την παροχή
τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες (καταλύματα και εστιατόρια) και με
αγροτικές δραστηριότητες, για τις οποίες το χωριό είναι ιδανικό εξαιτίας της
πλούσιας βλάστησης.

Εικόνα 1: Χάρτης του Νομού Καρδίτσας.
Πηγή: Ιστοσελίδα της Νομαρχίας.
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2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Η καλή πρακτική που παρουσιάζεται εδώ δεν εντάσσεται αμιγώς και μόνο
στην κατηγορία της βιολογικής καλλιέργειας, καθώς αποσκοπεί στο να παρουσιάσει
την αξιοποίηση ενός είδους καλλιέργειας (αυτό της καστανιάς, το οποίο υπάρχει σε
αφθονία στην περιοχή) προκειμένου να διευκολύνει την καλλιέργεια ενός άλλου
είδους, εξίσου χρήσιμου και ιδιαίτερα εμπορικού, όπως είναι το μανιτάρι. Η
καλλιέργεια κάστανου δεν έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο εξαιτίας των ιδιαίτερα
κοπιαστικών συνθηκών καλλιέργειας που απαιτούνται προκειμένου να παραχθεί ένα
ποιοτικό τελικό προϊόν και αυτός είναι ο λόγος που οι καλλιεργητές της περιοχής
άρχισαν να στρέφονται στην εναλλακτική λύση της καλλιέργειας μανιταριών, τα
οποία είναι υψηλής ποιότητας και μελλοντικά είναι δυνατόν να προωθηθούν σε
μεγαλύτερες αγορές.
Η καλή πρακτική αποσκοπεί στο να δείξει την αλληλεπίδραση ανάμεσα
σε δύο διαφορετικά είδη και την συμβιωτική τους σχέση, η οποία είναι δυνατόν να
αξιοποιηθεί οικονομικά.
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Παρά το γεγονός ότι το χωριό είναι διάσημο για τις πολλές
καστανιές που υπάρχουν στην γύρω περιοχή-εξ ου και το όνομά του- δυστυχώς,
εξαιτίας της εγκατάλειψης ή παύσης της συστηματικής καλλιέργειας της καστανιάς, η
παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά και η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολείται με την
παροχή τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες. Παρά το γεγονός ότι τα κάστανα
τα οποία παράγονται στο χωριό και τη γύρω περιοχή είναι στην ολότητά τους
βιολογικά και καλλιεργούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς τη χρήση
ζιζανιοκτόνων, οι ασθένειες που μπορεί να πλήξουν τα δέντρα, η χαμηλή τιμή του
τελικού προϊόντος και τα ελάχιστα οικονομικά οφέλη σε συνδυασμό με τα ανύπαρκτα
κίνητρα, έχουν οδηγήσει στη μείωση των αξιοποιούμενων δέντρων.

Εικόνα 2: Γέρικη καστανιά. Πηγή: Στέλιος Παπαευθυμίου

Δεδομένου του ότι οι κορμοί των δέντρων είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για
την καλλιέργεια δημοφιλών τύπων μανιταριών, μια μικρή ομάδα καλλιεργητών από
την περιοχή έχει υιοθετήσει μία διαφορετική εναλλακτική, καθώς αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν τους κορμούς και να τους εμβολιάσουν με μυκήλιο,
καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο μανιτάρια.
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Μέσω αυτής της προσέγγισης, αποσκοπούν στο να οδηγηθούν στην
παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος το οποίο αρχικά προωθείται στα τοπικά
τουριστικά καταλύματα και τα εστιατόρια της περιοχής και αργότερα, θα οδηγήσει
σε καλλιέργεια μεγαλύτερης κλίμακας.
4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

Η καλή πρακτική που παρουσιάζεται είναι σε αρχικό στάδιο της υλοποίησής
της και πραγματοποιείται στην ουσία από μία μη-οργανωμένη ομάδα παραγωγών, οι
οποίοι εκτέθηκαν στη μεθοδολογία και δυναμική της καλλιέργειας μανιταριών, όπως
αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη δέντρων καστανιάς στην περιοχή, μέσω της
ενημέρωσης που έλαβαν από την τοπική τους Αναπτυξιακή Εταιρία. Η ομάδα αυτή
επέκτεινε τις γνώσεις της πάνω στο αντικείμενο μέσω της προσωπικής μελέτης και
ξεκίνησε την προσπάθεια παραγωγής ενός εναλλακτικού, ποιοτικού προϊόντος.
Η άτυπη αυτή ομάδα αποτελείται από 5 άτομα, ιδιοκτήτες δέντρων καστανιάς
στην περιοχή.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Τα μανιτάρια καλλιεργούνται μέσω της χρήσης διαφόρων συστημάτων, τα
οποία ξεκινάνε από σχετικά απλά και φτηνά και φτάνουν μέχρι ιδιαίτερα ακριβά και
εξειδικευμένα. Η εν λόγω ομάδα καλλιεργητών έχει επιλέξει μια πολύ απλή μέθοδο,
μέση του εμβολιασμού με τη μορφή «σάντουιτς», η οποία αξιοποιεί
φρεσκοκομμένους κορμούς από υγιή δέντρα καστανιάς (με μήκος περίπου 40-50
εκατοστά και πλάτος γύρω στα 15 εκατοστά), οι οποίοι κόβονται κατά μήκος. Στα
ανοίγματα τοποθετείται μυκήλιο (για την ακρίβεια, ένα μείγμα από μυκήλιο και
πριονίδι), τα καλύπτει εντελώς και τότε τα δύο πλέον τμήματα του κορμού ενώνονται
το ένα με το άλλο δημιουργώντας το «σάντουιτς» και μετά, δένονται σφιχτά με
σπάγκο.
Οι εμβολιασμένοι κορμοί τοποθετούνται μέσα σε ευρύχωρες πλαστικές
σακούλες, οι οποίες και κλείνονται χαλαρά. Οι κορμοί μεταφέρονται σε υπόγεια και
το μυκήλιο αναπτύσσεται πάνω τους μέσα σε δύο μήνες περίπου, εάν η θερμοκρασία
κυμαίνεται από 20-30 βαθμούς.
Η επιλεγμένη τοποθεσία πρέπει να είναι σκιερή και προστατευμένη από τον
άνεμο. Οι κορμοί τότε αφαιρούνται από τις σακούλες και τοποθετούνται σε οριζόντια
θέση στο έδαφος, με τις τομές προς τα πάνω. Εάν οι κορμοί και το έδαφος
διατηρήσουν την απαραίτητη υγρασία, παράγονται περισσότερα μανιτάρια. Η
συγκεκριμένη μέθοδος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παραγωγή μανιταριών για τα
επόμενα τρία χρόνια. Οι εμβολιασμένοι κορμοί παράγουν μανιτάρια μετά από ένα
διάστημα 3-6 μηνών.
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Εικόνα 3: Μανιτάρια Πλευρώτους που μεγαλώνουν πάνω σε ένα κούτσουρο.
Πηγή: Στέλιος Παπαευθυμίου.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:

Η καλλιέργεια μανιταριών σε επαγγελματική κλίμακα απαιτεί ιδιαίτερες
ικανότητες διαχείρισης και το σύνηθες λάθος που κάνουν οι νέοι καλλιεργητές, είναι
να πιστέψουν πως η καλλιέργειά τους είναι εύκολη. Κάποιες φορές οι νέοι
καλλιεργητές αδυνατούν να κατανοήσουν πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά του
μανιταριού και ότι το κάθε είδος απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό, προκειμένου να
οδηγηθούν στην παραγωγή ποιοτικών μανιταριών, με δυνατότητα εμπορικής
αξιοποίησης.
Η ομάδα των παραγωγών, η οποία είναι ενεργή στην παραγωγή μανιταριών
για τα 3 τελευταία χρόνια, αποφάσισε να ξεκινήσει σε μικρή κλίμακα και να επεκταθεί
αργά, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, έχουν ασχοληθεί με την
καλλιέργεια των ακόλουθων ειδών μανιταριών, τα οποία είναι ιδανικά για τους
κορμούς των καστανιών:
§
§

Σιιτάκε (Lentinus Edodes)
Πλευρώτους ( Pleurotus Osteratus)

Μέχρι στιγμής έχουν παραχθεί μανιτάρια αυτών των δύο ποικιλιών, τα οποία
αρχικά προωθήθηκαν σε τοπικά τουριστικά καταστήματα (εστιατόρια και
καταστήματα τα οποία πωλούν τοπικά προϊόντα) και έχουν αξιοποιηθεί και στην
τοπική παραδοσιακή μαγειρική, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Εικόνα 4: Αποξηραμένα μανιτάρια Σιιτάκε. Πηγή: Στέλιος Παπαευθυμίου.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Οι καλλιεργητές είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να αποφύγουν τον
κίνδυνο μηνύσεων (λόγω για παράδειγμα της ύπαρξης μικροοργανισμών, στην
έκθεση των οποίων τα μανιτάρια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα) και προσέχοντας έτσι
ώστε το υπόστρωμα που χρησιμοποιούν να μην περιέχει ζιζανιοκτόνα και άλλες
τοξίνες, μέσω της χρήσης υψηλής ποιότητας, εμπορικού μυκηλίου και μέσω της
διατήρησης συνθηκών υγιεινής και αρχείων παραγωγής.
Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της καλής πρακτικής βρίσκεται σε σχετικά
πρώιμο στάδιο, η ομάδα των καλλιεργητών σκέφτεται να δημιουργήσει μια μικρή
επιχείρηση και έτσι να εμπλακεί σε μία περισσότερο ενεργή και επαγγελματική
προώθηση και επεξεργασία, προκειμένου τα προϊόντα τους να αποκτήσουν
αξιοπιστία σε μία διευρυμένη αγορά.

