
                                           ENGENE AE,  ΜΟΡΙΑΚΟ & ΦΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ                    NEWS     

Αλικαπνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική 
Τηλ.:¨210 7706488, Φαξ:¨210 7703012, 9425333   info@engene.gr    www.engene.gr 

1 

 

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Υπθρεςίεσ Εργαςτθρίου ENGENE 
 Μοριακό Εργαςτιριο Ανίχνευςθσ Γενετικά 

Τροποποιθμζνων Οργανιςμϊν (ΓΤΟ)  (ςελ. 
1) 

 Χθμικό Εργαςτιριο Αναλφςεων 
Υπολειμμάτων Ρροϊόντων 
Φυτοπροςταςίασ  (ςελ. 1) 

 Διαπιςτευμζνεσ Υπθρεςίεσ 
Δειγματολθψίασ  (ςελ. 2) 

 Άλλεσ υπθρεςίεσ αναλφςεων (ςελ. 2) 
2. GMO, το ΕΚ ενάντια ςτισ ΓΤ καλλιζργειεσ(ςελ.2) 
3. Τα βιολογικά προϊόντα … αυξάνουν (ςελ. 2) 
4. Κίνα και ρφηι GMO (ςελ. 3) 
5. Ρωσ αξιολογεί θ EFSA τθν αςφάλεια των 

χθμικϊν ουςιϊν ςτα τρόφιμα; (ςελ. 3) 
6. Γερμανία: Νζοσ αυςτθρόσ νόμοσ για τισ διοξίνεσ 

ςε τρόφιμα και ηωοτροφζσ (ςελ. 3) 
7. ΕΕ, εγκρίκθκε βαμβάκι ΓΤΟ για εμπορικι χριςθ 

(ςελ. 4) 
8. Ζρευνα: ΓΤΟ, τα φυτοφάρμακα Roundup είναι 

επικίνδυνα (ςελ. 4) 
9. Οι Αμερικανοί προτιμοφν βιολογικά (ςελ. 5) 
10. Rφηι GMO, pr;ostimo gia th Βαυερ (ςελ. 5) 
11. ΕΕ, ναι ςε παράνομουσ ΓΤΟ ςτισ ηωοτροφζσ 

(ςελ. 5) 
12. Θ SYNGENTA το α’ εξάμθνο 2011 (ςελ. 6) 
13. Επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ (ςελ. 6) 
14. Οι 20 μεγαλφτεροι όμιλοι τροφίμων (ςελ. 6,7) 

 Κφκλοσ εργαςιϊν  
 Ανάπτυξθ 2010 

15. Τα καλά από τα καλφτερα (ςελ. 7) 
16. Εκκζςεισ – Εκδθλϊςεισ (ςελ. 7) 

 
  
 
 
 
 
 
 
Διαπίςτευςθ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025   

 
ΜΟΙΑΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΩΝ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΤΟ) 
Γεωργικά προϊόντα, Ρρϊτεσ φλεσ, 
Επεξεργαςμζνα τρόφιμα, Σόγια, ςογιάλευρο, 
λεκικίνθ ςόγιασ, κατεργαςμζνα προϊόντα ςόγιασ 
Καλαμπόκι, άμυλο καλαμποκιοφ, νιφάδεσ 
καλαμποκιοφ, Βαμβάκι, Τομάτα, φηι, Ρατάτα 
και προϊόντα τουσ, Σπόροι ςόγιασ, καλαμποκιοφ, 
βάμβακοσ, τομάτασ, τεφτλου, ελαιοκράμβθσ, 
Ιχκυοτροφζσ / ηωοτροφζσ, Ρρϊτεσ φλεσ 
τροφίμων, Επεξεργαςμζνα τρόφιμα (π.χ. 
παγωτά, μπιςκότα,  φρυγανιζσ, κρουαςάν), 
Αλλαντικά, Ραιδικζσ τροφζσ 
Η μεκοδολογία ςτθρίηεται ςτθν αρχι τθσ αλυςιδωτισ 
αντίδραςθσ πολυμεράςθσ (PCR και RealTime PCR). 

 
ΧΘΜΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Φροφτα & Λαχανικά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε 

νερό, Δθμθτριακά, Πςπρια & Ξθροί Καρποί, 
Φυτικά Ρροϊόντα με υψθλι περιεκτικότθτα ςε 
λιπαρά, Ηωικά Ρροϊόντα με υψθλι 

περιεκτικότθτα ςε λιπαρά, Ρροϊόντα με υψθλι 

περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα, Φφλλα Φυτϊν , 
Ρροϊόντα Αρτοποιίασ, Ρροϊόντα 
Μακαρονοποιίασ  
Η μεκοδολογία ςτθρίηεται ςτθ χριςθ αζριασ ι/και 
υγρισ χρωματογραφίασ με ανιχνευτι διαδοχικισ 
μάηασ (GC-MS/MS, LC-MS/MS). 
 
Επιςιμανςθ: Σε 337 ανζρχεται ο αρικμόσ των 
διαπιςτευμζνων δραςτικϊν ουςιϊν, για αναλφςεισ 
υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν που παρζχει το 
εργαςτιριο ENGENE. Πολφ υψθλόσ ςε ςφγκριςθ με τα 
δεδομζνα τθσ ελλθνικισ αγοράσ για υπθρεςίεσ 
δοκιμϊν/αναλφςεων, γεγονόσ που αυξάνει τθν  
αξιοπιςτία τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και τθσ 
εταιρείασ προσ τον καταναλωτι, ενϊ  προςφζρει 
υψθλότερθ διαςφάλιςθ ςτθν εγκυρότθτα του 
αποτελζςματοσ.  

