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είναι καθαρά ενημερωτικός. 

απόψεις, θεσμικά κ.ά., κυρίως σε θέματα 

ων και Ασφάλειας Τροφίμων. Δεν 

τις απόψεις των συντελεστών του newsletter.  

 
GMO και ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΗΠΑ, Χωρίς ετικέτες τα προϊόντα 
Δεν περνάει η τροποποίηση ‘’
αγροτική μεταρρύθμιση της Γερουσίας. Στα 
προϊόντα GMO δεν θα υπάρχει ετικέτα, αλλά το 
91% των πολιτών διαφωνεί.
 

Στις ΗΠΑ, η Γερουσία δεν ενέκρινε  την πρόταση 

του γερουσιαστή Sanders

ομοσπονδιακά κράτη θα αποκτούσαν τη 

δυνατότητα να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις

ορίζουν μέσω ετικέτας, εάν ένα προϊόν περιέχει ή 

προέρχεται από γενετικά 

τροποποιημένους οργα

νισμούς. Η πρόταση (

2256) κατατέθηκε τέλο

Ιουνίου, στα π

μιας μεταρρύθμισης που 

ονομάστηκε Farm Bill και η οποία έτυχε ευρείας 

αποδοχής, ακόμη και από τους συντηρητικούς.

 

Στη συγκεκριμένη τροπολογία ο γερουσιαστής 

υποστήριζε ‘’το δικαίωμα των αμερικανών 

πολιτών να γνωρίζουν εκείνο που τρώνε’’, 

δέχτηκε όμως τη σφοδρή αντίθεση των 

πολυεθνικών του τομέα. Οι 36 τροπολογίες που 

παρουσιάστηκαν έως τώρα σε 20 κράτη δεν 

στάθηκαν ικανές να πείσουν την πλειοψηφία του 

σώματος, ενώ η Monsanto

ενέργειες σε περίπτωση που περνούσε η 

τροπολογία υποστηρίζοντας ότι τα ομοσπονδιακά 

κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν.

 

Σύμφωνα με το American
Health, οργανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται 
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ετικέτες τα προϊόντα GMO 
Δεν περνάει η τροποποίηση ‘’Sanders’’ στη νέα 
αγροτική μεταρρύθμιση της Γερουσίας. Στα 

δεν θα υπάρχει ετικέτα, αλλά το 
διαφωνεί. 

Στις ΗΠΑ, η Γερουσία δεν ενέκρινε  την πρόταση 

Sanders, με την οποία τα 

ομοσπονδιακά κράτη θα αποκτούσαν τη 

δυνατότητα να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις, να 

ορίζουν μέσω ετικέτας, εάν ένα προϊόν περιέχει ή 

προέρχεται από γενετικά 

τροποποιημένους οργα- 

νισμούς. Η πρόταση (SA 

2256) κατατέθηκε τέλος 

Ιουνίου, στα πλαίσια 

μιας μεταρρύθμισης που 

και η οποία έτυχε ευρείας 

αποδοχής, ακόμη και από τους συντηρητικούς. 

Στη συγκεκριμένη τροπολογία ο γερουσιαστής 

υποστήριζε ‘’το δικαίωμα των αμερικανών 

πολιτών να γνωρίζουν εκείνο που τρώνε’’, 

ως τη σφοδρή αντίθεση των 

πολυεθνικών του τομέα. Οι 36 τροπολογίες που 

παρουσιάστηκαν έως τώρα σε 20 κράτη δεν 

στάθηκαν ικανές να πείσουν την πλειοψηφία του 

Monsanto απείλησε με νομικές 

ενέργειες σε περίπτωση που περνούσε η 

ρίζοντας ότι τα ομοσπονδιακά 

κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν. 

American Council on Science and 
ο οποίος χρηματοδοτείται 

newsletter 
Περιοδική Ηλεκτρονική Ενημερωτική Έκδοση 
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από τις μεγάλες φαρμακευτικές και 

αγροδιατροφικές εταιρείες, η ετικετοποίηση για 

τους κινδύνους των προϊόντων GMO είναι 

αδικαιολόγητη, δημιουργεί σύγχυση και θα 

προκαλούσε αύξηση στις τιμές των προϊόντων.    

Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι το 91% των 

αμερικανών πολιτών ζητούν η ετικέτα να είναι 

υποχρεωτική για τα προϊόντα GMO και για πρώτη 

φορά ένα εκατομμύριο πολίτες απευθύνθηκαν 

στη FDA, την κυβερνητική αρχή για τα τρόφιμα 

και τα φάρμακα, για να ζητήσουν την εφαρμογή 

του κανόνα σε εθνικό επίπεδο.  

 

Μετά την απόρριψη της τροπολογίας ‘’Sanders’’, 

αναμένονται τα αποτελέσματα του 

δημοψηφίσματος που θα γίνει στην Καλιφόρνια, 

τον προσεχή Νοέμβριο, το οποίο θα μπορούσε να 

αλλάξει το μέλλον της γεωργίας στις ΗΠΑ.  
Για περισσότερα:  S. 3240 - Agriculture Reform, Food, and Jobs Act 
of 2012 

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

ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΗΠΑ, δεν αρέσουν στους καταναλωτές τα 
μήλα GMO  
 
Η πιθανή έγκριση των γενετικά τροποποιημένων 

φρούτων, σε ΗΠΑ και 

Καναδά, δεν βρίσκει 

σύμφωνες τις ενώσεις 

των παραγωγών και των 

καταναλωτών.  