7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Η πρωτοβουλία για την καλλιέργεια μανιταριών σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα
δέντρα καστανιάς προέρχεται από μία ομάδα καλλιεργητών, οι οποίοι επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν τους τοπικούς πόρους μέσω μιας ελάχιστα παρεμβατικής
μεθοδολογίας, προκειμένου να παράγουν ένα τελικό προϊόν με τη δυνατότητα
προώθησης σε μεγαλύτερες αγορές. Η πρωτοβουλία προέρχεται από άτομα τα οποία
επιθυμούν να παραμείνουν στην περιφέρεια, ψάχνοντας ταυτόχρονα για βιώσιμες
εναλλακτικές για να μπορούν να συντηρηθούν. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία
είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτική αναφορικά με την κατανομή του πληθυσμού της, είναι
δύσκολο να βρει κανείς μια ιδέα που να τον διευκολύνει να ζήσει στην περιφέρεια και
όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Τα άτομα που εμπλέκονται είναι στην ουσία αυτοαπασχολούμενα και
επεξεργάζονται την πιθανότητα να μετατρέψουν την καλλιέργεια μανιταριών σε
πλήρη, οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, στηρίζουν την τοπική
οικονομία μέσω της συνεργασίας με μικρές τοπικές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους
τοπικά, ιδιαίτερα ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα.
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2.3. Καλές πρακτικές που σχετίζονται με την Οργανική Γεωργία
2.3.1. Βασικές τεχνικές στην Οργανική Γεωργία.
α) Βασικές τεχνικές οικολογικής γεωργίας στο αγρόκτημα Stepa-Stupina
(CEDER): ERCHESEC – ραγισμένο έδαφος
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Το χωριό Stupina βρίσκεται στην Επαρχία Constanta, στο κεντρικό τμήμα
της Dobrogea, σε απότομο έδαφος με κλίση από 1-4%. Το έδαφος της περιοχής
επηρεάζεται από τη διάβρωση , του χορηγείται σε εβδομαδιαία βάση άζωτο και
περιέχει επίσης νάτριο και κάλιο. Είναι επίσης φτωχό σε λάσπη, η οποία καλύπτει
περίπου 2% της ποτιζόμενης επιφάνειας.

Εικόνα 1: Χάρτης τη Constanta. Πηγή: www.constanta-harta.ro.
Το παλιό όνομα του χωριού (Erchesec, ραγισμένο έδαφος) είναι
αντιπροσωπευτικό του κλίματος της περιοχής, η οποία είναι φτωχή σε βροχοπτώσεις,
με τη στάθμη του βρόχινου νερού να ανέρχεται στα 400 λίτρα/μ2. Επιπλέον, τα
τελευταία τρία χρόνια η βροχόπτωση δεν έφτασε καν στα 300 λίτρα/μ2 το χρόνο. Τα
καλοκαίρια στην περιοχή (από το Μάιο ως τον Ιούλιο) είναι πολύ ζεστά, με περιόδους
3-5 ημερών που η σχετική υγρασία στον αέρα είναι πολύ χαμηλή. Απεναντίας, οι
χειμώνες είναι πολύ κρύοι, με δυνατούς ανέμους και γενικά μικρή βροχόπτωση.
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Στο χωριό δεν υπάρχουν εστίες ρύπανσης, καθώς η συγκεκριμένη
καλλιεργήσιμη γη βρίσκεται περίπου 700 μέτρα από την Εθνική οδό. Συνεπώς, η
μόλυνση και οι επιπτώσεις της είναι πολύ μειωμένες και επιπλέον, η καλλιεργήσιμη
έκταση έχει περιφραχθεί για την προστασία της από το 2003.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;
Η καλή πρακτική σχετίζεται με το θέμα «Βασικές τεχνικές στην οικολογική
γεωργία (ιδίως όσον αφορά την έννοια της περμακουλτούρας), η οποία αποτελεί μία
από τις κύριες θεματικές με τις οποίες ασχολείται το σχέδιο Myrcas .
Το οικολογικό σύστημα της περιοχής είναι έτσι δομημένο, ώστε να μπορεί να
διατηρήσει όλα τα στοιχεία μιας ανθρώπινης κοινωνίας σε ένα φυσικό περιβάλλον:
αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο περιβάλλον, έναν οικολογικό τρόπο
διαβίωσης και επίσης μια φυσική διαδικασία παραγωγής τροφίμων.
Σε αυτό το οικολογικό ή οργανικό σύστημα το οποίο ονομάζεται
«Περμακουλτούρα», οι οικολογικές καλλιέργειες σχεδιάζουν το περιβάλλον με
τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να τους επιτρέπει να διατηρούνται. Βασίζονται σε κάποιες
οικολογικές και βιολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας, τις περισσότερες φορές,
μοντέλα τα οποία ήδη εμφανίζονται στο φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να
αυξήσουν τον θετικό αντίκτυπο και να μειώσουν την εργασία. Συνεπώς, η
«περμακουλτούρα» έχει σαν κύριο στόχο της τη δημιουργία σταθερών και
παραγωγικών συστημάτων, ικανών να ανταπεξέλθουν σε όλες τις ανθρώπινες
ανάγκες και να κάνουν τους ανθρώπους να συνυπάρξουν με το φυσικό τους
περιβάλλον.
Οι οικολογικές διαδικασίες των φυτών, τα ζώα και οι κύκλοι διατροφής τους,
οι κλιματικοί παράγοντες και οι μετεωρολογικοί κύκλοι λαμβάνονται όλα υπόψη.
Οι ανάγκες των κατοίκων διασφαλίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφής, ενέργειας, κατοικιών και
κατάλληλων υποδομών.
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Αυτή η οικολογική καλλιέργεια θεωρείται καλή πρακτική γιατί μέσα σε ένα
σύστημα, οι ανθρώπινες κοινότητες δημιουργούνται και αναπτύσσονται σε αρμονία
με το φυσικό περιβάλλον και μιμούνται τις φόρμες και τον τρόπο κοινωνικοποίησης
στο μικροκλίμα στο οποίο ζούνε.
Αυτού του είδους η πρακτική ελαχιστοποιεί τον ανθρώπινο αντίκτυπο στο
περιβάλλον, κάνοντας ένα αγροτικό σύστημα να λειτουργεί με τον πλέον φυσικό
τρόπο:
Τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της οικολογικής γεωργίας είναι:
·
Αντιστροφή των καλλιεργειών ως απαίτηση για την
αποτελεσματική χρήση των πόρων του αγροκτήματος.
·
Πολύ αυστηρά όρια για τη χρήση παρασιτοκτόνων, συνθετικών και
χημικών εντομοκτόνων, καθώς και λιπασμάτων.
·
Η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι πλήρως
απαγορευμένη.
·
Χρήση πόρων που ήδη υπάρχουν, όπως για παράδειγμα τα
απορρίμματα από τα ζώα του αγροκτήματος και οι ζωοτροφές τους.
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4.

Επιλογή κάποιων δυνατών ειδών φυτών, με ιδιαίτερη αντοχή
ενάντια σε ασθένειες και επιβλαβή φυτά ή ζώα (τα φυτά πρέπει να
είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες).

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

Ο κ. Nicolae Alexe (αγρονόμος με εμπειρία 38 ετών σε αυτόν τον τομέα)
είναι ο διαχειριστής του Stupina Veld.
Αρχίζοντας το 2000, η εταιρία που εμπλέκεται στην καλή πρακτική
κατόρθωσε την οικολογική αγροτική πρακτική και μέσα στο ίδιο έτος έλαβε
πιστοποίηση από οργανισμό πιστοποιήσεων στην Ολλανδία (από τον Ολλανδικό
οργανισμό με την επωνυμία Skal), καθώς εκείνο το χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν
ακόμη οργανισμοί πιστοποίησης στη Ρουμανία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία και επίσης πλήρωσε όλα
τα έξοδα που ενέχονται σε δραστηριότητες αυτού του είδους.

Εικόνα 2: Πιστοποιητικό ποιότητας για την προώθηση της
βιώσιμης γεωργίας στη Ρουμανία Πηγή: S.A STUPINA Veld.
Σήμερα, οι οικολογικές καλλιέργειες που πραγματοποιούνται από την SA
Stupina Veld είναι σιτάρι, ηλιοτρόπια, μουστάρδα και άλλα φυτά με φαρμακευτική
χρήση, όπως είναι ο κορίανδρος, η τριγωνέλλα, ο κρόκος και το ψευδολινάρι.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:
Από την 1η Ιανουαρίου 2007, οι πολιτικές της ΕΕ εστίασαν στην ανάδειξη

