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ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ GMO ΣΤΗΝ ΕΕ  
Μειώθηκε το 2010 η επιφάνεια GMO στα 91.643 

εκτάρια (από 94.750 το 2009), από τα οποία στα 

91.193 εκτάρια καλλιεργήθηκε καλαμπόκι bt. Η 

επιφάνεια GMO αντιπροσωπεύει το 0,05 της 

συνολικής γεωργικής. Τα στοιχεία αυτά 

περιλαμβάνονται στο 

report της International 

Service for the Acquisition 

of Agri-biotech Applications 

(ISAAA).  

Οκτώ είναι τα κράτη που 

καλλιέργησαν καλαμπόκι 

Mon 810 της Monsanto, 

εγκεκριμένο από την ΕΕ, από το 1998: Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία, 

Πολωνία, Γερμανία και Σουηδία.  Οι δύο 

τελευταίες χώρες προχώρησαν σε καλλιέργειες 

της γενετικά τροποποιημένης πατάτας “Amflora”. 

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν το Σεπτέμβριο 

2011 από τα αρμόδια υπουργεία γεωργίας κι 

επεξεργάστηκαν από το Infogm, επιβεβαιώνοντας 

ότι η μείωση αυτή είναι σταθερή με την εξαίρεση 

δύο χωρών, της Ισπανίας και την Πορτογαλίας. Σε 

αυτές παρόλο που υπήρξε μείωση το 2009 και το 

2010, η επιφάνεια με καλαμπόκι GMO αυξήθηκε 

το 2011. Στην Ισπανία το 2011 αυξήθηκε κατά 

27% και 44% σε σχέση με το 2009 και 2010, 

κυρίως στην Αραγκόνα. Ενώ στην Πορτογαλία το 

υπουργείο ανακοίνωσε για το 2011, καλλιέργειες 

καλαμποκιού Bt  σε 7.723,6 εκτάρια, έναντι 4.868 

εκταρίων το 2010. 
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ΕΡΕΥΝΑ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΑ, COCTAIL 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ   
Το PlosOne δημοσίευσε τη μελέτη για τις 

ασθένειες και τα φαινόμενα θνησιμότητας των 

μελισσών, "Exposure to Sublethal Doses of 

Fipronil and Thiacloprid Highly Increases Mortality 

of Honeybees  Previously 

Infected by Nosema ceranae" 

, στην οποία οι γάλλοι 

ερευνητές των εργαστηρίων 

(Lmge, Cnrs/Université Blaise 

Pascal, Lte), αποδεικνύουν 

ότι το παράσιτο Nosema 

ceranae προκαλεί θνησιμότητα στις μέλισσες, 

όταν αυτές εκτίθενται παράλληλα, ακόμη και σε 

χαμηλά επίπεδα φυτοφαρμάκων. 

Στο επιστημονικό ανακοινωθέν της ΕΕ, Codris, 

επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα στο οποίο 

κατέληξαν οι γάλλοι ερευνητές. Στη Γαλλία 

δραστηριοποιούνται περίπου 70 χιλ. 

μελισσοκόμοι, μεταξύ επαγγελματιών και 

ερασιτεχνών και όλοι 

γνωρίζουν το ρόλο 
των μελισσών στη 
λειτουργία του 
οικοσυστήματος στη 
γη και της αγροτικής 
παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια οι αποικίες των 

μελισσών έχουν μειωθεί σημαντικά από μια 

περίεργη ασθένεια, η οποία προκαλεί την 

εξαφάνιση χιλιάδων εντόμων κάθε χρόνο. 

Οι υποθέσεις που γίνονται για τους λόγους που 

εξαφανίζονται οι μέλισσες είναι πολλές, αλλά η 

πραγματική αιτία πιθανώς δεν έχει ακόμη 

ανακαλυφθεί. Όμως όλοι οι εμπειρογνώμονες 

εκτιμούν ότι, οι μελέτες θα πρέπει να 

επικεντρωθούν σε συνέργειες διαφορετικών 

αιτιών.  

