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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΊΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 
ΚΑΊ ΕΠΊΚΟΊΝΏΝΗΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΤΟ

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη συμφωνία παραχώρησης υπ’ αριθμόν 727230 και από τη Γραμματεία 
Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (SERI) του Κράτους της Ελβετίας, σύμφωνα με τη σύμβαση υπ’ 
αριθμόν 17.00090.Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο αντιπροσωπεύουν μόνο τις απόψεις 
του συντάκτη.Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας και το SERI δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν χρήση που θα
προκύπτει από τις παρεχόμενες πληροφορίες.
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Σ τόχοι του LIVESEED είναι η βελτίωση της 
διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας 

του κλάδου των βιολογικών σπόρων και της 
βελτίωσης φυτών καθώς και η παρότρυνση για 
ευρύτερη χρήση βιολογικού σπόρου.

Το LIVESEED :
Θα προάγει την εναρμονισμένη εφαρμογή 
του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τη 
χρήση βιολογικού σπόρου
Θα ενισχύσει τις βάσεις δεδομένων  των 
βιολογικών σπόρων σε ολόκληρη την ΕΕ
Θα διερευνήσει τις κοινωνικο-οικονομικές 
πλευρές που σχετίζονται με την παραγωγή 
και τη χρήση βιολογικού σπόρου
Θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και την 
ποιότητα του βιολογικού σπόρου
Θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για 
τον έλεγχο και την καταχώριση των βιολο-
γικών καλλιεργούμενων ποικιλιών
Θα αναπτύξει πρωτοποριακές προσεγγί-
σεις βελτίωσης φυτών για να διευρύνει 
την επιλογή βιολογικών καλλιεργούμενων 
ποικιλιών

Η έρευνα θα καλύψει την καλλιέργεια οσπρίων, 
λαχανικών, καρποφόρων δέντρων, δημητρι-
ακών και ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη 
διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας σε ολό-
κληρη την Ευρώπη.

«Η δικτύωση διαφορετικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη είναι σημαντική για την 
προώθηση της παραγωγής και της χρήσης βιολογικών σπόρων, καθώς και για την 
ενίσχυση της οργανικής βελτίωσης φυτών»  Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut

«Το LIVESEED αποτελεί μια 
μοναδική ευκαιρία για την αύξηση 
της ποσότητας και της ποιότη-
τας των βιολογικών σπόρων στην 
Κεντροανατολική Ευρώπη» 

Dóra Drexler, ÖMKi

T   ο LIVESEED έχει 49 εταίρους σε 18 
ευρωπαϊκές χώρες. Η συνεργασία αυτή 

περιλαμβάνει: ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες 
βελτίωσης φυτών, εταιρείες σπόρων, ενώσεις 
βιολογικής γεωργίας (αγρότες, μεταποιητές, 
καταστήματα) και εθνικές αρχές.

O ι σπόροι αποτελούν το θεμέλιο της 
γεωργίας. Επομένως, η βιολογική 

παραγωγή θα πρέπει να ξεκινά με βιολογικούς 
σπόρους. Η χρήση βιολογικών σπόρων είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανο-
νισμό για τη βιολογική παραγωγή. Ωστόσο, οι 
συμβατικοί σπόροι που δεν έχουν δεχτεί μετα-
χείριση με χημικά σκευάσματα εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό σε διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι καλλιεργούμενες 
ποικιλίες που έχουν προσαρμοστεί σε βιολογικά 
συστήματα παραγωγής είναι σημαντικές για την 
εκπλήρωση του μέγιστου των δυνατοτήτων της 
βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη. Οι ποικιλίες 
αυτές θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά: ανοχή ή ανθεκτικότητα ενά-
ντια σε παράσιτα, ασθένειες και ζιζάνια, απο-
τελεσματικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων. 
Ωστόσο, λίγοι είναι οι φορείς που επενδύουν 
σε προγράμματα οργανικής βελτίωσης φυτών 
κυρίως λόγω της χαμηλής απόδοσης τέτοιου 
είδους επενδύσεων.

Για να επιτευχθεί η 100% χρήση βιολογικού σπό-
ρου από προσαρμοσμένες ποικιλίες πρέπει να 
ξεπεραστούν αρκετές προκλήσεις:

Τεχνικές δυσκολίες στην παραγωγή βιολο-
γικού σπόρου
Ανεπαρκή προγράμματα οργανικής  βελτί-
ωσης φυτών
Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη διαθε-
σιμότητα και τη ζήτηση βιολογικού σπόρου
Μη συνεπής εφαρμογή του κανονισμού 
της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή

«Η εδραίωση ενός λειτουργικού 
κλάδου βιολογικών σπόρων και 
βελτίωσης φυτών αποτελεί το 
κλειδί για την ανάπτυξη της βιολο-
γικής γεωργίας στην Ευρώπη»

Riccardo Bocci, Rete Semi Rurali

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΒΊΟΛΟΓΊΚΏΝ 
ΣΠΟΡΏΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΛΊΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ  
ΠΟΊΚΊΛΊΕΣ

ΣΤΟΧΟΊ ΤΟΥ  
LIVESEED

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

«Ελπίζω να καταφέρουμε να υποβάλλουμε προτάσεις στις εθνικές αρχές και 
στην ΕΕ με σκοπό να επιτύχουμε την εναρμόνιση της εφαρμογής της νομοθε-
σίας της ΕΕ σχετικά με τους βιολογικούς σπόρους» 

Monika Messmer, Επιστημονική συντονίστρια FiBL-CH
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