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Η αειφορία αναδύεται μέσα από την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων και του
πλανήτη. Η βιολογική καλλιέργεια, η βιώσιμη αναγεννητική γεωργία και κυρίως η
βιολογική μελισσοκομία είναι επιτακτικές ανάγκες για την αειφορία του πλανήτη.
Η αναγεννητική γεωργία αποτελεί μια ολιστική πρακτική διαχείρισης της γης, που
επαναφέρει την υγεία στο έδαφος. Βελτιώνοντας την υγεία του εδάφους,
αυξάνεται η οργανική ύλη του και συνεπώς η ανθεκτικότητα των καλλιεργειών και
η αειφορία των θρεπτικών στοιχείων, συμβάλλοντας στην αύξηση της
βιοποικιλότητας. Η αναγεννητική γεωργία σχετίζεται άμεσα με τη βιολογική
καλλιέργεια, και μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην αύξηση της βιοποικιλότητας και
στην ενίσχυση του οικοσυστήματος.
Η μελισσοκομία και οι επικονιαστές ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών, τα οποία
δεσμεύοντας το CO2 της ατμόσφαιρας οδηγούν μέσω του μεταβολισμού τους
στην παραγωγή οργανικής ύλης.
Όμως, ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της γεωργίας, οι επικονιαστές,
υποφέρουν περισσότερο από ποτέ. Η βιολογική γεωργία και η βιολογική
μελισσοκομία μπορούν να επιφέρουν τη διάσωσή τους. Ένα ποσοστό της
ανθρώπινης διατροφής προέρχεται από φυτά που βασίζονται σε έντομα
επικονιαστές. Ειδικά οι μέλισσες είναι υπεύθυνες για την επικονίαση του 80% των
καλλιεργειών μας. Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε τεράστια μείωση του αριθμού
των μελισσών, με αποτέλεσμα η τροφική αλυσίδα να κινδυνεύει. Η βιολογική
μελισσοκομία σέβεται το περιβάλλον, επιδιώκοντας την αρμονική συμβίωση του
ανθρώπου με τις μέλισσες και το περιβάλλον. Οι πρακτικές βιολογικής
μελισσοκομίας είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν από όλους τους παραγωγούς
για την ανάπτυξη υγιών επικονιαστών και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη.
Πρέπει όλοι να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με κάθε τι γύρω μας,
κατανοώντας τον ενεργό ρόλο μας. Υγιές έδαφος σημαίνει, υγιή φυτά, υγιείς
επικονιαστές, υγιή ζώα, υγιείς άνθρωποι, υγιεινό νερό και υγιεινό κλίμα. Αυτός είναι
ο ενάρετος κύκλος.
Σήμερα οφείλουμε να ασπαστούμε το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς
λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα άνθρωπο ως μέλος του οικοσυστήματος και
συμβάλλει στη συμβίωση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η
συμβίωση είναι τρόπος ζωής... ο μόνος μελλοντικά βιώσιμος.