Η Okanagan Speciality 

Fruits έστειλε πρόσφατα επιστολή στην APHIS 

(εταιρεία για την προστασία της υγείας ζώων και 

φυτών), με αίτημα τη μη έγκριση των events 

μήλων  (Malus x domestica), GD743 και GS784.  

Το επονομαζόμενο μήλο ‘’Arctic’’, που εξελίχθηκε 

από ένα ινστιτούτο έρευνας της Αυστραλίας, 

περιέχει ένα συνθετικό γονίδιο, το οποίο μπορεί 

να μειώνει την παραγωγή του ενζύμου, 

υπεύθυνου για το σκούρο χρώμα που αποκτά το 

κομμένο μήλο, με την παρέμβασή του στο RNA 

του φρούτου. 

 

Η εταιρεία που σκοπεύει να τα καλλιεργήσει για 

κατανάλωση, δεν θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι 

για τους ανθρώπους και τα ζώα, όμως η  ένωση 

παραγωγών μήλων στις ΗΠΑ εκτιμά ότι η 

εμπορευματοποίηση των μήλων GMO θα 

δημιουργήσει προβλήματα στην εικόνα της 

παραδοσιακής καλλιέργειας των μήλων ως 

φρούτων υγιεινών και φυσικών. 

 

Αντιδράσεις υπάρχουν και στον Καναδά για τα 

μήλα GMO. Ήδη από το 2001 οι βιολογικοί 

παραγωγοί της περιοχής Okanagan είχαν 

εμποδίσει τις πειραματικές καλλιέργειες στο 

χωράφι της ιδιοκτήτριας εταιρείας της πατέντας. 

Το Μάρτιο του 2010 η Okanagan Specialty Fruits 

παρουσίασε αίτηση στους καναδικούς φορείς 

Food Inspection Agency (CFIA) και Health Canada 

(HC) για την εμπορευματοποίηση των μήλων 

GMO. Και σε αυτήν την περίπτωση έρευνες 

έδειξαν ότι το 70% των καταναλωτών 

εναντιώνεται στα ‘’νέα’’ μήλα. 

Αφού ολοκληρώθηκε η φάση της διαβούλευσης, 

τώρα απομένει η απόφαση των αρχών, η οποία 

αναμένεται σε περίπου δύο μήνες. 
Για περισσότερα:  BILLING CODE: 3410-34-P DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE 

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

ΓΕΩΡΓΙΑ 
Καλαμπόκι GMO, αναποτελεσματική η 
εντομοκτόνος πρωτεΐνη της Monsanto 
Έρευνα στις ΗΠΑ επιβεβαιώνει την παρουσία 
της diabrotica στις καλλιέργειες καλαμποκιού Bt 
 

Στις ΗΠΑ, στις γενετικά τροποποιημένες 

καλλιέργειες καλαμποκιού Bt της Monsanto, οι 

οποίες περιέχουν την εντομοκτόνα πρωτεΐνη 

Cry3Bb1, βρέθηκε το έντομο Diabrotica virgifera. 

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή από 

τους εντομολόγους του καθηγητή Mike Gray, του 
πανεπιστημίου του 
Illinois, οι οποίοι με 

έκπληξη παρατήρησαν 

πως τα κολεόπτερα 

εμφανίστηκαν νωρίτερα 

κατά ένα μήνα, από τη 

συνηθισμένη περίοδο 

εμφάνισής τους. Στις αρχές Ιουνίου, σε τυχαίους 

ελέγχους σε γειτονικές καλλιέργειες 

παρατήρησαν ότι, σε κάποια φυτά καλαμπο- κιού 

Bt, στις ρίζες τους υπήρχαν σαφή σημάδια 

επίθεσης του εντόμου Diabrotica virgifera και 

μάλιστα σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης 

του φυτού. 

 

Τα τεστ που ακολούθως έγιναν στα εργαστήρια 

του πανεπιστημίου του Illinois, έδειξαν παρουσία 

της πρωτεΐνης Cry3Bb1 της Monsanto. 
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Οι συγκεκριμένες εκτάσεις καλλιεργούνταν επί 

μια δεκαετία με το καλαμπόκι Bt, ενώ η 

συγκεκριμένη ΓΤ ποικιλία ξεκίνησε το 2007, 

παρόλο που αναπτύχθηκε από τη Monsanto  το 

2003. Οι εντομολόγοι πιστεύουν πως η εμφάνιση 

του εντόμου σε τόσο πρώιμο στάδιο, οφείλεται 

στην απόκτηση αντιστάσεων, γι’ αυτό οι 

παραγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν νέες 

πρακτικές, όπως την εναλλαγή (αμειψισπορά) 

των καλλιεργειών και τη δημιουργία ζωνών 

αγρανάπαυσης. Ενώ οι αγρότες θα πρέπει να 

αρχίσουν ελέγχουw στα χωράφια τους για την 

παρουσία των κολεόπτερων, πριν ακόμη 

χρησιμοποιήσουν το απαραίτητο εντομοκτόνο.  

