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GMO… ΝΑΙ ή ΟΧΙ  
ΠΟΙΟΝ ΒΟΗΘΑΕΙ Η 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ; 
 

γενετική μηχανική έχει συνεισφέρει πάρα 

πολλά σε τομείς, όπως 

μόνο. Η κοινή γνώμη έχει αποδεχθεί χωρίς 

διαμαρτυρίες αυτές τις παρεμβάσεις. Γιατί λοιπόν

οι ευρωπαίοι πολίτες διαφωνούν και 

διαμαρτύρονται όταν αυτό γίνεται στον 

αγροδιατροφικό τομέα; Σύμφωνα με την 

τελευταία έρευνα του Ευρωβα

το 54% των ευρωπαίων πολιτών δεν θέλουν 

γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στο πιάτο τους

(σε πολλές χώρες μεταξύ αυτών 

Ιταλία, δεν τα θέλουν ή τα θεωρούν μη ασφαλή

σε ποσοστό που ξεπερνάει το 65%) 

 

Καθένας μας έχει το δικαίωμα να έχει 

τις βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις στη γεωργία και 

ειδικότερα στη χρήση της γενετικής μηχανικής

τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών. 

Η άποψη μπορεί να στηρίζεται

επηρεάζεται από θρησκευτικές ή κοινωνικές 

πεποιθήσεις, αλλά και από επιστημονικές 

γνώσεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα ή πιο 

απλά το άγνωστο να δημιουργεί αναστολές, μιας 

και οι συνέπειες από τη χρήση των ΓΤΟ, 

κυρίως οι παράπλευρες απώ

απόλυτα γνωστές και καταγεγραμμένες

 

Ακόμη υπάρχουν περιβαλλοντικοί, οικονομικοί

κοινωνικοί παράμετροι, μονοπωλιακές πρακτικές 

κατοχύρωσης πατεντών, 

συχνά προσδιορίζουν τη θέση του καθενός και 

της κοινωνίας στην οποία διαβιεί. Ο 
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γενετική μηχανική έχει συνεισφέρει πάρα 

όπως την ιατρική και όχι 

μόνο. Η κοινή γνώμη έχει αποδεχθεί χωρίς 

διαμαρτυρίες αυτές τις παρεμβάσεις. Γιατί λοιπόν 

οι ευρωπαίοι πολίτες διαφωνούν και 

διαμαρτύρονται όταν αυτό γίνεται στον 

ικό τομέα; Σύμφωνα με την 

Ευρωβαρόμετρου (2010), 

το 54% των ευρωπαίων πολιτών δεν θέλουν 

γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στο πιάτο τους, 

(σε πολλές χώρες μεταξύ αυτών η Ελλάδα ή η 

Ιταλία, δεν τα θέλουν ή τα θεωρούν μη ασφαλή, 

σε ποσοστό που ξεπερνάει το 65%) .   

αθένας μας έχει το δικαίωμα να έχει άποψη για 

τις βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις στη γεωργία και 

ειδικότερα στη χρήση της γενετικής μηχανικής για 

τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών. 

Η άποψη μπορεί να στηρίζεται στην ηθική, να 

επηρεάζεται από θρησκευτικές ή κοινωνικές 

πεποιθήσεις, αλλά και από επιστημονικές 

γνώσεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα ή πιο 

να δημιουργεί αναστολές, μιας 

οι συνέπειες από τη χρήση των ΓΤΟ, αλλά 

κυρίως οι παράπλευρες απώλειες, δεν είναι 

και καταγεγραμμένες.  

περιβαλλοντικοί, οικονομικοί, 

μονοπωλιακές πρακτικές 

κατοχύρωσης πατεντών, αλλά και υγείας, που 

συχνά προσδιορίζουν τη θέση του καθενός και 

της κοινωνίας στην οποία διαβιεί. Ο 

newsletter 
Περιοδική Ηλεκτρονική Ενημερωτική Έκδοση 
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επιστημονικός κόσμος είναι διχασμένος, ενώ οι 

κοινωνίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν εκφράσει τη διαφωνία και την 

εναντίωσή τους στους ΓΤΟ.  

Το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο. Έως σήμερα 

δεν έχει γίνει με σαφήνεια και επάρκεια η 

αξιολόγηση του κινδύνου σε φυτά και ΓΤ τρόφιμα, 

ούτε εάν και σε τι ακριβώς χρειάζονται οι 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί. Και η 

αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει συγκρίνοντας από 

τη μια, την έως σήμερα, χρησιμότητα των ΓΤΟ και 

από την άλλη τη χρησιμότητα στη βάση των 

ευρύτερων αναγκών της κοινωνίας, συμπερι- 

λαμβανομένου του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Γιατί είναι άλλο να μιλάμε για έρευνα, 

πειραματισμό και γενετική επιλογή στη γεωργία 

σε κλειστό ελεγχόμενο περιβάλλον και είναι 

τελείως διαφορετικό ζήτημα η καλλιέργεια σε 

ανοιχτό περιβάλλον. Η συνύπαρξη στο χωράφι 

αποδείχθηκε αδύνατη, η αποδοχή της 

καλλιέργειας των ΓΤΟ θα σήμαινε επιμόλυνση 

των άλλων καλλιεργειών (βιολογικών συμβατικών 

και παραδοσιακών) και κίνδυνο για τον 

πρωτογενή τομέα στο σύνολό του.   