Η ομάδα των ερευνητών των εργαστηρίων Lmge 

και Lte μελέτησαν αυτή ακριβώς τη συνέργεια 

μεταξύ παθογόνου/τοξίνης πάνω σε νεογέννητες 

μέλισσες. Σύμφωνα με την έρευνά τους «οι 

μολυσμένες μέλισσες πέθαιναν μόλις εκτίθονταν 

χρονικά στα φυτοφάρμακα ακόμη και σε χαμηλές 

δόσεις, κάτω από τα όρια κινδύνου έως και 50 

φορές». Η συνέργεια αυτή δεν εξαρτάται από τον 

τύπο του φυτοφαρμάκου, γιατί οι δύο δραστικές 

ουσίες που αξιολογήθηκαν στη μελέτη -fipronil e 

thiacloprid- ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.  

Οι γάλλοι ερευνητές όμως δεν κατάφεραν να 

ταυτίσουν τον μηχανισμό που επιτρέπει τη 

συγκεκριμένη συνέργεια.     

Ανήσυχοι εμφανίζονται και οι ευρωβουλευτές 

που μετέχουν στην Επιτροπή Γεωργίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την αύξηση της 

θνησιμότητας των μελισσών, επισημαίνοντας ότι 

η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να καταστρέψει την 

παραγωγή τροφίμων και την περιβαλλοντική 

σταθερότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 84% των 

φυτικών ειδών και το 76% της παραγωγής 

τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτάται από την 

επικονίαση των μελισσών, ενώ η μελισσοκομία 

εξασφαλίζει, άμεσα ή έμμεσα, εισόδημα σε πάνω 

από 600.000 πολίτες της ΕΕ.   

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ για την 
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Την αντίθεσή τους 

εκφράζουν πολλοί φορείς 

στην Ευρώπη, για την 

παραγωγή και την 

εμπορευματοποίηση 

κρέατος και άλλων 

προϊόντων, τα οποία θα 

προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Η άποψη 

αυτή διατυπώνεται μέσω ανακοινώσεων και 

συζητήσεων σε φόρουμ, μετά την απόρριψη της 

πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία προέβλεπε την 

ελεύθερη διακίνηση διατροφικών προϊόντων από 

κλωνοποιημένα ζώα, χωρίς μάλιστα κάποια 

επισήμανση. 

Η κλωνοποίηση για διατροφικούς σκοπούς 

σύμφωνα με τους επικριτές παρουσιάζει τρία 

βασικά προβλήματα: 

i. Παρέμβαση στη διατροφική αλυσίδα με 

τεχνητούς τρόπους, χωρίς αυτό να φέρνει κάποιο 

όφελος ούτε στους καταναλωτές, ούτε στους 

παραγωγούς.  

ii. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι το δεύτερο 

πρόβλημα. Οι μελέτες και οι επιστημονικές 

έρευνες δεν είναι ακόμη σε θέση να 

διασφαλίσουν εάν τα τρόφιμα που προέρχονται 

από κλωνοποιημένα ζώα είναι επικίνδυνα ή όχι 

για την υγεία.  

iii. Το τρίτο σοβαρό πρόβλημα αφορά την 

προστασία της βιοποικιλότητας. Ήδη ο 

ζωοτεχνικός τομέας γενετικά συρρικνώνεται, ο 

αριθμός των ποικιλιών παρουσιάζει γεωμετρική 
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μείωση και η κλωνοποίηση θα χειροτέρευε ακόμη 

περισσότερο την κατάσταση. 

Βρισκόμαστε απέναντι σε μια τεχνολογία 

ανώριμη και όσον αφορά τα αποτελέσματα, αλλά 

και απέναντι στο risk assessment. Βλέποντας 

λοιπόν, τις γνώσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής 

για την κλωνοποίηση για διατροφικούς σκοπούς, 

αντί οι απόγονοι της Dolly να καταλήξουν στο 

πιάτο μας, ας κυριαρχήσει καλύτερα η αρχή της 

προφύλαξης.   

 
ΕND THE WINNER IS … GREECE 
Η Ελλάδα κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στο 

φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Ecotrophelia» 
στην Anuga 2011, παρουσιάζοντας ένα καινοτόμο 

παριζάκι από θαλασσινά, που ονομάζεται «Da 

Vero», το οποίο επινοήθηκε, σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε από 

μία ομάδα 

φοιτητών του 

Πανεπιστημίου των 

Ιωαννίνων και του 

Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου 

στην Πάτρα. 