κάποιων αγροτικών πρακτικών οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον (οι
επονομαζόμενες «εκτενείς» πρακτικές) και οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν στη
Ρουμανία, οδηγώντας στη δημιουργία «καθαρών διατροφικών προϊόντων».
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Αυτές οι εκτενείς δραστηριότητες αποσκοπούν να συνεχίσουν τις
παραδοσιακές πρακτικές, συνεισφέροντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
του αγροτικού τοπίου. Παράλληλα, θεωρούνται ως πλεονεκτήματα για τους αγρότες
και τις αγροτικές κοινότητες. Υπό αυτή την έννοια, η Stupina Veld αποτελεί τον
πρωτοπόρο στην οικολογική γεωργία στην Dobrogea.
Η Stupina Veld κατάφερε να προετοιμάσει 300 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για βιολογικές καλλιέργειες. Η εταιρία που
δημιουργήθηκε έλαβε υποστήριξη από το κράτος και εξαιτίας αυτής της υποστήριξης,
μπόρεσε να αποκτήσει εξοπλισμό και υποδομές ποτίσματος.
Η πιστοποίηση για οικολογικές καλλιέργειες απαιτεί τουλάχιστον τρία
χρόνια μετατροπής του εδάφους, χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα
υπολείμματα των συνθετικών εντομοκτόνων και των χημικών λιπασμάτων που
χρησιμοποιούνταν πριν μειώνονται στο ελάχιστο και κάτω από τα όρια τα οποία
απαιτούνται από την νομοθεσία που ελέγχει την παραγωγή των οικολογικών
προϊόντων.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προβλεπόμενου οικολογικού σχεδίου
έγιναν βασιζόμενα σε ετήσια σχέδια. Παράλληλα, ελήφθη επίσης υπόψη ένα
σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από τρία χρόνια και
επικεντρώνονταν στην ανθεκτική γεωργία.
Αναφορικά με τη μεθοδολογία εργασίας, λήφθηκαν υπόψη όλες οι γεωργικές
απαιτήσεις: αποστάσεις 20 εκατοστών και οργανικά και ανόργανα λιπάσματα
βασισμένα σε μείγματα τα οποία επιτρέπονται στα πλαίσια της οικολογικής γεωργίας.
Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται το πράσινο Lucerne ως λίπασμα.

Εικόνα 3: Παραγωγή φυσικών λιπασμάτων. Πηγή: S.A STUPINA Veld.
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Το βιολογικό υλικό αγοράστηκε από παραγωγούς στη χώρα, αλλά και από
παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή τη χρονιά, η παραγωγή οικολογικού σιταριού έφτασε στους 5
τόνους/εκτάριο. Η ίδια ποσότητα καταγράφηκε και για τα ηλιοτρόπια και η απόδοση
του οικολογικού φασολιού υπήρξε επίσης ικανοποιητική μέσα στο 2010.
Η χρήση φαρμακευτικών φυτών ολοένα κερδίζει έδαφος στην οικολογική
γεωργία. Αυτά τα φυτά απαιτούν μεγάλη προσοχή και φροντίδα όχι μόνο κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξής τους αλλά και στη συγκομιδή, την αποθήκευση και την
επεξεργασία.
Από τα φαρμακευτικά φυτά τα οποία καλλιεργήθηκαν σε μεγάλες ποσότητες
και των οποίων ο αντίκτυπος ήταν μεγάλος, ξεχωρίζουμε τον κορίανδρο, την
τριγωνέλλα, τον κρόκο, το ψευδολινάρι και τις κολοκύθες χωρίς περίβλημα στους
σπόρους.

Εικόνα 4: Γεωργικός εξοπλισμός. Πηγή: S.A STUPINA Veld.

6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:
Το πιο πετυχημένα προϊόν του Stupina Veld είναι το ψευδολινάρι και οι
κολοκύθες χωρίς περίβλημα στους σπόρους.
Το ψευδολινάρι (Camelina sativa) είναι η νέα αποκάλυψη του χώρου.
Στην Ευρώπη, το φυτό αυτό καλλιεργείται εδώ και 3.500 χρόνια. Είναι φυτό για
ξηρές περιοχές και καλλιεργείται σε πολύ γνωστές περιοχές. Η περίοδος
καλλιέργειας είναι μικρή και δεν κινδυνεύει από συγκεκριμένους επικίνδυνους
παράγοντες. Η περίοδος ανθοφορίας είναι τον Μάιο – Ιούνιο και οι καρποί
ωριμάζουν τον Αύγουστο και έχουν πολύ μικρό μέγεθος.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Εικόνα 5:Ψευδολινάρι. Πηγή: S.A STUPINA Veld.
Σε αυτή την καλή πρακτική, ο σπόρος ψευδολιναριού εισήχθη από τη
Γερμανία και σέβεται όλες τις παραμέτρους που θέτουν οι φορείς οικολογικής
γεωργίας.
Το ψευδολινάρι μας δίνει το έλαιό του. Το έλαιο αυτό βρίσκει χρήση στη
βιομηχανία καλλυντικών (για την παραγωγή σαπουνιού) και για άλλες χρήσεις
μικρής εμβέλειας.
Τα τελευταία χρόνια το ψευδολινάρι έγινε «θαυματουργή καλλιέργεια» για
τη χρήση βιολογικών καυσίμων, καθώς θεωρείται καθαρή πηγή ενέργειας.
Το ψευδολινάρι είναι πλούσιο σε Ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία είναι γνωστά
για την ιδιότητά τους να μειώνουν την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερίνης και
τις καρδιακές παθήσεις.
Μετά την εξαγωγή του ελαίου από τους σπόρους, το υπόλοιπο
χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή για τις αγελάδες, τα πουλιά και τα ψάρια. Ένα
παράδειγμα είναι και οι χοιροτροφές που περιλαμβάνουν ψευδολινάρι.
Άλλο παράδειγμα της χρήσης του φυτού είναι η δημιουργία σκουπών.
Οι κολοκύθες χωρίς περίβλημα στους σπόρους είναι φυτά που
φαίνεται να ευδοκιμούν στο κλίμα της περιοχής Dobrogea.
Όλα αυτά τα χρόνια, οι άνθρωποι έχουν μάθει πως η κολοκύθα έχει πολλές
θεραπευτικές ιδιότητες. Από τους σπόρους της μπορούμε να βγάλουμε πολύ νόστιμο
και υγιεινό λάδι. Το λάδι κολοκύθας δεν περιέχει χοληστερίνη και συστήνεται σε
άτομα που έχουν πεπτικά προβλήματα ή προβλήματα με το συκώτι και τη χολή.
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Εικόνα 6: Κολοκύθες χωρίς περίβλημα στους σπόρους. Πηγη: S.A STUPINA Veld.
Οι σπόροι κολοκύθας είναι επίσης φάρμακο ενάντια στα προβλήματα του
προστάτη και τον καρκίνο, βελτιώνουν τη λειτουργία της ουροδόχου κύστης,
απαλύνουν τα συμπτώματα του νευρικού κλονισμού, προστατεύουν από τις ασθένειες
των οστών, μειώνουν τις φλεγμονές, προστατεύουν ενάντια στις πέτρες των νεφρών
και αποτελούν πηγή μαγνησίου.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Η υλοποίηση γεωργικών πρακτικών οι οποίες βασίζονται στις πλέον
προχωρημένες επιστημονικές γνώσεις του τεχνολογικού πεδίου (ιδιαίτερα η
εφαρμογή αυτών των οικολογικά βιώσιμων πρακτικών), εκπροσωπούν μία μεγάλη
ανάγκη για την προώθηση της ανθεκτικής γεωργίας.
Το σύνολο της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, τις οποίες έχει αποκτήσει
το Stupina Veld τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί στη διάθεση αγροτικών παραγωγών και
γεωργών, προκειμένου οι τεχνικές αυτές να υλοποιηθούν από αυτούς.
Ενσωματώνοντας και υλοποιώντας σωστά τις πρακτικές, ο κάθε αγροτικός παραγωγός
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επικερδείς, ποιοτικές καλλιέργειες ανώτερου επιπέδου,
παράλληλα συνεισφέροντας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ο κ. Alexe, ο διαχειριστής της καλής πρακτικής, είναι διάσημος για το
ερευνητικό του έργο και του έχει ζητηθεί να συνεργαστεί με την ICPA Βουκουρεστίου
και με το Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Constanta.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Έχει επίσης συνεργαστεί με ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την ανθεκτική
γεωργία και έχει δουλέψει με το παραπάνω Ινστιτούτο προκειμένου να ολοκληρώσει
αυτό το πρόγραμμα.
Επιπλέον των ποιοτικών προϊόντων που έχουν παραχθεί, ένα από τα
αξιοσημείωτα αποτελέσματα είναι επίσης η αύξηση του οργανικού υλικού
αποσάθρωσης από 2.1% (το υπάρχον ποσοστό όταν ανέλαβε η Stupina Cape τα εδάφη)
στο 2.5%, το οποίο είναι το σημερινό ποσοστό.
Το τελευταίο απόκτημα της εταιρίας είναι ο εξοπλισμός συσκευασίας των
σπόρων. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα προϊόντα θα συσκευάζονται από τον παραγωγό
και θα είναι αναγνωρίσιμα στην αγορά. Τα προϊόντα σήμερα εξάγονται από την
ECOTER στο Βουκουρέστι στην Ολλανδία και άλλους προορισμούς.

Εικόνα 7: Μηχανή συσκευασίας σπόρων. Πηγή: S.A STUPINA Veld.

