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BIEDJA SOSTENIBBLI

“Ittrattaw id-dinja sew.
Din ma ngħatatilkomx mill-ġenituri tagħkom,
din ġiet mislufa lilkom minn uliedkom.”
Qawl Nattiv Amerikan

1.

Aħdem ma sieħeb/sieħba u ddeċiedi dwar dak li jrid ifisser dan il-qawl. Semmi u
spjega azzjoni li tista’ twettaq biex turi li jimpurtak mill-ambjent. Aqsam issuġġerimenti tiegħek mal-klassi.

2.

Kważi nofs it-territorju fl-UE jintuża għall-biedja. Il-bdiewa mhux biss jipproduċu
ikel ta’ kwalità għolja u nutrittiv għalina, dawn jipproteġu wkoll in-natura u jieħdu
ħsieb l-ambjent waqt li jagħmlu dan. L-UE tgħin lill-bdiewa jsiru “iżjed ekoloġiċi” u
jwettqu x-xogħol agrikolu b’mod iżjed sostenibbli. L-agrikoltura sostenibbli,
bħall-agrikoltura organika, tuża r-riżorsi naturali b’mod għaqli u hija essenzjali
għall-produzzjoni tal-ikel tagħna u għall-kwalità tal-ħajja tagħna – illum, għada u
għall-ġenerazzjonijiet futuri.
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Tista’ tispiċċa tqabbel ir-riżorsi naturali li jieħdu ħsieb il-bdiewa fil-lista t’hawn taħt u
tagħti raġuni għaliex kull waħda hija prattika agrikola sostenibbli jew “iżjed
ekoloġika”?
IR-RIŻORSI NATURALI

ĠESTITI MILL-BDIEWA GĦALINA

Il-ħamrija

In-newba tal-għelejjel

L-art u l-pajsaġġ

Manutenzjoni tal-bur permanenti.
Iż-żamma tal-konfini tal-għelieqi
mhux ikkoltivati

L-arja

Tħawwil ta' firxa ta' għelejjel
u l-użu ta' żrieragħ iċċertifikati

Il-pjanti

Tħawwil u manutenzjoni tas-siġar

L-annimali

Tmigħ fuq bwar miftuħa u ċaqliq
frekwenti tal-bhejjem bejn
il-mgħalaq

L-ilma

Tnaqqis fl-użu ta’ fertilizzanti
kimiċi u pestiċidi. Użu ta’ demel
organiku, tar-razzett u aħdar

Il-minerali/innutrijenti (eż.
nitroġenu
u fosfat)

Ħolqien ta' għadajjar,
evitar tal-iskular fix-xmajjar
u n-nixxiegħat minn fertilizzanti
u mill-effluent tal-bhejjem

Il-bijodiversità
u l-ħabitats tal-ħajja
selvaġġa

Manutenzjoni tas-sisien u l-evitar
tal-qtugħ tagħhom matul l-istaġun
li fih ibejtu l-għasafar

RAĠUNI

.

Tipprotegi l-istruttura talħamrija mill-erożjoni u l-pesti,
iżżid in-nutrijenti
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3.

L-agrikoltura organika hija prattika agrikola sostenibbli li tipproteġi l-art,
il-bijodiversità u l-ambjent. Organizzaw sessjoni Staqsi lill-esperti sabiex
tesploraw il-prattiki agrikoli sostenibbli.
Żewġ jew tliet voluntiera mill-klassi jkunu l-“esperti” tal-agrikoltura sostenibbli.
L-esperti u l-bqija tal-klassi jwettqu tfittxijiet onlajn għal 15-il minuta dwar
is-suġġett. Il-klassi tikkonċentra fuq il-ħolqien tal-mistoqsijiet li sejra tistaqsi
lill-esperti. Wara r-riċerka ta’ 15-il minuta, l-esperti jpoġġu quddiem il-klassi
biex iwieġbu l-mistoqsijiet mill-“udjenza” u jiddiskutu l-kwistjonijiet relatati.

Punt tal-bidu utli għar-riċerka jista’ jkun
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_mt.htm

Dawn huma eżempji ta’ mistoqsijiet li jistgħu jsiru.
▶ X’inhi l-agrikoltura organika?
▶ Liema huma l-ħames pajjiżi ewlenin għall-agrikoltura organika?
▶ Liema huma l-prodotti organiċi l-aktar komuni?

4.

Wara li tkunu esplorajtu kwistjonijiet li jinvolvu l-agrikoltura sostenibbli, għaliex
ma tistidnux bidwi lokali fil-klassi biex j/titkellem dwar xogħlu/xogħolha kif ukoll
il-metodi agrikoli sostenibbli b’mod ġenerali u r-rwol tagħhom fil-protezzjoni
tal-ambjent?
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