Το προϊόν «Da Vero» συνδυάζει τη διατροφική 

αξία των θαλασσινών και την οικολογική 

αξιοποίηση των παραπροϊόντων της βιομηχανίας 

τροφίμων σε μια νόστιμη και υγιεινή διατροφική 

επιλογή. 

Δώδεκα ομάδες – νικητές των εθνικών τους 

διαγωνισμών – από την Τσεχία, Δανία, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λιθουανία, 

Σλοβενία, Ρωσία, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία 

συμμετείχαν στο μεγάλο τελικό. 

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν ήταν 

εμπνευσμένα από τις τρέχουσες καταναλωτικές 

τάσεις στην Ευρώπη και έλαβαν σοβαρά υπόψη 

όλες τις παραμέτρους και πτυχές της ανάπτυξης 

προϊόντων καθώς επίσης και τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιβαλλοντική 

ευθύνη, παραδοσιακά χαρακτηριστικά, 

βελτιστοποίηση των πρώτων υλών και μείωση 

των διαδικασιών και διεργασιών αποβλήτων. 

Το Αργυρό Μετάλλιο απονεμήθηκε στην Γαλλική 

ομάδα για τη δημιουργία του «Twin Choc», ενός 

μους σοκολάτας και φοντάν κέικ σε ένα έτοιμο 

επιδόρπιο. Η ομάδα των φοιτητών που 

βραβεύτηκε προέρχεται από το Πανεπιστημιακό 

τμήμα Χημείας – Βιολογίας και Φυσικής του 

Πολυτεχνείου του Μπορντώ. 

Το Χάλκινο Μετάλλιο απονεμήθηκε στην ομάδα 

της Σλοβενίας για τη δημιουργία του «Crunchy 

Milly», ενός καινοτόμου πρωινού δημητριακών 

φτιαγμένα από κεχρί, γάλα, μέλι, ξηρούς 

καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και σοκολάτα. Η 

Σλοβένικη ομάδα των βραβευθέντων φοιτητών 

προέρχεται από το τμήμα Βιοτεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνας. 

 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ  
ΣΟΓΙΑ GMO, ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ MONSANTO  
Δικαστήριο των ΗΠΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα 
ευρεσιτεχνίας στην πολυεθνική ακόμη και στους 
σπόρους που παρήχθησαν από δεύτερη 
παραγωγή 

Το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας 

στην τεχνολογία biotech, 

που ανέπτυξε η Monsanto 

εφαρμόζεται ακόμη και 

στους σπόρους της 

δεύτερης γενιάς, ακόμη κι 

αν αγοράστηκαν από τρίτους. Την απόφαση αυτή 

εξέδωσε δικαστήριο της Washington στις ΗΠΑ, 

για την περίπτωση του παραγωγού Bowman, ο 

οποίος κατηγορήθηκε από τη Monsanto το 2007.    
Η κατηγορία της πολυεθνικής αφορούσε την 

παραβίαση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας σε 

δύο ποικιλίες σόγιας γενετικά τροποποιημένες, 

ανεκτικές στο ζιζανιοκτόνο Roundup Ready της 

ίδιας εταιρείας. Το συμβόλαιο πώλησης, γνωστό 

σαν “Monsanto Technology agreement”, για την 

περίοδο 1999-2007, προβλέπει τη χρήση των 

σπόρων μόνο για μία παραγωγή, ενώ απαγορεύει 

την πώληση σπόρων ‘’δεύτερης γενιάς’’ για 

σπορά. Παρόλα αυτά η Monsanto επιτρέπει 

στους παραγωγούς να πωλούν σπόρους δεύτερης 

γενιάς για ζωοτροφές, όχι όμως για καλλιέργεια. 

Ο παραγωγός Bowman τήρησε τους όρους του 

συμβολαίου για την πρώτη αγορά, αγόρασε όμως 

σπόρους από ιδιώτες πωλητές για τις επόμενες 

σπορές, χρησιμοποιώντας παράλληλα το 

Roundup ως επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας του 

ζιζανιοκτόνου για τη σόγια. 