 

 
 
Χρειάζεται μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων 
Μέσα από αυτό το σύντομο σχόλιο, θα πρέπει να 

επισημανθεί μια διαφορετική θεώρηση των 

πραγμάτων, δηλαδή οι επιλογές μας να 

αποκτήσουν και χαρακτηριστικά εθνικών προτε- 

ραιοτήτων.  Και προτεραιότητα πρέπει να γίνει η 

λογική του Made in Greece, με στήριξη του 

ελληνικού ποιοτικού αγροδιατροφικού τομέα, με 

επιλεγμένες πολιτικές και λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων. Ο εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος 

υπολείπεται έως σήμερα, να αποκτήσει 

περιεχόμενο και να συμπεριλάβει τη  στήριξη της 

ελληνικής παραγωγής διατροφικών προϊόντων 

κυρίως σε φρούτα και λαχανικά στα πλαίσια της 

παραγωγικής δυνατότητας της χώρας. Χρειάζεται 

στρατηγικός προσανατολισμός στις επιλογές με 

διαφάνεια, διαχείριση με αυστηρότητα και 

επιμονή και επικοινωνιακή δυναμική προώθησης 

και στήριξης αυτών των επιλογών.  

Μένοντας στον αγροδιατροφικό τομέα, στο 

προσεχές μέλλον δεν θα είναι αρκετό το όχι στα 

GMO, εφόσον όσοι οφείλουν, αδυνατούν, να 

στηρίξουν την ιστορία και την παράδοση των 

προϊόντων μας. Εάν δεν μπορέσουμε να γίνουμε 

πιστευτοί στον αποδέκτη και καταναλωτή, εδώ 

στη χώρα μας ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, 

εάν δεν αγωνιστούμε για τη διαφορετικότητα, 

αλλά μείνουμε και δεν αντιπαλέψουμε τα 

‘‘εύκολα’’, τότε το ‘‘παιχνίδι’’ σίγουρα θα χαθεί. 

Θα είναι αυτοκτονικό, εάν αρκεστούμε μόνο στο, 

όχι στα GMO, και δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει 

να επικοινωνήσουμε σχεδιασμένα και δυναμικά, 

την ξεχωριστή αξία των ελληνικών προϊόντων.     

Και βέβαια πρέπει να είναι σαφές, ότι σε αυτό το 

θέμα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε προς μια 

κατεύθυνση για έναν κλάδο και για έναν άλλο σε 

διαφορετική. Χρειάζεται ενιαία στρατηγική.   

 

Πρόσφατα η Δανία (προεδρεύει του Συμβουλίου 

της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2012), πρότεινε, 

οι αποφάσεις για καλλιέργεια και διακίνηση των 

ΓΤΟ, να μη λαμβάνονται πια σε επίπεδο 

κεντρικών οργάνων της ΕΕ, αλλά από κάθε κράτος 

μέλος, το οποίο θα αναλαμβάνει και την 

υποχρέωση της απευθείας διαπραγμάτευσης με 

τις ενδιαφερόμενες εταιρείες που θέλουν να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους στις αγορές τις 

κάθε χώρας. Πρόταση που συνάντησε σφοδρή 

αντίδραση από την πλειοψηφία των άλλων 

χωρών. 

 

Υπολογίζεται ότι το 90% των ΓΤΟ που εισάγονται 

στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές 

και για παραγωγή λαδιών και άμυλου. Απόδειξη 

είναι οι δυσκολίες, συνεχώς εντεινόμενες, των 

εισαγωγέων για εύρεση επαρκών ποσοτήτων 

‘‘καθαρής’’ σόγιας, καλαμποκιού, για ζωοτροφές 

και σπόρους, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες της αγοράς. Ενώ τελευταία αρκετοί 

επιχειρηματίες παραγωγοί ζώων, άρχισαν να 

αντικαθιστούν τη σόγια και το καλαμπόκι με άλλα 

εναλλακτικά φυτά της ελληνικής υπαίθρου, όπως 

κουκιά, βίκο κλπ. 

Η αναγκαιότητα της ενημέρωσης είναι 

καθοριστική  για την εύρυθμη λειτουργία των 

πραγμάτων, για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
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για την επιλογή ή την υπέρβαση, εν τέλει, για το 

μέλλον της κοινωνίας και των παιδιών μας.   

 

Το εργαστήριο Engene, ένα από τα ποιοτικότερα 

ιδιωτικά εργαστήρια στο χώρο της μοριακής 

τεχνικής, αναγνωρισμένο όχι μόνο στην Ελλάδα, 

αλλά στην Ευρώπη και πέραν αυτής, προσφέρει 

τις υπηρεσίες του, στον έλεγχο του DNA και των 

γενετικών τροποποιήσεων, διασφαλίζοντας τους 

καταναλωτές, κυρίως όμως τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις με αναλύσεις/δοκιμές στις πρώτες 

ύλες και τα μεταποιημένα προϊόντα τους.    (ΚΠ147) 

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

 
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ GMO, ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΝΑ 
ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΕΤΑΙ 
Η είδηση αναφορικά, με την ανακάλυψη του 

γονιδίου υπεύθυνου για το χρώμα στο κόκκινο 

πορτοκάλι της Σικελίας, έκανε το γύρο του 

κόσμου, καταγράφοντας πολλές και 

αντικρουόμενες απόψεις.  

