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είναι καθαρά ενημερωτικός. 

θεσμικά κ.ά., κυρίως σε θέματα 

ων και Ασφάλειας Τροφίμων. Δεν 

απηχούν απαραίτητα τις απόψεις των συντελεστών του newsletter.  

ΕΕ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ 810
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των  Τροφίμων (
καλαμπόκι της Monsanto
υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.
 

Η ΜΟΝ810, η γενετικά τροποποιημένη

καλαμποκιού, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό,

αντιστέκεται στα έντομα

της οποίας η καλλιέργεια 

είναι 

Ευρώπη, δεν παρουσιάζει 

κινδύνους για το περιβάλ

λον και την υγεία ανθρώ

πων και ζώων, ώστε να δικαιολογείται η 

απαγόρευση που αποφάσισε η Γαλλία το Μάρτιο 

του 2012.  

Αυτή, εν ολίγοις, είναι η γνώμη των ειδ

GMOs της EFSA, επιφορτισμένη από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει το φάκελο 

που παρουσίασε η Γαλλία, επικαλούμενη το 

άρθρο 34 του Κανονισμού 1829/2003,  για να 

αιτιολογήσει την απόφαση απαγόρευσης της 

καλλιέργειας του ΜΟΝ810 στο έδαφός της.

Επιπλέον η EFSA υπογραμμίζει ότι, μέρος της 

επιστημονικής επιχειρηματολογίας είχε εξεταστεί 

το 2008, σε άλλη απόφαση και καταλήγει

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παράβασης τόσο του 

άρθρου 23 της Οδηγίας 2001/18, όσο και του 

άρθρου 34 του Κανονισμού. 

Η πολυεθνική Monsanto

υποστηρίζει ότι με βάση τα επιστημονικά 

δεδομένα, η καλλιέργεια του καλαμποκιού 

ΜΟΝ810 δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο

απομένει η τελική απόφαση του εκτελεστικού 

ENGENE newsletter
Περιοδική Ηλεκτρονική Ενημερωτική Έκδοση

Ε, αδικαιολόγητη η άρνηση των Γάλλων στο  

Παράνομες πειραματικές καλλιέργειες  
ελιάς, κερασιάς, και ακτινιδίων 

: Στην Αγγλία μελετούν αυτό που θα  
Επιστρέφουν οι  

α διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε φυτά  

: Τα φυτοφάρμακα στα  

Ιταλία: Φρούτα και λαχανικά πρέπει να  

6 τρόποι για να μειώσουμε την έκθεση στα  

220.000 νεκροί το χρόνο παγκοσμίως, από  

ΗΠΑ: ξεπέρασαν τα 31 δισ. δολάρια τα  

Βιοτεχνολογία: Επιχειρηματικές  

Από το ΜΙΤ, μια νέα τεχνολογία για τον έλεγχο  

Με μια ματιά 
Οι κανόνες της τροφής, σύμφωνα με τον Pollan 

Μοριακό Εργαστήριο Ανίχνευσης Γενετικά 
Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) 

/Δοκιμών 
Υπολειμμάτων Προϊόντων Φυτοπροστασίας   
Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Δειγματοληψίας   

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ                    NEWS     

engene.gr 

1 

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

ΕΕ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ 810 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

των  Τροφίμων (EFSA), το γενετικό 
Monsanto, δεν εμπεριέχει 

υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

γενετικά τροποποιημένη ποικιλία 

με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, να 

αντιστέκεται στα έντομα, 

της οποίας η καλλιέργεια 

είναι εγκεκριμένη στην 

Ευρώπη, δεν παρουσιάζει 

κινδύνους για το περιβάλ- 

λον και την υγεία ανθρώ- 

πων και ζώων, ώστε να δικαιολογείται η 

απαγόρευση που αποφάσισε η Γαλλία το Μάρτιο 

είναι η γνώμη των ειδικών στα 

επιφορτισμένη από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει το φάκελο 

που παρουσίασε η Γαλλία, επικαλούμενη το 

άρθρο 34 του Κανονισμού 1829/2003,  για να 

αιτιολογήσει την απόφαση απαγόρευσης της 

καλλιέργειας του ΜΟΝ810 στο έδαφός της. 

υπογραμμίζει ότι, μέρος της 

επιστημονικής επιχειρηματολογίας είχε εξεταστεί 

08, σε άλλη απόφαση και καταλήγει ότι δεν 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παράβασης τόσο του 

άρθρου 23 της Οδηγίας 2001/18, όσο και του 

άρθρου 34 του Κανονισμού.  