ENGENE newsletter 
Ρεριοδικι Θλεκτρονικι Ενθμερωτικι Ζκδοςθ 

 

 
                Δοκιμζσ 
            Aρ.  Ριςτ. 37-3 
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ΔΙΑΡΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑΣ 

• Σπόροι ςποράσ (βάμβακοσ, καλαμποκιοφ, 
ρυηιοφ, ςόγιασ και τομάτασ). 

• Κινοφμενα αγακά (ςπόροι ι άλευρα ςόγιασ, 
καλαμποκιοφ, βάμβακοσ και ρυηιοφ). 

 
ΑΛΛΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
• Μικροβιολογικζσ 
• Χθμικζσ (διοξίνεσ, μυκοτοξίνεσ) 
• Βαρζα Μζταλλα 
• Αλλεργιογόνεσ ουςίεσ  
========================================= 
GMO, το ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ςτισ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ  
Στισ 5 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 
ενζκρινε με ςυντριπτικι πλειοψθφία (548 
ψιφουσ υπζρ, 84 κατά και 31 αποχζσ), το 
δικαίωμα ςτα κράτθ μζλθ να αποφαςίηουν τον 
περιοριςμό ι τθν απαγόρευςθ τθσ καλλιζργειασ 
γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν ςτα 
εδάφθ τουσ, για λόγουσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι κοινωνικοοικονομικοφσ, ακόμα 

και αν ζχουν 
ζγκριςθ ςε 
κοινοτικό επίπεδο. 
Το ςχζδιο 
τροποποίθςθσ κα 
ςυηθτθκεί τϊρα ςτο 
Συμβοφλιο των 

κρατϊν μελϊν. 
Η νομοκετικι πρόταςθ του Κοινοβουλίου 
μεταβάλλει ςθμαντικά τθν αρχικι πρόταςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τθν οποία 
τα κράτθ μζλθ δεν είχαν δυνατότθτα 
απαγόρευςθσ τθσ καλλιζργειασ ΓΤΟ για 
οποιοδιποτε λόγο που ςχετίηεται με το 
περιβάλλον. Με βάςθ τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία, 
οι περιβαλλοντικοί λόγοι είναι οι μόνοι που δεν 
μποροφν να αμφιςβθτθκοφν νομικά είτε ςτο 
Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο είτε ςτον Παγκόςμιο 
Οργανιςμό Εμπορίου. 
 
Ιςτορικό τθσ απαγόρευςθσ  
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι είχε προτείνει να 
χορθγθκεί ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ το δικαίωμα να 
απαγορεφουν τζτοιεσ καλλιζργειεσ και να 
χρθςιμοποιοφν ωσ βάςθ αιτιολόγθςθσ μία 
πλθκϊρα λόγων, εκτόσ, όμωσ, από εκείνουσ που 
ςυνδζονται με τθν αξιολόγθςθ των δυςμενϊν 
επιπτϊςεων ςτθν υγεία και το περιβάλλον, οι 
οποίοι κα αξιολογοφνταν αποκλειςτικά από τθν 

Ευρωπαϊκι Αρχι για τθν Αςφάλεια των 
Τροφίμων. Το ΕΚ, επζμεινε ότι τα κράτθ μζλθ δεν 
κα πρζπει να εμποδίηονται από το να 
επικαλοφνται ςυμπλθρωματικά, λόγουσ που 
ςυνδζονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 
κακϊσ αυτό κα προςδϊςει ςε αυτζσ τισ 
αποφάςεισ μία πιο ςτακερι νομικι βάςθ ςτο 
πλαίςιο των διεκνϊν εμπορικϊν κανόνων. 
Παραδείγματα χριςθσ τζτοιων λόγων είναι οι 
αποφάςεισ για τα φυτοφάρμακα, θ διατιρθςθ 
τθσ βιοποικιλότθτασ κλπ. Επιπλζον, το ΕΚ 
κεϊρθςε ότι και οι κοινωνικοοικονομικζσ 
επιπτϊςεισ κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 
νόμιμοι λόγοι για τθν απαγόρευςθ, γιατί με 
αυτόν τον τρόπο κα μποροφν να αντιμετωπιςτοφν 
οι κίνδυνοι ακοφςιασ παρουςίασ (επιμόλθνςθ) 
ΓΤΟ ςε ςυμβατικζσ ι βιολογικζσ καλλιζργειεσ. 
 
Ζωσ ςιμερα 25 ΓΤΟ ζχουν λάβει ζγκριςθ από τθν 
ΕΕ, με τελευταίεσ δφο ποικιλίεσ γενετικά 
τροποποιθμζνων καλλιεργειϊν: ζνα ςτζλεχοσ 
αραβόςιτου και ζνα είδοσ πατάτασ. Ωςτόςο, λίγα 
είναι τα κράτθ μζλθ που καλλιεργοφν αυτά τα 
είδθ για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Η Ελλάδα, θ 
Αυςτρία, θ Γαλλία, θ Ουγγαρία, θ Γερμανία και το 
Λουξεμβοφργο ζχουν ενεργοποιιςει τθ λεγόμενθ 
«ριτρα διαςφάλιςθσ» ςτθν υφιςτάμενθ 
ευρωπαϊκι οδθγία (2001) και απαγορεφουν ρθτά 
τθν καλλιζργεια οριςμζνων ΓΤΟ. 
 