Η ομάδα των επιστημόνων που διεξήγαγε την 

έρευνα στο John Innes 

Centre di Norwich, βρήκε 

τον τρόπο να απομονώσει 

το γονίδιο για να 

μετατρέψει ένα κοινό 

πορτοκάλι σε Κόκκινο 

Πορτοκάλι, το οποίο από 

τη φύση μπορεί να 

καλλιεργηθεί αποκλειστικά στις περιοχές της 

Σικελίας, σε ειδικές κλιματικές συνθήκες. 

Εντός των 7 επόμενων χρόνων το Κόκκινο 

Πορτοκάλι της Σικελίας, το οποίο δημιουργήθηκε 

στο εργαστήριο, θα μπορεί να καλλιεργηθεί 

οπουδήποτε στον κόσμο, όπως στις ΗΠΑ και στη 

Βραζιλία, παρακάμπτοντας τις κυρίαρχες 

συνθήκες του προϊόντος, δηλαδή το σεβασμό στη 

φύση και στην παράδοση.   

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

   

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα 

λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη 

της κυκλοφορίας στην αγορά της ΕΕ 

παραποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Ο μεγαλύτερος όγκος παράνομων φυτο- 

φαρμάκων εισέρχεται στη χώρα από κυκλώματα 

τα οποία είτε εκμεταλλεύονται τα κενά της 

νομοθεσίας -κάνοντας κατάχρηση, για παρά- 

δειγμα, των αρχών του παράλληλου εμπορίου- 

είτε βασίζονται στη μη ύπαρξη ελέγχων για 

διακίνηση προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στην Ελλάδα εισάγονται βουλγαρικά 

αλλά και τούρκικα φυτοφάρμακα, μέσω 

Βουλγαρίας, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχουν 

τελωνιακοί έλεγχοι στα ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα.  

Γενικά, ως παράνομα ορίζονται τα φυτο- 

προστατευτικά που δεν έχουν έγκριση από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Τα πλαστά φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

διακρίνονται σε:  

• Προϊόντα πλαστά ή παράνομα που μπορεί να 

περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες 

από τα αυθεντικά, άλλες βοηθητικές ουσίες, 

φτηνούς διαλύτες και διάφορες προσμίξεις, 

όπως: 

- Προϊόντα ακριβή αντίγραφα νόμιμων 

προϊόντων που δύσκολα μπορεί κάποιος 

να διαχωρίσει από τα αυθεντικά ή  

- Προϊόντα χαμηλής ποιότητας τα οποία 

μπορεί να περιέχουν μικρότερη ποσότητα  

 δραστικής ουσίας ή καθόλου δραστική 

ουσία. 

- Προϊόντα με παράνομες δραστικές ουσίες, 

με κάποιο φυτοτοξικό διαλύτη ή συνεργό 

που θα έκανε ζημιά στο ίδιο το φυτικό 

κεφάλαιο. 

• Προϊόντα με απαγορευμένη δραστική ουσία 

που συνεχίζουν να κυκλοφορούν εκτός 

περιόδου εξάντλησης αποθεμάτων.  

 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο 

Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ), το ποσοστό των 

παράνομων φυτοφαρμάκων επί της συνολικής 

Ελληνικής αγοράς έφτασε περίπου 7% για το 

2008, περίπου 

10% για το 2009 

και περίπου 15% 

για το 2010, ενώ 

διαφάνηκε μια 

έντονα αυξητική 

τάση για το 2011, 

λόγω και της 

κακής οικονομικής συγκυρίας. Για το 2012, οι 

πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν περαιτέρω αύξηση 

του φαινομένου.  

Υπάρχουν διάφορα νομικά μέσα για την πρόληψη 

της εισόδου στην αγορά και της διάδοσης 
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παραποιημένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομέ- 

νων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:   

� Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1107/2009 

περιλαμβάνει διατάξεις επιβολής οι οποίες 

μπορούν να βοηθήσουν να περιοριστεί αυτή 

η πρακτική. Προβλέπει ακόμη την τήρηση 

μητρώου για τους χρήστες, τους παραγωγούς 

και την αλυσίδα διανομής, τους ελέγχους από 

τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμόρφωση 

στον κανονισμό και νομική βάση για την 

Επιτροπή ώστε να παρακολουθεί τακτικά τις 

δραστηριότητες αυτές.  

� Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1383/2003 επιτρέπει 

στις τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών 

μελών να δεσμεύουν τα εμπορεύματα για τα 

οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν 

ορισμένα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας και τα οποία εισάγονται στο 

τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Η δράση που 

αναλήφθηκε με βάση τον εν λόγω κανονισμό 

απαιτεί αίτηση από τον κάτοχο των 

δικαιωμάτων τα οποία ενδεχομένως 

παραβιάζονται.  

Για το 2012, η Επιτροπή προετοιμάζει 

αναθεώρηση της οδηγίας 2004/48/EΚ σχετικά με 

την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας. Το 2009, η Επιτροπή δημιούργησε το 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση 

των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις για την 

έκδοση κανονισμού σχετικά με τη μεταφορά των 

καθηκόντων του στο Γραφείο Εναρμόνισης στο 

πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ).  

Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει τη χρήση 

επιπρόσθετων μηχανισμών ελέγχου εντός των 

συνόρων για την πρόληψη της κυκλοφορίας στην 

αγορά της ΕΕ παραποιημένων φυτοπροστα- 

τευτικών προϊόντων τα οποία είναι παράνομα για 

λόγους άλλους από την παραβίαση των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
========================================= 

 
ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ: Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ 
ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
Είναι ένα ζήτημα ακανθώδες και περίπλοκο, είναι 

όμως χρήσιμο να γίνουν γνωστές κάποιες 

ιδιαιτερότητες: η 

καλλιέργεια λαχανικών 

σε αστικό περιβάλλον 

(κήπους, μπαλκόνια, 

ταράτσες), τα τελευταία 

χρόνια αποκτά όλο και περισσότερους φίλους. 

Είναι συνετό όμως να γνωρίζουμε και ίσως θα 

πρέπει να αρχίσει να μας ανησυχεί η πιθανότητα, 

τα λαχανικά μας να μην είναι τόσο ‘‘καθαρά’’ όσο 

εμείς πιστεύουμε και να υπάρχουν  συγκεντρώ- 

σεις βαρέων μετάλλων σε αυτά και στο χώμα. 

Τα βαρέα μέταλλα είναι μια ομάδα τοξικών 

μετάλλων για τον άνθρωπο και τα ζώα. 

Μόλυβδος, υδράργυρος, χαλκός, ψευδάργυρος, 
κάδμιο, νικέλιο και σίδηρος είναι μερικά από τα 

πιο κοινά βαρέα μέταλλα που παρουσιάζουν 

κίνδυνο για την τροφική αλυσίδα. Τα μέταλλα 

αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 

δυσλειτουργίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

και στο αίμα. 

Το μεγαλύτερο μέρος των βαρέων μετάλλων 

βρίσκεται σε ίχνη. Ο μόλυβδος για παράδειγμα 

μπορεί να βρεθεί σε όλα τα αγροτικά εδάφη, 

όμως τα αυξημένα επίπεδα συνήθως οφείλονται 

σε ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως όπου 

υπάρχουν βιομηχανίες σιδήρου, χημικές, 

παραγωγής βερνικιών, βυρσοδεψεία, ναυπηγεία,  

εξατμίσεις αυτοκινήτων, καυστήρες κεντρικών 

θερμάνσεων, καύσης σκουπιδιών, ακόμη λόγω 

χρήσης αγροτικών φυτοφαρμάκων ή απόβλητα 

ζωοτεχνικών δραστηριοτήτων. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η μόλυνση του 

ανθρώπινου οργανισμού με βαρέα μέταλλα έχει 

μόνιμο χαρακτήρα, γιατί αυτά δεν αποδομούνται. 

Οι επιμολύνσεις φυτών και εδαφών σε 

λαχανόκηπους, οι οποίοι βρίσκονται σε 

μπαλκόνια, κήπους, ταράτσες, οφείλονται κυρίως 

στους καυστήρες των κεντρικών θερμάνσεων, 

στην κίνηση των αυτοκινήτων, κυρίως στους 

δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία.     

Σε κάθε περίπτωση πρέπει απαραιτήτως τα 

λαχανικά να πλένονται με προσοχή με νερό και 

σόδα, να αφαιρούνται τα εξωτερικά φύλλα στα 

φυλλώδη λαχανικά, ενώ οι πατάτες και τα καρότα 

να ξεφλουδίζονται πολύ καλά.  

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

 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
(ΔΙΦΑΙΝΟΛΗ Α) 
Στο κάτω μέρος των πλαστικών μπουκαλιών 

μπορείτε να δείτε ένα τριγωνικό σύμβολο με έναν 

αριθμό μέσα. Το σύμβολο αυτό δεν σχετίζεται με 

την ανακύκλωση και ούτε με το περιεχόμενο της 

συσκευασίας, καταγράφει τη χημική ουσία, η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 

μιας πλαστικής φιάλης.  
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Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σήμερα από 

τη βιομηχανία ανήκουν σε επτά κατηγορίες. 

 

  
 

(1).   Πολυαιθυλένιο terephalate (PET) 

(2).   Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

(3).   Πολυβινυλικό χλωρίδιο Unplasticised (UPVC) 

ή πλαστικοποιημένο πολυβινυλικό               

χλωρίδιο (PPVC) 

(4).   Πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) 

(5).   Πολυπροπυλένιο (PP) 

(6).   Πολυστυρόλιο (CP) ή εκτάσιμο 

πολυστυρόλιο (EPS) 

(7).    Άλλο, συμπεριλαμβανομένου νάιλον και 

ακρυλικού 

 

Στον επόμενο πίνακα αναλύονται τα σύμβολα, η 

χημική ουσία και τα πεδία εφαρμογής. 

 

 
 

Η υπό κατηγορία χημική ουσία είναι η Διφαινόλη 

Α ή Δισφαινόλη Α ή Bisphenol A (BPA), μια 

συνθετική αρωματική ένωση, η οποία 

χρησιμοποιείται στο εμπόριο εδώ και 50 χρόνια, 

σε πολυάριθμα πεδία εφαρμογής. Παλαιότερα 

είχε χρησιμοποιηθεί και ως μυκητοκτόνο. 