Monsanto, από την πλευρά της, 

υποστηρίζει ότι με βάση τα επιστημονικά 

δεδομένα, η καλλιέργεια του καλαμποκιού 

δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο. Τώρα 

πομένει η τελική απόφαση του εκτελεστικού 
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οργάνου της ΕΕ, να μεταφέρει σε νομοθετικό 

πεδίο την επιστημονική άποψη της EFSA, 

ακυρώνοντας την απαγόρευση της Γαλλίας, 

αμέσως μετά την εκλογή και την εγκαθίδρυση της 

νέας γαλλικής κυβέρνησης, υπό τον κύριο Ολάντ.           
Για περισσότερα: Scientific Opinion on a request from the 

European Commission related to the emergency measure 

notified by France on genetically modified maize MON 810 

according to Article 34 of Regulation (EC) No 1829/2003 

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

 
ΙΤΑΛΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ GMOs ΕΛΙΑΣ, ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ 
Πειραματικά φυτά ελιάς, κερασιάς και ακτινι- 

δίων, γενετικά τροποποιημένων αποκαλύφθηκαν 

σε εδάφη της Διδακτικής-Πειραματικής εταιρείας 

του πανεπιστημίου Tuscia, στην περιοχή Λάτσιο 

της Ιταλίας. Οι πειραματικές καλλιέργειες είχαν 

εξουσιοδοτηθεί το 1998, με σκοπό να μελετηθεί η 

δυνατότητα να δημιουργηθούν ποικιλίες γενετικά 

τροποποιημένες μικρού 

μεγέθους και εύκολης 

αναπαραγωγής, αλλά και 

ποικιλίες ανθεκτικές σε 

εχθρούς.  
Τον Ιανουάριο του 2009 o 

καθηγητής Ruggini, υπεύθυνος των εγκρίσεων, 

ζήτησε από την αρμόδια εθνική αρχή (ANC), 

έγκριση για παράταση της έρευνας και των 

καλλιεργειών GMO, για ακόμη 5 χρόνια. Το 

αίτημα από την ANC μεταβιβάστηκε στα 

Υπουργεία Γεωργίας, Υγείας και Περιβάλλοντος, 

τα οποία μετά 6 μήνες αρνήθηκαν την ανανέωση 

της έγκρισης, λόγω των μη ασφαλών συνθηκών 

των καλλιεργειών, για το περιβάλλον. Το άρθρο 2 

του κανονισμού προβλέπει πως οι πειραματικές 

καλλιέργειες θα πρέπει να γίνονται εντός 

κλειστών σταθερών δομών (πάτωμα και οροφή), 

ώστε να είναι σε θέση να περιορίσουν τη γύρη 

και να αποκλείσουν την επαφή με έντομα 

προερχόμενα από το εξωτερικό περιβάλλον. 

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

       

ΣΙΤΑΡΙ GMO: ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 
ΟΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ 
Νέες συζητήσεις προκαλούνται από τις έρευνες 

των Άγγλων επιστημόνων σχετικά με τη 

δυνατότητα γενετικής τροποποίησης στο σιτάρι 

και τη δημιουργία μιας νέας γενετικά 

τροποποιημένης ποικιλίας, η οποία δεν θα 

απαιτεί τη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά απλά θα 

απομακρύνει τις αφίδες. Η νέα ποικιλία θα δίνει 

μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος, θα έχει την 

ιδιαιτερότητα να απομακρύνει τα βλαβερά 

έντομα, χωρίς να τα θανατώνει.   

Οι διαμάχες ξεκίνη- 

σαν από το φόβο, 

ότι η νέα ποικιλία 

θα επιμολύνει τις 

εθνικές συμβατικές 

καλλιέργειες σιτα- 

ριού και την υγεία των ανθρώπων, λόγω της 

γενετικής τροποποίησης. Γεγονός, το οποίο δεν 

μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα, 

δημιουργώντας σοβαρές συνέπειες σε εκείνη την 

κατηγορία του πληθυσμού που έχει ευαισθησία 

στη γλουτένη. Οι ερευνητές δηλώνουν ότι η νέα 

ποικιλία είναι ασφαλής, ενώ απέναντί τους έχουν 

εκείνους που δεν πείθονται ότι μακροχρόνια, δεν 

θα απαιτηθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές το σιτάρι GMO, έχει 

τη δυνατότητα παραγωγής μιας φερομόνης, της 
E-beta-farnesene, η οποία θα μπορούσε να 

κρατήσει μακριά από τα φυτά τις αφίδες. 

Υπάρχουν όμως έντονες αντιδράσεις στο γενετικό 

πειραματισμό στο σιτάρι και τη  χρησιμοποίηση 

γονιδίων, σχεδόν ίδια με εκείνα του DNA των 

αγελάδων.  

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

        

ΕΕ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ 
ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΖΩΑ 
Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται στη 
συνεχή παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
σε φυτά και ζώα, με συμβατικές τεχνικές 
επιλογής και ζητάει από την Επιτροπή ένα 
report για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των 
τροφίμων. 
 
