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Η παρουσία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  
στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στην προσπάθειά του να σταθεί στο πλευρό του Έλληνα αγρό-
τη ο Οργανισμός μας είχε μια ηχηρή παρουσία στην 80η ΔΕΘ, 
που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Με δύο διαφορετικά stand σε δύο περίπτερα και μια εκδή-
λωση αφιερωμένη στο ελληνικό γάλα ενημερώθηκαν για τις 
δράσεις του και πληροφορήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Στο περίπτερο 2, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί 
με τον  ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ και τους άλλους εποπτευόμενους 
φορείς του (ΕΦΕΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ) παρουσίασε το Ελληνικό 
Σήμα, ένα νέο σήμα που στο πλαίσιο της 80ης ΔΕΘ απονεμήθη-
κε σε ειδική εκδήλωση στις πρώτες έξι εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα του γάλακτος καθώς και τα Γεωργικά 
Λύκεια (ΕΠΑΣ) που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ.

Στο περίπτερο «Farma»,  το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
& Φυτογενετικών Πόρων, που έχει έδρα του τη Θεσσαλονί-
κη,  παρουσίασε ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, 
καθώς και κηπευτικά, ενώ παράλληλα δίνονταν και συμβουλές 
για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και τη λήψη 
του απαραίτητου πιστοποιητικού γνώσεων μέσω του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ

Απονομή του Ελληνικού Σήματος
για το γάλα

Οι  πρώτες έξι  γαλακτοβιομηχανίες παρέλαβαν το «ελληνικό 
σήμα» σε ειδική εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 
80ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από  τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.  

Πρώτοι κάτοχοι της νέας αυτής σήμανσης είναι οι  εταιρεί-
ες: Όλυμπος, Αρβανίτης, Δέλτα, Νεογάλ, Αγροτικός Γαλακτο-
κομικός Συνεταιρισμός των Καλαβρύτων και Γαλακτοκομική 
Παπαδόπουλος, που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Τον ειδικό έπαινο παρέλαβαν για τη Δέλτα, η κ. Άννα Κυδω-
νάκη Διευθύντρια Μάρκετινγκ, για την Όλυμπος Γαλακτοβι-
ομηχανία Λαρίσης,  ο κ. Κωνσταντίνος Χύτας Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος, για τη Νεογάλ,  ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης,  για το Τυρο-
κομείο Αρβανίτη ο κ. Μανώλης Αρβανίτης και για τη Γαλακτο-
κομική Τριπόλεως Παπαδόπουλος, ο  πρόεδρος και διευθύνων 

σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος. 
«Σκοπός του ελληνικού σήματος 

είναι, η εδραίωση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στα ελληνικά προϊ-
όντα, η προστασία των συμφερόντων 
των παραγωγών, καθώς και η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνι-
κών επιχειρήσεων» τόνισε στην ομιλία 
του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γεώργιος Καρέτσος και 
συμπλήρωσε ότι οι έξι εταιρείες που 
τους απονεμήθηκε το ελληνικό σήμα 
το έλαβαν για συνολικά 59 (πενηντα-
εννιά) διαφορετικούς κωδικούς γαλα-
κτοκομικών προϊόντων, ενώ κατέληξε  
λέγοντας ότι είναι σε διαδικασία εξέτα-
σης των φακέλων τους άλλες τρεις 
επιχειρήσεις του κλάδου και αναμέ-
νεται σύντομα να ακολουθήσουν και 
άλλες.

Ο Γενικός  Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Κατα-
ναλωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης,  αφού υπενθύμισε ότι το  
ελληνικό σήμα είναι προαιρετικό το χαρακτήρισε ως  ενεργητική 
άμυνα, καθώς τα προϊόντα που θα το φέρουν θα προστατεύουν  
τους παραγωγούς από απομιμήσεις και φαινόμενα αθέμιτου 
ανταγωνισμού.