Βρίσκεται σε πολλά υλικά και σκεύη από 

πλαστικό, όπως σε δοχεία για νερό και τρόφιμα, 

σε θήλαστρα (μπιμπερό) των βρεφών, σε οικιακά 

ηλεκτρικά σκεύη, σε παιδικά παιχνίδια, σε 

αθλητικούς εξοπλισμούς, σε προθήκες δοντιών, 

στα γυαλιά ηλίου, σε ιατρικές συσκευές, σε 

φακούς επαφής, στα CD,  στην εσωτερική 

επένδυση των κονσερβών, σε καπάκια 

μπουκαλιών και σε σωλήνες παροχής νερού κλπ.  

 

Η χημική αυτή ουσία, απελευθερώνεται εύκολα 

με το βούρτσισμα ή το βράσιμο και διαχέεται στο 

γάλα. Η αποστείρωση και το ζέσταμα της τροφής 

στα υλικά αυτά και ιδιαίτερα στους φούρνους 

μικροκυμάτων προκαλεί απελευθέρωση 

διφαινόλης Α.  Ανάλογο αποτέλεσμα 

παρατηρείται και στα πολυκαιρισμένα προϊόντα 

συσκευασίας και αποθήκευσης τροφίμων. Οι 

ζελατίνες από πλαστικά που περιέχουν τη 

διφαινόλη Α, στο φούρνο μικροκυμάτων την 

απελευθερώνουν σε επικίνδυνη συγκέντρωση. Τα 

πατώματα που είναι εμποτισμένα με πλαστικό 

που περιέχει διφαινόλη Α, όταν πλένονται με 

ισχυρά απορρυπαντικά εκλύουν την ουσία αυτή. 

Τα παιγνίδια που είναι κατασκευασμένα από 

πλαστικά με διφαινόλη Α πρέπει να 

αποφεύγονται, ιδιαίτερα τα πολυκαιρισμένα. 

Οι κονσέρβες με εσωτερική επικάλυψη από 

εποξικές ρητίνες εμπεριέχουν διφαινόλη Α και 

πρέπει να μην χρησιμοποιούνται. Καλλίτερα να 

καταναλώνονται φρέσκα και αγνά τρόφιμα 

οικολογικής παραγωγής ή αποξηραμένα τρόφιμα 

ή έστω κατεψυγμένα παρά κονσερβοποιημένα, 

όταν τα κουτιά περιέχουν εποξικές ρητίνες. Και 

να προτιμώνται γυάλινες συσκευασίες, από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικά χωρίς τη 

διφαινόλη Α. 

Έρευνες και μελέτες από ανεξάρτητα ερευνητικά 

κέντρα κατέληξαν ότι η ουσία αυτή, συνδέεται με 

την παχυσαρκία, τον καρκίνο του μαστού, 

ορισμένες νευρολογικές και μυϊκές παθήσεις, την 

αλλαγή στην ανάπτυξη και συμπεριφορά του 

εμβρύου, με ανωμαλίες στο πάγκρεας και στο 

θυρεοειδή στον άνδρα, τη βλάβη στον 

προστατικό αδένα και στον εγκέφαλο στα 

έμβρυα, τα νεογνά και τα παιδιά, τη μείωση της 

ποσότητας και της ποιότητας των 

σπερματοζωαρίων, την ενδομητρίωση, τη μείωση 

της τεστοστερόνης, τις βλάβες στα κύτταρα και 

στα χρωμοσώματα, την αντίσταση στην 

ινσουλίνη, την πρώιμη εφηβεία, την διάσπαση 
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της προσοχής, την υπερδραστηριότητα, την 

εκδήλωση εγκεφαλοπάθειας, τη διαταραχή του 

ανοσοποιητικού συστήματος και «έχει ο Θεός». 

Είναι ύποπτη για πρόκληση ανδρογονικών 

χαρακτηριστικών στα κορίτσια, για καρδιακές 

παθήσεις, για διαβήτη και υψηλή συγκέντρωση 

ορισμένων ένζυμων στο συκώτι, για υπανάπτυξη 

των μηχανισμών αποτοξίνωσης και για διαταραχή 

της διανοητικής κατάστασης και της κοινωνικής 

συμπεριφοράς στα παιδιά.  

Η ετήσια παραγωγή σε όλον τον κόσμο της 

διφαινόλης Α, το 2003, ξεπέρασε τα 2 εκατ. 

τόνους. Το 50% περίπου της ουσίας αυτής 

παράγεται στις ΗΠΑ, από την οποία το 72% 

ξοδεύεται για την κατασκευή πολυανθρακικών 

πλαστικών και το 21.5% για εποξικές ρητίνες 

(επένδυση κονσερβών).  

 

Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σήμερα από 

τη βιομηχανία ανήκουν σε επτά κατηγορίες. 

Συνιστάται οι κατηγορίες 3, 6 και 7 να 

αποφεύγονται για αποθήκευση ή συσκευασία 

τροφίμων γιατί περιέχουν διφαινόλη Α. 

 
Πηγή:http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/

waste/guide_ref/guide_plascod3.html 

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

 
Η ΜΟΝSANTO ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗ 
ΔΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
Μια ομάδα παραγωγών βιολογικών προϊόντων 

της Montrose στο Κολοράντο, 

έχασε τη δίκη με τη Monsanto και 

τους γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς. H δικαστής Naomi 

Buchwald του ομοσπονδιακού 

δικαστηρίου του Μanhattan, στις 

24 Φεβρουαρίου αρχειοθέτησε την υπόθεση 
"Organic Seed Growers & Trade Association 

(OSGATA, http://www.osgata.org), εναντίον 

Monsanto".  