Η πρόσφατη απόφαση πάρθηκε μετά από αίτημα 

της Γερμανίας, ώστε 

να μπουν περιορισμοί 

στην συνεχή παραχώ- 

ρηση διπλωμάτων 

από το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων 
(ΕΡΟ), με έδρα το 

Μόναχο, σε φυτικές και ζωικές ποικιλίες μέσω 

επιλογών και διασταυρώσεων με συμβατικές 

τεχνικές. 
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Την κινητοποίηση ενάντια στο Γραφείο 

προκάλεσε η διεθνής ένωση “No Patents on 
Seeds”, με αφορμή την παραχώρηση μιας 

βιομηχανικής πατέντας, η οποία εκδόθηκε το 

2002 για μια ποικιλία μπρόκολου, με ιδιαίτερες 

αντικαρκινικές ιδιότητες, αποτέλεσμα 

διασταυρώσεων και επιλογής. Το 2010 οι 

πολυεθνικές  Limagrain και Syngenta κατέθεσαν 

ένσταση, με το επιχείρημα ότι, η νέα ποικιλία 

ήταν το αποτέλεσμα μιας βιολογικής διαδικασίας, 

άρα δεν δικαιούνταν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,  

ζητώντας τη διαγραφή. Η αγγλική εταιρεία που 

δημιούργησε τη συγκεκριμένη ποικιλία, απέσυρε 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όμως το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Πατεντών (ΕΡΟ), έως σήμερα δεν 

αποφάσισε να διαγράψει την πατέντα.  

Η ένωση “No Patents on Seeds” συγκέντρωσε 

100.000 υπογραφές, ζητώντας τη διαγραφή όλων 

των πατεντών που έχουν δοθεί έως σήμερα, με το 

επιχείρημα ότι ευνοούνται λίγες μονοπωλιακές 

εταιρείες, μη διασφαλίζοντας τη διατροφική 

ασφάλεια. Επιπλέον ζητούν από τους 

ευρωβουλευτές την αναθεώρηση της Οδηγίας 

98/44/ΕΚ αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο 

στις τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες.    

Με την απόφαση αυτή το Ευρωκοινοβούλιο 

ζητάει από το Γραφείο του Μονάχου τη σωστή 

εφαρμογή του άρθρου 4 (1) της άνω Οδηγίας, στο 

σημείο που αναφέρεται, ότι δεν μπορούν να 

δοθούν διπλώματα για φυτικές ποικιλίες και 

ράτσες ζώων και ούτε στις βιολογικές διαδικασίες 

παραγωγής.  

Επιπλέον κατηγορεί την Επιτροπή για έλλειψη 

επεξεργασμένων στοιχείων στις ετήσιες 

αναφορές από το 2005 και μετά,  αναφορικά με 

την παροχή διπλωμάτων στο πεδίο της γενετικής, 

αλλά και των μεθόδων επιλογής σε φυτά και ζώα, 

συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για το 

μπρόκολο, το πεπόνι, το αγγούρι, το ρύζι, την 

τομάτα, τον ηλιοτρόπιο, το σιτάρι και στις 

επιπτώσεις που αυτές μπορούν να προκαλέσουν.     

 

Έως το τέλος του 2011 είχαν εκδοθεί από την ΕΡΟ 

περίπου 2.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 

φυτά και 1200 για ζώα, με ή χωρίς γενετική 

τεχνολογία, σε αντίθεση με την απόφαση του 

2010 και παρά την απαγόρευση της ευρωπαϊκής  

νομοθεσίας για την παροχή διπλωμάτων. 

Απαγορεύσεις όμως, οι οποίες συστηματικά 

παρακάμπτονται και εφευρίσκονται παραθυρά- 

κια για την παροχή διπλωμάτων σε σπόρους και 

φυτά, ακόμη και σε τελικά ή και μεταποιημένα 

προϊόντα. 

Πέρα από την ηθική πλευρά του ζητήματος, η 

αθρόα παραχώρηση διπλωμάτων επηρεάζει τη 

βιολογική ποικιλότητα και εμποδίζει την φυσική 

ανανέωση των ειδών. Με την αναφορά προς τις 

ευρωπαϊκές αρχές (Κοινοβούλιο και Επιτροπή)  η 

ένωση ζητάει την παρέμβασή τους σε νομοθετικό 

επίπεδο, με στόχο να αποκλείσουν την παροχή 

διπλωμάτων σε φυτά και ζώα, σε γενετικό υλικό, 

σε διαδικασίες breeding, σε αγροτικά και σε 

μεταποιημένα προϊόντα φυτών και ζώων.    
Για περισσότερα:  MOTION FOR A RESOLUTION 

