
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

είναι ένα αγροτικό σύστημα 
διαχείρισης το οποίο 

παρέχει στον καταναλωτή  

φρέσκα, γευστικά,  

αυθεντικά τρόφιμα  

ενώ ταυτόχρονα σέβεται την 
ισορροπία των 

οικοσυστημάτων.  

 

Τι είναι η βιολογική γεωργία; 



 Πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας 
• Αμειψισπορά ως βασική προϋπόθεση για 

ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών 
πόρων.  

• Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων 
φυτοπροστασίας και συνθετικών 
λιπασμάτων, ζωικών αντιβιοτικών, 
συντηρητικών και προσθετικών στην 
επεξεργασία των τροφίμων καθώς και άλλες 
εισροές  

• Πλήρης απαγόρευση της χρήσης γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών  

• Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων 
πόρων , όπως το ζωικό κοπρολίπασμα ή οι 
τροφές που παράγονται στο αγρόκτημα  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%83%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%89&source=images&cd=&cad=rja&docid=flfd6OBKA2xBmM&tbnid=u4v9XSu5AhZueM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pygmi.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7/%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82/&ei=1LSQUZqiFIb5sgbi8ICoDA&psig=AFQjCNG3l05B6XTrRYxBt8ZEERGvpaDSJQ&ust=1368524340214162


• Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών 
ανθεκτικών σε ασθένειες και 
προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες της 
περιοχής  

• Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής, και όχι 
σταβλισμένων με την χρήση βιολογικών 
ζωοτροφών.  

• Εφαρμόζοντας κτηνοτροφικές πρακτικές για 
την εκτροφή ζώων κατάλληλες για τις 
διαφορετικές ράτσες 

 Πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας 
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Βιολογικά είδη διατροφής 
  Από τη στιγμή που το βιολογικό προϊόν 
φεύγει από το αγρόκτημα, τις περισσότερες 
φορές υπάρχουν ακόμη αρκετά στάδια τα 
οποία πρέπει να περάσει προτού φτάσει στο 
πιάτο του καταναλωτή. Κάθε ένα από αυτά τα 
στάδια περιλαμβάνει ανάλογο βαθμό 
φροντίδας, επαγγελματισμού και πιστής 
τήρησης των κανονισμών για τη βιολογική 
γεωργία από τους βιοκαλλιεργητές ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν είναι 
αυθεντικό και αξίζει να καταναλωθεί από 
εσάς ως βιολογικό.  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
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Μεταποιητές 

Προϋποθέσεις  
• Όπως και ο πρωτογενής τομέας, έτσι και 

ο τομέας της μεταποίησης πρέπει να 
ακολουθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
και τα διάφορα προϊόντα επιβάλλεται να 
φέρουν το σχετικό λογότυπο και 
σήμανση της ΕΕ ή των διαφορετικών 
κρατών μελών της ΕΕ. Στο νέο κανονισμό 
της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, 
περιλαμβάνονται:  

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_el
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_el
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_el
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_el
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Προϋποθέσεις 
• Παραγωγή αγαθών κυρίως από συστατικά 

αγροτικής προέλευσης  
• Χρησιμοποίηση αποκλειστικώς μη-

βιολογικών αγροτικών συστατικών τα 
οποία έχουν επιτραπεί από την Επιτροπή ή 
τα κράτη μέλη της ΕΕ  

• Χρησιμοποίηση ενός περιορισμένου μόνο 
αριθμού προσθετικών, συντηρητικών, τα 
οποία έχουν επιτραπεί κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες από την Επιτροπή  

• Απαγόρευση αρωματικών και χρωστικών 
ουσιών  

• Διασφάλιση ότι τα βιολογικά και τα μη 
βιολογικά συστατικά των ειδών διατροφής, 
αποθηκεύονται, μεταποιούνται και 
υφίστανται χωριστή επεξεργασία σε 
ολόκληρη τη διάρκεια της διαδικασίας  