β) Παραγωγή μελιού με οργανικό τρόπο (ADRAT): Barros e Fortunas Lda
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Οι ιδρυτές της επιχείρησης Barros e Fortunas Lda προέρχονται από χωριά
του Δήμου Montalegre, στο Alto Trás-os-Montes, στο βόρειο τμήμα της
Πορτογαλίας. Τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης βρίσκονται στο Montalegre και
μοιράζει την παραγωγή ανάμεσα στα χωριά, με το χωριό Paradela do Rio να έχει μια
ιδιαίτερη θέση, καθώς αυτό ανήκει στον Εθνικό Δρυμό Peneda-Gêres (PNPG).
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Εικόνα 1: Τοποθεσία της επιχείρησης. Πηγή: Google Maps 2010.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Η καλή πρακτική σχετίζεται με τους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το
πιλοτικό πρόγραμμα IRIS, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
Leonardo da Vinci, του οποίου τα περιεχόμενα μεταφέρονται και διαχέονται κατά την
υλοποίηση του προγράμματος MYRCAS. Η θεματική που έχει επιλεχθεί για την
ανάπτυξη της καλής πρακτικής είναι «Βασικές τεχνικές στην οργανική γεωργία».
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Η συγκεκριμένη καλή πρακτική βασίζεται σε ένα παραδοσιακό προϊόν της
περιοχής (μέλι), το οποίο σχετίζεται με τα φυσικά και ορεινά τοπία. Θεωρείται καλή
πρακτική καθώς κάνει χρήση σύγχρονων διαδικασιών (οργανικές), προωθεί την
εικόνα της περιοχής (εξαγωγές) και ενσωματώνει και άλλα τοπικά προϊόντα
(αποξηραμένα φρούτα).
Επιπλέον, ο φορέας ο οποίος εμπλέκεται είναι μία μικρή επιχείρηση με την
έδρα του σε μία περιοχή που πλήττεται από ερημοποίηση και γήρανση του πληθυσμού.
Η μονάδα παραγωγής μελιού διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
ενδυναμώνει τα τοπικά προϊόντα.
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4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

Είναι μία μικρή επιχείρηση, η οποία δημιουργήθηκε από δύο
μελισσοκόμους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την μελισσοκομία ερασιτεχνικά στο
παρελθόν. Αποφάσισαν να δημιουργήσου τη δική τους επιχείρηση για να
προσφέρουν ένα οικονομικά επικερδές και εμπορικά ανταγωνιστικό προϊόν στην
αγορά μελιού.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Η παραγωγή μελιού (η οποία σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε οργανική
διαδικασία εξαιτίας της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «μέλι Barroso»)
πραγματοποιείται σε περιοχές οι οποίες έχουν πολλά ρείκια (Erica australis, Calluna
vulgaris και Erica umbellata), καθώς και άλλους θάμνους και αγριολούλουδα με
φαρμακευτικές ιδιότητες.
Προκειμένου να αποκτήσουν μια μεγάλη ποικιλία αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά παραγωγής, τα μελίσσια τοποθετούνται και σε άλλες περιοχές και σε
αυτή την περίπτωση, επιλέγονται περιοχές στις οποίες φύονται είδη που
παρουσιάζουν μελισσοκομικό ενδιαφέρον.
Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της διαδικασίας είναι η εικόνα της
πολιτικής marketing: η επιχείρηση κέρδισε έναν διαγωνισμό και πήρε το βραβείο για
την καλύτερη ετικέτα στο 2ο Συμπόσιο Μελισσοκομίας (2007), πρωτοβουλία που
οργανώθηκε από την Εθνική Ένωση Μελισσοκόμων της Πορτογαλίας. Επίσης, η
επιχείρηση διατηρεί την προσωπική της ιστοσελίδα, όπου μπορεί να δει κανείς πολλά
διαθέσιμα προϊόντα και επίσης να κάνει τις παραγγελίες του:
http://www.barrosefortunas.com.
Η επιχείρηση είναι επίσης ιδρυτικό μέλος συνεταιρισμού οργανικής
παραγωγής, μέσω του οποίου διαθέτει τα προϊόντα της.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:

To κύριο προϊόν της επιχείρησης είναι το μέλι (περίπου 6 τόνοι/έτος)
διαφόρων ειδών: μέλι από δενδρολίβανο, μέλι από πορτοκαλιές, μέλι από ευκάλυπτο,
μέλι από καστανιές και μέλι ανθέων.

Εικόνα 2: Είδη προϊόντων. Πηγή: www.barrosefortunas.com

ΟΔΗΓΟΣ MYRCAS

Άλλα προϊόντα τα οποία παράγονται μέσω αυτής της διαδικασίας είναι η
γύρη και ποικιλία αποξηραμένων φρούτων με μέλι. Για να αποκτήσει αυτά τα
προϊόντα, η επιχείρηση συλλέγει διάφορα αποξηραμένα φρούτα από την περιοχή.
Επιπλέον, ήδη έχει ετοιμαστεί μια σειρά παραδοσιακών «γκουρμέ» προϊόντων.

Εικόνα 3: Μέλι με αποξηραμένα φρούτα, γκουρμέ σειρά.
Πηγή: www.barrosefortunas.com.
Τα διάφορα προϊόντα διαθέσιμα στην εθνική αγορά εξάγονται επίσης στην
Ισπανία και τη Γαλλία. Σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες χώρες, όπως οι
ΗΠΑ.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Πλέον της απασχόλησης των 2 ιδρυτών της επιχείρησης, η πρωτοβουλία
αυτή έχει αρχίσει να προσφέρει τοπική εργασία (κυρίως σε γυναίκες από τα χωριά
όπου επικεντρώνεται η παραγωγή), προκειμένου να διακοσμούν τα βάζα με το μέλι ή
να τεμαχίζουν τα αποξηραμένα φρούτα, αν και πολλές από αυτές τις εργασίες είναι
ακόμη προσωρινές.
Η επιχείρηση συμμετείχε σε διάφορους εθνικούς διαγωνισμούς και κέρδισε
διάφορα βραβεία. Έχει εμφανιστεί επίσης σε τοπικά και εθνικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης, επικεντρώνοντας τη δημοσιότητα στο σχέδιο και την περιοχή.
γ) Οργανική γεωργία και αγρο-τουρισμός (ADRAT): Αγρόκτημα Quinta
d'Alagoa
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Η Quinta d'Alagoa βρίσκεται κοντά στο Carrazedo de Montenegro, στο δήμο
Valpaços, σε υψόμετρο 650 μέτρων και κοντά στο όρος Padrela, στην περιοχή Alto
Trás-os-Montes στην Πορτογαλία. Καταλαμβάνει περίπου 70 εκτάρια
καλλιεργήσιμης γης, καλυμμένης κατά κύριο λόγο από καστανιές, ελιές και
αμπελώνες. Όλα τα προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί ως Οργανικά.
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Εικόνα 1: Τοποθεσία της επιχείρησης. Πηγή: Google Earth 2010.
Στο κέντρο της ιδιοκτησίας υπάρχει οικισμός με ιστορική και πολιτιστική
αξία, αντιπροσωπευτικός της δημοφιλούς αγροτικής αρχιτεκτονικής. Αποτελείται από
παλιά σπίτια και υποδομές αγροκτημάτων, τα οποία έχουν ανακαινιστεί κα
προσαρμοστεί για να χρησιμοποιούνται για αγρο-τουριστικές δραστηριότητες.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Είναι μία καλή πρακτική που σχετίζεται με την οργανική γεωργία και βασίζεται στην
αξιοποίηση των τοπικών καλλιεργειών.
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;
Eπιπλέον του οργανικού προσανατολισμού του αγροκτήματος, η επιχείρηση

έχει επικεντρωθεί επίσης στις αγρο-τουριστικές δραστηριότητες στο χώρο του.
4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:
Η Casa Agrícola da Alagoa είναι ιδιωτική επιχείρηση η οποία λειτουργεί με

αναλογική συμμετοχή των μελών της.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:
Είναι ένα αγρόκτημα με εκτενείς χρήσεις, το οποίο ακολουθεί τον οργανικό

τρόπο παραγωγής από το 2001, αξιοποιώντας περίπου 140 εκτάρια σε δύο ιδιοκτησίες
(Alagoa και Ferradosa). Βασίζεται στις καστανιές (40 εκτάρια), τους ελαιώνες (15
εκτάρια), τους αμπελώνες (3 εκτάρια) και σε ένα λιβάδι (10 εκτάρια). Τα κοπάδια
τρέφονται με φυσική ζωοτροφή και διατηρούνται σε περιφραγμένα λιβάδια.
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Εικόνα 2: Κάστανο. Πηγή: Marco Fachada.
Το αγρόκτημα πουλάει την παραγωγή στον αγρο-τουριστικό οικισμό,
γιατί οι φυτείες είναι καινούργιες. Από την άλλη, το Διαδίκτυο (μέσω της
ιστοσελίδας www.alagoa.net) είναι το κύριο μέσο για την προώθηση των
κρατήσεων για διαμονή.
Το αγρόκτημα έχει επίσης την υποστήριξη ερευνητικών και
εκπαιδευτικών φορέων (UTAD – Πανεπιστήμιο του Trás-os-Montes και Alto
Douro και ESAC – Ανώτερη Γεωργική Σχολή της Coimbra), τόσο αναφορικά με
την οικολογία και τη βιοποικιλότητα, όσο και τις αγρο-τουριστικές
δραστηριότητες.
Σήμερα προετοιμάζεται ξηραντήριο και χώρος επεξεργασίας, το οποίο θα
δώσει τη δυνατότητα προσφοράς διαφορετικών επεξεργασμένων προϊόντων.
Επιπλέον, κάποιοι φοιτητές της ESAC έχουν ήδη αναπτύξει κάποια πιλοτικά
σχέδια για την αξιοποίηση των προϊόντων της φάρμας, και συγκεκριμένα των
κάστανων και των άγριων μανιταριών.
6. Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:
Τα κύρια προϊόντα που παράγονται είναι το ελαιόλαδο, το κρασί και το
κρέας. Το αγρόκτημα παράγει επίσης φρέσκα φρούτα και μαρμελάδα κάστανο και
όλα είναι πιστοποιημένα ως Οργανικά προϊόντα.
Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ποικιλία τοπικών φρούτων (μήλα, πορτοκάλια,
αχλάδια, βατόμουρα, κυδώνια και σύκα), ξηρών καπών (αμύγδαλα, καρύδια) και
λαχανικών (φασόλια, σκόρδο, κρεμμύδια, κολοκύθια, λάχανα…).
Όλα τα παραπάνω προϊόντα μπορεί κανείς να τα αγοράσει στο κατάστημα
του αγροκτήματος, ή αν ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας στο Oporto.
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7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής

Μέχρι σήμερα, το αγρόκτημα είχε μικρό αντίκτυπο αναφορικά με τη
δημιουργία θέσεων εργασίας. Διασφαλίζει 3 μόνιμες θέσεις εργασίας και 3 εποχικές.
Οι απασχολούμενοι εργάτες έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, έχουν
όμως εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για
να αντιμετωπίσουν τις διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στην εργασία
τους.
Ο αντίκτυπος του αγροκτήματος στα χωριά της Santa Maria de Émeres και
Carrazedo de Montenegro είναι αρκετά θετικός, καθώς οι επισκέψεις σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα παράλια είναι συχνές.
Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις αγρο-τουριστικές δραστηριότητες
υποστηρίζουν την τοπική οικονομία, κυρίως τα εστιατόρια. Μπορούμε μάλιστα να
αναφέρουμε ότι οι ξένοι πελάτες εκτιμούν ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα γεύματά τους
προέρχονται ολοκληρωτικά από το αγρόκτημα.

