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Ομιλία με τον Ιδρυτή του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας στο Κλησοχώρι Έδεσσης,

Παναγιώτη Μανίκη

Ημερίδα για τη φυσική καλλιέργεια διοργανώνει η οικολογική ομάδα "Μητέρα Γη", την
Κυριακή 23 Οκτωβρίου, στις 6:30 μμ στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Συνεδριακού
Κέντρου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ). Εισηγητής της ημερίδας είναι ο ιδρυτής του Κέντρου Φυσικής
Καλλιέργειας, Παναγιώτης Μανίκης, από την Έδεσσα.

Τι είναι η φυσική καλλιέργεια
Είναι μία μέθοδος γεωργίας, στην οποία δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα και
φυτοφάρμακα,δεν γίνεται
κατεργασία της γης, ούτε βοτάνισμα ή ζιζανιοκτονία. Εμπνευστής της ο ιάπωνας
Masanobou Fukuoka, αγρότης, φιλόσοφος και πρώην φυτοπαθολόγος, την ονομάζει και
μέθοδο του να μην κανείς τίποτα.

Η φυσική καλλιέργεια διαφέρει ριζικά τόσο από την επιστημονική γεωργία όσο και από τη
βιολογική ή την οργανική γεωργία, γιατί έχει ως φιλοσοφική αφετηρία την άποψη ότι η
φύση είναι τέλεια σε αντίθεση με την ανθρώπινη γνώση που είναι ατελής και περιορισμένη.

Ο βασικός στόχος του φυσικού καλλιεργητή είναι να υπηρετήσει τη φύση, να δημιουργήσει
γόνιμο έδαφος και τέλος να πετύχει την οικονομική του αυτάρκεια. Έχει μια ολιστική
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θεώρηση και βασίζεται στη διαισθητική μη χωριστική γνώση. Μια γνώση που γεννιέται όταν
ο άνθρωπος ταυτίζεται με τη φύση γκρεμίζοντας τη χρηστικότητα που δημιουργεί ο
ανθρώπινος νους.

Σήμερα η φυσική καλλιέργεια έχει φτάσει στη μέγιστη απλότητα. Μπορούμε να
δημιουργήσουμε αγροκτήματα, να αναβλαστήσουμε άγονους λόφους και βουνά να
πρασινίσουμε τις έρημους και μετατρέψουμε τη γη σε παράδεισο τυλίγοντας σπόρους μέσα
σε σβώλους από αργιλόχωμα και σπέρνοντας μια μεγάλη ποικιλία από εκατό και πλέον είδη
σπόρων από οπωροφόρα και δασικά δέντρα, λαχανικά, σιτηρά και φυτά χλωρής λίπανσης
πριν αρχίσει η περίοδος των βροχών ( άνοιξη - φθινόπωρο). Για να λύσουμε ταυτόχρονα το
πρόβλημα της διάβρωσης του εδάφους, της βελτίωσης της γονιμότητας, το πρόβλημα των
ασθενειών και των προσβολών από έντομα, το κλειδί είναι η σπορά μεγάλης ποικιλίας
φυτών.

Ο Παναγιώτης Μανίκης

O Παναγιώτης Μανίκης έχει ξεκινήσει το Κέντρο φυσικής καλλιέργειας. Το κέντρο φυσικής
καλλιέργειας δημιουργήθηκε από ομάδα εθελοντών το καλοκαίρι του 1999. Φιλοξενείται σε
έκταση πεντέμισι στεμμάτων στο Κλησοχώρι της Έδεσσας.

Στόχοι του κέντρου φυσικής καλλιέργειας

1. σπορές για αναβλάστηση των γυμνών βουνών και των ερήμων

2. δημιουργία φυσικών αγροκτημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

3. πρακτική ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι προσπάθειες αναβλάστησης στην Ελλάδα ξεκίνησαν το 1993 από ομάδα εθελοντών και

2/3

Μανίκης Παναγιώτης - Φυσική Καλλιέργεια
Written by Anastasia
Sunday, 23 October 2011 00:00 - Last Updated Saturday, 24 December 2011 01:00

μέχρι το 1998 πραγματοποιούνταν σε διάφορες περιοχές, σε μικρή κλίμακα με επιτυχή
αποτελέσματα. Τον Μάρτη και τον Οκτώβρη του 1998 πραγματοποιήθηκαν οι δύο πιο
μεγάλες σπορές στον πλανήτη (συνολικής έκτασης 100000 στρεμμάτων) με την μέθοδο της
φυσικής καλλιέργειας στην περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδος με την παρουσία του
εμπνευστή της Masanobou Fukuoka. Το 1999 και το 2000 έγιναν σπορές στο Ποικίλο Όρος
της δυτικής Αθήνας σε συνολική έκταση 10000 στρεμμάτων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το
2004 και το 2006 έγιναν σπορές στην Ανθούσα της Πεντέλης σε έκταση 5000 στρεμμάτων.
Παράλληλα έγιναν σπορές στην Πορτογαλία, Ισπανία Ιταλία σε μικρές εκτάσεις και μία
μεγάλη σπορά στην Ινδία με την πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Raman Rao.

Η διεύθυνση του κέντρου φυσικής καλλιέργειας είναι:

Κλησοχώρι Εδέσσης στο 2ο χιλιόμετρο του δρόμου Εδέσσης Αριδαίας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http:// www.naturalfarming.us

Η είσοδος είναι δωρεάν
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