Μετά την απονομή ακολούθησε εκδήλωση από τον ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Ελληνικό γάλα και τα προϊόντα του: έρευ-
να – πρότυπα και εφαρμογές», στην οποία η τακτική ερευνήτρια 
του Τμήματος Γαλακτοκομίας κ. Ε. Κονδύλη αναφέρθηκε στο 
ρόλο της έρευνας στον τομέα της μεταποίησης του γάλακτος 
και ο Δρ Νίκος Χωριανόπουλος στις έρευνες που κάνει ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ για καινοτόμα γαλακτοκομικών προϊόντα. Για την 
εκπαίδευση που προσφέρει σε νέους που θέλουν να γίνουν 
τυροκόμοι μίλησε στη συνέχεια η  κ. Αλεξάνδρα Μέγα, Διευ-
θύντρια Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων και την εκδήλωση 
έκλεισε με τις οδηγίες του  για τον τρόπο ίδρυσης παραδοσια-
κών τυροκομείων ο κ. Δημήτρης Ρουκάς, επιστημονικός συνερ-
γάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Ο Δρ Γ. Καρέτσος βραβεύει τον Προέδρο της εταιρείας Αρβανίτη Α.Ε.
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Ερευνητική αποστολή 
στη Σιβηρία
Διαδρομές υδρόβιων πουλιών

Από τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη ζωή των 
πουλιών είναι το ποιες  διαδρομές ακολουθούν κατά τη μετα-
νάστευσή τους και το πού σταθμεύουν. Τα ερωτήματα αυτά 
ήταν ιδιαίτερα κρίσιμα την περίοδο της έξαρσης της γρίπης των 
πτηνών, πριν περίπου οχτώ χρόνια. Η γνώση των διαδρομών 
που ακολουθούν τα υδρόβια πουλιά, τα οποία ήταν οι κυρι-
ότεροι φορείς του ιού της γρίπης των πτηνών, θα συνέβαλε 
τότε σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά οι 
γνώσεις μας ήταν ελλιπείς. Επιχειρήθηκε να διαλευκανθεί το 
θέμα αυτό, για τουλάχιστον δύο είδη πουλιών, από τον Δρα 
Didier Vangeluwe ερευνητή στο Βασιλικό Ινστιτούτο Φυσικών 
Επιστημών του Βελγίου, τη Δρα Sonia Rosenfeld ερευνήτρια 
στο Ινστιτούτο Οικολογίας και Εξέλιξης «A.N. Severtsov» της 
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και τον Δρα Σάββα Καζαντζίδη, 
ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, οργανώνοντας 
μια ερευνητική αποστολή στη Σιβηρία. Από εκεί άλλωστε προέρ-
χονται τα περισσότερα υδρόβια πουλιά που διαχειμάζουν στην 
Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία των επανευρέσεων δακτυλι-
ωμένων πουλιών στη χώρα μας. Στόχος της αποστολής ήταν 
να πιαστούν Νανόκυκνοι και Νανόχηνες και να τοποθετηθούν 
σε αυτούς δορυφορικοί πομποί με τη βοήθεια των οποίων είναι 
δυνατόν να καταγραφεί η ακριβής διαδρομή που ακολουθούν. 
Η περιοχή που επιλέχτηκε ήταν οι εκβολές του ποταμού Yuribei 
στη χερσόνησο Yamal (ανατολικά των Ουραλίων).

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2015, περίοδο 
που τα είδη που επιλέχθηκαν βρίσκονται στη φάση πτερόρροιας  
και είναι πιο εύκολο να πιαστούν. 

κωδικό στο λαιμό ενώ σε έξι από αυτά τοποθετήθηκε επιπλέον 
ένας δορυφορικός πομπός. 

Παρόλο που δεν πιάστηκαν Νανόχηνες η αποστολή κρίθηκε 
επιτυχημένη μιας και ήταν η πρώτη ορνιθολογική αποστολή σε 
αυτή την περιοχή. 

Τα πουλιά άρχισαν να εγκαταλείπουν την τούνδρα και να 
μετακινούνται προς το νότο κατά το Σεπτέμβριο, όπως έδειξαν 
τα πρώτα σήματα των πομπών. Τον Οκτώβριο ήταν ήδη στο 
βόρειο Καζακστάν ενώ στις αρχές Νοεμβρίου δύο από αυτά 
μετακινήθηκαν ανατολικά (Μογγολία) και δύο δυτικά (Κασπία). 
Μέχρι την άνοιξη ελπίζουμε να ξέρουμε τόσο τις περιοχές 
διαχείμασης όσο και τις ακριβείς διαδρομές που ακολουθούν 
οι Νανόκυκνοι της κεντρικής Σιβηρίας και το κατά πόσο αυτοί 
συνδέονται με τους ελληνικούς υγροτόπους.

Η αποστολή χρηματοδοτήθηκε από την Κυβέρνηση της Αυτόνο-
μης Δημοκρατίας Yamal-Nenets της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το 
πρόγραμμα LIFE+ «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού 
της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευ-
σης κατά μήκος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής” και 
την AEWA (Αφρο-Ευρασιατική συμφωνία για τα υδρόβια πουλιά).

Στο Salekhard, μια πόλη ακριβώς στον Αρκτικό Κύκλο, συγκε-
ντρώθηκε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα εφόδια για μια 
εικοσαήμερη παραμονή στην τούνδρα και από εκεί ένα υδρο-
πλάνο άφησε τα μέλη της αποστολής περίπου 300 χιλιόμετρα 
βορειότερα, στις εκβολές του ποταμού Yuribei. Η τούνδρα, μια 
τεράστια επίπεδη έκταση με χαμηλή βλάστηση, έλη, βάλτους 
και εκατομμύρια κουνούπια αποτελεί τόπο αναπαραγωγής για 
πολλά είδη υδρόβιων πουλιών. Η μόνη ανθρώπινη παρουσία 
ήταν η περιστασιακή εμφάνιση των Nenets, της τοπικής φυλής 
νομάδων που εκείνη την περίοδο μετακινούνταν με τα κοπάδια 
των ταράνδων τους στο νότιο τμήματης χερσονήσου Yamal.

Αρχικά, με ένα μικρό υδροπλάνο εντοπίστηκε ένα κοπάδι 
Νανόκυκνων και στη συνέχεια, με μια βάρκα, επιχειρούνταν 
σχεδόν καθημερινά να πιαστούν. Αν και οι συνθήκες ήταν αντί-
ξοες (αβαθή νερά, έντονη παλίρροια, χαμηλές θερμοκρασίες) 
πιάστηκαν συνολικά 25 πουλιά. Σε όλα τοποθετήθηκε μεταλλι-
κό δακτυλίδι στο πόδι και ένα λευκό πλαστικό κολάρο με ένα 
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Παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι 
σκοποί των Ερευνητικών και Τεχνολογι-
κών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας 
(ΕΤΑΚ) που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευ-
νας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, και ειδικότερα 
στις Μονάδες της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου και Δ. Ελλάδας. Η εκδήλωση 
γνωριμίας με τους παραγωγικούς φορείς 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 
Ιουνίου 2015 στην Καλαμάτα, στο Αμφι-
θέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διορ-
γανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων 
Καινοτομίας», που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ 

2007-2013).
Σκοπός της ημερίδας ήταν η διασύνδεση 

με τους παραγωγικούς φορείς, με τελικό 
στόχο την ενδυνάμωση, τη βελτίωση της 
ποιότητας και τον εκσυγχρονισμό της 
εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτο-
γενούς τομέα της αγροτικής οικονομίας 
με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση 
τεχνογνωσίας/τεχνολογίας καθώς και 
πρακτικών εφαρμογών έρευνας. 

Η Δρ Κωνσταντίνα Τσαγκάρη, Διευθύ-
ντρια στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 
Έρευνας του  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απεύθυνε 
χαιρετισμό εκ μέρους του Οργανισμού 
ενώ  παρουσίασε τις δραστηριότητες της 
Γενικής Διεύθυνσης και το ρόλο της στην 
υλοποίηση  της Πράξης ΑγροΕΤΑΚ που 
έχει ως στόχο με τα επιμέρους έργα ΕΤΑΚ 
να γεφυρώσει την έρευνα με την παρα-
γωγική βάση:

•  για την παραγωγή καινοτόμου ή 
βελτιωμένου αγροτικού προϊόντος, 

•  να υποστηρίξει το Υπουργείο και τους 

Φορείς, ώστε ο αγροτικός τομέας να 
γίνει πυλώνας πραγματικής ανάπτυ-
ξης, 

•  να κρατηθεί το ερευνητικό δυναμικό 
στην Ελλάδα.

Η Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας Δρ 
Ευαγγελία Βαβουλίδου στην παρουσία-
σή της ανέπτυξε εκτενώς τη φιλοσοφία 
της Πράξης ΑγροΕΤΑΚ και το αντικείμενο 
της ημερίδας γνωριμίας που αποσκοπού-
σε αφενός στην ενημέρωση των φορέων 
της παραγωγικής βάσης για τα έργα που 
υλοποιούνται στις δυο περιφέρειες και 
στη δικτύωση των Ωφελούμενων με τους 
εκπροσώπους των παραγωγικών φορέ-
ων του πρωτογενούς και δευτερογενούς 
– τριτογενούς τομέα.