Ήδη από την περασμένη χρονιά, μια ομάδα 

εντομολόγων του πανεπιστημίου της Iowa, με 

επιστολή τους προς την εταιρεία προστασίας του 

περιβάλλοντος (ΕΡΑ), κατέγραφαν την ανησυχία 

τους και προειδοποιούσαν για την ανθεκτικότητα 

των εντόμων στην πρωτεΐνη Cry3Bb1 σε περιοχές 

των Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska και S. 

Dakota. 
Για περισσότερα: Bt corn root injury confirmed and exceptionally 
early western corn rootworm adult emergence 

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

GMO & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Συναντήσεις ΕΕ και λόμπι των επιχειρήσεων 
για τη σόγια GMO 
Οι εταιρείες παραγωγοί σόγιας της Βόρειας ΚΑΙ 
Νότιας Αμερικής συναντούν εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτάχυνση των 
εγκρίσεων σε προϊόντα biotech 
 

Εκπρόσωποι της International Soy Growers 

Alliance (ένωσης που συγκεντρώνει τους 

μεγαλύτερους παραγωγούς σόγιας παγκοσμίως), 

προερχόμενοι από ΗΠΑ, Αργεντινή, Βραζιλία, 

Παραγουάη και Ουρουγουάη συνάντησαν 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

βιομηχανίας ζωοτροφών 

επιδιώκοντας μεγαλύτε- 

ρα μερίδια της αγοράς 

και μια νομοθεσία 

λιγότερο αυστηρή. 

Κεντρικό θέμα της 

συνάντησης ήταν η 

διαδικασία των εγκρίσεων των νέων ποικιλιών 

της ΓΤ σόγιας, ήδη εγκεκριμένων στις ΗΠΑ και 

στις χώρες της Ν. Αμερικής, των οποίων η 

εμπορία στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη επιτραπεί. 

Οι εκπρόσωποι της ένωσης συζήτησαν το 

σημαντικό ρόλο της βιοτεχνολογίας στην 

αγροτική παραγωγή, η οποία μπορεί να εξαλείψει 

την πείνα στον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό 

στη γη, την αργή διαδικασία των εγκρίσεων στην 

ΕΕ και τους περιορισμούς που θέτει στο όνομα μη 

επιστημονικών κριτηρίων, τα οποία ζημιώνουν τις 

εμπορικές σχέσεις.  

 

Η αποστολή στην Ευρώπη είναι μέρος του 

προγράμματος ‘’checkoff’’ το οποίο 

υποστηρίζεται από τις μεγάλες αγροτικές 

εταιρείες, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών 

σε όλο τον κόσμο. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες 

ίδρυσαν την International Soy Growers Alliance, 

για να συμβάλλει στην προώθηση της 

παραγόμενης σόγιας. Το 90% της σόγιας 

παγκοσμίως παράγεται στη Β. και Ν. Αμερική. Η 

ένωση επιδιώκει να διευρύνει τα ποσοστά της 

στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα 

κυμαίνονται γύρω στο 2,5%, αποσπώντας μερίδιο 

από την Κίνα και τις χώρες της νοτιοανατολικής 

Ασίας. 

Η παγκόσμια κατανάλωση σόγιας θα συνεχίσει σε 

υψηλούς ρυθμούς και στο μέλλον, παρά την 

αύξηση των τιμών, λόγω της ξηρασίας στις ΗΠΑ, 

όπου καλλιεργείται το μεγαλύτερο μέρος της, 

καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση της 

βιομηχανίας παραγωγής βιοκαυσίμων. 
Για περισσότερα:  U.S. AND SOUTH AMERICAN FARMERS 
UNITE TO SUPPORT BIOTECH 

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

SIKKIM (INΔIA): Το πρώτο κράτος στον 
κόσμο 100% βιολογικό.  
 
Η νέα πρόκληση του κράτους του Sikkim είναι 

‘‘Γίνε Βιολογικός’’. Ο στόχος είναι να 

πιστοποιηθεί ολόκληρη η 

παραγωγή του έως το 2015.  

Το Sikkim είναι η πλέον 

αραιοκατοικημένη περιοχή της 

Ινδίας (λιγότεροι από 500.000 

κάτοικοι), στα σύνορα των 

Ιμαλάιων. Ήταν όμως το πρώτο της χώρας που 

εισήγαγε τη βιολογική γεωργία, πριν δέκα 

χρόνια, όταν ο πρωθυπουργός του, το 2003, 

ανακοίνωσε την απόφαση για τη μετατροπή 

όλων των συμβατικών καλλιεργειών σε 

βιολογικές. Παράλληλα απαγόρευε την πώληση 

κάθε είδους φυτοφαρμάκων σύνθεσης και 

προχώρησε στο κλείσιμο όλων των σημείων 
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πώλησης. Εναλλακτικά προώθησε τη χρήση των 

βιολογικών σκευασμάτων και δημιούργησε 

24.536 μονάδες κομπόστ. Το 2003, το 

πρόγραμμα αρχικά συμπεριέλαβε 400 χωριά, 

14.000 αγρότες και 80.000 στρέμματα. Οι 

αγροτικές εταιρείες δημοσίου συμφέροντος -

στη Nazitam και Mellidara- μετατράπηκαν σε 

Κέντρα Βιολογικής Γεωργίας με αντικείμενο την 

έρευνα, ενώ η πρόοδος του προγράμματος 

παρακολουθείται από κεντρική υπηρεσία με 

ευθύνη του πρωθυπουργού.  