Σε πρόςφατθ μελζτθ Καναδϊν επιςτθμόνων, 
καταγράφεται θ δυνατότθτα τθσ τοξίνθσ ΒΤ να 
περάςει μζςω τροφϊν που περιζχουν ΓΤΟ όχι 
μόνο ςτισ μθτζρεσ αλλά και ςτα ζμβρυα, 
προκαλϊντασ προβλιματα υγείασ. Γι’ αυτό 
κρίνεται αναγκαία θ ςιμανςθ, μζςω τθσ οποίασ ο 
κάκε ευρωπαίοσ πολίτθσ κα ζχει το δικαίωμα 
επιλογισ για το αν κα καταναλϊςει ΓΤΟ.  
Αναλυτικά η ψηφοφορία 
------------------------------------------------------------- 

ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ … ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΡΑΑ 
ΤΘΝ ΚΙΣΘ  
Παρά τθν οικονομικι κρίςθ, θ οποία επθρεάηει 
τισ οικονομίεσ αρκετϊν κρατϊν, ακόμα και ςε 
τομείσ όπωσ των τροφίμων, τα βιολογικά 
προϊόντα δείχνουν όχι μόνο να αντζχουν αλλά και 
να βελτιϊνουν τισ αποδόςεισ τουσ. 
Σφμφωνα με τα τελευταία δθμοςιευμζνα 
ςτοιχεία, ςε διεκνζσ επίπεδο, θ καλλιεργθμζνθ 
επιφάνεια με βιολογικζσ μεκόδουσ ζχει 
ξεπεράςει τα 37 εκατομμφρια εκτάρια (1 
εκτάριο=10 ςτρζμματα), ζναντι 35 του 

http://www.greenreport.it/_new/immagini/big/2010_05_3_13_51_50.jpg
http://www.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=2022&lang=en
http://www.greenreport.it/_new/immagini/big/2010_05_3_13_51_50.jpg
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προθγοφμενου ζτουσ. Στο οικονομικό επίπεδο ο 
ςυνολικόσ τηίροσ ςε παγκόςμιο επίπεδο πλθςιάηει 
τα 60 δις. δολάρια, με αφξθςθ 7,8% ςε ςχζςθ με 
πζρυςι.   
Η Βόρειοσ Αμερικι και θ Ευρϊπθ αποτελοφν τισ 
δφο μεγαλφτερεσ αγορζσ, με περίπου παράλλθλα 
μεγζκθ. Στισ ΗΠΑ ολόκλθροι επιμζρουσ τομείσ 
εξαρτϊνται από τισ ειςαγόμενεσ ποςότθτεσ με 
προζλευςθ τθ Λατινικι Αμερικι. Στθν Ευρϊπθ θ 
κατανάλωςθ ζχει εν μζρει επιβραδυνκεί, αν και 
όχι ομοιόμορφα (ςταςιμότθτα ςτθν Αγγλία και τθ 
Γερμανία, αφξθςθ ςτθν  Ιταλία, Γαλλία, Σουθδία).     
Περιςςότερα: http://www.organicmonitor.com     
------------------------------------------------------------------ 
ΚΙΝΑ και ΥΗΙ GMO 

H είδθςθ ζχει κάνει το γφρο του κόςμου: οι 
κινζηοι δεν κζλουν να φάνε γενετικά 
τροποποιθμζνο ρφηι!  
Όπωσ όλοι γνωρίηουμε το ρφηι ςτθν Αςία και 
περιςςότερο ςτθν Κίνα αποτελεί το βαςικό πιάτο 
διατροφισ, το οποίο καλλιεργείται και 
καταναλϊνεται από το 6.000 π.χ.  
Αυτό προκφπτει από το άρκρο του  Pan Wenjing 
(υπεφκυνου τθσ καμπάνιασ για τθ διατροφι και 
τθ γεωργία τθσ Greenpeace, με ζδρα το Πεκίνο). 
Η Greenpeace διεξιγαγε μια ζρευνα για το κζμα 
και το αποτζλεςμα είναι εντυπωςιακό, γιατί το 
69% του κινεηικοφ λαοφ και το 79% του Hong-
Kong δεν κζλουν ρφηι με ΓΤΟ ςτα πιάτα τουσ. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε Greenpeace. 

------------------------------------------------------------------ 
ΡΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ Θ EFSA ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΧΘΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΟΦΙΜΑ;  
Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ EFSA (Ευρωπαϊκι 
Αρχι Αςφάλειασ Τροφίμων) ζγκειται ςτο να 
αξιολογεί τουσ πικανοφσ κινδφνουσ ςτθ 
διατροφικι αλυςίδα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