Στην τέλος των παρουσιάσεων των 
έργων από τους Ωφελούμενους έγινε 
εκτενής συζήτηση για την πρακτική εφαρ-
μογή των αποτελεσμάτων που θα προκύ-
ψουν. 

Ημερίδα Γνωριμίας - Παρουσίασης έργων ΕΤΑΚ

44ο Παγκόσμιο Μελισσοκομικό
Συνέδριο της APIMONDIA

Κάτω από τον γενικότερο τίτλο “Bees! Connecting the World!” 
διεξήχθητε το 44ο παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνομο-
σπονδίας των Μελισσοκόμων της γνωστής,  APIMONDIA, στη 
Daejeon της Κορέας από 15 έως και 20 Σεπτεμβρίου. 

Eπτά επιστημονικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
Οικονομία της Μελισσοκομίας, Βιολογία Μέλισσας, Υγεία 
Μέλισσας, Επικονίαση και Χλωρίδα, Μελισσοκομική Τεχνολο-
γία και Ποιότητα, Μελισσοθεραπεία και Η Μελισσοκομία στην 
Αγροτική Ανάπτυξη, συγκέντρωσαν την προσοχή των συμμετε-
χόντων και επεξεργάστηκαν θέματα που άπτονταν όλων των 
ζητημάτων που αφορούν τις μέλισσες και τον κόσμο τους. 

Με 3 κεντρικές ομιλίες, 6 κεντρικά συμπόσια, 67 θεματικά 
συμπόσια, 8 στρογγυλές τράπεζες, 2 επιστημονικά εργαστήρια, 
περισσότερες από 700 προφορικές ομιλίες και 230 αναρτημέ-
νες εργασίες, όπως και 2 τεράστιες αίθουσες στις οποίες παρου-
σίαζαν τα προϊόντα τους περίπου 100 εταιρείες, η διεξαγωγή 
του Συνεδρίου ήταν πράγματι εντυπωσιακή. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι μόνο οι  περιλήψεις για την Υγεία των μελισσών ήταν 
περισσότερες από 150! 

Η Κορέα είναι η χώρα που συνδυάζει τη μεγάλη πυκνότητα 
κατοίκων και αγροτικής δραστηριότητας με πόλεις από γυαλί, 
μέταλλο και τσιμέντο, η χώρα με την ισχυρή τεχνολογία ακόμα 
και στον τομέα της μελισσοκομίας που μετά από μισό αιώνα 
είναι ακόμα διαιρεμένη και θρηνεί τα θύματα της. Χαρακτηρι-
στικοί οι Ναοί τύπου “παγόδας”. 

Από την Ελλάδα συμμετείχαν ο καθ. κ. Ανδρέα Θρασυβού-
λου (ΑΠΘ) και από  τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η Δρ Φανή Χατζήνα, 
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια στο Τμήμα Μελισσοκομίας του Ινστι-
τούτου  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Η Δρ Χατζήνα, συμμε-
τείχε με δύο ομιλίες (αντιμετώπιση ασθενειών και επιδράσεις 
νεονικοτινοειδών), συμμετείχε στη Στρογγυλή Τράπεζα για τις 
απώλειες των μελισσοσμηνών, συντόνισε τη Στρογγυλή Τράπε-
ζα για τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και συντόνισε τέλος 
μία από τις συνεδρίες για την επιδημιολογία. Υπήρξε όμως και 

μία  διαφορετική δραστηριότητα σε αυτή την APIMONDIA. Η Δρ 
Φανή Χατζήνα συντόνισε την Ομάδα Εργασίας της APIMONDIA 
που διαπραγματεύτηκε τις "Δυσμενείς επιπτώσεις των φυτο-
φαρμάκων και μελισσο-φαρμάκων στις μέλισσες" (περισσότερες 
πληροφορίες για την ομάδα εργασίες μπορείτε να βρείτε εδώ: 
http://www.apimondia.com/awg/9/AWG_9_adverse_effects_
of_agrochemicals_and_bee_medicines_on_bees.pdf) και με την 
ιδιότητα αυτή, διένειμε  ερωτηματολόγια για το ίδιο θέμα. Η 
συγκέντρωση των απαντήσεων γινόταν σε μία πανέμορφη μικρή 
ξύλινη κυψέλη, φτιαγμένη και σταλμένη ειδικά για το σκοπό 
αυτό από τον Αμερικάνο μελισσοκόμο Albert Chubak, που 
λειτούργησε ως ‘κάλπη’. Από τις πλέον ενδιαφέρουσες συζη-
τήσεις του συνεδρίου (στα πλαίσια των Στρογγυλών Τραπε-
ζών) ήταν εκείνες που διαπραγματεύτηκαν τη διατροφή των 
μελισσών και τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και τον αγώνα 
ενάντια σε αυτά.