 

Σήμερα είναι ενταγμένοι στο σύστημα 

περισσότεροι από 30.000 αγρότες σε όλες τις 

φάσεις του προγράμματος, με στόχο την ένταξη 

ακόμη 500.000 στρεμμάτων έως το 2015. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η 

παραγωγή ξεπέρασε τους 80.000 τόνους σε 

φρούτα, λαχανικά, βότανα, δημητριακά κλπ.  

Το στοίχημα φαίνεται πως κερδήθηκε, καθώς 

έγιναν σημαντικές ενέργειες για τη διάθεση των  

προϊόντων στις μεγαλύτερες αγορές της Ινδίας 

(Δελχί κά), αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. 

Επιπλέον άνοιξαν στο Ν. Δελχί ένα κατάστημα 

λιανικής πώλησης, αλλά και 10 bazar πώλησης 

βιολογικών προϊόντων στους μεγαλύτερους 

τουριστικούς προορισμούς, όπου οι παραγωγοί 

μπορούν  και πωλούν απευθείας τα προϊόντα 

τους, χωρίς εμπλοκή των μεσαζόντων.  

 

Οι αρχές συνεργάζονται με οργανισμούς 

διαπιστευμένους από την APEDA, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν τις επιθεωρήσεις και την 

πιστοποίηση. Ακόμη δημιουργήθηκαν και 

κάποια εργαστήρια αναλύσεων, όπως και 

κινητές μονάδες, οι οποίες προσφέρουν τεχνική 

υποστήριξη στους παραγωγούς.   

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

Τα φυτοφάρμακα κάνουν κακό στη 
διανοητική ανάπτυξη των παιδιών 
 
Τέσσερες έρευνες, πρόσφατα δημοσιευμένες 

στα επιστημονικά έντυπα, Environmental Health 

Perspectives (του U.S. National Institute of 

Environmental Health Sciences, National 

Institutes of Health, Department of Health and 

Human Services) και τα Pediatrics (το επίσημο 

έντυπο της American Academy of Pediatrics), 

καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα: τα 

φυτοφάρμακα προκαλούν ζημιά στη διανοητική 

ανάπτυξη των παιδιών σε σχολική ηλικία. 

Η αξία των αποτελεσμάτων ενισχύεται από το 

γεγονός ότι, οι έρευνες κατέληξαν στα ίδια 

αποτελέσματα, παρότι η επεξεργασία έγινε 

ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Οι μελέτες 

διεξήχθησαν από τους:  

a) University of California, Berkeley School of 

Public Health 

b) Mailman School of Public Health του 

Columbia University 

c) Mount Sinai School of Medicine 

d) Departments of Environmental Health and 

Epidemiology, School of Public Health του 

Harvard; Department of Environmental and 

Occupational Health της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου του Montreal; Departments 

of Neurology and Pediatrics του School of 

Medicine του Harvard, Boston Children's 

Hospital, Channing Laboratory του  

Department of Medicine του Harvard, 

Brigham and Women's Hospital di Boston. 

Οι μελέτες έγιναν σε έγκυες γυναίκες και στη 

συνέχεια στα μωρά τους. 

Οι ερευνητές του Berkeley και του Mount Sinai 

μέτρησαν τους μεταβολίτες των φυτοφαρμάκων 

στα ούρα των γυναικών, ενώ της Columbia στο 

αίμα και στον ομφάλιο λώρο. Ακολούθως στα 

παιδιά αυτών των γυναικών σε ηλικία 6-9 ετών 

(από 8-15 στην τελευταία μελέτη), έγιναν σειρά 

από διάφορα τεστ ευφυΐας. Παρά το ότι τα 

αποτελέσματα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, σε 

όλες τις έρευνες βρέθηκαν στοιχεία που 

συνδέουν την έκθεση μητέρων και βρεφών στα 

φυτοφάρμακα και τις αρνητικές συνέπειες στη 

διανοητική λειτουργία, από τον δωδέκατο μήνα 

και τα επόμενα χρόνια. 

 

΄΄Είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα 

μεμονωμένων ερευνών μπορούν να 
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επηρεαστούν από τυχαία γεγονότα ή άλλες 

πηγές λάθους. Γι’ αυτό οι ερευνητές συνιστούν 

τα αποτελέσματά τους να εκτιμώνται 

προσεκτικά, έως ότου υπάρξουν περαιτέρω 

στοιχεία από άλλες ομάδες μελέτης΄΄, δήλωσε ο 

Hugh A. Tilson, διευθυντής του Environmental 

Health Perspectives. Και συνέχισε ΄΄εάν 

συνυπολογίσουμε τις τρεις έρευνες, μιας και 

υπάρχουν ανάλογα αποτελέσματα σε τρεις 

διαφορετικούς πληθυσμούς μωρών, μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι τα φυτοφάρμακα 

συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη΄΄.  

Οι έρευνες συγχρηματοδοτήθηκαν από την 

κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών (National 

Institute of Environmental Health Sciences, 

National Institutes of Health, US Environmental 

Protection Agency, Children's Environmental 

Health and Disease Prevention Research Centers. 

