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 Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις καλλιέργειες λαχανικών 
 
 

 
Σημαντικές μειώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών λαχανικών θα υπάρξουν 

διεθνώς έως τα μέσα του αιώνα, λόγω του συνδυασμού διαφόρων 

περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η 

μείωση της βιοποικιλότητας. Αυτό προβλέπει νέα διεθνής επιστημονική μελέτη, 

που εκτιμά ότι στη Νότια Ευρώπη (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης) η αύξηση 

της θερμοκρασίας και η έλλειψη νερού είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μέση μείωση 

31% στις γεωργικές καλλιέργειες των λαχανικών. Μεγάλες μειώσεις προβλέπονται 

επίσης σε μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Νότιας Ασίας.  Οι ερευνητές, με 

επικεφαλής τη δρα. Πολίν Σίλμπικ της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του 

Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής 

Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), προβλέπουν ότι χωρίς τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων που θα αμβλύνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη 

γεωργία, οι μέσες μειώσεις στις διεθνείς αποδόσεις των λαχανικών μπορεί να 

φθάσουν το 35%, ενώ στα όσπρια το 9%.  Οι επιστήμονες προτείνουν την 

εισαγωγή νέων ποικιλιών, καθώς και βελτιωμένων γεωργικών πρακτικών, ενώ 

επισημαίνουν ότι εκτός από την ποσότητα, μπορεί να επηρεασθεί επίσης αρνητικά 

η ποιότητα και η θρεπτική αξία των λαχανικών και των οσπρίων. Προηγούμενες 

μελέτες έχουν δείξει ότι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να 

αναμένονται επίσης στις καλλιέργειες δημητριακών και ρυζιού.  Οι ερευνητές 

αξιολόγησαν όλες τις πειραματικές μελέτες και τις έρευνες πεδίου που έχουν γίνει 

μετά το 1975 σε 40 χώρες (και στην Ελλάδα) σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών λαχανικών και οσπρίων, καθώς 

και στη θρεπτική αξία των παραγόμενων προϊόντων. Παρόλο που ορισμένες 

μελέτες έχουν δείξει ότι τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να ευνοήσουν την 

αποδοτικότητα της γεωργίας, η νέα αυτή μελέτη, αντιμετωπίζοντας το θέμα 

περισσότερο σφαιρικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα όποια οφέλη θα 

υπεραντισταθμισθούν από τις πολύ περισσότερες αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 