Εικόνα 3: Casa da Alagoa. Πηγή: www.panoramio.com.
Υπάρχει επίσης αντίκτυπος σε επίπεδο συνεργασίας: το αγρόκτημα έχει
κέντρο κομποστοποίησης το οποίο είχε πρόβλημα λειτουργίας. Με την υποστήριξη
της Γεωργικής Επαγγελματικής Σχολής του Fermil διενεργούνται έλεγχοι για την
ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων και τύπων επεξεργασίας των απορριμμάτων.
2.3.2. Οργανική κτηνοτροφία
Οργανική εκτροφή προβάτων (AGROINSTITUT NITRA):Αγρόκτημα Pružina
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):
Το αγρόκτημα βρίσκεται σε υψόμετρο 450 μέτρων στην ειδυλλιακή κοιλάδα
της οροσειράς Strážovské, όπου μπορεί κανείς να δει πρόβατα με κουδουνάκια να
βόσκουν.
Στη γύρω περιοχή υπάρχουν πολλά ρυάκια, πηγές και ήρεμα τοπία με
καταπληκτική χλωρίδα και πανίδα. Η Προστατευόμενη Περιοχή Strážovské Vrchy
βρίσκεται στην Κεντρική Σλοβακία.
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Στην περιοχή βρίσκουμε ενδιαφέρουσες χαράδρες, προστατευόμενα είδη
φυτών και περισσότερα από 220 σπήλαια: για παράδειγμα το Kortmanka, το Dúpna
και πολλούς φυσικούς σχηματισμούς βράχων. Η πιο όμορφη τουριστική εμπειρία
στην περιοχή είναι το πέρασμα γύρω από τους καταρράκτες του Strážov.

Εικόνα 1: Χάρτης του αγροκτήματος Pružina. Πηγή: Google maps.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Είναι ένα οργανικό αγρόκτημα το οποίο ασχολείται με την εκτροφή προβάτων,
καθώς επίσης και με την συνεπακόλουθη επεξεργασία και πώληση βιολογικών
προϊόντων. Τα πρόβατα αποτελούν το μοναδικό κτηνοτροφικό είδος που διατηρείται σε
ικανοποιητικούς αριθμούς στα αγροκτήματα της Σλοβακίας. Κάθε χρόνο μάλιστα
παρατηρείται μία αξιοσημείωτη αύξηση και θετική ανάπτυξη σε σύγκριση με τις
γειτονικές χώρες. Αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανησυχητική κατάσταση των
αγελάδων και των χοίρων.
3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Η ιδιοκτήτρια Olga Apoleníková, έγινε αγρότισσα το 1991, όταν ενοικίασε ένα
αγρόκτημα με 180 αγελάδες, το οποίο ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Μέσα στα δύο
επόμενα χρόνια κατάφερε να αυξήσει την έκταση της ενοικιαζόμενης γης, τον αριθμό
των ζώων και τον εξοπλισμό. Επιπλέον, κατάφερε να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης
των ζώων και τα κλειστά μαντριά μετατράπηκαν σε ανοιχτά, τα οποία σε συνδυασμό με
μεγαλύτερες δόσεις ζωοτροφής, οδήγησαν στον τριπλασιασμό της παραγωγής του
γάλακτος το 2005.
Οι συνθήκες της αγοράς οδήγησαν την ιδιοκτήτρια να αντικαταστήσει τις
αγελάδες με πρόβατα. Ξεκίνησε να παράγει γάλα και τυρί με τη χρήση παραδοσιακών
μεθόδων και να πουλά απευθείας στους καταναλωτές. Στο τέλος, άνοιξε το δικό της
κατάστημα για την πώληση των προϊόντων.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Εικόνα 2: Στάβλος στο αγρόκτημα.
Πηγή: Ιστοσελίδα του αγροκτήματος Pružina.
Η επιχείρηση έλαβε το Πιστοποιητικό Οργανικής Παραγωγής, καθώς επίσης
και την «Ετικέτα Ποιότητας SK». Επιπλέον, έχει λάβει το βραβείο του «Καλύτερου
παραγωγού φρέσκου τυριού και πρόβειου τυριού της Σλοβακίας». Η ιδιοκτήτρια
σχεδιάζει να ανακαινίσει κάποιους από τους υπάρχοντες χώρους και να τους
μετατρέψει σε κέντρο ευεξίας για άτομα που επιθυμούν να επιστρέψουν στη φύση.
4.

Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:

To αγρόκτημα Pružina ιδρύθηκε το 1991 και είναι αφιερωμένο στην
κτηνοτροφία, την παραγωγή γάλακτος, τη χοιροτροφία, τη μηχανική παραγωγή και
την καλλιέργεια.
Το 1996 αγοράστηκε μηχανή ανάμειξης των ζωοτροφών. Σήμερα η μηχανή
χρησιμοποιείται για την κατανάλωση της ίδιας της εταιρίας. Από το 2005, το
αγρόκτημα έχει υιοθετήσει το σύστημα αγροτικής διαχείρισης το οποίο πιστοποιείται
από το πιστοποιητικό Bio-product και από το 2006, έχει στραφεί από τις αγελάδες στα
πρόβατα και παράγει γάλα και τυρί.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, από το 2005 το αγρόκτημα εφαρμόζει
σύστημα οργανικής αγροτικής διαχείρισης.
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Ασχολείται με την παραγωγή σοδειάς, τη μηχανική παραγωγή, την
παραγωγή μεικτών ζωοτροφών για την κατανάλωσή του, χοίρους και πρόβατα,
παραγωγή αρνιών για το Πάσχα, εποχική παραγωγή πρόβειου γάλακτος, με τη
συνεπακόλουθη παραγωγή πρόβειου τυριού. Το γάλα λαμβάνεται από το άρμεγμα
προβάτων στο αρμεκτήριό τους.

Εικόνα 3: Η υποδομή του αγροκτήματος. Πηγή: Ιστοσελίδα του αγροκτήματος
Pružina.
Το γάλα που έχει αρμεχθεί και φιλτραριστεί επεξεργάζεται μετά
προκειμένου να δώσει τυρί, το οποίο παράγεται σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά
κριτήρια. Προκειμένου να επιτευχθεί πρόβειο τυρί εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης,
οι τεχνικές παραγωγής πρέπει να πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια, τα οποία είναι
κυρίως τα ακόλουθα:
·
·
·

H υγεία του πληθυσμού των προβάτων ελέγχεται τακτικά.
Η ποιότητα του εδάφους.
Η υγιεινή κατά τη διάρκεια του αρμέγματος στο αρμεκτήριο και
επίσης κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του τυριού.

Τα πρότυπα υγιεινής στο αγρόκτημα Pružina είναι ασύγκριτα καλύτερα από
αυτά που εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές. Το πρόβειο τυρί παράγεται και πωλείται στο
κατάστημα του αγροκτήματος. Το κατάστημα έχει ξαναχτιστεί προκειμένου να
μοιάζει με αγροτικό σπίτι παλιότερης εποχής, σε μια τάση επιστροφής σε παλιότερες
παραδόσεις.
Καθώς το αγρόκτημα βρίσκεται σε γραφική τοποθεσία και κοντά στην άγρια
φύση, παράγει για την κατανάλωσή του ποιοτικό σανό, ζωοτροφή από τα ιδιόκτητα
βοσκοτόπια του και οργανικό σιτάρι, το οποίο φύεται σε καλλιεργημένες εκτάσεις.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής
πρακτικής:

Το αγρόκτημα έχει λάβει πιστοποιητικά για τα ακόλουθα οργανικά
προϊόντα:
·
BIO σανό.
·
BIO τριφύλλι (Medicago sativa).
·
BIO θερινό και χειμερινό σιτάρι.
·
Οργανικό Πρόβειο Τυρί - 13 είδη.
·
Οργανικό Πρόβειο γάλα.
·
Οργανικό σανό.
·
BIO πρόβατα.
·
BIO αρνιά για κρέας.
·
Οργανικό μαλλί.