Η τέταρτη έρευνα αποκάλυψε ότι η έκθεση στα 

φυτοφάρμακα, τα οποία συνήθως χρησιμο- 

ποιούνται στις καλλιέργειες αυξάνει την 

πιθανότητα, τα μωρά να αναπτύξουν σύνδρομα 

υπερευαισθησίας και υπερκινητικότητας 

(ADHD), αλλοιώσεις στη συμπεριφορά με άμεσες 

επιπτώσεις στο σχολείο και την κοινωνική ζωή 

τους.  

Για τα παιδιά με υψηλά όρια υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων στα ούρα, κυρίως εντομοκτόνων 

όπως το malathion αυξάνονται οι πιθανότητες 

εμφάνισης του συνδρόμου ADHD και η 

πιθανότητα διπλασιάζεται για τα μωρά με τα νέα 

συστημικά φάρμακα τελευταίας τεχνολογίας, 

όπως δηλώνει η Καναδή Maryse F. Bouchard, η 

υπεύθυνη άλλης έρευνας: ΄΄Θα έλεγα στους 

γονείς να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα, όσο 

αυτό είναι δυνατόν και να πλένουν πολύ καλά 

φρούτα και λαχανικά -αν και αυτή η τελευταία 

συμβουλή, λίγη αξία έχει, απέναντι στα 

συστημικά φυτοφάρμακα, όπως τα τελευταίας 

γενιάς-΄΄.   

Δείτε τα άρθρα:      
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3237355 
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info:doi/10.1289/ehp.1003185 
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2007/04/12/aje.kwm0
29  
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info:doi/10.1289/ehp.1003183 

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

ΗΠΑ: Από το 2013 μικροτσίπ RFID υποδόριο, 
για όλους τους Αμερικανούς 
 
Η Ουάσιγκτον θα  υποχρεώνει όλους τους 

Αμερικανούς, που θα κάνουν χρήση του 

δημόσιου συστήματος υγείας, να φέρουν ένα 

μικροτσίπ RFID υποδόριο, το οποίο θα περιέχει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν 

την υγεία τους.  

 

Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου για την υγεία 

(HR 3200), που ήδη πήρε την έγκριση της 

Γερουσίας και στη σελίδα 1001 καταγράφει τις 

λεπτομέρειες για όλους όσους θα χρησιμοποιούν 

το σύστημα υγείας, θα περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να γίνεται 

εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίησή τους και η 

αντιμετώπιση των αναγκών τους.  

Σε επίσημο έγγραφο της αμερικανικής αρχής για 

τα τρόφιμα και τα φάρμακα (FDA) υπάρχει ήδη η 

πρόταση από τις 10 Δεκεμβρίου 2004, για 

εγκατάσταση του μικροτσίπ, με στόχο την 

ταυτοποίηση των ασθενών και των πληροφοριών 

σχετικών με την υγεία τους.  

 

Η υποχρεωτική εφαρμογή για όλους προβλέπεται 

να ξεκινήσει το 2013. Την υλοποίηση 

αναλαμβάνει ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και μάλιστα θα εφαρμοστεί ακόμα κι 

αν δεν υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις για τη 

χρησιμότητα ή τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου 

πλαισίου καταγραφής δεδομένων και στοιχείων. 
Πηγή: Astronews 

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

 

Το γονίδιο που βοηθάει τα φυτά να 
ανθίζουν την άνοιξη και να κοιμούνται τη 
νύχτα 
 
Το περιοδικό Molecular systems biology 

δημοσίευσε τη μελέτη"The clock gene in 
Arabidopsis includes a repressilator with 

additional feedback 
loops", στην οποία 

ερευνητές των 

βρετανικών 

πανεπιστημίων του 

Εδιμβούργου και του 

Κόβεντρυ απέδειξαν 

πως τα βιολογικά ρολόγια των φυτών 

προσαρμόζονται στις αλλαγές των εποχών 

κάνοντας τα λουλού- δια να ανθίζουν την άνοιξη. 

Οι ερευνητές δημιούργησαν μοντέλα με τα 12 

γνωστά γονίδια και ειδικότερα επικεντρώθηκαν 

σε μια πρωτεΐνη την TOC1, ανακαλύπτοντας 

στοιχεία της δραστηριότητά της, που αφορούν  τη 
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συμμετοχή της στη λειτουργία του σύνθετου 

ρολογιού του φυτού (πρωϊνό ξύπνημα, 

νυχτερινός ύπνος). 

Στο ίδιο αποτέλεσμα με το team του 

Εδιμβούργου και Κόβεντρυ έφτασε και μια ομάδα 

επιστημόνων της Βαρκελώνης, λειτουργώντας 

ανεξάρτητα. «Οι δύο έρευνες ανοίγουν το δρόμο 

για περαιτέρω έρευνες των κύκλων λειτουργίας 

των φυτών και την προσαρμογή τους στις 

περιβαλλοντικές αλλαγές», εξήγησε η Paloma 

Mas, του κέντρου ερευνών του Universitat 

autònoma de Barcelona.  