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το δικαίωμα 

ευρεσιτεχνίας της Monsanto δεν μπορεί να 

επεκταθεί και στις πωλήσεις που 

πραγματοποιούν άλλοι παραγωγοί σπόρων, από 

τους οποίους μπορεί οποιοσδήποτε να αγοράσει.  

Από την πλευρά της η Monsanto υποστήριξε πως 

παρόλο, που το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας για τις 

δύο ποικιλίες σόγιας είχε λήξει, ο Bowman είναι 
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οπωσδήποτε υπεύθυνος παραβίασης, γιατί η 

ευρεσιτεχνία ‘’εφαρμόζεται ανεξάρτητα της 

γενιάς των σπόρων σόγιας  ή άλλης 

καλλιέργειας’’.  

Το δικαστήριο στην απόφασή του δέχτηκε την 

άποψη της Monsanto, με βάση την αρχή του 

copyright ότι, όποιος αγοράζει ένα βιβλίο δεν 

αποκτάει ταυτόχρονα και το δικαίωμα να 

δημιουργήσει αντίγραφα. 

Μετά την απόφαση η Monsanto ανακοίνωσε ότι, 

με τη λήξη των δύο ευρεσιτεχνιών, οι 

καλλιεργητές θα είναι ελεύθεροι να 

ξαναφυτέψουν σόγια ΓΤ, συμβάλλοντας έτσι 

περαιτέρω στην ανεξέλεγκτη διάδοση των 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και στην 

επιμόλυνση των συμβατικών, παραδοσιακών και 

βιολογικών καλλιεργειών, οι οποίες παραδόξως 

‘’προστατεύονταν’’ σε κάποιο βαθμό από τον 

περιορισμό των συμβολαίων.          
Περισσότερα:  OGM Monsanto Co. v. Bowman 

 

 
Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Φαίνεται πως στην Αυστρία 

δεν υφίσταται οικονομική 

κρίση. Σύμφωνα με τα 

τελευταία επίσημα στοιχεία 

οι παραγωγοί βιολογικών 

προϊόντων το 2010, αύξησαν 

τα έσοδά τους πάνω από 8%. 

Στοιχείο που επιβεβαιώνει 

την πρωτοκαθεδρία του bio της Αυστρίας σε όλη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα τελευταία τρία χρόνια οι καταναλωτές 

αύξησαν τις αγορές βιολογικών προϊόντων κατά 

10% και 9 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν 

καθημερινά βιολογικά προϊόντα. Τα ‘‘βιολογικά 

στην Αυστρία δεν είναι μόδα’’ λέει ο αυστριακός 

υπουργός γεωργίας Nicholas Berlakovich.  

Τα τελευταία πέντε χρόνια η γεωργική επιφάνεια 

που καλλιεργείται βιολογικά κατέγραψε αύξηση 

13,3% κι από τα 479.817 εκτάρια (1 εκτάριο=10 

στρέμματα), έφτασε τα 543.605 το 2010, με 

22.132 βιολογικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει 

ότι σχεδόν το ένα πέμπτο της αγροτικής 

επιφάνειας χρησιμοποιείται για τη βιολογική 

παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων και των 

αλπικών βοσκότοπων. Στην πραγματικότητα το 

σύνολο των αυστριακών αλπικών βοσκότοπων 

χρησιμοποιείται με τρόπο βιολογικό, αν και μόνο 

το ένα τρίτο είναι πιστοποιημένο από κάποιον 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Αυτό δείχνει τη δυναμική εξάπλωσης της 

βιολογικής γεωργίας ως μέθοδο παραγωγής και 

αποδεικνύει το πραγματικό ενδιαφέρον της 

πολιτικής ηγεσίας της χώρας.      

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΗΠΑ, ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ GLYPHOSATE 
Κυβερνητική μελέτη αποκαλύπτει την παρουσία 
του glyphosate, του ζιζανιοκτόνου της Monsanto 
σε ποτάμια και σε βρόχινο νερό στον ποταμό 
Μισισιπή. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει 
μεγάλη συγκέντρωση της παραγωγής γενετικά 
τροποποιημένων ποικιλιών. 
 