Κατέβασε το report ‘‘No Patents on Seeds’’ 
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ΕΡΕΥΝΑ  
ΗΠΑ-USDA: ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του USDA στα 

φυτοφάρμακα, μόνο το 0,25% των δειγμάτων που 

αναλύθηκαν σε φρέσκα φρουτολαχανικά, 

μεταποιημένα, αυγά, βρώμη, ψάρια, βρεφικές 

τροφές και πόσιμο νερό εμφανίζει υψηλότερα 

ποσοστά υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων 

από τα επιτρεπόμενα όρια της ΕΡΑ. Το Υπουργείο 

Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξέτασε 

12.845 δείγματα τροφίμων 

κατά τη διάρκεια του 2010. 

Η ανακοίνωση του USDA 

συνεχίζει: «όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια, τα 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

που βρέθηκαν στα δείγματα τροφίμων που 

αναλύθηκαν είναι κάτω από τα επίσημα όρια 

ανοχής. Τα φυτοφάρμακα για ακόμη μια φορά 

δεν είναι πρόβλημα για τη διατροφική ασφάλεια. 

Η συμβουλή όμως που θέλουμε να δώσουμε 

στους καταναλωτές είναι η ίδια: Πλένετε με 

άφθονο νερό τα φρουτολαχανικά σας πριν τα 

καταναλώσετε. Οι ειδικοί της υγείας προτείνουν 

την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εντός 

κάθε γεύματος σε καθημερινή βάση, ως μέρος 

μιας υγιεινής δίαιτας».  

Τα νέα στοιχεία που παρουσίασε το USDA θα 

προκαλέσουν συνέχεια της αντιπαράθεσης 

μεταξύ της Environmental Working Group (μη 

κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με τη 

δημόσια υγεία και του περιβάλλοντος) και της 

Alliance for Food And Farming (ένωση για τη 

διατροφή και την υγεία).   
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Η Environmental Working Group χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες της ετήσιας αναφοράς για να 

προωθήσει τον κατάλογο "Dirty Dozen", στον 

οποίο καταγράφονται τα 12 πιο επιβαρυμένα με 

φυτοφάρμακα φρούτα και λαχανικά.  
Πατήστε εδώ, για να δείτε την έρευνα και άλλα στοιχεία του 

USDA. 

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

ΙΤΑΛΙΑ: ΦΡΟΥΤΑ και ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ 
Οι επίσημες στατιστικές είναι καθησυχαστικές. 

Μόλις το 0,7% των προϊόντων που πωλούνται 

στην Ιταλία περιέχουν υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα 

από το νόμο όρια. Ακόμη και η 

υπολειμματικότητα των παράνο- 

μων φυτοφαρμάκων είναι εκατό 

φορές μικρότερη από τις δόσεις 

που μπορούν να προκαλέσουν 

ζημία στην υγεία. 

Μένοντας στις επίσημες αναφο- 

ρές λοιπόν, μπορούμε άφοβα να τρώμε φρούτα 

και λαχανικά; Είναι όμως όλα αλήθεια;  

Κάποιοι λένε όχι, γιατί όπως εξηγεί στο περιοδικό 

Espresso, η ογκολόγος και αιματολόγος Patrizia 
Gentilini ‘’δεν αρκεί να εξετάσουμε την 

τοξικότητα μεμονωμένων μορίων. Είμαστε 

εκτεθειμένοι σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων και 

άλλων δηλητηρίων, που στο περιβάλλον, κυρίως 

στο υγρό περιβάλλον και στα νερά, μπορούν να 

αντιδράσουν μεταξύ τους και με άλλες χημικές 

ουσίες και να εμφανίσουν συνθέσεις ακόμη πιο 

τοξικές’’. 

Οι συνέργειες των διαφόρων ουσιών δεν 

λαμβάνονται υπόψη στις επίσημες μετρήσεις. Οι 

ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν κάνουν καμία 

αναφορά στην ‘’πολυυπολειμματικότητα’’, 

δηλαδή στις περιπτώσεις όπου στο ίδιο δείγμα 

φρούτων ή λαχανικών υπάρχουν ταυτόχρονα 

διαφορετικά φυτοφάρμακα, ακόμη και σε 

χαμηλές τιμές. 