 

Παρόμοια ήταν τα σχόλια του Andrew Millar, 

της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του 

Εδιμβούργου, «οι ρυθμοί του βιολογικού 

ρολογιού των 24 ωρών επηρεάζουν όλους 

τους ζωντανούς οργανισμούς, φυτά, ζώα και 

ανθρώπους σχετικά με τον ύπνο, το 

μεταβολισμό και την ανοσία. Τώρα μπορούμε 

να καταλάβουμε καλύτερα πως αυτές οι 

σύνθετες διαδικασίες επηρεάζουν τη ζωή των 

φυτών και τι συμβαίνει όταν οι ρυθμοί 

διακόπτονται από εξωτερικούς παράγοντες 

και περιβαλλοντικές αλλαγές». 

Και ο Millar συμπληρώνει «τα νέα στοιχεία 

θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να 

ανακαλύψουν περισσότερα για τα γονίδια 

και άλλων φυτών. Σήμερα γνωρίζουμε 

περισσότερα για περίπου 12 γονίδια, θα 

συνεχίσουμε τις έρευνες για στοιχεία που 

αφορούν τη φωτοσύνθεση, τη χρήση του 

αζώτου, το άνοιγμα των λουλουδιών και τα 

αρώματα».     

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

ΓΕΩΡΓΙΑ 
Ινδία, απογοήτευση από το βαμβάκι GMO 
Η κυβέρνηση του κράτους της Maharashtra, 
μετά τις φτωχές σοδειές και την αύξηση των 
φυτοφαρμάκων, ψάχνει εναλλακτικές ποικιλίες 
βαμβακιού στο biotech της Monsanto  
  
Στην Ινδία, η κυβέρνηση του κράτους της 

Maharashtra έχει ξεκινήσει έρευνα για την 

αντικατάσταση της ΓΤ ποικιλίας βαμβακιού της 

Μonsanto, η οποία περιέχει την τοξίνη Bt, για 

αντίσταση στα λεπιδόπτερα έντομα, εχθρούς του 

φυτού.  

Από το 2002, όταν ξεκίνησε η καλλιέργεια της 

συγκεκριμένης ΓΤ ποικιλίας βαμβακιού, κατάφερε 

να ΄΄εκτοπίσει΄΄ κατά 

99% τις ντόπιες 

ποικιλίες.  

Η καλλιέργειά της 

όμως απεδείχθη 

ασύμφορη γιατί, 

σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 

υπουργείου Γεωργίας, οι αποδόσεις του 

βαμβακιού Bt σε αυτήν την περιοχή είναι οι 

μικρότερες όλης της Ινδίας, ενώ η χρήση 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αυξήθηκε 

υπερβολικά, κάνοντας την καλλιέργεια του 

βαμβακιού την πιο ακριβή σε όλον τον κόσμο και 

την πλέον επιζήμια για το περιβάλλον. 

 

Ο υπουργός Γεωργίας Radhakrishan Vikhe-Patil 

απευθύνθηκε στους ειδικούς των ερευνητικών 

πανεπιστημιακών ινστιτούτων για τη γεωργία, για 

να αναπτύξουν συμβατικές ποικιλίες κατάλληλες 

για το έδαφος και το κλίμα της περιοχής, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από κάποιες περιοχές πολύ ξηρές 

και από άλλες ιδιαίτερα βροχερές.  

Οι μειωμένες αποδόσεις του καλαμποκιού Bt, 

είχαν από καιρό κατηγορηθεί για την κατάσταση 

συνθηκών φτώχειας και αυτοκτονιών των 

γεωργών, οι οποίοι είχαν επενδύσει στην 

τεχνολογία και οι οποίες σε σύγκριση με τις 

παραδοσιακές ποικιλίες απαιτούσαν μεγαλύτερες 

και ακριβότερες εισροές ενώ δεν έδιναν σταθερές 

αποδόσεις. Και επιπλέον είχαν γίνει εύκολη λεία 

των εντόμων, τα οποία απέκτησαν αντιστάσεις 

στην τοξίνη.  
Για περισσότερα: NEED TO GIVE FARMERS AN ALTERNATIVE TO BT 
COTTON: MAHARASHTRA 

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

ΩΧΡΑΤΟΞΙΝΗ Α σε οίνο 
(Ενημερωτικό δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου 

Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας) 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
Η Ωχρατοξίνη Α παράγεται από κάποια ενδημικά 

στελέχη του μύκητα Aspergillus (Aspergillus Nigri, 

Aspergillus Carbonarius), οι οποίοι ενδημούν σε 

ξηροθερμικές περιβαλλοντικές συνθήκες και 

επιβιώνουν σε συνθήκες χαμηλής ενεργότητας 

νερού, όπως αυτές που επικρατούν στο 

εσωτερικό της ρώγας του σταφυλιού κατά την 

διαδικασία ωρίμανσης των σταφυλιών. 
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Η χημική δομή της Ωχρατοξίνης Α την καθιστά 

χημικά σταθερή στο χρόνο, σταθερή σε υψηλές 

θερμοκρασίες όπως κατά την 

αποστείρωση ή το μαγείρεμα και 

διαλυτή σε νερό και αιθανόλη. 