Ίχνη του πανίσχυρου 

ζιζανιοκτόνου glyphosate 

της Monsanto, γνωστό με 

το εμπορικό όνομα 

Roundup βρέθηκε στις 

περιοχές που διασχίζει ο 

ποταμός Μισισιπής, όπως ανακοίνωσε η 

κοινοβουλευτική επιτροπή, αρμόδια για τον 

έλεγχο των υδάτινων πόρων (US Geological 

Survey- USGS). Αφορά τη ζώνη με τις μεγαλύτερες 

καλλιέργειες σε καλαμπόκι, βαμβάκι και σόγια.   

Τα τελευταία 15 χρόνια οι ευρύτερες περιοχές 

του Μισισιπή, της Αϊόβα και της Ιντιάνα έχουν 

δεχθεί σημαντικές ποσότητες του συγκεκριμένου 

ζιζανιοκτόνου, όπως αποκαλύπτει η μελέτη του 

USGS και όχι μόνο στο νερό, αλλά και στον αέρα, 

ακόμη και σε περιοχές πέραν των καλλιεργειών.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία του 

ζιζανιοκτόνου σε περισσότερα από το 60% των 

δειγμάτων σε νερό και αέρα και ότι αυτό δεν 

αποδομείται όπως υποστηρίζει η εταιρεία, αλλά 

παραμένει αναλλοίωτο και επί μακρόν στο 

έδαφος και στο υδάτινο οικοσύστημα, με 

συνέπειες στη βιοποικιλότητα φυτών και ζώων.  

Από την έρευνα προκύπτει αύξηση της χρήσης 

του στη γεωργία, όπου από τους 11 χιλ. τόνους 

του 1992, ξεπέρασε τις 88 χιλ. το 2007.  
Περισσότερα: OGM Technical Announcement: Widely Used 

Herbicide Commonly Found in Rain and Streams in the 

Mississippi River Basin 

 

ILARIA CAPUA, ΕΑΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ 
Το 2006 επίλεξε να αποκαλύψει δημόσια και 

δωρεάν τα αποτελέσματα των ερευνών της 

σχετικά με τον ιό των κοτόπουλων, παρά την 

αντίθετη γνώμη και τις πιέσεις που δέχτηκε από 
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την Παγκόσμια οργάνωση υγείας. Ήταν 

επικεφαλής του Ινστιτούτου για έρευνες στη 

ζωοπροφύλαξη και το 

εργαστήριό της ήταν το 

πρώτο που απομόνωσε τον 

ιό. Η Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας (ΠΟΥ) ήθελε να 

αποθηκεύσει τα δεδομένα 

σε μια βάση με 

περιορισμένη πρόσβαση. Εκείνη όμως προτίμησε 

να βάλει τα ευρήματα σε βάση, όπου όλοι οι 

επιστήμονες θα είχαν πρόσβαση και θα 

μπορούσαν να συνεισφέρουν περαιτέρω, 

θεωρώντας το ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη 

δημόσια υγεία. 

Τώρα η Ilaria Capua, η  “strong lady”, όπως την 

αποκάλεσε η Wall Street Journal, ετοιμάζεται να 

παραλάβει στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ), το Penn Vet 

Leadership Award, ίσως το σημαντικότερο 

βραβείο στον τομέα της. Είναι επίσης μια σαφής 

αναγνώριση στην προστασία εκείνων των αρχών 

της διαφάνειας που πρέπει να διέπουν την 

επιστημονική έρευνα, απολύτως δημοκρατική.  

 

ΤΟΥΡΚΙΑ, ΣΤΑ 10 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ 
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΟ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΩΣ ΤΟ 2021 
Η Τουρκία παράγει ετησίως 44 εκατ. τόνους 

φρουτολαχανικών και είναι 

μια από τις χώρες με τη 

μεγαλύτερη εξαγωγική 

δραστηριότητα στον κόσμο, 

η οποία ανέρχεται στα 2,1 

δις δολάρια (2,9 εκατ. τόνους), το 6,6% της 

εθνικής της παραγωγής. 