Μεγάλη επιτυχία είχε επίσης η έκθεση μελιών διαφόρων κατη-
γοριών, κεριών και άλλων μικρών εφευρέσεων, φωτογραφίας, 
βιβλίων κ.λπ. Με την επόμενη APIMONDIA (2017) να διορ-
γανώνεται στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) και τη μεθεπό-
μενη (2019) στο Μόντρεαλ (Καναδάς),οι μέλισσες πράγματι 
“Ενώνουν τον Κόσμο”.

Στην ένθετη φωτογραφία απεικονίζονται  (από αριστερά) Δρ Maureen 
Conquer, Δρ Alsi Ozkirim, κ. Gilles Ratia (Πρόεδρος τηςAPIMONDIA),  

Δρ Christina Mateescu (Πρόεδρος της επιτροπής για τη Μελισσοθεραπέια) 
και Δρ Φανή Χατζήνα.



+ 500 000 εκτάρια/έτος
Διεύρυνση της βιολογικής έκτασης κάθε  

χρόνο κατά την περασμένη δεκαετία

5,4 %
Βιολογικής γεωργικής έκτασης ως ποσοστό  

εκμεταλλεύσιμου γεωργικού εδάφους στην Ευρώπη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 2002 5,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΤΑΡΙΑ   2011 9,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ
Υπήρχαν 
2,6 εκατομμύρια 
κεφάλια 
πιστοποιημένων 
βιολογικών βοοειδών 
στην ΕΕ το 2011.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 5 ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ευρωπαϊκές χώρες με 
την υψηλότερη αναλογία 
εκτάσεων βιολογικής 
γεωργίας:

ΑΥΣΤΡΙΑ 
19 %

ΣΟΥΗΔΙΑ 
15,7 %

ΕΣΘΟΝΙΑ 
14 %

ΤΣΕΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

13 %

ΛΕΤΟΝΙΑ
10 %

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 5 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ
1,8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΚΤΑΡΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
1,1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙO
ΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
0,97 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΚΤΑΡΙΑ

Σε απόλυτους όρους, το 2011 οι μεγαλύτερες εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας ήταν ως εξής:

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
0,63 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΚΤΑΡΙΑ

ΜΑΖΙ αυτές οι χώρες 
αντιστοιχούν στο 57% της 
συνολικής βιολογικής έκτασης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΟΔΙΕΣ
Ποιες μόνιμες σοδιές καλλιεργούν οι βιολογικοί 
γεωργοί; Ποσοστό της συνολικής έκτασης της ΕΕ:

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Υπήρχαν περισσότεροι από 225 000 βιολογικοί 
παραγωγοί καταχωρημένοι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2011.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
2 %

ΑΚΡΟΔΡΥΑ 
(ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ 

ΚΕΛΥΦΟΣ)  
  13 %

ΣΤΑΦΥΛΙΑ 17 %

ΕΛΙΕΣ 31  %

ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ 
ΣΟΔΙΕΣ  
16  %

ΦΥΛΟ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ 24 % ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ.
Σε μερικές χώρες το ποσοστό είναι περισσότερο: 

Λετονία  41 % Κροατία  32 % Ιταλία  30 %

ΗΛΙΚΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ
Εργαζόμενοι στον τομέα της βιολογικής γεωργίας   61,3 %
Εργαζόμενοι στον τομέα της συμβατικής γεωργίας   44,2 %

ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
της Ευρωπαϊκής 
αγοράς για βιολογικά 
διατροφικά προϊόντα 19,7 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
9 % από το 2010 έως το 2011

ΑΛΛΑ 
ΦΡΟΥΤΑ  
21 %

Facts and figures on organic agriculture in the European Union, Organic Monitor, September 2013.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
Συνολική έκταση που καλλιεργείται βιολογικά

Το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ. Αναζητήστε το!