‘’Όλο και πιο συχνά -δηλώνει στο Espresso η 
Daniela Sciarra, υπεύθυνη γεωργίας της 

οργάνωσης Legambiente- αυτές οι ουσίες 

χρησιμοποιούνται συνδυαστικά και υπάρχουν 

έρευνες ότι η συνεργική δράση μπορεί να έχει 

επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον’’.  
Πηγή: l'Espresso 

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

6 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 

Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται στην 

εντατική γεωργία για να προστατεύουν τις 

καλλιέργειες από τα παράσιτα και για να 

επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ποσοτικές 

αποδόσεις. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι φρούτα 

και λαχανικά χωρίς παράσιτα, αλλά με 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων, δυνητικά 

επικίνδυνα για την υγεία ανθρώπων και 

επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Η χρήση των φυτοφαρμάκων, χωρίς ιδιαίτερη 

προσοχή, γίνεται κι από όσους καλλιεργούν 

έναν οικιακό 

κήπο. Όποιος 

προσωπικά 

χρησιμοποιεί 

αυτές τις ουσίες 

βρίσκεται σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο και ιδιαίτερα όσοι 

παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα, 

μπορούν να αναπτύξουν ακόμη και άσθμα.  

Για να αποκλείσουμε ολοσχερώς την έκθεση 

στα φυτοφάρμακα είναι ίσως αδύνατο. Αυτά 

παραμένουν έστω και σαν ίχνη στη γη, στο 

νερό, στα φρούτα και στα λαχανικά που 

καθημερινά καταναλώνουμε. Μπορούμε όμως, 

κάνοντας μερικές παρεμβάσεις να μειώσουμε 

την επικινδυνότητα της έκθεσης σε αυτά.  

1. Προτιμάτε βιολογικά φρούτα και λαχανικά  

Ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να 

μην καταλήξουν στο πιάτο σας τα 

φυτοφάρμακα, είναι η κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών βιολογικής ή βιοδυναμικής 

γεωργίας.   

2. Πλένετε καλά φρούτα και λαχανικά πριν τα 

καταναλώσετε 

Τα φρούτα, αλλά και τα λαχανικά μπορεί να 

φαίνονται λαμπερά και γυαλιστερά, δεν 

σημαίνει όμως ότι είναι και ‘καθαρά’. Μπορούν 

να έχουν έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες, 

τυχαία ή σκόπιμα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό και 

απαραίτητο να πλένονται επιμελώς σε 

τρεχούμενο νερό ή μέσα σε ένα δοχείο 

προσθέτοντας μια κουταλιά σόδα. Θα πρέπει 

ακόμη να πλένονται και τα φρούτα-λαχανικά 

που ξεφλουδίζουμε και πάντα να ξαναπλένουμε 

τα χέρια μας πριν τα καταναλώσουμε. 

3. Γνωρίστε ποια είναι τα πιο μολυσμένα φυτά  

Υπάρχουν φρούτα και λαχανικά που μπορούν να 

μολυνθούν ευκολότερα από φυτοφάρμακα. 

Στατιστικά με βάση έρευνες μεγαλύτερη 

υπολειμματικότητα μπορεί να υπάρξει σε: 
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φράουλες, πιπεριές, σπανάκι, μήλα, βερίκοκα, 

αγγούρια, αχλάδια, πατάτες. Ενώ μικρότερη 

υπολειμματικότητα υπάρχει σε: κρεμμύδια, 

κουνουπίδια, μελιτζάνες, μπανάνες, σπαράγγια, 

μπρόκολα, πεπόνια, ακτινίδια.   

4. Καλλιεργείστε το δικό σας κήπο 

Είτε έχετε έναν δικό σας κήπο, είτε μόνο ένα 

μπαλκόνι μπορείτε να δημιουργήσετε τον 

προσωπικό σας κήπο και με την επιλογή αυτή, 

θα έχετε φρέσκα και πιο γευστικά προϊόντα, 

αλλά θα εξοικονομήσετε και χρήματα. Μπορείτε 

να καλλιεργήσετε από φράουλες και σπαράγγια 

έως αρωματικά φυτά. Είναι σίγουρο ότι η 

καλλιέργεια θα σας δώσει μεγάλη ικανοποίηση.  

5. Χωρίς φυτοφάρμακα 

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε 

επικίνδυνα φυτοφάρμακα για τον κήπο σας. 

Υπάρχουν βιβλία, αλλά και οδηγίες στο 

διαδίκτυο, για παράδειγμα, πως θα 

απομακρύνετε τα έντομα ή τα παράσιτα από τον 

κήπο σας ή πως θα δημιουργήσετε το δικό σας 

λίπασμα (κομπόστ). 

6. Βγάλτε τα παπούτσια 

Βγάλτε τα παπούτσια πριν μπείτε στο σπίτι σας 

και φορέστε κάτι που θα χρησιμοποιείτε μόνο 

εντός του σπιτιού. Είναι μια πολύ καλή συνήθεια 

για όλη την οικογένεια, ενδεχομένως και για 

τους επισκέπτες, γιατί έτσι θα κρατήσετε έξω 

από το σπίτι επικίνδυνες ουσίες,  συμπερι- 

λαμβανομένων των φυτοφαρμάκων. Η συνήθεια 

και ο κανόνας αυτός ενδείκνυται και γίνεται 

επιτακτικότερος, ιδιαίτερα και για όσους 

υποφέρουν από αλλεργίες.    