δυνθτικϊν κινδφνων ςυνδεδεμζνων με χθμικζσ 
ουςίεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτα τρόφιμα.  
Παρζχει ςυμβουλευτικι, εξετάηει και ςυμβάλλει 
ςε αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του 
Κοινοβουλίου, των κρατϊν μελϊν και 
βιομθχανικϊν επιχειριςεων, με ίδιεσ 
επιςτθμονικζσ ζρευνεσ.  
Η φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ είναι το κφριο μζροσ τθσ 
αξιολόγθςθσ κινδφνου. Αυτι υλοποιείται από 
ζμπειρο επιςτθμονικό προςωπικό, το οποίο 
διατυπϊνει γνϊμεσ ςε εξειδικευμζνα κζματα. Η 
εργαςία τουσ περιλαμβάνει αναλφςεισ ςε 
πειραματόηωα και όπου είναι εφικτό γίνονται 
παρατθριςεισ ςε ανκρϊπουσ.   
Στθν αξιολόγθςθ του φακζλου που ζχει υποβάλει 
μια βιομθχανία (για τρόφιμα ι ηωοτροφζσ), για 
να λάβει ζγκριςθ ςε κάποια ουςία, εξετάηονται 
όλεσ οι παράμετροι, οι προχποκζςεισ, θ 
μεκοδολογία και θ εναρμόνιςθ με 
προχπάρχουςεσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ. Ακόμθ 
εξετάηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ, τα διακζςιμα 
ςτοιχεία για να προςδιορίςουν αν θ υπό εξζταςθ 
ουςία δθμιουργεί κινδφνουσ ςε  ανκρϊπουσ, ηϊα 
και περιβάλλον και ςε τζτοια περίπτωςθ ςε τι 
ποςότθτα και πυκνότθτα.       
------------------------------------------------------------------- 
ΓΕΜΑΝΙΑ: ΝΕΟΣ ΑΥΣΤΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΤΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΗΩΟΤΟΦΕΣ 

Μετά τθν κρίςθ των 
επιμολυςμζνων με διοξίνθ  
τροφίμων που 
ταλαιπϊρθςε τον 
περαςμζνο Δεκζμβριο και 
Ιανουάριο τθ Γερμανία και 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
ζνα ειδικό ςφςτθμα 
προειδοποίθςθσ για 

διοξίνεσ ςε τρόφιμα και ηωοτροφζσ, ζγινε νόμοσ 
ςτθ Γερμανία. Το Ομοςπονδιακό Συμβοφλιο κα 
επιβάλει αυςτθρότερουσ κανόνεσ για τθν 
παρακολοφκθςθ των διοξινϊν ςε τρόφιμα και 
ηωοτροφζσ. 
Το ςφςτθμα προειδοποίθςθσ για διοξίνεσ είναι 
μζροσ του «Σχεδίου Δράςθσ για τθν προςταςία 
του καταναλωτι μζςω τθσ αλυςίδασ διατροφισ 
των ηϊων», το οποίο ζχει τεκεί ςε εφαρμογι από 
τισ τοπικζσ κυβερνιςεισ τθσ χϊρασ. 
Οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων τροφίμων και 
ηωοτροφϊν, κα πρζπει  να αναφζρουν όλα τα 
αποτελζςματα των τεςτ για διοξίνεσ που 
διενεργοφν οι εταιρείεσ τουσ. Η Ομοςπονδιακι 

http://www.organicmonitor.com/
http://www.greenpeace.org/international/en/multimedia/photo-essays/Rice-is-Life-/
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Υπθρεςία για τθν Προςταςία των Καταναλωτϊν 
και τθν Αςφάλεια των Τροφίμων κα ςυλλζγει 
αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ςε μια βάςθ δεδομζνων 
που κα αξιολογείται κάκε τρεισ μινεσ. Επίςθσ, τα 
ιδιωτικά εργαςτιρια κα πρζπει να αναφζρουν 
ςτισ αρμόδιεσ Αρχζσ οποιαδιποτε αποτελζςματα 
ελζγχων δείχνουν ποςοςτά περιεκτικότθτασ 
ανεπικφμθτων ουςιϊν ςε τρόφιμα ι ηωοτροφζσ. 
Στο μζλλον, οι παραβιάςεισ του ςυγκεκριμζνου 
νόμου, όταν οι επιχειριςεισ διακζτουν ςτθν 
αγορά τρόφιμα που δεν είναι κατάλλθλα για 
κατανάλωςθ, κα επιφζρουν ποινι  φυλάκιςθσ 
μζχρι δφο ζτθ ι χρθματικι ποινι μζχρι 100.000 
ευρϊ. 
Το «Σχζδιο δράςθσ για τθν προςταςία των 
καταναλωτϊν μζςω τθσ αλυςίδασ διατροφισ των 
ηϊων» ειςάγει μεταξφ άλλων τα ακόλουκα μζτρα: 
1. Δφο ξεχωριςτζσ γραμμζσ παραγωγισ για 
βρϊςιμα λίπθ και προοριηόμενα για βιομθχανικι 
χριςθ. 
2. Απαίτθςθ υποβολισ αναφορϊν από τα 
ιδιωτικά εργαςτιρια 
3.   Επανεξζταςθ του πλαιςίου ποινϊν 
4.  Επζκταςθ τθσ παρακολοφκθςθσ για διοξίνεσ / 
Σφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ 
------------------------------------------------------------------- 
ΕΕ, ΕΓΚΙΘΘΚΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΤΟ, ΓΙΑ ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΧΘΣΘ   

Η Bayer CropScience 
AG ζλαβε ζγκριςθ να 
διακζςει ςτο εμπόριο 
προϊόντα από 
βαμβάκι γενετικά 