Εικόνα 4: Λογότυπο οργανικής γεωργίας.
Πηγή: Ιστοσελίδα του αγροκτήματος Pružina.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Το πρόβειο τυρί αποτελεί δημοφιλή νοστιμιά. Το πρόβειο γάλα
περιλαμβάνει έως και διπλάσια ποσότητα ασβεστίου από ότι το γάλα της αγελάδας.
Επίσης περιέχει μία φυσική ουσία (συζευγμένο λινολεϊκό οξύ, CLA), μέσω της
οποίας το σώμα διασπά το πάχος. Συνήθως, η ουσία αυτή προστίθεται σε χάπια
απώλειας βάρους, και στη διαδικασία αδυνατίσματος αποτρέπει το φαινόμενο γιο-γιο
και βοηθά στη διαμόρφωση του ανθρωπίνου σώματος. Ερευνητές έχουν ανακαλύψει
ότι έχει αντι-καρκινικές και αντι-διαβητικές ιδιότητες μέσω της ενδυνάμωσης του
ανοσοποιητικού συστήματος. Στο μέλλον, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό
στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Εικόνα 5: Κατάλογος προϊόντων από το αγρόκτημα Pružina .
Πηγή: Ιστοσελίδα του αγροκτήματος Pružina.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής

Το 1991, όταν η Olga Apolenikova (η ιδιοκτήτρια του αγροκτήματος)
ενοικίασε το αγρόκτημα με 180 αγελάδες, κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή
γάλακτος από 2300 σε 8000 λίτρα. Αργότερα, αποφάσισε να εγκαταλείψει την
ανατροφή χοίρων και αγελάδων. Ο λόγος για αυτή την απόφαση ήταν κατά το ήμισυ η
κατάσταση της αγοράς και η νομοθεσία. Για παράδειγμα, αναφορικά με το αγελαδινό
γάλα, η κατάσταση δεν ήταν πλέον βιώσιμη.
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Εικόνα 6: Ποικιλία τυριών. Πηγή:Η ιστοσελίδα του αγροκτήματος Pružina.
Οι παραγωγοί δεχόταν πιέσεις προκειμένου να χαμηλώσουν την τιμή του
γάλακτος και επιπλέον, το γάλα δεν μπορούσε να πωληθεί απευθείας από τα
αγροκτήματα.
Σήμερα η ιδιοκτήτρια του αγροκτήματος έχει χωράφια, κτιριακές
εγκαταστάσεις, εφτακόσια είκοσι πρόβατα και απασχολεί μόνιμα έντεκα άτομα. Κατά
τους θερινούς μήνες, το αγρόκτημα απασχολεί και εποχικό προσωπικό.
Το αγρόκτημα προσφέρει μία μεγάλη γκάμα ποιοτικών βιολογικών
προϊόντων, για παράδειγμα το οργανικό σιτάρι ή σανό ή το υπέροχο Πασχαλινό αρνί, το
οποίο σήμερα καταλήγει στα τραπέζια των «γκουρμέ» καταναλωτών στην Ιταλία.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη του
πληθυσμού στην εν λόγω περιοχή και συνεπώς το αγρόκτημα ξεκίνησε να διανέμει τα
προϊόντα του και σε άλλες περιοχές της Σλοβακίας. Το 2010, το αγρόκτημα συμμετείχε
σε διεθνή έκθεση για την οικολογία, η οποία, όπως πιστεύει, θα του επιτρέψει να
επεκταθεί στην αγορά της Ε.Ε. και σε άλλες αγορές.

Εικόνα 6: Σήμα ποιότητας βιολογικών προϊόντων.
Πηγή:Η ιστοσελίδα του αγροκτήματος Pružina.
2.3.3. Οργανικά τρόφιμα
α) Οικολογικά τρόφιμα: σήμα ποιότητας, συντήρηση και επεξεργασία (Κ.Ε.Κ.
ΑΙΓΕΑΣ ): «Γιάμ» : Εργαστήρι παραδοσιακών τροφίμων Delicatessen
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):

Το εργαστήρι παραδοσιακών προϊόντων Delicatessen «Γιάμ» βρίσκεται στην Αγιά,
37,5 χλμ περίπου από την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, σε
υψόμετρο 200 περίπου μέτρων. Αποτελεί την έδρα του Δήμου Αγιάς, ο οποίος
αποτελείται από 8 Δημοτικά Διαμερίσματα και απλώνεται από τον Κίσαβο ως το
Μαυροβούνι. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στις υπώρειες του Κισάβου, περίπου 18 χλμ
από τη θάλασσα.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Έχει περίπου 4.500 μόνιμους κατοίκους, εκ των οποίων η πλειοψηφία ασχολείται
με αγροτικές και εμπορικές δραστηριότητες. Η σύγχρονη Αγιά χτίστηκε στα
πρώτα χρόνια της Τουρκικής κατοχής (15ο αιώνα) και άκμασε τον 17ο και 18ο
αιώνα, μέσω της εξαγωγής κουκουλιών και νημάτων. Τα αρχοντικά και οι
εκκλησίες μαρτυρούν τον αλλοτινό της πλούτο.
Η γύρω περιοχή είναι ιδιαίτερα εύφορη και αποτελεί το ιδανικό
περιβάλλον για την καλλιέργεια, κατά κύριο λόγο, φρούτων. Τα μήλα τα οποία
παράγονται στην περιοχή είναι γνωστά για την ποιότητά τους σε ολόκληρη την
Ελλάδα.

Εικόνα 1: Χάρτης της Αγιάς και της γειτονικής περιοχής.
Πηγή: Ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Η καλή πρακτική που παρουσιάζουμε δεν εντάσσεται στα στενά πλαίσια της
βιολογικής γεωργίας, παρά αποτελεί ένα επιτυχημένο μοντέλο επεξεργασίας τροφίμων
τα οποία προέρχονται από αγνές, βιολογικές πρώτες ύλες που βρίσκονται άφθονες
στην περιοχή, αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι πρώτες ύλες για τα προϊόντα τα
οποία πωλούνται από την επιχείρηση (φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, βότανα κ.α.)
προέρχονται από τη γύρω περιοχή και τα περισσότερα από αυτά είναι αποτελέσματα
παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας. Η διαδικασία επεξεργασίας των αγαθών δεν
επιβαρύνει το περιβάλλον και δε δημιουργεί ρύπους.
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3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;
Το εργαστήρι προϊόντων delicatessen «Γιάμ» δημιουργεί μια πληθώρα
παραδοσιακών τροφίμων, γλυκών και αλμυρών, τα οποία συσκευάζονται σε μικρά,
όμορφα γυάλινα βαζάκια.
Βασισμένη σε αγνές πρώτες ύλες, τοπικές αλλά και εισαγόμενες από άλλες
περιοχές της Ελλάδας, η επιχείρηση παράγει αγνά τρόφιμα χωρίς τεχνητές χρωστικές
ή συντηρητικά. Χρησιμοποιεί ελάχιστη ενέργεια, καθώς η όλη διαδικασία γίνεται
χειροποίητα και με τη χρήση συμβατικού εξοπλισμού κουζίνας, χρησιμοποιεί επίσης
τοπικά, εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Αγοράζοντας τα τρόφιμα που παράγονται
στο εργαστήρι, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων που δεν
έχουν κανένα απολύτως κοινό με τα προϊόντα του εμπορίου, τα οποία πολλές φορές
περιέχουν επιβλαβή ή αλλεργιογόνα συντηρητικά.
Τα περισσότερα από τα προϊόντα του εργαστηρίου φτιάχνονται από ντόπιες,
παραδοσιακά καλλιεργημένες και επεξεργασμένες πρώτες ύλες, όμως η ιδιοκτήτρια
έχει πρόσφατα επεκτείνει τον αντίκτυπο των προϊόντων της μέσω μιας βιολογικής,
πιστοποιημένης σειρά προϊόντων, που αναμένεται να επεκταθεί στο μέλλον.

Εικόνα 2: Συμβατικό προϊόν «Γιάμ». Πηγή: Ιστοσελίδα της επιχείρησης..
4. Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:
Το «Γιάμ» αποτελεί μικρή αρχικά οικογενειακή επιχείρηση, η οποία
δημιουργήθηκε το 2002 από την κα Αύρα Πανουσοπούλου, αρχικά από την Αθήνα, η
οποία αποφάσισε να ζήσει μια περισσότερο εναλλακτική ζωή κοντά στη φύση.
Σταδιακά και χάρη στην εξαιρετική ποιότητα και πρωτοτυπία των παραγόμενων
τροφίμων, αυτά έγιναν γνωστά ανάμεσα στους «γκουρμέ» σε όλη την Ελλάδα και
σήμερα, πουλάει τα προϊόντα της μέσω του Διαδικτύου και ενός μεγάλου αριθμού
οικολογικών καταστημάτων και delicatessen σε όλη την Ελλάδα. Ένας από τους
καλύτερους τρόπους για να προωθηθεί ένα προϊόν, είναι να βρεθεί στις λίστες
επιφανών σεφ και τα προϊόντα «Γιάμ» έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε ξενοδοχεία 5
αστέρων της Αθήνας και ένας από τους πλέον γνωστούς σεφ, ο Χριστόφορος Πέσκιας,
τα προωθεί στο εστιατόριο- delicatessen του στην Αθήνα.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Τα «Γιάμ» περιλαμβάνουν 160 διαφορετικά προϊόντα γκουρμέ, των οποίων οι
ποσότητες διατηρούνται σκόπιμα σε λιγότερα από 1.000 βαζάκια ανά προϊόν. Η κα
Πανουσοπούλου αρνείται να χρησιμοποιήσει βάζα στα μεγέθη του εμπορίου, γιατί δεν
θέλει να χάσει την «σπιτική» αίσθηση που δημιουργούν τα προϊόντα της.