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

 

220.000 ΝΕΚΡΟΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΑΠΟ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
Στις 220.000 ανέρχονται οι νεκροί ετησίως σε όλο 

τον κόσμο από φυτοφάρμακα, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 

(ΠΟΥ), συνεπικουρούμενοι από τις οργανώσεις  

Fundación Vivo Sano και Organización para la 

Defensa de la Salud, με 

ευκαρία την Εβδομάδα χωρίς 

Φυτοφάρμακα, η οποία 

γιορτάσθηκε σε πολλές χώρες 

του κόσμου, από 20-30 

Μαρτίου.  

Καταγράφονται συχνές δηλητηριάσεις από την 

άμεση διαχείριση των αγροτικών φαρμάκων και 

εισροή ουσιών στον οργανισμό από την 

κατανάλωση τροφών με υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων, αλλά και την ακούσια έκθεση 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού μέσω των 

τροφών, του νερού και του αέρα ή με αφορμή 

την φροντίδα των κήπων και άλλων πράσινων 

σημείων. Είναι οι ενεργές δραστικές ουσίες, οι 

οποίες συχνά αποθηκεύονται στους λιπαρούς 

ιστούς του οργανισμού, με χρόνιες επιπτώσεις, 

συχνά άγνωστες.  

Κι όμως μελέτες του Γαλλικού Εθνικού 

Ινστιτούτου για την Αγροτική Έρευνα (INRA), 

κατέγραψαν ότι μια μείωση της τάξης του 50% 

στη χρήση γεωργικών φαρμάκων στις 

καλλιέργειες, θα επέφερε μείωση της παραγωγής 

μόλις κατά 6%, πέραν της συγκράτησης του 

κόστους παραγωγής από τη μειωμένη χρήση 

φαρμάκων.  

Στη Γαλλία, η αγορά των φυτοπροστατευτικών το 

2010 ανήλθε στα 2,6 δισ. ευρώ, για 80.000 τόνους 

ενεργών συστατικών και 170.000 πρόσθετων, 

δηλαδή 4 κιλά φυτοφάρμακα για κάθε κάτοικο.         

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

 

ΗΠΑ, ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 31 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Τα βιολογικά προϊόντα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 

κατά 9,5% μέσα στο 2011, φτάνοντας σε 

πωλήσεις τα 31,5 

δισ. δολάρια. 

Σύμφωνα με την 

έρευνα της Organic 

Trade Association 

(OTA) το 2012, ο 

τομέας των τροφί- 

μων και ποτών βιο, 

αξιολογήθηκε στα 

29,22 δισ. δολάρια, 

ενώ ο τομέας των μη τροφίμων ανήλθε στα 2,2 

δισ. δολάρια. 

Η υπεύθυνη της ΟΤΑ Christine Bushway 

δήλωσε: «Οι καταναλωτές είναι πιο απαιτητικοί 

όταν κάνουν τα ψώνια τους. Αποφασίζουν με 

βάση την ποιότητα, την υγιεινή και την 

επίπτωση στο περιβάλλον. Γι’ αυτούς είναι 

σημαντικό εάν τα τρόφιμα είναι γενετικά 

τροποποιημένα ή με ποια μέθοδο έχουν 

παραχθεί. Η τιμή των βιολογικών προϊόντων 

είναι ένα πρόβλημα, αλλά οι επαρκείς 

ποσότητες, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 

καθώς και η διαφορετική προέλευση δίνουν 

πολλές εναλλακτικές επιλογής». 
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Η αύξηση του βιολογικού τομέα το 2011 ανήλθε 

στο 9,5% και επιπλέον 2,5 δισ. δολάρια, ενώ την 

αντίστοιχη περίοδο ο συμβατικός τομέας 

παρουσίασε αύξηση 4,7%. Στην αύξηση τα  

φρουτολαχανικά συνεισφέρουν με ποσοστό 

περίπου 50%. Το κρέας, τα ψάρια και τα 

πουλερικά είχαν αύξηση 13% σε σχέση με το 

2010, αν και παραμένουν η μικρότερη από τις 

οκτώ κατηγορίες των βιολογικών τροφίμων. 

Οι προοπτική στις πωλήσεις σε τρόφιμα και μη 

τρόφιμα, για το 2012 και 2013, δείχνουν ότι οι 

αυξητικές τάσεις θα συνεχιστούν στα σημερινά 

επίπεδα δηλαδή πάνω από το 9%. 