Για την επόμενη εικοσαετία θέτει ως στόχο, να 

φτάσει τις εξαγωγές στα 10 δις δολάρια, με 

αύξηση 376%. Τα επιτραπέζια σταφύλια είναι 

στην κορυφή της συνολικής παραγωγής φρούτων 

με το 37%, ακολουθούν τα υπόλοιπα φρούτα, εκ 

των οποίων τα μήλα ανέρχονται στο 22%, με 2,6 

εκατ. τόνους. Η συνολική παραγωγή λαχανικών 

ανέρχεται περίπου στους 30 εκατ. τόνους, με 

κυρίαρχο προϊόν τις τομάτες με 10 εκατ. τόνους, 

που φέρνει την Τουρκία στην τρίτη θέση 

παγκοσμίως. Ακολουθούν πατάτες, καρπούζια, 

πεπόνια, πιπεριές, κρεμμύδια και αγγούρια. Η 

παραγωγή των αγγουριών ανέρχεται ετησίως στα 

1,7 εκατ. τόνους, δεύτερη παγκοσμίως. 

Ακόμη η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η 

αυξανόμενη ζήτησή τους, δημιουργεί νέες 

ευκαιρίες για τη χώρα κι επιπλέον παραγωγική 

δυναμική. 

Η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά των 

τούρκικων φρουτολαχανικών, στην οποία 

εξάγεται το 36% των προϊόντων, αξίας 790 εκατ. 

δολαρίων. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Γερμανία 

με το 9% των τουρκικών εξαγωγών, αξίας 203 

εκατ. δολαρίων. Άλλοι αποδέκτες 

φρουτολαχανικών από την Τουρκία είναι η 

Βουλγαρία, η Ουκρανία, το Ιράκ και η Ρουμανία.  

 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
Φυτοφάρμακα στο ψωμί, παρασιτοκτόνα στο 

φαγητό, εντομοκτόνα στα φρούτα. Αυτό 

προκύπτει από έρευνα 

της οργάνωσης 

Altroconsumo και των 

δημοτικών αρχών, σε 

σχολικά εστιατόρια 

στην Ιταλία. Η 

οργάνωση πήρε 

δείγματα τροφίμων από δέκα σχολεία πέντε 

διαφορετικών πόλεων (Ρώμη, Μιλάνο, Τορίνο, 

Γένοβα, Νάπολη) και τα ανέλυσε για  να 

διαπιστώσει την ασφάλεια της τροφής που 

καταναλώνουν οι μαθητές. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν άκρως 

ανησυχητικά: σε πάνω από το ένα τρίτο των 

δειγμάτων βρέθηκαν υπολείμματα επικίνδυνων 

φυτοφαρμάκων. Ειδικότερα στη Γένοβα σε δύο 

σχολεία (Andersen και Cantore) βρέθηκε η 

ουσία Diclorvos, ένα φυτοφάρμακο 

απαγορευμένο στην Ευρώπη. Συνολικά σε 40 

ομάδες τροφίμων βρέθηκαν 253 φυτοφάρμακα. 

Σύμφωνα με την οργάνωση προκύπτουν δύο 

σημαντικά προβλήματα: ‘’το πρώτο αφορά στην 

έλλειψη τακτικών ελέγχων που θα μπορούσαν 

να αποκαλύψουν την ανωμαλία και 

ανατρέχοντας στην πηγή να το αποκλείσουν. Το 

δεύτερο αφορά την έλλειψη ενημέρωσης στους 

πολίτες σε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας. Οι 

γονείς έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν’’. 

Περίπου το 45% του ψωμιού στην Ιταλία 

παρασκευάζεται με άλευρα που προέρχονται 

από άλλες χώρες, ακόμη κι εκτός Ευρώπης, στις 

οποίες οι κανόνες  παραγωγής δεν υπόκεινται 

σε κανόνες  ελέγχου, χρησιμοποιώντας 

επικίνδυνα και  απαγορευμένα φυτοφάρμακα 

στην ΕΕ.       
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Η REWE ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Η γερμανική αλυσίδα Rewe 

ανακοίνωσε ότι έχει μειώσει 

σε σημαντικό βαθμό τα 

επίπεδα υπολειμματικότητας 

φυτοφαρμάκων στα 

φρουτολαχανικά. Από το 

2007 έως σήμερα -πάντα σύμφωνα με την 

αλυσίδα- η Rewe κατάφερε να μειώσει το 

επίπεδο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, 

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για τον άνθρωπο 

σε μόνο 12% σε σύγκριση με πριν τέσσερα 

χρόνια. 