Εικόνα 3: Η κα Αύρα Πανουσοπούλου. Πηγή: Ιστοσελίδα της επιχείρησης.
5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των βιολογικών
(πιστοποιημένων) προϊόντων προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς, αλλά και
παραγωγούς από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι και εφαρμόζουν βιολογικές
μεθόδους καλλιέργειας στα χωράφια τους και έχουν πιστοποιηθεί. Τα φρούτα
φτάνουν στο εργαστήρι της κας Πανουσοπούλου η οποία διενεργεί έναν αρχικό
ποιοτικό έλεγχο και συνεχίζει με την επεξεργασία των φρούτων με παραδοσιακό
τρόπο, κάτι που σημαίνει πως τα προϊόντα μαγειρεύονται σε σπιτικές και όχι
βιομηχανικές κατσαρόλες και χωρίς τη χρήση συντηρητικών ή άλλων δυνητικά
επιβλαβών υλικών. Τα βαζάκια συσκευάζονται αεροστεγώς και αποκτούν τις
ταμπέλες τους, οι οποίες φέρουν το διακριτικό λογότυπο της «Bio Hellas». Η
ιδιοκτήτρια της επιχείρησης δεν αποκλείει την επέκταση της σειράς των βιολογικών
προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία των βιολογικών προϊόντων
και τη δυνατότητα προσέγγισης εξειδικευμένων καταστημάτων για την διανομή τους.
Επιπλέον της πιστοποίησης για βιολογικά προϊόντα που φέρουν, όλα τα προϊόντα που
παρασκευάζονται στο εργαστήρι είναι επίσης πιστοποιημένα με το πρότυπο ISO
22000:2005 της TUV Austria Hellas για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων,
κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι συνθήκες υγιεινής που πρέπει να διέπουν την
προετοιμασία τροφίμων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου της
παραγωγής.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής:

Το εργαστήρι «Γιάμ» παράγει περίπου 160 είδη τροφίμων, τα οποία ενδεικτικά
αναφέρονται παρακάτω:
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§
§
§
§
§
§
§
§

Παραδοσιακές χυλοπίτες.
Μαρμελάδες με ακατέργαστη ζάχαρη, μαρμελάδες χωρίς ζάχαρη.
Μανιτάρια και λαχανικά τουρσί.
Πατέ λαχανικών.
Διάφορα είδη σαλτσών για μαγείρεμα.
Παραδοσιακές σαλάτες σε βαζάκια.
Παραδοσιακά γλυκά κουταλιού.
Μέλι κ.α.

Η κα Πανουσοπούλου έχει επεκτείνει πρόσφατα τη γκάμα των
παραγόμενων προϊόντων προκειμένου να συμπεριλάβει 4 είδη πιστοποιημένων,
βιολογικών προϊόντων: Γλυκό κουταλιού καρύδι, Γλυκό κουταλιού μήλο με
σταφίδες, μαρμελάδα μήλο με δαμάσκηνα και ακατέργαστη ζάχαρη και μαρμελάδα
σύκο. Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί από ένας από τους κύριους φορείς
πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, την «Bio Hellas» και φέρουν το διακριτικό
σήμα του φορέα στη συσκευασία. Έχοντας πιστοποιηθεί ως βιολογικά, αυτό
σημαίνει ότι έχουν περάσει τον αρχικό έλεγχο και έχουν εγκριθεί, αλλά και θα είναι
διαθέσιμα για ετησίους ελέγχους και για απρογραμμάτιστους ελέγχους και
δειγματοληψίες.

Εικόνα 4: Βιολογικό προϊόν από τη σειρά «Γιάμ».
Πηγή: Η ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Μέσω της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων του, ανοίγεται για το «Γιάμ»
μια ολοκαίνουργια αγορά, καθώς πλέον μπορεί να προσεγγίσει καταναλωτές που
ψάχνουν για ποιοτικά προϊόντα χωρίς συντηρητικά και χωρίς τη χρήση λιπασμάτων
στην παραγωγή τους.
7.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Η επιχείρηση είναι σχετικά μικρή και ξεκίνησε στα πλαίσια της αυτάρκειας, με τα
περισσότερα από τα προϊόντα να δοκιμάζονται αρχικά από την οικογένεια της κας
Πανουσοπούλου. Το εργαστήρι έγινε η απάντηση στην αναζήτηση μιας εργασίας που
θα στήριζε το οικογενειακό εισόδημα, δίνοντας επίσης στην ιδιοκτήτρια τη χαρά της
δημιουργίας μέσα από αυτά που παράγει η φύση. Αυτή τη στιγμή, το εργαστήρι
απασχολεί 3 γυναίκες της περιοχής.

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Τοποθετώντας όμως το ζήτημα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο, το εργαστήρι λειτουργεί με τη λογική της προτίμησης των
τοπικών προϊόντων –πρώτων υλών, τα οποία καλλιεργούνται ή επεξεργάζονται με
περισσότερο οικολογικούς, φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους και με αυτόν τον
τρόπο, υποστηρίζονται με έμμεσο τρόπο όσοι επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν
στην ύπαιθρο, σεβόμενοι ταυτόχρονα το περιβάλλον.

Εικόνα 5: Η κα Πανουσοπούλου στην κουζίνα της με δύο άλλες συνεργαζόμενες γυναίκες.
Πηγή: Enet, ιστοσελίδα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία,, 2/10/2010.

β) Οργανική κηπουρική: διανομή (AèVA): Η περίπτωση της μικρής αλυσίδας
διανομής ενός κοινωνικού γεωργικού συνεταιρισμού
1.

Πλαίσιο της καλής πρακτικής (περιγραφή της περιοχής):
Η τοποθεσία δραστηριοποίησης του κοινωνικού συνεταιρισμού «La Foglia
del Te» (Το φύλλο τσαγιού) βρίσκεται στον πρώτο λόφο της Massa, κοντά σε δάσος
με έκταση 1 εκταρίου.
Οι καλλιέργειες επικεντρώνονται στην παραγωγή οργανικών
πιστοποιημένων λαχανικών και φρούτων, τα οποία ο συνεταιρισμός επεξεργάζεται
μερικώς και τα μεταπωλεί στις Αγοραστικές Ομάδες Αλληλεγγύης (SPG) της
περιοχής Massa Carrara (SPG της Massa, Carrara και Montignoso).
Ο συνεταιρισμός αποτελεί τμήμα ενός δικτύου οργανικών παραγωγών που
πωλούν τα προϊόντα τους σε συγκεκριμένους καταναλωτές, οι οποίοι δεν αγοράζουν
συνήθως από μεγάλα πολυκαταστήματα.
Ο συνεταιρισμός αποτελεί τμήμα ενός δικτύου οργανικών παραγωγών που
πωλούν τα προϊόντα τους σε συγκεκριμένους καταναλωτές, οι οποίοι δεν αγοράζουν
συνήθως από μεγάλα πολυκαταστήματα.
Η σχέση του παραγωγού και του καταναλωτή ορίζεται στα πλαίσια της
μικρής αλυσίδας διανομής (απευθείας πωλήσεις και μικρή αλυσίδα διανομής), η
οποία χαρακτηρίζεται με το όνομα «Μηδέν Χιλιόμετρα».
Ο συνεταιρισμούς είναι ιδρυτικό μέλος μιας ένωσης που έχει αναπτυχθεί
στην περιοχή, στην οποία συμμετέχουν ενεργά οργανικοί παραγωγοί, ομάδες
αγοραστών και οργανώσεις καταναλωτών, οι οποίοι συνεργάζονται προκειμένου να
υλοποιήσουν ένα περιφερειακό σχέδιο το οποίο βασίζεται στη βιώσιμη οικονομία.
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Εικόνα 1: Άποψη του εργαστηρίου-Επιχείρηση. Πηγή: La Foglia del Te.
2.

Τι είδους καλή πρακτική είναι;

Η καλή πρακτική σχετίζεται με έναν από τους τομείς στους οποίους
επικεντρώνεται το πιλοτικό πρόγραμμα με το όνομα IRIS, το οποίο έχει διεξαχθεί στα
πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci και του οποίου τα περιεχόμενα
μεταφέρονται και διαχέονται στα πλαίσια της ανάπτυξης του σχεδίου MYRCAS . Η
θεματική η οποία έχει επιλεγεί για την ανάπτυξη της καλής πρακτικής είναι «Οργανικά
τρόφιμα και προϊόντα».
Στην περίπτωση αυτής της καλής πρακτικής, τα προϊόντα πιστοποιούνται ως
οργανικά από την ICEA, τον εθνικό ιταλικό φορέα πιστοποίησης.
Η επιλογή της οργανικής παραγωγής έχει ως κύριο στόχο τη χρήση μεθόδων
παραγωγής που είναι αρκετά διαφορετικές από τις συμβατικές και επίσης διαφορετικές
από άλλες μεθόδους αγροτικής παραγωγής με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα
στοιχεία που σχετίζονται με την έννοια της βιωσιμότητας δεν αφορούν μόνο στη
μέθοδο παραγωγής, αλλά σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, «από το αγρόκτημα
στο τραπέζι».
Μέσω αυτού του σχεδίου προωθείται η αγρο-οικολογική προσέγγιση και
συνεπώς, έχουν υιοθετηθεί κατάλληλες τεχνικές για τη συντήρηση της γονιμότητας
του εδάφους, επικεντρώνοντας σε τεχνικές προφυλακτικής άμυνας και κάνοντας
αποτελεσματική χρήση των παραδοσιακών διαθέσιμων τεχνικών πόρων.
Η τιμή των προϊόντων αντικατοπτρίζει το κοινωνικό κόστος προκειμένου να
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των οργανικών προϊόντων.
Η ένωση παραγωγών και καταναλωτών εργάζεται πάνω σε ένα
περιβαλλοντικό βιώσιμο σχέδιο το οποίο υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα, τις εποχές ως
ευκαιρίες καινοτομίας, τα θρεπτικά συστατικά και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
των προϊόντων.
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3.