«Με το 94% των βιολογικών επιχειρήσεων σε 

εθνικό επίπεδο, που προβλέπεται να 

διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την 

απασχόληση, ο βιολογικός τομέας θα συνεχίσει 

να δημιουργεί θετικές συνθήκες για την 

εργασία, την αγροτική οικονομία και τις 

επιλογές των καταναλωτών», συμπληρώνει η 

διευθύντρια της Organic Trade Association 

(OTA).        
 Πηγή:  www.marketwatch.com 

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

 
Η ΤΟΞΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ 
Ένα πρόσφατο άρθρο στο υψηλού κύρους 

περιοδικό Nature, εξηγεί 

πως η ζάχαρη και ειδικά 

η φρουκτόζη, διαθέσιμη 

σε αναψυκτικά και άλλα 

μεταποιημένα τρόφιμα, 

είναι υπεύθυνη για 

πολλές βαριές ασθένειες, όπως ασθένειες της 

καρδιάς, καρκίνος, διαβήτης, παχυσαρκία, οξεία 

ηπατική ανεπάρκεια.  

Ο λόγος που η φρουκτόζη και άλλες ουσίες με 

υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο, όπως το 

οινόπνευμα, δημιουργούν αυτές τις παθολογικές 

καταστάσεις, είναι, διότι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν απευθείας από τους ιστούς του 

σώματος και πρέπει να μεταβολισθούν από το 

συκώτι, δημιουργώντας προβλήματα με την 

παραγωγή τοξινών.   

Επιπλέον η φρουκτόζη αλληλοεπιδρά με την 

αίσθηση του κορεσμού ξεγελώντας τον 

οργανισμό. Το συκώτι επιβαρύνεται, το οποίο 

τώρα πρέπει να μετατρέψει την υπερβολική δόση 

της ζάχαρης σε λίπος, που με τη σειρά του 

δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα και μπορεί 

να προκαλέσει ακόμη και διαβήτη. 

Όταν λοιπόν τα σάκχαρα, όπως η φρουκτόζη, 

προστίθενται στις μεταποιημένες τροφές, έχουν 

τα ίδια τοξικά αποτελέσματα του οινοπνεύματος. 

Ακόμη και οι μη παχύσαρκοι υπόκεινται στο 

‘’μεταβολικό σύνδρομο’’ και σε άλλες επιδράσεις, 

όπως υπέρταση, καρδιακές ασθένειες και φθορές 

στα βιολογικά κύτταρα, τις πρωτεΐνες και τα 

λιπίδια.   

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

AΓΡO-BIOTEXNOΛΟΓΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
Σε μια ανάλυση η Rabobank Group, ένα από τα 

μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

καταλήγει ότι, οι αγροχημικές επιχειρήσεις, εδώ 

και καιρό, προχωρούν σε μια σύμπτυξη με τις 

εταιρείες βιοτεχνολογίας. 

Η τράπεζα περιγράφει δύο τύπους επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά: οι 

εταιρείες κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 

οι εταιρείες παραγωγοί αντιγράφων, δηλαδή 

εκείνες οι εταιρείες που παράγουν 

φυτοφάρμακα, με βάση τη δραστική ουσία, 

όπως συμβαίνει με τα γενόσημα/αντίγραφα 

φάρμακα για ανθρώπινη χρήση.   

‘’Μεταξύ 2000 και 2010, το ποσοστό στην αγορά 

των χημικών εισροών που καλύπτονταν από 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μειώθηκε από 30% σε 

23,5%, ενώ το ποσοστό των αντιγράφων 

(γενοσήμων) αυξήθηκε από 33% σε 51,5%’’ 

καταγράφει η μελέτη. Παρά την επικρατούσα 

τάση, οι εταιρείες που έχουν κατοχυρώσει  

διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατέχουν ακόμη το 

70% της αγοράς αγροχημικών προϊόντων. Αυτός 

ο έλεγχος, σύμφωνα με τη Rabobank, περνάει 

διαμέσου υποχρεωτικών και αποκλειστικών 

πωλήσεων σπόρων biotech μαζί με γεωργικά 

φάρμακα. Αυτός ο τρόπος πώλησης έχει 

περιορίσει την εισαγωγή νέων ουσιών 

διαθέσιμων για τη βιομηχανία που παράγει 

αντίγραφα, πιέζοντας παράλληλα, με αυτόν τον 

τρόπο την αγορά, να κατεβάσει τις τιμές. Γι’ 

αυτόν το λόγο η αγορά των σπόρων που 

βασίζεται στη βιοτεχνολογία γίνεται πιο 

αποδοτική για τις επιχειρήσεις που 

κατοχυρώνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Η Rabobank σημειώνει επίσης ότι οι 

δραστηριότητες R & D αυτών των εταιρειών, 

είναι τώρα περισσότερο προσανατολισμένες 

στην προώθηση ενός πακέτου που αποτελείται 

από σπόρους + αγροχημικά, επιλέγοντας να 
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επενδύσουν σε συνδιασμό ενεργειών και 

προϊόντων.   