τροποποιθμζνο  
GHB614 (BCS-GHØØ2-

5). Αυτό ενζκρινε θ ΕΕ, απόφαςθ δθμοςιευμζνθ 
ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τον Ιοφνιο. 
Για 10 χρόνια (είναι θ διάρκεια τθσ απόφαςθσ) κα 
μπορεί να εμπορεφεται το προϊόν, τα ςυςτατικά, 
το επεξεργαςμζνο προϊόν του βαμβακιοφ BCS-
GHØØ2-5, είτε ςτθ διατροφι, είτε ςε ηωοτροφζσ, 
όχι όμωσ για καλλιζργεια. 
Το 2008 θ εταιρεία παρουςίαςε το αίτθμα ςτθν 
EFSA (Ευρωπαϊκι Αρχι Αςφάλειασ Τροφίμων), θ 
οποία ζνα χρόνο αργότερα αποφάνκθκε ότι το 
βαμβάκι GHB614 είναι αςφαλζσ, όςο και οι 
αντίςτοιχεσ ποικιλίεσ μθ γενετικά 
τροποποιθμζνεσ για τον άνκρωπο, τα ηϊα και το 
περιβάλλον.  Πάντα ςφμφωνα με τθν EFSA, δεν 
υπάρχει ανάγκθ περαιτζρω διευκρινιςεων ςτθν 
ετικετοποίθςθ των προϊόντων του ςυγκεκριμζνου 

βαμβακιοφ, με εξαίρεςθ τθν υποχρεωτικι 
αναφορά ςτθν ετικζτα (τρόφιμα, ςπόρουσ, 
ηωοτροφζσ), ότι δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 
για καλλιζργεια. 
Παρόλα αυτά θ Bayer CropScience AG είναι 
υποχρεωμζνθ να υποβάλλει ετιςιεσ αναφορζσ 
για πικανζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 
Σφμφωνα λοιπόν με τθν ΕΕ, δεν πρόκειται να 
υπάρξουν προβλιματα, -αφοφ θ ζγκριςθ ζχει ιδθ 
δοκεί-, αντίςτοιχα με εκείνα τθσ Ινδίασ, όπου τα 
φυτά καπνοφ και βαμβακιοφ παρουςίαςαν 
ςτειρότθτα και επιβράδυνςθ ςτθν ανάπτυξθ. Κι 
αυτό, όπωσ εξιγθςαν ερευνθτζσ του τομζα 
γενετικισ του Πανεπιςτθμίου του Δελχί, γιατί  το 
γονίδιο cry1Ac, το οποίο παράγει τθν τοξίνθ Bt 
(Bacillus Thuringiensis) για να αντιςτακεί ςτισ 
επικζςεισ των εντόμων, δθμιουργοφςε 
ςτειρότθτα και επιβράδυνςθ ςτθν ανάπτυξθ των 
φυτϊν.  
-------------------------------------------------------------------                  
ΕΕΥΝΑ 
ΓΤΟ, ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΑ ROUNDUP ΕΙΝΑΙ 
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ 

Η τελευταία αναφορά του 
Comité de recherche et 
information indépendantes 
sur la génie GENétique 
(Criigen), αποκαλφπτει πωσ 
διάφορα ηιηανιοκτόνα 
Roundup είναι υπεφκυνα 
για το κάνατο κυττάρων ςε 
ζμβρυα, ομφάλιου λϊρου 
και πλακοφντα, που δεν 
ζχουν αξιολογθκεί επαρκϊσ 
ςτισ ζρευνεσ ζωσ ςιμερα.  

Η ζρευνα χρθματοδοτικθκε από το Conseil 
régional de Basse-Normandie, τθ Fondations pour 
une Terre Humaine και Denis Guichard,  διεξιχκθ 
από ανεξάρτθτο ινςτιτοφτο και το πανεπιςτθμιο 
Caen, Γαλλία και δθμοςιεφκθκε ςτο επιςτθμονικό 
περιοδικό Usa Chemical Research in Toxicology. 

Η μελζτθ για πρϊτθ φορά φζρνει ςτο φωσ τουσ 
μθχανιςμοφσ τοξικότθτασ των 4 ηιηανιοκτόνων 
Roundup ςτα ανκρϊπινα κφτταρα. To Roundup,   
ιδιοκτθςίασ MONSANTO, είναι το εμπορικό 
όνομα των ηιηανιοκτόνων με βάςθ τθν ουςία 
glyphsate, ευρείασ δράςθσ και με τισ μεγαλφτερεσ 
πωλιςεισ ςτον κόςμο. 
Το όνομα αυτό πιραν διάφορεσ ποικιλίεσ ΓΤΟ, οι 
"Roundup Ready" (RR), οι οποίεσ αντζχουν ςτθν 

http://www.greenreport.it/_new/immagini/big/2010_07_7_16_16_04.jpg
http://www.greenreport.it/_new/immagini/big/2010_07_7_16_16_04.jpg
http://www.greenreport.it/_new/immagini/big/2010_07_7_16_16_04.jpg
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ουςία glyphsate. Η πρϊτθ ιταν θ ςόγια RR 
MONSANTO, με τθ μεγαλφτερθ διακίνθςθ ςτθν 
Ευρϊπθ, ενϊ ακολοφκθςαν κι άλλεσ εκδοχζσ ΓΤΟ 
βαμβακιοφ, καλαμποκιοφ και ελαικράμβθσ RR.    
Τα ηιηανιοκτόνα αυτά είναι τα πιο διαδεδομζνα 
ςτον κόςμο και θ υπολειμματικότθτά τουσ είναι 
που ανθςυχεί ιδιαίτερα, όπωσ καταγράφεται ςτθ 
μελζτθ τθσ Criigen. 
Οι ερευνθτζσ παρά τθ μεγάλθ αραίωςθ (ζωσ 100 
χιλ. φορζσ και πάνω), που ζκαναν ςτα 
ηιηανιοκτόνα Roundup, παρατιρθςαν ηθμιά ςτισ 
μεμβράνεσ, ςτο DNA και προβλιματα ςτα 
αναπνευςτικά κφτταρα, αποδεικνφοντασ ότι τα 
διάφορα μίγματα ουςιϊν αυξάνουν τθν 
επικινδυνότθτα του glyphosate,  κακιςτϊντασ το 
πιο τοξικό. Οι αναλυτικζσ αναλφςεισ αίματοσ ςε 
κάκε κθλαςτικό που εκτζκθκε ςτο ηιηανιοκτόνο 
κατά τθ διάρκεια των τεςτ, κα πρζπει να 
κοινοποιθκοφν, γιατί μποροφν να κρφβουν 
ανεπικφμθτα αποτελζςματα. 
Πθγι: Greenreport 
------------------------------------------------------------------------- 