Η Ωχρατοξίνη Α στον ανθρώπινο 

οργανισμό δρα ως αναστολέας 

του ανοσοποιητικού συστήματος, 

έχει νεφροτοξική δράση και έχει 

καταχωρηθεί ως πιθανό 

καρκινογόνο της ΟΜΑΔΑΣ 2B από την IARC 

(International Agency for Research on Cancer, 

1993). 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  
Η ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 

Μεσογείου σχετίζεται με υψηλά ποσοστά 

επιμόλυνσης των σταφυλιών από Aspergillus Nigri, 

εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας και 

ηλιοφάνειας κατά την διάρκεια της ημέρας, σε 

συνδυασμό με τις χαμηλές βροχοπτώσεις τον 

Αύγουστο.  
Τα στελέχη των μυκήτων Aspergillus διαχειμάζουν 

στο έδαφος. Τα μικιλιακά κονίδια, τα οποία 

ενδημούν στην επιφάνεια της ρώγας, 

πολλαπλασιάζονται κατά την ωρίμανση και 

δημιουργούν ασκοσπόρια στο σταφύλι, 

προκαλώντας σάπισμα στις 

προσβεβλημένες ρώγες, οι 

οποίες συρρικνώνονται και 

ξεραίνονται (ασθένεια 

μαύρης σήψης). 

Οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που 

επηρεάζουν ή διευκολύνουν 

την δημιουργία σπορίων, με 

αποτέλεσμα την επιμόλυνση με Aspergillus, είναι 

η ενεργότητα νερού, η θερμοκρασία και η 

αλληλεπίδρασή τους με τη διατροφική αξία του 

υποστρώματος. 

Στα σταφύλια, η παραγωγή Ωχρατοξίνης Α από το 

μύκητα φαίνεται να έχει άμεση εξάρτηση από τις 

κλιματολογικές συνθήκες: η βροχή κατά τη 

διάρκεια της δημιουργίας σπορίων προκαλεί 

ανομοιογενή κατανομή υγρασίας και προκαλεί 

υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης με Ωχρατοξίνη Α. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΚΑΛΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Κατ’ αρχάς είναι σημαντικό να ελαχιστοποιείται 
η ρήξη των καρπών, διότι είναι η οδός μέσω της 

οποίας ο μύκητας θα βρεθεί στο εσωτερικό του 

ώριμου καρπού, σε εξαιρετικό περιβάλλον 

ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η 

σποροποίηση, η οποία θα γινόταν με σχετικά 

αργό ρυθμό στην εξωτερική επιφάνεια του 

καρπού. 

Η Ορθή Γεωργική Πρακτική κατά την περίοδο της 

ωρίμανσης είναι σημαντική, ώστε να 

αποφεύγεται η ρήξη του καρπού, να 

ελαχιστοποιείται η σήψη η οποία προκαλείται 

από Aspergillus και κατά συνέπεια να μειώνεται η 

επιμόλυνση από Ωχρατοξίνη Α: 

• Με συστηματικό κλάδεμα, αερισμό των 

καρπών και αποφυγή συχνής 

συγκαλλιέργειας μειώνεται η επαφή των 

καρπών με τη σκόνη ή το έδαφος και 

αποφεύγεται η επιμόλυνση από Aspergillus. 

• Με την εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης και 

σωστής άρδευσης ελαχιστοποιείται η ρήξη 

του καρπού. Συγκεκριμένα πρέπει να 

αποφεύγονται μεγάλες διακυμάνσεις στην 

υγρασία του αμπελιού. Η βροχή πριν την 

συγκομιδή είναι επίσης πολύ συχνά η αιτία 

επιμόλυνσης. 

• Η καταστροφή των καρπών από πουλιά 

έντομα ή άλλους μύκητες είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει ρήξη 

του καρπού και κατ΄ επέκταση τη σήψη, η 

οποία προκαλείται από Aspergillus. 

• Η αποτελεσματική καταπολέμηση των 

εντόμων που προκαλούν φθορά στον καρπό, 

όπως η 2 γενιά Ευδεμίδας (Lobesia botrana 

(Lepidoptera: Tortricidae)) έχει αποδειχθεί ότι 

μειώνει την προσβολή στο εσωτερικό του 

καρπού. 

• Η συστηματική καταπολέμηση των άλλων 

μυκήτων (Botrytis cinerea and Erysiphe 

necator (ωΐδιο)) 

που προσβάλλουν 

το αμπέλι είναι μια 

καλή πρακτική, 

αφού με αυτό τον 

τρόπο μειώνονται 

οι ελαττωματικοί-

εύκολοι στην προσβολή καρποί. Η σήψη από 

Aspergillus μπορεί να ελεγχθεί και με τη 

χρήση βιολογικών τρόπων καταπολέμησης ή 

εγκεκριμένων μυκητοκτόνων. 

 

ΟΡΘΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
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Η επιμόλυνση κρασιού με Ωχρατοξίνη Α είναι 

συνάρτηση πολλών και πολλές φορές μη 

ελεγχόμενων περιβαλλοντικών παραγόντων. Για 

τη μείωση της συγκέντρωσης Ωχρατοξίνης Α στο 

τελικό προϊόν είναι απαραίτητος ο έλεγχος των 

συνθηκών κατά την οινοποίηση: 

• Διαλογή των σταφυλιών πριν την σύνθλιψη 

με σκοπό τη μείωση των επιμολυσμένων 

σταφυλιών που συμμετέχουν στην 

οινοποίηση. 

• Προγραμματισμός του τρύγου και 

ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής των 

σταφυλιών από τη συγκομιδή στην έκθλιψη. 

