
Συνοδευτικό υλικό: Γεωργία 
     

Δημοσιεύματα 
Αυξάνονται οι πωλήσεις "ηθικών" τροφίμων στη Μ.Βρετανία 
Διατροφή και περιβάλλον  
∆υσάρεστη έκπληξη η µείωση των επιδοτήσεων στη Βιολογική Γεωργία  
Είναι καλή η ολοκληρωµένη καλλιέργεια;   
Η βιολογική γεψργία μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης 
Η εκτροφή των Ζώων βλάπτει σοβαρά το Περιβάλλον  
Οικολογικό Αποτύπωµα και Περιβαλλοντική Χορτοφαγία 
Ξέρουµε τι τρώµε;  
Τo Νερό στη γεωργία... Τρέχει και δεν φτάνει!  
Χάρτα για την εξοικονόµηση νερού  
Εξάγουμε νερό μέσω της γεωργικής παραγωγής 
Τα χρυσά στάχυα έθρεψαν τη γεωργία 
Πρωτοφανής και επικίνδυνη η ξηρασία που πλήττει την Αυστραλία 
Η εκτροφή των Ζώων βλάπτει σοβαρά το Περιβάλλον 

Επιστημονικά κείμενα, στοιχεία κλπ. 
Αειφορική Γεωργία: Το όραμα της ελληνικής γεωργίας 
Γεωργία και περιβάλλον 
Γεωργία και περιβάλλον: Εισαγωγή 
Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Αλλαγή 
του κλίματος και γεωργία στην Ευρώπη» 
Εκτάσεις καλλιεργειών στην Ελλάδα: στοιχεία 
Η οικολογική και ολοκληρωµένη γεωργία στην αειφορική ανάπτυξη του Νοµού Χανίων  
Η φυσική επιλογή: τι σημαίνει να αγοράζουμε βιολογικά 
Η χρήση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία 
Καλλιέργειες βιολογικής παραγωγής ανά έτος 
Κανάλια διακίνησης βιολογικών προϊόντων 
Οι επιδράσεις της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στις κλιματικές αλλαγές  
Οι σοβαρές επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων 
Οργανικά και ανόργανα θρεπτικά - λιπάσματα και η ολοκληρωμένη διαχείριση τους για 
βιώσιμη γεωργία – γενική θεώρηση  
Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων  
Πολύ-Λειτουργική Γεωργία και Περιβάλλον… η νέα πρόκληση!!  
Σχέση εντατικοποίησης γεωργίας και βιοποικιλότητας ειδών 
Τι είναι οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής; 
Computation of renewable water resources by country: Greece 
FAO statistical yearbook: Greece 
Food and agriculture indicators 
Organic Farming in Greece 2001  
Organic Food Growth 
Water use by sector 

Links 
Βιολογική Γεωργία (blog) 
ΔΗΩ, Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βιολογική Γεωργία  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεωργία & Περιβάλλον 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Aquastat-FAO's Information System on Water and Agriculture 
Bioworld 
Food & Agriculture Organisation of the United Nations 

 

Τρόπος ζωής και οικολογικό αποτύπωμα: Γεωργία-Διατροφή-Περιβάλλον 
Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές 10-16 ετών 
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