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7+%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF&source=images&cd=&cad=rja&docid=VU_x9FQLtbNEAM&tbnid=5ppSHYYcRAZ3nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://filikicert.wordpress.com/&ei=MbeQUbaWPIX1sgaI6YCgDA&psig=AFQjCNGnGRMZkpGjN8AY7OBLrfGHmFgjWA&ust=1368524849729468


Επιθεώρηση 

Στην κορυφή αυτών των προϋποθέσεων, οι 
φορείς μεταποίησης του βιολογικού τομέα στην 
ΕΕ υπόκεινται σε ελέγχους το λιγότερο μία 
φορά το χρόνο για να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την εφαρμογή του θεσμικού 
πλαισίου, καθώς και με επιπρόσθετες 
επισκέψεις αν κριθεί απαραίτητο.  

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/inspection-certification_el
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7+%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=SN8ulzUisbLj2M&tbnid=ShKxSzjZT8yNTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/categories.php?id=6715&lang=el&ei=2LeQUZWBBMW0tAbbwIGgDA&psig=AFQjCNHm6zZjlVImfCJqxxfPFZqIkN2LQw&ust=1368525100730911


Φάσμα προϊόντων 

• μαζί με το φάσμα των υψηλής ποιότητας 
γευστικών φρούτων, λαχανικών και κρεάτων, 
τα σύγχρονα βιολογικά προϊόντα μπορούν, 
και το επιτυγχάνουν να περιλαμβάνουν:  

• Παιδικές τροφές  
• Κρασιά από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας  
• Μπύρες  
• Γιαούρτια  
• Τούρτες  
• Γλυκίσματα  
• Ψωμί  
• Δημητριακά  
• Μπισκότα  
• Κρύα γεύματα  
• Φρουτοχυμούς  
• Κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά  
• Έτοιμα γεύματα  
• Καφέ  
• Τσάι  

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7+%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=PhZXN4yIE8P3aM&tbnid=p8yM2i3k-g79_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://biology-gymn.blogspot.com/2012/10/blog-post_21.html&ei=OLiQUc3tFYGqtAb9zIGoDA&psig=AFQjCNHm6zZjlVImfCJqxxfPFZqIkN2LQw&ust=1368525100730911
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7+%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=IrLq1OtLuiWYCM&tbnid=D3jxqkkFbjvY7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.evripidis.com/index.webman?lang=gr&section=products&id=3&ei=XriQUdPrK8iXtQbvtYGgDA&psig=AFQjCNHm6zZjlVImfCJqxxfPFZqIkN2LQw&ust=1368525100730911
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC %CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7&source=images&cd=&cad=rja&docid=0RzG0yhoAjk8nM&tbnid=RvaNRubcauJGjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gr.all.biz/viologhik-edhi-rafio-kai-vazakia-kals-poititas-g134&ei=obiQUeX1JsWRtAb7oYGgDA&psig=AFQjCNFb3f7uWSDe4qYRGXfU1HYxJeGD0g&ust=1368525343303582


Πως αναγνωρίζονται ;  

• Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν 
να αναγνωριστούν από τις 
ενδείξεις που φέρουν στη 
σήμανσή τους (ετικέτα) και το 
Πιστοποιητικό Προϊόντος που τα 
συνοδεύει.  

 

 

 

 

• Κατά την αγορά συσκευασμένων 
προϊόντων, θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε η 
συσκευασία τους να είναι άθικτη.  

http://www.bio-hellas.gr/el/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1FAQ/%CE%A0%CF%8E%CF%82%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/tabid/103/Default.aspx
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC %CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7&source=images&cd=&cad=rja&docid=6R4MiNWie_9KyM&tbnid=_cUul2Q8YhPUfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lefkadaslowguide.gr/business/activities/shopping-gift-shops/biological-ecological-products/&ei=GrmQUfKrE4bzsgb2poCoDA&psig=AFQjCNFb3f7uWSDe4qYRGXfU1HYxJeGD0g&ust=1368525343303582


 
Στην ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει 

να φαίνονται τουλάχιστον οι παρακάτω 
ενδείξεις: 

 
• Η εμπορική ονομασία του προϊόντος 

και το στάδιο πιστοποίησής του 
(βιολογικού σταδίου - για προϊόντα που 
αποτελούνται από τουλάχιστον 95% 
συστατικά βιολογικής γεωργίας- ή 
μεταβατικού σταδίου).  