• Διατήρηση, κατά το δυνατόν, συνθηκών που 

δεν ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων κατά 

τη διάρκεια της εκχύλισης, κυρίως όταν πρόκειται 

για ερυθρή οινοποίηση. Κατά τη διάρκεια της 

οινοποίησης η χρήση διάφορων τεχνικών πολλές 

φορές καταλήγει στη μείωση της επιμόλυνσης 

από Ωχρατοξίνη Α. Έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση 

των χημικών παραγόντων επεξεργασίας ή 

διαύγασης όπως ενεργός άνθρακας, καζεΐνικό Κ, 

αλβουμίνη και ζελατίνη απορροφούν μέρος της 

Ωχρατοξίνης Α και την καταβυθίζουν με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η ποσότητα 

Ωχρατοξίνης Α στο τελικό προϊόν. 

Συνεπώς, η τήρηση ορθής γεωργικής πρακτικής 
και η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP κατά 
τη διάρκεια της οινοποίησης, μπορεί να φανεί 
χρήσιμη: 

• στον έλεγχο του σχηματισμού και της 
συγκέντρωσης Ωχρατοξίνης Α στο τελικό 
προϊόν, ώστε να μην υπερβαίνονται τα 
νόμιμα όρια 

• στην εφαρμογή μέτρων ιχνηλασιμότητας 
στην περίπτωση υπέρβασης. 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η επικινδυνότητα της Ωχρατοξίνης Α σε 

συνδυασμό με την ημερήσια δόση για έναν 

ενήλικα οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη 

θέσπιση μέγιστου ορίου. 

Στην Κοινοτική Οδηγία No 123/2005 της 26ης 
Ιανουαρίου 2005 το μέγιστο όριο Ωχρατοξίνης Α 

σε οίνο ορίζεται σε 2 μg/kg (δηλαδή 2 ppb = 2 

δισεκατομμυριοστά του γραμμαρίου ανά kg 

οίνου). 

Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν υπερβαίνει 
τα νομοθετικά όρια θεωρείται ακατάλληλο, 
αποσύρεται από την αγορά και καταστρέφεται. 

Χρήσιμες διευθύνσεις για ενημέρωση: www.oiv.in,   

www.codexalimentarius.org 

 

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

ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

ΡΩΣΙΑ, Χ5: Απαράδεκτα τα όρια των νιτρικών 
στα εισαγόμενα καρπούζια και 
πεπόνια 
Η εισαγωγική επιχείρηση Χ5 με 

ανακοίνωσή της γνωστοποιεί 

ότι, μεγάλες ποσότητες 

εισαγόμενων καρπουζιών και 

πεπονιών παρουσιάζουν υψηλότατα όρια 

νιτρικών. Τη δεύτερη εβδομάδα του 

Αυγούστου, το κέντρο διανομής της Χ5, 

επέστρεψε στους προμηθευτές της 488.900 kg 

φρούτων από τα 1,26 εκατομμύρια που 

συνολικά παρέλαβε, λόγω της ύπαρξης υψηλών 

ορίων νιτρικών. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα 

όρια των νιτρικών σε κάποιες παρτίδες 

πεπονιών ποικιλίας Torpedo, ξεπέρασαν τα 800 

mg/kg.  
Πηγή: Χ5 (22/08/2012)   

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

Παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας 
 
Η Ελλάδα καλύπτει το 100% της κατανάλωσης 

σε: µήλα, κρασί, ντοµάτες, αιγοπρόβειο γάλα, 

κρέας, πεπόνια & βρώµη. Την υπερκαλύπτει 

(μέχρι πάνω από 250% σε: ρύζι, γιαούρτι, φέτα, 

ελαιόλαδο, σιτάρι σκληρό, αγγούρια, σταφύλια, 

καρπούζια, βερίκοκα, ακτινίδια, πορτοκάλια, 

ψάρια, σταφίδα και ελιές (1.000%!). Σε άνω του 

80% σε: αυγά, µέλι, γραβιέρα-κασέρι, 

αραβόσιτο, κρέας πουλερικών, αχλάδια & 

πατάτες. Άνω του 50% σε: κεφαλοτύρι, κριθάρι, 

λεµόνια, αγελαδινό γάλα & φασόλια. 

Χαμηλότερη σε: ρεβίθια, χοιρινό & βόειο κρέας, 

µαλακό σιτάρι, φακές & ζάχαρη. ΠΑΣΕΓΕΣ, 8/2012 

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

 
Εκθέσεις – Εκδηλώσεις – Ημερίδες 
⇒ 6-9/9/2012,  19

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών- 

Ελατοχώρι Πιερίας  www.neoiagrotes.gr   

⇒ 8-11/9/2012,  SANA, Bologna, Ιταλία 

⇒ 8-9/11/2012, ‘’Ραδιοσυχνότητες και μικροκύματα στις 

τεχνολογίες τροφίμων: εφαρμοσμένη έρευνα και 

βιομηχανικές εφαρμογές’’ – Πανεπιστήμιο του 

Μιλάνου, ΙΤΑΛΙΑ, Ευρωπαϊκό Συνέδριο 



                                           ENGENE AE,  ΜΟΡΙΑΚΟ & ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ                    NEWS     
Αλικαρνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική 

Τηλ.:¨210 7706488, Φαξ:¨210 7703012, 9425333   info@engene.gr    www.engene.gr 

9 

 

 
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  

 