Μετά την κριτική που δέχθηκε τα τελευταία 

χρόνια, από πολλές καταναλωτικές και 

περιβαλλοντικές οργανώσεις για την ασφάλεια 

των τροφίμων στη λιανική πώληση στη Γερμανία, 

η Rewe αποφάσισε να ξεκινήσει ελέγχους για την 

ασφάλεια των φρουτολαχανικών, για την ύπαρξη 

φυτοφαρμάκων σε όλα τα ελεγχόμενα από αυτήν  

καταστήματα πώλησης. 

Η Rewe είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα στη 

Γερμανία και σύμφωνα με την ανακοίνωσή της 

εξέτασε συνολικά 7.200 δείγματα φρούτων και 

λαχανικών 100 διαφορετικών προϊόντων 

προερχόμενα από 60 χώρες από όλον τον κόσμο.    

  

ΕΛΕΓΧΟΙ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του ΕΦΕΤ 
Ως προς το είδος, οι παραβάσεις που 

εντοπίστηκαν από το ελεγκτικό δυναμικό του 

ΕΦΕΤ αφορούσαν: 

• Μη τήρηση κανόνων υγιεινής (53%) 

• Διάθεση μη ασφαλών τροφίμων (9%) 

• Ζητήματα στην επισήμανση και παρουσίαση 

τροφίμων (6%) 

• Ελλιπή ή μη εφαρμογή συστημάτων 

αυτοελέγχου (HACCP) (4%) 

• Διάφορα (28%) 

 

Επιχειρήσεις 

• Παρασκευαστές λιανικής όπως αρτοποιεία, 

ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, το ποσοστό 

ανέρχεται στο 25%, 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως  

χώροι μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, catering, 

το ποσοστό ανέρχεται στο 23%. 

• Παρασκευαστές/συσκευαστές π.χ. εταιρείες 

παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, 

επεξεργασίας κρέατος, προϊόντων ζύμης, 

ζαχαροπλαστικής, φρούτων, λαχανικών, 

παραγωγής υλικών συσκευασίας κλπ. το 

ποσοστό ανέρχεται στο 13% 

• Λιανικό εμπόριο όπως σούπερ μάρκετ,  

παντοπωλεία, κεντρικές αγορές κλπ το 

ποσοστό ανέρχεται στο 8%. 

• Μεταφορείς / διανομείς το ποσοστό 

παραβατικότητας ανέρχεται στο 3%. 

 

========================================= 
 
ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
� Σήμερα στον κόσμο, καλλιεργούνται 

περισσότερα από 700.000.000 στρέμματα με 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 

χωρίς να είναι γνωστές οι επιπτώσεις που 

έχουν για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τη FAO των Ηνωμένων Εθνών, 

ετησίως παράγονται αρκετά τρόφιμα για να 

θρέψουν δύο φορές τον πληθυσμό της γης.  

� Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τελευταία 50 

χρόνια του προηγούμενου αιώνα, οι 

πεινασμένοι της γης μειώθηκαν από το 50% 

των 3 δις κατοίκων στο 15% των 6,5 δις, 

χωρίς η έκταση της καλλιεργούμενης γης 

στον πλανήτη να έχει ουσιαστικά αυξηθεί.   

� Η γεωργία είναι παραγωγική δραστηριότητα 

υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και, με τις 

αναμενόμενες επιπτώσεις της 

πιθανολογούμενης κλιματικής αλλαγής και 

λειψυδρίας, θα καταστεί και υψηλού 

κινδύνου.   

� Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει το 

μεγαλύτερο άνοιγμα ψαλίδας μεταξύ τιμής 

γεωργού και τιμής καταναλωτή. Το άνοιγμα 

της ψαλίδας στην χώρα μας είναι 1 προς 5 

και πολλές φορές πολύ περισσότερο. Στον 

χώρο της κεντρικής Ευρώπης ωστόσο είναι 1 

προς 2,4. Για παράδειγμα κάποια προϊόντα 

τα οποία θα πληρωθούν στον γεωργό 100 

ευρώ ο καταναλωτής στην Ελλάδα θα τα 

πληρώσει 500 ευρώ. 