ΡΕΙΣΣΟΤΕΟΙ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΑΜΕΙΚΑΝΟΥΣ 
ΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΟ ΤΑ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

Καταγράφεται ςε πρόςφατθ 
ζρευνα των Thomson 
Reuters e NPR, ςφμφωνα με 
τθν οποία το 58% των 
αμερικανϊν διλωςαν ότι, 
κα προτιμοφςαν να 
αγοράςουν βιολογικά 
προϊόντα, τθ ςτιγμι που κα 

είχαν τθ δυνατότθτα επιλογισ. Το ποςοςτό 
αυξάνεται ςτο 63% για θλικίεσ κάτω των 35 ετϊν 
(64% εάν είναι πτυχιοφχοι). Ποιοι είναι οι λόγοι 
αυτισ τθσ επιλογισ; το 36% διλωςε ότι 
προτιμοφν τα β.π. για να ςτθρίξουν τουσ τοπικοφσ  
παραγωγοφσ και το 34% για να αποφφγει τθν 
ζκκεςθ ςε τοξικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε 
μθ βιολογικά προϊόντα.  
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ:  
http://www.factsforhealthcare.com/pressroom/NPR_
report_OrganicFoods.pdf  
Πθγι: PR Newswire 

------------------------------------------------------------------ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 
ΥΗΙ GMO, ΒΑΥ ΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΘ BAYER  
Με αποηθμίωςθ 750 εκ. δολαρίων κλείνει θ 
δικαςτικι διαμάχθ για τθ Bayer, για τθν 
επιμόλυςθ, το 2006, από πειραματικι 
καλλιζργεια γενετικά τροποποιθμζνθ. 

04 Ιουλίου 2011 – Η ςυμφωνία επιλκε ςτισ ΗΠΑ 
και αφορά το 85% τθσ 
επιφάνειασ με 
καλλιζργειεσ ρυηιοφ, από 
το 2006 ζωσ το 2010 
κυρίωσ ςτισ περιοχζσ 
Arkansas, California, 

Louisiana, Mississippi, Missouri και Texas. Το 
γεγονόσ ξεκινάει τον Αφγουςτο του 2010, όταν το 
υπουργείο για τθ γεωργία (USDA), κατζγραψε ςε 
ςυμβατικό ρφηι το γονίδιο LLRICE601, ανκεκτικό 
ςτο ηιηανιοκτόνο Liberty Link, το οποίο παραγόταν 
από τθ Bayer.  
Οι πειραματικζσ καλλιζργειεσ είχαν ξεκινιςει 
από το 1998-2001, ενϊ και το εμπορευόμενο 
προϊόν, δθλ. το παραγόμενο ρφηι, ωσ τροφι και 
ηωοτροφι,  δεν είχαν λάβει καμία ζγκριςθ. Η 
καταγγελία του USDA προκάλεςε ακφρωςθ 
εξαγωγϊν και μθ παραλαβι του εν λόγω ρυηιοφ, 
από ευρωπαίουσ και γιαπωνζηουσ αγοραςτζσ, 
με αποτζλεςμα εμπορικι ηθμία ςε 11 χιλ. 
παραγωγοφσ, οι οποίοι ςτράφθκαν ενάντια ςτθ 
Bayer κεωρϊντασ τθ υπεφκυνθ για αμζλεια, 
κακϊσ ενθμερϊκθκαν για τθ μόλυνςθ, όταν πια 
ιταν αργά. Παρόλο που το 2006, θ Food and 
Drug Administration (FDA)  απενοχοποίθςε τθ 
ςυγκεκριμζνθ πρωτεΐνθ, δθλϊνοντασ τθ ωσ 
αςφαλι, οι νομικζσ διαδικαςίεσ προχϊρθςαν ζωσ 
το πρόςφατο καταδικαςτικό αποτζλεςμα των 
ομοςπονδιακϊν δικαςτθρίων.    
Περιςςότερα:Bayer CropScience Settles Biotech Rice 
Litigation 
http://www.bayercropscience.com/bcsweb/cropprote
ction.nsf/id/EN_20110629?open&l=EN&ccm= 500020 

------------------------------------------------------------------- 
ΓΤΟ και ΡΟΛΙΤΙΚΘ  
ΕΕ, ΝΑΙ ΣΕ ΡΑΑΝΟΜΟΥΣ ΓΤΟ ΣΤΙΣ ΗΩΟΤΟΦΕΣ   

Η ΕΕ επιτρζπει τθν 
ειςαγωγι ηωοτροφϊν με 
ίχνθ ΓΤΟ που ζχουν 
παραχκεί ςε χϊρεσ εκτόσ 
ΕΕ, αρκεί να είναι κάτω 
από το όριο 0,1%. 