Γιατί θεωρείται καλή πρακτική;

Το σχέδιο θεωρείται καλή πρακτική γιατί βασίζεται σε δράσεις οι οποίες
σέβονται απόλυτα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την υγεία, τους φυσικούς
κύκλους και τα εδάφη και στοχεύει να προωθήσει την ανάκτηση και ανάπτυξη της
βιοποικιλότητας.
Το σχέδιο το οποίο φέρνει σε επαφή οργανικούς παραγωγούς και
καταναλωτές αναπτύσσει μία κοινή κατανόηση για τις διατροφικές επιλογές, τη γνώση
του γεωργικού κόσμου, την ανεπανόρθωτης ζημιά στο περιβάλλον που δημιουργεί η
μόλυνση των εδαφών και των νερών, τη σπατάλη των φυσικών πόρων και τον
αντίκτυπο πάνω σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Συνεπώς, το σχέδιο στοχεύει σε
παραγωγή χωρίς περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Εικόνα 2: Προετοιμασία της καλλιέργειας. Πηγή: La Foglia del Te.
4. Περιγραφή του φορέα που εμπλέκεται στην καλή πρακτική:
Το σχέδιο εμπλέκει το Γεωργικό τμήμα της επαρχίας Massa-Carrara, την πόλη
Massa για την υλοποίηση της αγοράς με μικρή αλυσίδα διανομής, την πόλη Carrara για
την οργάνωση αγοράς με μικρή αλυσίδα διανομής και οικολογικά προϊόντα και τις
Αγοραστικές Ομάδες Αλληλεγγύης της Massa Carrara (SPG της Massa, Carrara και
Montignoso).
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5.

Περιγραφή της μεθοδολογίας της καλής πρακτικής:

Το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε παραγωγούς, καταναλωτές και
παραγωγούς, παραγωγούς και καταναλωτές και άλλους φορείς, είναι μία από τις
καλύτερες πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί, εξαιτίας της σμίκρυνσης της αλυσίδας
διανομής, κάτι το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση της ποιότητας παραγωγής σε
οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή με μία πολύ καλή αντιστοιχία κόστους/οφέλους.
Η διαχείριση του δικτύου γίνεται μέσω συναντήσεων ανάμεσα στους φορείς,
τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και μέσω της ένωσης που έχει δημιουργηθεί
ανάμεσα σε οργανικούς παραγωγούς και αγοραστικές ομάδες, καθώς και ενώσεις
καταναλωτών.

Εικόνα 3: Η αγορά των αγροτών της Massa. Πηγή: La Foglia del Te.
6.

Περιγραφή των προϊόντων και των αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής:
Το σχέδιο έχει επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
·
·

·

Καταναλωτική πίστη μέσω της συμμετοχής στο σχέδιο και μέσω
των επισκέψεων στους φορείς.
Δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης πάνω στα τρόφιμα και την
περιβαλλοντική εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες (πολίτες,
παραγωγοί, καταναλωτές, τεχνικοί). Κάτι τέτοιο κατέστη εφικτό
μέσω δράσεων διάχυσης στους χώρους πώλησης, μέσα από
συνέδρια και μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων στους δήμους
που εμπλέκονται.
Η σχέση ανάμεσα στους τεχνικούς και τους παραγωγούς έχει
οδηγήσει σε καλύτερη απόκτηση γνώσεων για τις οργανικές
τεχνικές, σε κοινή υποστήριξη για την κοινή αγορά γεωργικών
εφοδίων και τη χρήση εργαστηρίων για την επεξεργασία οργανικών
προϊόντων που δεν υπάρχουν στην περιοχή, προκειμένου οι τιμές
για τους καταναλωτές να είναι χαμηλότερες.
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7.

·

Ανάπτυξη ενός μικρού οικονομικού συστήματος για
οργανικούς παραγωγούς που εμπλέκονται στο δίκτυο και
έχουν εξασφαλισμένες ευκαιρίες στις τοπικές αγορές.

·

Ευαισθητοποίηση μεμονωμένων ατόμων και φορέων για
σχέδια τα οποία επικεντρώνονται στη βιώσιμη και
συμμετοχική οικονομία.

Περιγραφή του αντίκτυπου και των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της καλής πρακτικής:

Το εργαστήριο-αγρόκτημα βρίσκεται στο πρώην δασικό φυτώριο της
επαρχίας Massa Carrara, η οποία βρίσκεται στην τοποθεσία Capannelle, στη Massa.
Η γη αυτή παρέμενε χωρίς αξιοποίηση για πολλά χρόνια και τελικά
παραχωρήθηκε στο συνεταιρισμό Foglia del Te (Το Φύλλο Τσαγιού) στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon το οποίο υλοποιήθηκε το 1999 και περιλάμβανε
άλλες τέσσερις περιοχές της Τοσκάνης: Arezzo, Livorno, Grosseto, Pistoia.
Μέσω του σχεδίου Horizon η περιοχή ανακτήθηκε για γεωργική χρήση και
10 άτομα εκπαιδεύτηκαν στην οργανική γεωργία.
Περίπου τέσσερα χρόνια πριν, ξεκίνησε ένα πειραματικό σχέδιο για την
καλλιέργεια και την συγκομιδή μικρών φρούτων ( ιδιαίτερα βατόμουρων και
σμέουρων). Τα φρούτα αυτά καλλιεργούνται με τη χρήση οργανικών μεθόδων και
επεξεργάζονται απευθείας από το προσωπικό του συνεταιρισμού για την παραγωγή
μαρμελάδας.
Ο συνεταιρισμός αισθάνεται ότι έχει επιτύχει έναν σημαντικό στόχο μέσω
της απόκτησης οργανικής πιστοποίησης για τα προϊόντα και τη μαρμελάδα.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδικασίας με τα
ακόλουθα βήματα:
·
·
·
·
·

Την προσαρμογή της γης.
Την εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με τις βιολογικές
τεχνικές.
Την εκπαίδευση πάνω στο HACCP.
Την αναζήτηση ενός κατάλληλου εργαστηρίου για τη
διαδικασία επεξεργασίας, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των
εθνικών προτύπων.
Και τέλος αποκτώντας την πιστοποίηση από το ανεξάρτητο
ICEA το 2003.

Η διαδικασία υπήρξε δύσκολη και επίσης ακριβή όσον αφορά τους πόρους,
όμως αυτό είναι ένα σχέδιο στο οποίο ο συνεταιρισμός πάντα πίστευε και εκφράζει
κάποιες από τις θεμελιώδεις αρχές τις οποίες ακολουθεί το «La Foglia del Te».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού πιστεύει ότι η επίτευξη της
ποιότητας ζωής είναι κάτι το οποίο γίνεται εφικτό μέσω της εργασίας, καθώς η
εργασία είναι απαραίτητη για τη φυσική και πνευματική υγεία των ανθρώπων.
Συγκεκριμένα, οι αγροτικές δραστηριότητες επιτρέπουν στους ανθρώπους
να ανακτήσουν την ισορροπία και υγεία τους μέσω της επαφής τους με τη γη και τη
φύση. Η παραμονή στη φύση, η παραγωγή υγιεινών προϊόντων, η κατανόηση
εννοιών όπως η οικολογική βιωσιμότητα, όλα αυτά τα στοιχεία αυξάνουν την
αίσθηση της ευεξίας.
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Τα πιστεύω αυτά υποστηρίζονται περαιτέρω και από τη συνέργεια με άλλους
φορείς: τις ενώσεις οργανικών παραγωγών, οι οποίες διοργανώνουν δράσεις
ευαισθητοποίησης, την ένωση καταναλωτών που διοργανώνει δράσεις
ευαισθητοποίησης στα σχολεία, τα ίδια τα σχολεία…Σχέσεις άλλων ειδών έχουν
επίσης συναφθεί μέσω της δημιουργίας ομάδων κοινών αγορών, όπως είναι για
παράδειγμα οι οικογένειες που έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να κάνουν
συλλογικές αγορές υγιεινών τροφίμων που σέβονται το περιβάλλον και τους
ανθρώπους.
Το βιολογικό εργαστήρι απασχολεί αυτή τη στιγμή έξι άτομα: τον
προϊστάμενο, ο οποίος εργάζεται στο εργαστήρι από το 1997, διαχειρίζεται και ελέγχει
την οργάνωση και καταγράφει τις αγροτικές δραστηριότητες κάθε μέρα. Έχει
παρακολουθήσει μαθήματα HACCP και διαχειρίζεται απευθείας την παραγωγή της
μαρμελάδας.
Πέντε μη-προνομιούχα άτομα απασχολούνται επίσης στο εργαστήριο.
Οι γεωργικές δραστηριότητες σχεδιάζονται και συντονίζονται από τον
αντιπρόεδρο του «Foglia del Te» με τη βοήθεια αγρονόμου, ο οποίος συνεργάζεται ως
σύμβουλος με τον συνεταιρισμό, επισκέπτεται συχνά το εργαστήρι και παρέχει την
απαραίτητη πληροφόρηση και κατάρτιση στο προσωπικό.
Το εργαστήρι είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο γεωργικό εξοπλισμό και
ελέγχεται και συντηρείται σε τακτική βάση.

Εικόνα 4: Οργανικά λαχανικά. Πηγή: La Foglia del Te.
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