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

 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΤ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 

Massachussetts Institute of Technology (MIT) είναι 

πιθανή η παραγωγή ενός 

αισθητήρα, ο οποίος θα μπορεί 

να διακρίνει κατά πόσον είναι 

φρέσκο ένα φρούτο. Τα πρώτα 

αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως 

ενθαρρυντικά, ο αισθητήρας 

έδειξε να υπερέχει ακόμη και από την 

ανθρώπινη γεύση. 

Τα συστατικά με τα οποία δημιουργήθηκε ο 

αισθητήρας είναι νανοσωλήνες άνθρακα, 

δηλαδή μικροσκοπικοί σωλήνες με ιδιαίτερες 

ιδιότητες ηλεκτρικές, μηχανικές, χημικές, οι 

οποίοι βρίσκουν εφαρμογή στη βιοιατρική για τη 

μεταφορά ενέργειας, αλλά και σε πολλά ακόμη 

πεδία. Οι νανοσωλήνες επιτρέπουν την επίτευξη 

αποτελεσμάτων με πολύ μικρότερο οικονομικό 

κόστος, σε σχέση με άλλες πανάκριβες 

εφαρμογές. 

Σήμερα η ανάλυση της ποιότητας και της 

φρεσκάδας των φρούτων βασίζεται στην τεχνική 

του αιθυλενίου, ένα αέριο που παράγεται με την 

ωρίμανση των φρούτων. Ο τρόπος  μέτρησης του 

αιθυλενίου έως σήμερα βασίζεται σε 

φασματοσκόπηση της μάζας, πολύπλοκη 

διαδικασία και με όχι αμελητέο κόστος. Ενώ την 

ίδια δυνατότητα έχουν οι νανοσωλήνες με 

ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και καλύτερες 

προοπτικές.   
Πηγή: Nextme 

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

 

ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
POLLAN 
Το 2008, παρά την κρίση, παρήχθησαν προϊόντα 

διατροφής για να τραφούν 11 δισ. άνθρωποι. 

Στην πραγματικότητα μεγάλο μέρος αυτών των 

προϊόντων δεν πήγε στη διατροφή ανθρώπων, 

αλλά έγιναν ζωοτροφή και βιοκαύσιμα. 

 

Για να χορτάσει ο κόσμος λοιπόν, το πρόβλημα 

δεν είναι πόση γη έχουμε στη διάθεσή μας ή 

πόση αγροτική επιφάνεια χρησιμοποιείται, αλλά 

μάλλον ο τρόπος και ο σκοπός για τον οποίο 

καλλιεργείται η γη. Για παράδειγμα, η βιολογική 

γεωργία, έχει μεγάλες δυνατότητες και βρίσκεται 

σε εξάπλωση. Εξάλλου καταναλώνει το ένα 

δέκατο της ενέργειας που χρειάζεται η συμβατική 

γεωργία για την παραγωγή μιας θερμίδας 

τροφής. 

 

Είναι μερικά από τα σημεία που παρουσίασε ο 

Michael Pollan στο Food Rules, κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου Royal Society for the 

encouragement of Arts, Manufactures and 

Commerce (RSA). Και μερικές από τις αναφορές 

μπορούμε να δούμε στο ακόλουθο βίντεο, 

διάρκειας δύο λεπτών, το οποίο διαμόρφωσαν οι  

Marija Jacimovic και Benoit Detalle, 

χρησιμοποιώντας σπόρους, λαχανικά, μπισκότα 

και ποπκόρν.  

Το συγκεκριμένο βίντεο κατέκτησε την πρώτη 

θέση στο RSA Nominet Trust Film Competition 

Award, αποτέλεσμα που προέκυψε από τους 

χρήστες του YouTube. Δείτε το βίντεο  

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

 

Εκθέσεις – Εκδηλώσεις - Ημερίδες 

⇒ 22-24/6/2012, Agro Quality Festival, Στάδιο Ειρήνης & 

Φιλίας, ΑΘΗΝΑ 

⇒ 25-27/6/2012 Biocontrol of plant pathogens in 
sustainable agriculture (12

ο
 Διεθνές Συνέδριο)-Reims 

Γαλλία, IOBC/WPRS και University of Reims 

⇒ 3-6/7/2012 Protection and Restoration of the 
Environment XI-Διεθνές Συνέδριο. Θεσσαλονίκη. 

www.pre11.org/ 

⇒ 6-9/9/2012,  19
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών- 

Ελατοχώρι Πιερίας  www.neoiagrotes.gr   

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

 