Περνάει οριςτικά θ τροποποίθςθ ςτον Κανονιςμό 
ΕΕ Αρ. 1829/2003 ο οποίοσ επιτρζπει ίχνθ ΓΤΟ ςε 
ηωοτροφζσ αρκεί να μθν ξεπερνάει το 0,1%. Η 
τροποποίθςθ αφορά ΓΤΟ, για τουσ οποίουσ ζλθξε 
θ ζγκριςθ και δεν ανανεϊκθκε, αλλά θ EFSA ζχει 
ελζγξει τθ μθ επικινδυνότθτά τουσ. Συγκεκριμζνα 
αφορά δφο καλαμπόκια το Bt176 και το  

http://www.factsforhealthcare.com/pressroom/NPR_report_OrganicFoods.pdf
http://www.factsforhealthcare.com/pressroom/NPR_report_OrganicFoods.pdf
http://www.bayercropscience.com/bcsweb/cropprotection.nsf/id/EN_20110629?open&l=EN&ccm
http://www.bayercropscience.com/bcsweb/cropprotection.nsf/id/EN_20110629?open&l=EN&ccm
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GA21xMON810 και τρεισ ποικιλίεσ ελαοκράμβθσ 

τισ Ms1xRf1, Ms1xRf2 και Topas 19/2. 
Η απόφαςθ κρίκθκε αναγκαία για να 
εναρμονιςκοφν με νόμιμεσ πρακτικζσ χωρϊν 
πζραν του Ατλαντικοφ, ςε αντίκεςθ με τθν  
Ευρϊπθ όπου κεωροφνται παράνομεσ ι είναι ςτθ 
φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ.  
Στθν Ευρϊπθ ςιμερα ειςάγονται 44 εκατ. τόνοι 
πρωτεϊνϊν, ενϊ μόνο το 2008-09 ειςιχκθςαν 33 
εκατ. τόνοι ςόγιασ και 4 καλαμποκιοφ κυρίωσ από 
Βραηιλία, Αργεντινι και ΗΠΑ. 
Περιςςότερα: QUESTIONS AND ANSWERS ON THE 
LOW LEVEL PRESENCE (LLP) OF GMOS IN FEED 
IMPORTS 
----------------------------------------------------------------- 
H SYNGENTA ΤΟ ΡΩΤΟ ΕΞΑΜΘΝΟ 2011 
Το πρϊτο εξάμθνο 2011, θ SYNGENTA κατζγραψε 
πωλιςεισ 7,7 δισ δολαρίων, με αφξθςθ 12%. Ο 
κφκλοσ εργαςιϊν αυξικθκε κατά 14%, κακϊσ και 
τα κακαρά κζρδθ, 1,43 δισ δολάρια. Τα 
αποτελζςματα εξαμινου παρουςίαςε ο CEO Mike 
Mack, ςτισ 22 Ιουλίου ςτθ Βαςιλεία.  
Οι πωλιςεισ αυξικθκαν κατά 10% ςε 5,6 δισ 
δολάρια, παρά τθ μείωςθ τιμϊν κατά 2%. 
Στουσ ςπόρουσ καταγράφθκε αφξθςθ πωλιςεων 
κατά 17% ςτα 2,1 δισ δολάρια.  Στα φρζςκα 
κθπευτικά οι πωλιςεισ πιγαν επίςθσ καλά, 
κυρίωσ ςτθν Ευρϊπθ, με νζεσ ποικιλίεσ τομάτασ 
ςτθν Τουρκία και πιπεριάσ ςτθν Ολλανδία. Το ίδιο 
καλά πιγαν οι εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ 
Λατινικι Αμερικι και ςτθν Αςία. Λιγότερο καλά 
ςτθ Βόρεια Αμερικι λόγω των μεγάλων stock 
ολοκλθρωμζνων προϊόντων. 

 
Πηγή: Fruitecom – Γπαυείο Τύπου Syngenta  

------------------------------------------------------------------  
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΘΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Υπάρχουν αρκετζσ 
τοξικζσ ουςίεσ με τισ 
οποίεσ ερχόμαςτε 
κακθμερινά ςε 
επαφι, όπωσ 
περιγράφονται ςτον 

κανονιςμό REACH. 

Στθ λίστα των πιο επικίνδυνων ουςιϊν 
υπάρχουν 53 ουςίεσ, οι οποίεσ καταναλϊνονται 
κακθμερινά μζςω των βιομθχανοποιθμζνων 
τροφίμων και μποροφν να προκαλζςουν ςοβαρά 
προβλιματα ςτθν υγεία μασ.   
Οι ουςίεσ αυτζσ μποροφν να προκαλζςουν 
διάφορα προβλιματα: χαρακτθρίηονται  

καρκινογόνεσ, αποκθκεφονται ςε όργανα όπωσ το 
ςυκϊτι, τα νεφρά, επθρεάηουν τθ γονιμότθτα … 
και μεταξφ αυτϊν υπάρχουν οι φκαλικζσ 
ενϊςεισ, ι φκαλικοί εςτζρεσ. Αυτζσ  είναι μία 
κατθγορία χθμικϊν ενϊςεων που 
χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ πλαςτικοποιθτζσ 
(ουςίεσ που προςτίκενται ςτα πλαςτικά για τθν 
αφξθςθ τθσ ευλυγιςίασ τουσ). Χρθςιμοποιοφνται 
πρωτίςτωσ για τθν μετατροπι του 
πολυχλωριοφχου βινυλίου (PVC) από ςκλθρό ςε 
ευλφγιςτο πλαςτικό.  
Οι φκαλικζσ ενϊςεισ από το 2015 κα επιτρζπεται 
να χρθςιμοποιοφνται από τισ επιχειριςεισ μόνο 
για ειδικοφσ λόγουσ και κατόπιν ζγκριςθσ από τθν 
ECHA (European Chemicals Agenncy).E 
Αλλά πωσ βοθκάει ο κανονιςμόσ REACH; Το 
άρκρο 33 επιτρζπει ςε όλουσ να ηθτάνε ςχετικζσ  
πλθροφορίεσ κατευκείαν από τον παραγωγό, ο 
οποίοσ οφείλει να απαντιςει με ςαφινεια εντόσ 
45 θμερϊν.   