========================================= 

Εκθέσεις – Εκδηλώσεις 
⇒ 14-17/10/2011, PMA Fresh Summit 2011, 

Ατλάντα ΗΠΑ 

⇒ 4-6/11/2011, Βiologica 2011, Έκθεση Βιολογικών 

Προϊόντων, HELEXPO PALACE, Αθήνα 

⇒ 16-17/11/2011, WORLD FRUIT & VEGETABLE 
EXPO 2011,  Λονδίνο 

⇒ 25-28/11/2011, Ecofestival 2011, Έκθεση 

Βιολογικών προϊόντων + 2ο Φεστιβάλ-Έκθεση 
Παραδοσιακά Προϊόντα του Κόσμου 2011 + 
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ΕΛΤΡΟΠ, Έκθεση ελληνικών Τροφίμων και Ποτών, 
MEC Παιανίας  www.ecofestival.gr 
http://www.traditionalproducts.gr 

⇒ 5 – 7/12/2011,  Middle East Natural & Organic 
Products Expo (MENOPE) 2011, Dubai, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, www.naturalproductme.com 

⇒ 8 – 10/02/2012, FRUIT LOGISTICA 2012, Βερολίνο, 

Γερμανία 

⇒ 15-18/02/2012, BIOFACH, Παγκόσμια Έκθεση 

Βιολογικών Προϊόντων, Νυρεμβέργη, Γερμανία

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕNGENE 
 

� ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΤΟ) 
• Γεωργικά προϊόντα,  

• Σόγια, σογιάλευρο, λεκιθίνη σόγιας, κατεργασμένα προϊόντα σόγιας, 

• Καλαμπόκι, άμυλο καλαμποκιού, νιφάδες καλαμποκιού,  

• Βαμβάκι, Τομάτα, Ρύζι, Πατάτα και προϊόντα τους,  

• Σπόροι σόγιας, καλαμποκιού, βάμβακος, τομάτας, τεύτλου, ελαιοκράμβης, 

• Ιχθυοτροφές / Ζωοτροφές,  

• Πρώτες ύλες τροφίμων,  

• Επεξεργασμένα τρόφιμα (παγωτά, μπισκότα,  φρυγανιές, κρουασάν κ.ά.),  

• Αλλαντικά,  

• Παιδικές τροφές 

        Η μεθοδολογία στηρίζεται στην αρχή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR και RealTime PCR). 

 
� ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

• Φρούτα & Λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό,  

• Δημητριακά, Όσπρια & Ξηροί Καρποί, 

• Φυτικά Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά,  

• Ζωικά Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά,  

• Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα,  

• Φύλλα Φυτών,  

• Προϊόντα Αρτοποιίας,  

• Προϊόντα Μακαρονοποιίας  
        Η μεθοδολογία στηρίζεται στη χρήση αέριας ή/και υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διαδοχικής μάζας (GC-  

        MS/MS, LC-MS/MS). 

 

Επισήμανση: Σε 337 ανέρχεται ο αριθμός των διαπιστευμένων δραστικών ουσιών, για αναλύσεις υπολειμμάτων 

φυτοπροστατευτικών που παρέχει το εργαστήριο ENGENE. Πολύ υψηλός σε σύγκριση με τα δεδομένα της ελληνικής 

αγοράς για υπηρεσίες δοκιμών/αναλύσεων, γεγονός που αυξάνει την  αξιοπιστία της παρεχόμενης υπηρεσίας και της 

εταιρείας προς τον καταναλωτή, ενώ  προσφέρει υψηλότερη διασφάλιση στην εγκυρότητα του αποτελέσματος.  

 

� ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
• Σπόροι σποράς (βάμβακος, καλαμποκιού, ρυζιού, σόγιας και τομάτας). 

• Κινούμενα αγαθά (σπόροι ή άλευρα σόγιας, καλαμποκιού, βάμβακος και ρυζιού). 

 

� ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
• Μικροβιολογικές 

• Χημικές (διοξίνες, μυκοτοξίνες) 

• Βαρέα Μέταλλα 

• Αλλεργιογόνες ουσίες  

• Ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων 

• Αναλύσεις νερών & εδάφους  