• Τα συστατικά του προϊόντος και αν 
αυτά έχουν παραχθεί με βιολογικές 
μεθόδους. Η επωνυμία, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και ο κωδικός 
πιστοποίησης της επιχείρησης που 
παρασκεύασε, τυποποίησε ή/και 
διακίνησε το προϊόν.  

• Η επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας 
και ο κωδικός πιστοποίησης της 
επιχείρησης που παρασκεύασε, 
τυποποίησε ή/και διακίνησε το προϊόν.  



Σταδιακά, από την 1η Ιουλίου 2010 έως την 1η 
Ιουλίου 2012, οι ετικέτες των βιολογικών 
προϊόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

περισσότερες ενδείξεις, δηλαδή: 

• Το νέο λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη βιολογική γεωργία, το οποίο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε προϊόντα 
που περιέχουν τουλάχιστον 95% βιολογικά 
συστατικά (το ποσοστό αναφέρεται στο 
σύνολο των συστατικών γεωργικής 
προέλευσης, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται 
στους υπολογισμούς το νερό, το αλάτι και τα 
περισσότερα πρόσθετα).  

• Το νέο Ευρωπαϊκό Κωδικό κάθε Οργανισμού 
Ελέγχου και Πιστοποίησης, στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με το νέο λογότυπο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη βιολογική γεωργία.  

• Την προέλευση των συστατικών του 
προϊόντος (π.χ. Γεωργία ΕΕ, Γεωργία εκτός ΕΕ 
ή η χώρα προέλευσης), κάτω από το νέο 
Ευρωπαϊκό Κωδικό του Οργανισμού 
Ελέγχου.  
 





ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 
• Η βιοκαλλιέργεια έχει 20% παραπάνω κόπο 

απ τη συμβατική. Οι κυριότεροι τρόποι-
πρακτικές που χρησιμοποιεί είναι: 

• Η φροντίδα για το έδαφος και ειδικότερα 
για τα πρώτα 10-20 εκατοστά από την 
επιφάνεια. Στη ζωντανή και πολύπλοκη 
αυτή δομή, ζει πολλαπλασιάζεται και 
δραστηριοποιείται ο μικροβιακός 
πληθυσμός. Εδώ διαλύονται τα θρεπτικά 
αποθέματα και είναι διαθέσιμα στα φυτά. 
Η οργανική ύλη που περιέχεται στο έδαφος 
ονομάζεται χούμος και είναι το 
σπουδαιότερο υλικό για ένα παραγωγικό 
έδαφος. Γόνιμο και παραγωγικό έδαφος 
είναι αυτό που η φυσική του σύσταση, η 
βιολογική του κατάσταση, η σταθερότητά 
του και η περιεκτικότητα σε χούμο 
βρίσκονται σε ισορροπία.  



Αυτό το πετυχαίνουμε με: 

– Εδαφοκάλυψη.  

– Γαιοσκώληκες.  

– Λίπανση με κοπριά.  

– Κομπόστ.  

– Χλωρή λίπανση.  

http://users.sch.gr/gpantakis/?p=4996&phpMyAdmin=VUitYj2l8uWOskqCADiRNYf4yQb
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=2609&phpMyAdmin=VUitYj2l8uWOskqCADiRNYf4yQb
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=4636&phpMyAdmin=VUitYj2l8uWOskqCADiRNYf4yQb
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%93%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B5%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=1ruvV9YJdJrafM&tbnid=2zGtGUPwElgmgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gardenproducts.gr/products.php?pageId=11&ei=uLmQUbPaMYmctQafrYC4DA&psig=AFQjCNFht-OItDg_f6JOfSujTeJx_KW5Ag&ust=1368525619740177
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84&source=images&cd=&cad=rja&docid=vmACbFjkBVfgvM&tbnid=oZvvmj2U7TefoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://myplanetatrisk.com/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%8C-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85/&ei=2bmQUfyUGY_UsgbRyIGgDA&psig=AFQjCNHIQbQHZagbNQffO-sWWbQ6kpb3CA&ust=1368525653129585


Φυτοπροστασία.  