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της OSGATA, η 

υπόθεση των παραγωγών προκλήθηκε ‘‘για να 

προστατευθούν από την καταγγελία παραβίασης 

της πατέντας στην περίπτωση επιμόλυνσης από 

σπόρους γενετικά τροποποιημένους της 

Monsanto, γεγονός που συνέβη σε άλλους στο 

παρελθόν’’. Η οργάνωση του Κολοράντο 

προχώρησε στην καταγγελία για λογαριασμό 60 

οικογενειών γεωργών, παραγωγών σπόρων και 

βιολογικών προϊόντων.    

Ο δικηγόρος των παραγωγών Daniel Ravicher 

σχολίασε ‘‘αν και έχω μεγάλη εκτίμηση στο 

δικαστή, η απόφασή του να αρνηθεί στους 

γεωργούς το δικαίωμα να έχουν νομική 

προστασία απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις πατεντών είναι απογοητευτική’’. 
Σύμφωνα με τους New York Times, η δικαστής 

πήρε την απόφαση κρίνοντας ότι οι γεωργοί δεν 

είχαν λόγο να στραφούν ενάντια στη Monsanto, 

αφού δεν είχαν υποστεί κάποια ζημιά. Ο 

δικηγόρος Ravicher ανακοίνωσε ότι η ομάδα των 

παραγωγών θα κάνει έφεση στην πρωτόδικη 

απόφαση.  

 

ΗΠΑ: ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ CARBENDAZIM 
ΣΕ ΧΥΜΟΥΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΤΗΣ COCA COLA 

Και η Coca-Cola ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν ίχνη 

του μυκητοκτόνου Carbendazim σε χυμούς 

πορτοκαλιού, συγκεκριμένα στο  

Minute Maid και Simple Orange, 

των οποίων η πρώτη ύλη 

εισάγεται από τη Βραζιλία.  

Η Food and Drug Administration 

(FDA), το κυβερνητικό ινστιτούτο 

που ασχολείται με το φαρμακευτικο και 

δαιτροφικό τομέα στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 

εντόπισε την τοξική ουσία σε συσκευασμένα 

προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ της 

χώρας.  

Η Coca-Cola και η Pepsi μοιράζονται τα δύο τρίτα 

της αγοράς χυμών πορτοκαλιού στις ΗΠΑ. Το 

συγκεκριμένα μυκητοκτόνο χρησιμοποιείται για 

τους μύκητες και τη μούχλα και επιτρέπεται η 

χρήση του στις χώρες της Νοτίου Αμερικής, αλλά 

όχι στις ΗΠΑ.      

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

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΑ 10 ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΜΕ CO2 ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 
Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι οι δέκα χώρες που 

εκπέμπουν τη μεγαλύτερη 

ποσότητα CO2 είναι και οι 

μεγαλύτερες οικονομίες 

στον κόσμο. Η κατάταξη 

βασίστηκε σε έρευνα του Κέντρου Πληροφορίας 

και Ανάλυσης του Διοξειδίου του Άνθρακα των 

ΗΠΑ.  

  10. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Οι εκπομπές στη Σαουδική Αραβία το 2010 ήταν 

περίπου 493.726 τόνοι. Πρόκειται για μια από τις 

πλέον εξελιγμένες χώρες σε οικονομικό επίπεδο 
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της Μέσης Ανατολής. Οι βιομηχανίες πετρελαίου 

και φυσικού αερίου, καθώς και ο τομέας των 

μεταφορών είναι οι κύριες αιτίες μόλυνσης.   

9. ΚΑΝΑΔΑΣ 
Την περίοδο αυτή ο Καναδάς βρίσκεται υπό 

κατηγορία για τις τοξικές ουσίες στις θαλάσσιες 

ζώνες της χώρας, οι οποίες έχουν προκαλέσει 

αύξηση των περιπτώσεων καρκίνων σε κάποια 

είδη θηλαστικών. Το 2010 οι εκπομπές ανήλθαν 

σε 518.475 τόνους. 

8. ΚΟΡΕΑ 
Το πετρέλαιο και γενικότερα οι υδρογονάνθρακες 

αποτελούν τις κύριες αιτίες μόλυνσης του αέρα, 

του εδάφους και θαλάσσιου περιβάλλοντος της 

χώρας. Το 2010 οι εκπομπές ήταν ίσες με 563.126 
τόνους. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί ως 

αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού της 

βιομηχανικής ρύπανσης, που αναγκάστηκε να 

λάβει η κυβέρνηση, μένει όμως να γίνουν ακόμη 

πάρα πολλά. 

7. ΙΡΑΝ 
Η πόλη Ahvaz, γνωστή για τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής πετρελαίου, παράγει το ένα τρίτο της 

συνολικής μόλυνσης της χώρας, με τις εκπομπές 

να φτάνουν το 2010 τους 574.667 τόνους. Το Ιράν 

κατέχει την τρίτη θέση στον κόσμο σε κοιτάσματα 

πετρελαίου και τη δεύτερη σε αέριο. Η 

πρωτεύουσα Τεχεράνη είναι θύμα της μόλυνσης 

της ατμόσφαιρας και πρόσφατα αναγκάστηκαν 

να αμπαρώσουν πόρτες και παράθυρα σε 

δημόσια κτήρια και σχολεία, ενώ στα νοσοκομεία 

καταγράφεται αυξημένος αριθμός ασθενών με 

αναπνευστικά προβλήματα.      

6. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Για να αντιμετωπίσει την όλο και δραματικότερη 

κατάσταση των τελευταίων χρόνων (οι εκπομπές 

το 2010 ήταν ίσες με 762.543 τόνους), η Γερμανία 

εγκαινίασε μια διαδικασία μείωσης μέσω του 

ενταφιασμού, των εκπομπών Cο2. Οι εκπομπές 

οφείλονται στην καύση του κάρβουνου, βασική 

πηγή παραγωγή ενέργειας της χώρας. Τα 

τελευταία χρόνια γίνεται σημαντική προσπάθεια 

με αλλαγή του προσανατολισμού προς τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως  

φωτοβολταϊκά και αιολικά.    

5. ΙΑΠΩΝΙΑ 
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην 

Ιαπωνία, ανησυχούν όλους και περισσότερο την 

κυβέρνηση, η οποία κινδυνεύει να μην πιάσει 

τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο. Είναι 

σίγουρο ότι δεν θα επιτευχθεί η μείωση των 

εκπομπών αερίων, όπως προβλέπουν οι στόχοι 

του Κιότο, έως το 2050. Σήμερα παράγονται 

1.138.432 τόνοι. Εμπόδιο στις πρωτοβουλίες και 

στους στόχους της κυβέρνησης να καλυτερεύσει 

την κατάσταση αποτελεί η εναντίωση των 

ισχυρών βιομηχανικών λόμπι της χώρας.    

4. ΡΩΣΙΑ 
Στη Ρωσία υπάρχουν ακόμη σήμερα πηγές 

μόλυνσης προερχόμενες από τα χημικά όπλα του 

τελευταίου πολέμου, αλλά και των μεγαλύτερων 

‘’νεκροταφείων’’ βαρέων μετάλλων στον κόσμο. 

Οι εκπομπές αερίων (ίσες με 1.688.688 τόνους) 

έχουν προκαλέσει αύξηση της μόλυνσης στο αίμα 

των παιδιών, το οποίο ξεπερνάει το 20% του 

ανώτερου οριοθετημένου επιτρεπόμενου ορίου. 

3. ΙΝΔΙΑ 
Στην Ινδία οι εκπομπές αερίων το 2010 ήταν ίσες 

με 2.069.738 τόνους. Μια από τις βασικότερες 

πηγές μόλυνσης είναι η λειτουργία των 

βυρσοδεψείων τα οποία έχουν μολύνει τα νερά 

της χώρας. Η εξάτμιση των νερών με χρώμιο και η 

επαφή με αυτά δημιουργεί σοβαρές 

παρενέργειες στον πληθυσμό. 

2. ΗΠΑ 
Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις των 

τελευταίων χρόνων, τα επίπεδα της μόλυνσης 

στις ΗΠΑ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε 

σχέση με τα ευρωπαϊκά (5.492.170 τόνους). Στις 

ΗΠΑ το πρόστιμο ανέρχεται έως 25.000 δολάρια, 

μια δαπάνη, την οποία οι πιο πολλές βιομηχανίες 

μπορούν να αντέξουν και προτιμούν να υποστούν 

πληρώνοντας, από το να επωμιστούν άλλα 

βαρύτερα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης  

φίλτρων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης. 

1. ΚΙΝΑ 
Πρόκειται για τη χώρα με τις μεγαλύτερες 

εκπομπές (8.240.958 τόνους). Η οικονομική 

ανάπτυξη της Κίνας έχει προκαλέσει σημαντικές 

αλλαγές και ο τρόπος ζωής του πληθυσμού έχει 

ταυτισθεί με εκείνες των χωρών της Δύσης. Το 

μοντέλο ανάπτυξης εμπλέκει εκατομμύρια 

πολιτών,  οι οποίοι αλλάζουν συνήθειες και 

συμπεριφορές, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό 

τους για να διακινούνται στις πόλεις και όχι τα 

δημόσια μέσα και να διατρέφονται με προϊόντα 

μη ανακυκλώσιμα. 

 
ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΜΩΒ ΝΤΟΜΑΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  
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Ερευνητές του πανεπιστημίου του Όρεγκον 

ανέπτυξαν βελτιωμένες 

ποικιλίες, όχι όμως γενετικά 

τροποποιημένες, μέσω 

διασταυρώσεων άγριων  

ειδών ντοματιάς. 

Οι σκούρες ντομάτες δεν 

είναι κάτι καινούργιο. Το αποτέλεσμα των 

ερευνητών επετεύχθη μέσω της διαδικασίας 

επιλογής άγριων ειδών ντοματιάς προερχόμενων 

από τη Χιλή και τα νησιά Γκαλαπάγος.  Ο 

καθηγητής Jim Myers, υπεύθυνος της μελέτης 

επισημαίνει ότι το φυτό δεν περιέχει ξένο DNA 

πέραν εκείνου του αρχικού φυτού, πρόκειται για 

συμβατική φυτική βελτίωση, η οποία προήλθε 

κατόπιν συνεχών διασταυρώσεων και βασίστηκε 

στη γνώση του γενετικού υλικού του αρχικού 

φυτού. 
Περισσότερα: Purple tomato debuts as ‘Indigo Rose’ 
======================================== 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ: O ΝΕΟΣ ΙΟΣ ΤΟΥ 

SCHMALLENBERG ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ; 

Ο Thomas Mettenleiter, διευθυντής του 

μεγαλύτερου εργαστηρίου 

έρευνας (Friedrich Loeffler 

Institute), στην κτηνοτροφία 

στη Γερμανία, είναι 

πεπεισμένος, ότι αυτά είναι 

τα πρώτα κρούσματα. Τα 

χειρότερα είναι μπροστά μας. 

Σε λίγους μήνες θα είναι χιλιάδες τα αρνάκια, τα 

κατσικάκια και τα μοσχαράκια που θα 

γεννιούνται σε όλη την Ευρώπη νεκρά ή 

τουλάχιστον βαριά άρρωστα. Ο ένοχος είναι ένας 

νέος ιός, άγνωστος έως σήμερα στην Ευρώπη, τον 

οποίον βάφτισαν ‘‘ιό του Schmallenberg’’, από το 

όνομα της γερμανικής πόλης που εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά ο παθογόνος ιός. 

Τίποτα το συγκλονιστικό θα έλεγε κάποιος. 

Υπάρχουν χιλιάδες ιοί και πολλοί είναι άγνωστοι 

ή νέοι. Το θέμα φυσιολογικά θα παρέμενε στο 

στενό κύκλο των ειδικών εάν στο συγκεκριμένο 

χωριό πρώτα τα αρνάκια και μετά τα μοσχαράκια 

δεν γεννιούνταν νεκρά ή βαριά άρρωστα στο 

σώμα και στο μυαλό. Κάποια γεννήθηκαν με 

χωρίς εγκέφαλο, άλλα με πόδια στραβά ή 

άκαμπτα.  

Σύντομα ο νέος ιός βρέθηκε σε 1.400 

κτηνοτροφικές μονάδες σε Γερμανία, Γαλλία, 

Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μεγ. Βρετανία και 

πρόσφατα στην Ιταλία. Οι επιστήμονες γνωρίζουν 

ελάχιστα για τον ιό και φοβούνται τη ραγδαία 

εξάπλωσή του με μορφή επιδημίας.  

Από τις πρώτες αναλύσεις φαίνεται πως ο ‘‘ιός 

του Schmallenberg’’ ανήκει σε μια γνωστή ομάδα 

ιών, διαδεδομένη στα μηρυκαστικά της Ασίας, 

Αφρικής και Αυστραλίας. Οι επιστήμονες είναι 

έκπληκτοι για την επικινδυνότητα του νέου ιού, 

που φυσικά ανησυχούν κτηνιάτρους και 

παραγωγούς, αλλά και για κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους:  

α. εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε μεγάλες εκτάσεις, 

β. η περιοχή είναι η ίδια που το 2006, είχε 

εμφανιστεί επίσης μια θανατηφόρα ασθένεια στα 

μηρυκαστικά, 

γ. ο νέος ιός προσβάλλει τα έμβρυα, χωρίς να τα 

σκοτώνει, προκαλώντας όμως την πρόωρη 

γέννησή τους, 

δ. η ομάδα αυτή των ιών είναι άγνωστη στην 

Ευρώπη. Πως έφτασε και με ποιον τρόπο;    

Σε αναμονή ενός εμβολίου, το οποίο μπορεί να 

φτάσει μετά από πολλούς μήνες, προσπαθούν να 

αποκωδικοποιήσουν τα χαρακτηριστικά και να 

βρουν  απαντήσεις για το μυστηριώδη ιό, αλλά να 

απαντήσουν και σε μια ακόμη ερώτηση: είναι 

επικίνδυνο για τον άνθρωπο; Οι ειδικοί λένε ότι 

κάποιοι ιοί της ομάδας μολύνουν τον άνθρωπο, 

δεν είναι όμως σαφές εάν ισχύει και σε ποιο 

βαθμό για το νέο ιό. 

Απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, προς το παρόν 

δεν υπάρχει 

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

Εκθέσεις – Εκδηλώσεις - Ημερίδες 
 
⇒ 6-8/04/2012, 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, 

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα  
⇒ 17-18/04/2012, 6

ο
 Ευρωπαϊκό Συνέδριο 

Βιολογικής Γεωργίας, Κοπεγχάγη, Δανία, 
www.organic-congress-ifoameu.org/  

⇒ 21-23/04/2012, Διεθνείς Ημέρες Σπόρων και 12η 
Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων 
Ποικιλιών, Μεσοχώρι Παρανεστίου, Οργάνωση 

Πελίτι,  www.peliti.gr 
⇒ 15-18/05/2012, Διεθνές Συνέδριο για το νερό, την 

κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, Δουβλίνο, Ιρλανδία, http://iwa-

wcedublin.org/ 
⇒ 27/5-1/06/2012, 36th International Symposium on 

Capillary Chromatography (ISCC),  
"9th GCxGC Symposium", Riva del Garda, Ιταλία, 

http://www.chromaleont.it/iscc 
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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  

 