--------------------------------------------------- 
ΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΟΦΙΜΩΝ  
Κφκλοσ εργαςιϊν 2010 ςε εκ. ευρϊ 
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http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://echa.europa.eu/reach_en.asp
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---------------------------------------------------- 
ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΡΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 Τα ελλθνικά ςαλιγκάρια (που τρϊνε ελλθνικό 
χορτάρι-γραςίδι) ζχουν τρεισ φορζσ 
περιςςότερα Ω3 λιπαρά απ’ ό,τι εκείνα τθσ 
Γαλλίασ, πρϊτθ χϊρα ςε παραγωγι. 

 Το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ Ελλάδασ 
ζγκειται ςτθν παραγωγι προϊόντων ανϊτερθσ 
ποιότθτασ, με υψθλι προςτικζμενθ αξία. 

 Σε επίπεδο ποςοτικό, δεν μποροφμε να 
είμαςτε ανταγωνιςτικοί, οφτε ςτισ ξζνεσ 
αγορζσ, οφτε ςτο εςωτερικό (υποκατάςταςθ 
ειςαγωγϊν), διότι δεν υφίςτανταιοι 
απαιτοφμενεσ οικονομίεσ κλίματοσ. 

 Το εμπορικό ιςοηφγιο αγροτικϊν προϊόντων 
ιταν ελλειματικό το 2010 κατά 3,5 δις. ευρϊ, 
με τισ ειςαγωγζσ να ανζρχονται ςε 6,5 δις. 
ευρϊ. 

 Στθν Ελλάδα θ ςχζςθ μεταξφ των τιμϊν 
παραγωγοφ και καταναλωτι είναι 1 προσ 5. Ο 
μζςοσ όροσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι 1 
προσ 3. 

 Το κόςτοσ των ηωοτροφϊν ςτθν ςτθ χϊρα μασ 
καλφπτει ζωσ το 70% του κόςτοσ παραγωγισ, 
ενϊ ςτθν ΕΕ 50-55%. 

 Η Αγγλικι γλϊςςα ζχει 490.000 λζξεισ από τισ 
οποίεσ 41.615 λζξεισ. είναι από τθν Ελλθνικι 
γλϊςςα.. (Bιβλίο Γκίνεσ) 

 Η Ελλθνικι γλϊςςα ζχει λζξεισ κι ζννοιεσ οι 
οποίεσ παραμζνουν χωρίσ απόδοςθ ςτισ 
υπόλοιπεσ γλϊςςεσ, όπωσ άμιλλα, καλπωρι 
και φιλότιμο. Μόνον θ Ελλθνικι γλϊςςα 
ξεχωρίηει τθ ηωι από το βίο, τθν αγάπθ από 
τον ζρωτα. Μόνον αυτι διαχωρίηει, 
διατθρϊντασ το ίδιο ριηικό κζμα, το ατφχθμα 
από το δυςτφχθμα, το ςυμφζρον από το 
ενδιαφζρον.  

================================ 
 
 
Εκκζςεισ – Εκδθλϊςεισ  
 

4-7/8/11, 7
θ
 Γιορτι Αγροτουριςμοφ Ρανόραμα 

Γεφςεων & Ρολιτιςμοφ, Χίοσ 
6/8/11,  Δθμ. Κιποσ, 20.30, Ρολυαπαςχόλθςθ & Νζοι 
Αγρότεσ, Χίοσ 
10/7-11/09/2011, 12θ Γιορτι Αγροτουριςμοφ Λζςβοσ  
08 – 11/09/2011,  SANA, 23rd International exhibition 

of natural products, Μπολόνια, Ιταλία, www.sana.it/ 
14-15/09/2011, GlobalGAP Tour 2011. Βαρςοβία 
(Πολωνία). Latest information on Good Agricultural 
Practice implementation (IFA version 4) and 
networking opportunities. www.tour2011.org22 –  
25/09/2011,  11θ Οικολογικι Γιορτι Καρδίτςασ, 
Καρδίτςα, www.oikologikigiorti.gr 
28/9 – 1/10/2011, 17th Organic World Congress 2011, 
Gyeonggi Paldang, Ν. Κορζα,www.ifoam.org/kowc2011 
1-2/10/2011, Γιορτι τοπικισ ανάπτυξθσ, Ορχομενόσ 
Βοιωτίασ 
3 – 5/10/2011, IFOAM General Assembly 2011, 
Gyeonggi Paldang, Ν. Κορζα, www.kowc2011.org/eng/ 

25-28/11/2011, 2ο Φεςτιβάλ-Ζκκεςθ Ραραδοςιακά 

Ρροϊόντα του Κόςμου  2011 
http://www.traditionalproducts.gr 
5 – 7/12/2011,  Middle East Natural & Organic 
Products Expo (MENOPE) 2011, Dubai, Ηνωμζνα 
Αραβικά Εμιράτα, www.naturalproductme.com 
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