 
– Προστασία του φυτού από τα διάφορα βλαβερά και 

αρρώστιες. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι: 

– Φυτικά παρασκευάσματα. Εκχυλίσματα, 
εμβρέγματα και βάμματα από κάποια βότανα με 
εξαιρετικά αποτελέσματα αντιμετώπισης ασθενειών, 
ενίσχυσης της άμυνας του φυτού ακόμα και λίπανση 
(κοπρόνερο). Παρασκευάζονται εύκολα και 
οικονομικά. 

– Ισορροπία οικοσυστήματος. Ξέρουμε ποιά είναι τα 
ωφέλιμα, ποιά τα βλαβερά και προσπαθούμε να 
υπάρχουν περισσότερα ωφέλιμα. Φωλιές για 
πασχαλίτσες και ψαλίδες, απομάκρυνση βλαβερών και 
όσο το δυνατόν περισσότερη βιοποικιλότητα.  

– Άλλα βιολογικά μέσα. Σκόνη από φύκια, στάχτη, 
βραστό νερό, βρεγμένα πανιά, πατάτα κομμένη, 
σαπουνόνερο κ.α. 

– Η σωστή λίπανση αλλά και η συγκαλλιέργεια με 
άλλα φυτά βοηθάνε στο να έχουμε υγιή φυτά, 
ανθεκτικά στις αρρώστιες. 

– Χημικά. Μάλλον δεν πρέπει καθόλου αλλά εμείς 
χρησιμοποιούμε «παραδοσιακά» τον χαλκό 
(γαλαζόπετρα – θειικός χαλκός) για την παρασκευή του 
βορδιγάλιου πολτού και το θειάφι (σε σκόνη ή 
διαλυτό). 

 

http://users.sch.gr/gpantakis/?p=3201&phpMyAdmin=VUitYj2l8uWOskqCADiRNYf4yQb
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=7295
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=7295
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=4358&phpMyAdmin=VUitYj2l8uWOskqCADiRNYf4yQb
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=4358&phpMyAdmin=VUitYj2l8uWOskqCADiRNYf4yQb
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άλλοι παράγοντες 

• Τα αγριοβότανα που πολλές φορές ο 
γεωργός προσπαθεί να τα καταπολεμήσει 
σαν ζιζάνια, μπορούν να γίνουν πολύτιμοι 
βοηθοί. 

• Οι θαμνοστοιχίες (βάτα) συμβάλλουν όχι 
μόνο στη διάρθρωση και τη ζωοποίηση του 
τοπίου και την ισορροπία του φυσικού 
περιβάλλοντος, αλλά ωφελούν και τη 
γεωργία κατα πολλούς τρόπους.  

• Τέλος καλό είναι να υπάρχει εκεί κοντά, και 
αν δεν είναι φυσικός ας είναι και τεχνητός, 
ένας υγροβιότοπος. 
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,  
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (2010) 

 
• Η έκταση της βιολογικής γεωργίας στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστό 3,7%  

• Περιφέρειες 
- Δυτικής Ελλάδας με 4.464 μονάδες -
4.363 παραγωγούς και 101 
μεταποιητές/μεικτές) και ποσοστό 
18,7% 
- Πελοποννήσου με 3.834 μονάδες 
(3.520 παραγωγούς και 314 
μεταποιητές/μεικτές) και ποσοστό 
16,1% 
- Θεσσαλίας με 3.365 μονάδες (3.273 
παραγωγούς και 92 
μεταποιητές/μεικτές) και ποσοστό 
14,1% 



Κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες, 
2010 

• Κυρίαρχη βιολογική καλλιέργεια για την Ελλάδα 
παραμένει η καλλιέργεια της ελιάς με 569.701 στρ. 
και ποσοστό 18,4%. 
- Τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, αραβόσιτος 
κλπ) με 351.896 στρ. και ποσοστό 11,4%. 
- Τα σανοδοτικά φυτά (μονοετή, πολυετή, λειμώνες) 
με 297.840 στρ. και 9,6%. 
- Άλλες αροτραίες καλλιέργειες με 79.497 στρ. και 
2,6%. 
- Βιομηχανικά φυτά με 60.704 στρ. και 2%. 
- Καρποί για παραγωγή ζωοτροφών με 57.233 και 
1,85%. 
- Το αμπέλι με 50.014 στρ. και ποσοστό 1,6%. 
- Οπωροφόρα με 27.760 στρ. και 0,9%. 
- Ελαιούχοι καρποί (ηλίανθος, σόγια, κράμβη, λινάρι 
κά) με 26.294 στρ. και 0,9%. 
- Κηπευτική γη με 23.444 στρ. και 0,8%. 
- Εσπεριδοειδή με 19.087 στρ. και 0,6%. 
- Βότανα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με 
18.038 στρ. και 0,6%. 
- Κλωστικά φυτά (βαμβάκι) με 15.336 στρ. και 0,5%. 
- Τα όσπρια με 8.487 στρ. και ποσοστό 0,3%. 
- Αγρανάπαυση με 28.981 στρ. και 0,9%. 
 



Ζωική παραγωγή (είδος και αριθμός 
ζώων) στη Βιολογική Κτηνοτροφία 

• Το 2010 εκτρέφονται με βιολογικές 
μεθόδους 950.268 ζώα (δεν υπολογίζεται ο 
αριθμός των κυψελών), λιγότερα κατά 
65.722 κεφάλια ή -6,5% σε σχέση με το 2009, 
(πίνακας 5). 
Σε σχέση με το 2009, αύξηση παρατηρείται 
μόνο στην εκτροφή των πουλερικών κατά 
102.507 κεφάλια και ποσοστό 38,5%. Οι 
υπόλοιπες κατηγορίες ζώων σε σχέση με το 
2009 παρουσιάζουν μείωση: 
- Βοοειδή ……………………………………… -19,3% 
- Πρόβατα ……………………………………. -19,2% 
- Αίγες ………………………………………….. -26,7% 
- Χοίροι ………………………………………… -21,3% 
- Πουλερικά …………………………………. 38,5% 
- Κυψέλες μελισσών ……………………. -4,2% 



Μέλλον 

 • Η παραγωγή και η κατανάλωση βιολογικών 
προϊόντων αυξάνει συνεχώς σε όλες τις χώρες του 
δυτικού κόσμου. Ειδικά στην Ευρώπη έχει 
παρατηρηθεί μια πολύ απότομη αύξηση στην 
κατανάλωση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.  

• Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί σε μερικές πόλεις ο 
θεσμός της «λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων» 
παράλληλα με τις παραδοσιακές λαϊκές αγορές.  

• Παρόλο την ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών 
προϊόντων την τελευταία δεκαετία, το μέλλον των 
μικρών και αυτόνομων αγροτών (βιολογικών ή 
μη) βρίσκεται σε κίνδυνο.  

• Οι δομές υποστήριξης των μικρών αγροτών έχουν 
αρχίσει να αποδυναμώνονται σχεδόν σε όλες τις 
ανεπτυγμένες χώρες.  

• Αντίθετα υποστηρίζονται συστήματα παραγωγής 
μεγάλου αριθμού προϊόντων, μέσα από μεγάλες 
εκτάσεις ή/και εργοστασιακή γεωργική ή 
κτηνοτροφική παραγωγή.  

• Αυτό που ξέρουμε σήμερα ως «βιολογική 
καλλιέργεια» μπορεί να αλλάξει δραματικά μέσα 
στα επόμενα χρόνια. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC

