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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να µελετήσει αν αξίζει να
ενταχθούν τα βιολογικά προϊόντα στην διατροφή των ανθρώπων.
Η βιολογική γεωργία πρέπει να στοχεύει στην δηµιουργία
ικανοποιητικού εισοδήµατος στην διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ποιότητας της διατροφής. Η
εργασία αποτελείται από δύο µέρη το πρώτο εστιάζει στα
βιολογικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί χωρίς την χρήση
λιπασµάτων σε έδαφος που το περιεχόµενο του σε µεταλλικά
στοιχειά καλλιεργείται µε προσθήκη φυτικών λιπασµάτων, στις
βιολογικές καλλιέργειες και στην ελληνική βιολογική αγορά. Το
δεύτερο µελετά κυρίως τα βιολογικά προϊόντα και τις επιδράσεις
που έχουν στην ανθρώπινη υγεία και γενικότερα στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

6

Summary
The aim of this project is to determine if it is worth while
introducing organic products for the dietry needs of humans. The
organic farming should aim to maintain the quality of the natural
environment and to improve the quality of food. The first part
focuses on organic products which have been produced without
the use of chemical fertilizers from the organic products sold from
the local market. The second part focuses mainly on organic
products and the reactions/effects they have on human health and
in general the improvement of quality of life.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να µελετήσει εάν αξίζει να ενταχθούν τα
βιολογικά προϊόντα στην διατροφή των ανθρώπων. Η µεθοδολογία της
εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδοµένων, τα οποία
συλλέχθηκαν µέσα από βιβλία άρθρα σε περιοδικά αλλά και µέσα από
επίσηµους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία αποτελείται συνολικά από δύο
µέρη καθένα από τα οποία αποτελείται από ένα κεφάλαιο.
Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στα βιολογικά προϊόντα, στη βιολογική
γεωργία και τις βιολογικές καλλιέργειες αλλά και στην ελληνική βιολογική
αγορά. Το δεύτερο κεφάλαιο µελετά τα βιολογικά προϊόντα και την ποιότητα
ζωής. Συγκεκριµένα παρουσιάζει τους παράγοντες που επιδρούν στην
ανθρώπινη υγεία, τα χαρακτηριστικά της βιολογικής παραγωγής προϊόντων,
τις επιδράσεις της βιολογικής γεωργίας στην ανθρώπινη υγεία και τέλος
µελετά τους παράγοντες των βιολογικών προϊόντων που αφορούν στην
ανθρώπινη υγεία.
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ΜΕΡΟΣ 1Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο

όρος

«βιολογική»

αναφέρεται

στην

έννοια

της

γεωργικής

εκµετάλλευσης, κατά την οποία όλα τα συστατικά στοιχεία (έδαφος, ορυκτά
στοιχεία εδάφους, οργανική ύλη, µικροοργανισµοί, έντοµα, φυτά, ζώα,
ανθρώπινα όντα) αλληλεπιδρούν προκειµένου να δηµιουργήσουν ένα
συµφυές και σταθερό σύνολο1.
Όλα τα είδη τροφίµων έχουν τη δυνατότητα να παραχθούν βιολογικά,
όπως τα σιτηρά, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα αυγά, τα γαλακτοκοµικά, το κρέας
και τα πουλερικά.2 Η βιολογική καλλιέργεια εστιάζει στη διατήρηση και τη
βελτίωση της γενικής υγείας του συστήµατος (έδαφος – µικρόβια – φυτά –
ζώα), το οποίο επηρεάζει τις παρούσες και µελλοντικές αποδόσεις.3
Η βιολογική καλλιέργεια διαφέρει από τα άλλα συστήµατα καλλιέργειας,
δεδοµένου ότι ευνοεί τους ανανεώσιµους πόρους και την ανακύκλωση,
επιστρέφοντας στο χώµα τις θρεπτικές ουσίες των αποβλήτων. Η βιολογική
καλλιέργεια ενθαρρύνει τις βιολογικές διαδικασίες των διαθέσιµων θρεπτικών
συστατικών

και

ενισχύοντας

την

άµυνα

έναντι

των

εχθρών

των

καλλιεργούµενων φυτών.4
Το έδαφος αποτελεί το κεντρικό σηµείο αυτού του συστήµατος. Στη
1

ICAP (2001), όπ.

2

www.organicfarmingresearchfoundation.com (προσπέλαση Ιούλιος, 2009)

3

Santucci F. (2002), όπ.

4

www.europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/def/index_en.htm (προσπέλαση Ιούλιος,

2009)
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ζωική παραγωγή, η παραγωγή κρέατος και πουλερικών έχει ως κύριο µέληµα
την ευηµερία των ζώων µε τη χρήση φυσικών τροφών.
Από το 1980 το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. ορίζει τη βιολογική
γεωργία ως «παραγωγικό σύστηµα, που αποφεύγει ή αποκλείει σε µεγάλο
βαθµό τη χρήση χηµικώς συντεθειµένων λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων,
ρυθµιστικών αυξητικών ουσιών και προσθετικών στα ζωικά σιτηρέσια».
«Σε πολύ µεγάλο βαθµό, τα βιολογικά γεωργικά συστήµατα βασίζονται
σε αµειψισπορές καλλιεργειών, σε φυτικά κατάλοιπα, σε ζωική οργανική
ουσία σε ψυχανθή, σε χλωρά λίπανση, σε οργανικά κατάλοιπα εκτός της
γεωργικής εκµετάλλευσης, στη µηχανική καλλιέργεια του εδάφους, στο είδος
των συστατικών του εδάφους και στους χειρισµούς που αφορούν στο
βιολογικό έλεγχο (αντιµετώπιση) των παρασίτων για τη διατήρηση της
παραγωγικότητας και υφής του καλλιεργούµενου εδάφους, τον εφοδιασµό
των φυτών µε θρεπτικά συστατικά και τον έλεγχο των εντόµων, των ζιζανίων
και λοιπών παθογόνων µικροοργανισµών».5
Τον Ιούνιο του 2009, η επιτροπή Codex Alimentarius (Κώδικας
τροφίµων) ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες αφορούν στην
παραγωγή, στη µεταποίηση, στη σήµανση και στην εµπορία των τροφίµων
που προέρχονται από τη βιολογική παραγωγή.6

Σύµφωνα µε τις οδηγίες

αυτές βιολογική γεωργία είναι «η οργανική (βιολογική) γεωργία που συνιστά
συνολικά συστήµατα παραγωγής, τα οποία προωθούν και ενισχύουν την
υγεία του αγρό-οικοσυστήµατος, περιλαµβάνοντας τη βιοποικιλότητα, τους
5

Lampkin N. and Panel S. (1994) “The Economics of organic agriculture –An International

perspective”, CAB International, Wallingford, UK. Lafler J. (1990) “More on organic foods”,
Journal of the American Dietetic Association, 90 (7), pp 920-921.
6

www.dionet.gr, όπ.
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βιολογικούς κύκλους και τη βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος. Τα
συστήµατα βιολογικής παραγωγής βασίζονται σε εξειδικευµένα και λεπτοµερή
πρότυπα παραγωγής, που στοχεύουν να εξασφαλίσουν άριστη αειφορία σε
αγροσυστήµατα που είναι κοινωνικά, οικολογικά και οικονοµικά αειφορικά».7
Ο όρος βιολογική γεωργία χρησιµοποιείται στις περισσότερες χώρες
της

Ευρώπης,

ενώ

ο

όρος

οργανική

γεωργία

(organic

farming)

χρησιµοποιείται κυρίως στις αγγλόφωνες χώρες (Μ. Βρετανία, Η.Π.Α). Ο όρος
οικολογική γεωργία αν και τις περισσότερες φορές ταυτίζεται µε τη βιολογική
γεωργία, δίνει ιδιαίτερο βάρος στο ενεργειακό ισοζύγιο της γεωργικής
δραστηριότητας στοχεύοντας στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλα
τα στάδια παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. ∆ίνει επίσης
µεγάλη σηµασία στην εντός εποχής καλλιέργεια των φυτών και στην
κατανάλωση των αγροτικών προϊόντων στον τόπο παραγωγής τους ή εκεί
κοντά.8

1.2.ΕΝΝΟΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο κανονισµός της ΕΟΚ 2092/91, καθορίζει την παραγωγή φυτικών
βιολογικών προϊόντων. Ο κανονισµός αυτός συµπληρώθηκε µε τον κανονισµό
1804/99 για τα ζωικά προϊόντα. Οι δύο αυτοί κανονισµοί βασίζονται στον
κανονισµό της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας
(International Federation of organic Movements – IFOAM), ενώ επιδοτήσεις
δίνονται µέσω του κανονισµού 2078/92, ο οποίος ίσχυε έως το 2009 και

7

Σιάρδος , Κουτσούρης,2002

8

ICAP ,2001, όπ.
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αντικαταστάθηκε από τον 1257/99 (2) (πίνακας 2).9
Οι βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε την IFOAM είναι
να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα, να
αλληλεπιδράσει µε εποικοδοµητικό τρόπο µε όλα τα φυσικά συστήµατα και
κύκλους, να ενθαρρύνει και να αυξήσει τους βιολογικούς κύκλους στα
γεωργικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των µικροοργανισµών, της
εδαφικής χλωρίδας και πανίδας, των φυτών και των ζώων και να διατηρήσει
και να αυξήσει µακροπρόθεσµα τη γονιµότητα του εδάφους. Επίσης να
χρησιµοποιήσει, όσο το δυνατό, ανανεώσιµες πηγές σε γεωργικά συστήµατα
οργανωµένα σε τοπικό επίπεδο, να εργαστεί, όσο το δυνατό, µε υλικά και
ουσίες που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν σε ένα
αγρόκτηµα ή οπουδήποτε αλλού, να προσφέρει στα εκτρεφόµενα ζώα
συνθήκες ζωής τέτοιες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των βασικών
πλευρών της έµφυτης συµπεριφοράς τους και να περιορίσει όλες τις µορφές
ρύπανσης που προέρχονται από τη γεωργική πρακτική. Τέλος να διατηρήσει
τη

γενετική

ποικιλοµορφία

των

γεωργικών

οικοσυστηµάτων,

συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων, να
προσφέρει στους παραγωγούς διαβίωση σύµφωνη µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών, να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους και
να τους παρέχει επαρκές εισόδηµα και ικανοποίηση από την εργασία τους σε
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να εξετάσει τον ευρύτερο κοινωνικό
και οικολογικό αντίκτυπο των αγρο-οικοσυστηµάτων10.

9

Siderer Y., Marquet A., Anklam E. (2005) “Need for research to support consumer

confidence in the growing organic food market”, Food science and technology, pp 1-12.
10

ICAP ,2001, όπ
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Η βιολογική κτηνοτροφία αφορά στην παραγωγή κρέατος, γάλακτος,
αυγών, πουλερικών και άλλων προϊόντων κρέατος. Οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η κτηνοτροφία βιολογική είναι11,12:
Χρονικά όρια: Τα ζώα τα οποία προορίζονται για σφαγή θα πρέπει να
εκτρέφονται βιολογικά από το τελευταίο τρίτο της κύησης (για χοίρους,
βοοειδή, αιγοπρόβατα) ή όχι αργότερα από τη δεύτερη µέρα ζωής (για τα
πουλερικά).
Τροφή: Τα ζώα εκτρέφονται 100% µε πιστοποιηµένες τροφές βιολογικής
γεωργίας.
Απαγορευµένες ουσίες: Τα ζώα δεν µπορούν να καταναλώσουν ορµόνες
που προωθούν την ανάπτυξη ή αντιβιοτικά για θεραπεία µολύνσεων. Εάν ένα
ζώο είναι άρρωστο, ο κτηνοτρόφος οφείλει να το θεραπεύσει. Αν όµως, το
θεραπεύσει µε απαγορευµένα φάρµακα, τότε το ζώο δεν θα µπορεί πλέον να
ονοµαστεί ή να πουληθεί ως βιολογικό προϊόν.
Υπαίθρια πρόσβαση: Τα ζώα πρέπει να βόσκουν υπαίθρια και να έχουν
πρόσβαση σε λιβάδια. Κάθε ζώο πρέπει να έχει σκιά, καταφύγιο, φρέσκο
αέρα, φυσικό φως του ήλιου και στέγη κατάλληλη για το είδος του. Τα ζώα
µπορούν να εγκλειστούν µόνο προσωρινά για λόγους υγείας και ασφάλειας
τους ή για την προστασία του εδάφους και του νερού . Ενθαρρύνεται η χρήση
φυσικών βοσκότοπων µε αραιή βόσκηση προστατεύοντας παράλληλα το
φυσικό περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διάθεση των κτηνοτροφικών
αποβλήτων.

11

Mayo Clinic Staff, 2005, όπ.

12

www.bio-hellas.gr, όπ.
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Με βάση τα όσα έχουν προαναφερθεί, ο όρος «βιολογικά προϊόντα»
αναφέρεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί χωρίς τη χρήση λιπασµάτων,
που έχουν παραχθεί σε έδαφος που το χώµα του καλλιεργείται µε προσθήκη
βιολογικών υλών, που έχει παραχθεί σε έδαφος που το περιεχόµενο του σε
µεταλλικά

στοιχεία

καλλιεργείται

µε

προσθήκη

φυτικών

µεταλλικών

λιπασµάτων, που δεν έχει κατεργαστεί µε συντηρητικά, ορµόνες, αντιβιοτικά
κλπ. Ο όρος «κλπ» δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά προφανώς αντιπροσωπεύει το
ότι το έδαφος έχει αναπτυχθεί χωρίς τη χρήση χηµικών πρόσθετων.13,14
Ειδικότερα, για το χαρακτηρισµό κάποιων τροφίµων ως βιολογικών, θα
πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: τουλάχιστον το 95% της
γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος να είναι προϊόντα ή να
προέρχονται από προϊόντα βιολογικής παραγωγής. Οι σπόροι και το αγενές
πολλαπλασιαστικό υλικό να προέρχονται από προηγούµενη βιολογική
παραγωγή (Καν. ΕΟΚ 2092/91). Το προϊόν ή τα συστατικά δεν θα πρέπει να
έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας – τυποποίησης ιονίζουσα
ακτινοβολία (Καν. ΕΟΚ 2092/91). Το προϊόν να έχει παραχθεί χωρίς τη χρήση
γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών ή/και προϊόντων που παράγονται
βάση αυτών (Καν. ΕΟΚ 2092/91). Να είναι πιστοποιηµένο ως «βιολογικό»
από τους αρµόδιους οργανισµούς πιστοποίησης.15
Οι επιδράσεις της βιολογικής γεωργίας διαχωρίζονται σε περιβαλλοντικές,
αγρονοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές. Αναλυτικότερα:

13
14

Rodale R. (1971) “Definition of organic food”, Nature, 285 (14), pp 807.
Crosby W. (1974) “The organic food myth”, The journal of the American medical

association, 230 (2), pp 276 – 277.
15

ICAP ,2001, όπ
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1.2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
•

Αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους, µέσω της αµειψισποράς των
καλλιεργειών και της χρήσης οργανικής ύλης (κοπριά, κοµπόστα,
φυτικά υπολείµµατα, ψυχανθή και φυτά χλωρής λίπανσης) και λοιπών
φυσικών λιπασµατούχων ουσιών (φωσφορικά πετρώµατα, θαλάσσια
φύκι, στάχτη ξύλων), που βελτιώνουν την εδαφική γονιµότητα και τη
δοµή.

•

Αποφυγή της µόλυνσης του νερού, µέσω της εφαρµογής του
φυσικού ελέγχου (αντιµετώπισης) των εχθρών και ασθενειών των
φυτών. Οι βιοκαλλιεργητές βασίζονται στο φυσικό – βιολογικό έλεγχο
των εχθρών και ασθενειών των φυτών (χρήση φεροµονών, φυτών µε
ιδιότητες ικανές για τον έλεγχο εχθρών και ασθενειών) παρά σε
συνθετικά φυτοφάρµακα, τα οποία συχνά µολύνουν το νερό και το
έδαφος.

•

Βιοποικιλότητα.

Σήµερα

υπάρχουν

πάρα

πολλά

είδη

καλλιεργούµενων φυτών και πολλές ποικιλίες εκτρεφόµενων ζώων.
Πολλές από αυτές τις ποικιλίες χάνονται σταδιακά, καθώς πολλά από
τα αγροτοχηµικά και λιπάσµατα που χρησιµοποιεί η συµβατική
γεωργία καταστρέφουν µέρος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους . Η
βιολογική γεωργία χρησιµοποιεί µεθόδους που δεν τα επηρεάζουν και
τα βοηθούν να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν µέσα σε ένα
φυσικό περιβάλλον.16
•
16

∆έσµευση του άνθρακα. Η ικανότητα της βιοµάζας στη δέσµευση του

Reganold J., Glover J., Andrews P., Hinman H. (2001) “Sustainability of three apple

production systems”, Nature, 410, pp 926-929.
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άνθρακα τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής. Καθώς η βιολογική γεωργία
ευνοεί την ελάχιστη δυνατή καλλιεργητική κατεργασία του εδάφους (για
την καλύτερη συγκράτηση του νερού, των θρεπτικών συστατικών και
τη βιοποικιλότητα), η συγκράτηση του δυναµικού του άνθρακα του
εδάφους θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικής σηµασίας ζήτηµα.
•

Αποφυγή χρήσης αγροχηµικών. Οι βιοκαλλιεργητές βασίζονται
σχεδόν αποκλειστικά σε φυσικές µεθόδους παροχής θρεπτικών
συστατικών στο έδαφος και φυτοπροστασίας. Η φυτοπροστασία
βασίζεται στο φυσικό έλεγχο των εχθρών και ασθενειών. Για
παράδειγµα, ένα έντοµο µπορεί να αποφευχθεί µε την εφαρµογή
καλλιέργειας σε χρονική περίοδο που δεν µπορεί να ολοκληρωθεί ο
κύκλος της ζωής του.

•

Μέγεθος γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η µικρής έκτασης βιολογικές
καλλιέργειες εξυπηρετούν στον καλύτερο βιολογικό έλεγχο, όπου οι
θηρευτές των επιβλαβών εντόµων µπορούν εύκολα να µετακινηθούν
από την περιφέρεια προς το κέντρο της καλλιεργούµενης έκτασης και
συνεπώς να καλύψουν την καλλιέργεια στο σύνολό της.

•

Αποδόσεις. Ένα θέµα που δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί πλήρως είναι
η παραγωγικότητα των βιολογικών καλλιεργειών σε σχέση µε τις
συµβατικές καλλιέργειες. Υπάρχει η αντίληψη ότι οι βιολογικές
καλλιέργειες έχουν µειωµένη αποδοτικότητα. Αυτό όµως δεν ισχύει για
όλες τις βιολογικές καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες µε µειωµένη
αποδοτικότητα είναι κυρίως, το καλαµπόκι, το σιτάρι και η πατάτα, ενώ
το τριφύλλι, τα φασόλια σόγιας, η βρώµη και τα κηπευτικά έχουν
παρόµοια ή πολλές φορές υψηλότερη αποδοτικότητα από τις
16

συµβατικές καλλιέργειες.17 Η τεχνική της βιολογικής παραγωγής έχει
ως αποτέλεσµα την αυξηµένη παραγωγικότητα των καλλιεργειών σε
περιόδους ξηρασίας και χαµηλότερη παραγωγικότητα σε περιόδους
υγρασίας.18
Ένα σηµαντικό θέµα που προκύπτει είναι «τι συµβαίνει κατά το διάστηµα
µετατροπής µιας συµβατικής καλλιέργειας σε βιολογική». Οι παραγωγοί
αναφέρουν ότι κατά το διάστηµα αυτό µετατροπής της καλλιέργειας, το
έδαφος αδρανεί και επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση µετά από 3 - 4
χρόνια. Ο Stanhill19 αναφέρει, ότι σε σύγκριση 266 καλλιεργειών (βιολογικών
και συµβατικών) η µείωση της αποδοτικότητας του εδάφους εµφανίστηκε σε
ποσοστό µόλις 12%, γεγονός που αντικρούει την αντίληψη ότι πρέπει να
προσθέτονται χηµικά στο έδαφος για να αυξηθεί η παραγωγικότητα.20
•

Υγιεινή και ευζωία των ζώων. Μερικά από τα σηµαντικά προβλήµατα
υγείας

και

γονιµότητας

των

ζώων

συνδέονται

στενά

µε

την

εντατικοποίηση της παραγωγής. Το πιο σηµαντικό κοµµάτι της
βιολογικής κτηνοτροφίας είναι ότι τα ζώα την εκµετάλλευσης δεν είναι
απλά µονάδες παραγωγής, αλλά αισθάνονται – είναι όντα που
αποτελούν τµήµα µιας ολοκληρωµένης ενότητας στο σύνολο της
γεωργικής εκµετάλλευσης.

17

Pimentel D., Berardi G., Fast S. (1984) “Energy efficiency of farming wheat, corn, and

potatoes organically“, In Crops as sources of nutrients for humans. ASA special publication
No 48, Madison, WI: ASA, CSSA, SSSA.
18

USDA study Team on organic farming: Report and recommendations on organic farming.

Washington, DC: USDA, (1980).
19

Stanhill G. (1989) “Crops and livestock thrive without chemicals, studies show”, New York

Times, 139 (A20).
20

Martinez H. (1986) “Issues in US agriculture and food supply”, food Technology, 128 (12).
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1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
•

Τιµές βιολογικών προϊόντων. Οι τιµές των βιολογικών προϊόντων
συχνά είναι υψηλότερες από των συµβατικών και έχουν παίξει
σηµαντικό ρόλο στην επέκταση του ενδιαφέροντος για τη βιολογική
παραγωγή τροφίµων. Σε έρευνα του Αµερικάνικου Υπουργείου
Γεωργίας, για 29 βιολογικά τρόφιµα, βρέθηκε ότι ήταν κατά 82%
ακριβότερα από τα συµβατικά και σε έρευνα που έγινε για την πόλη της
Νέας Υόρκης, βρέθηκε ότι η τιµή σε 7 βιολογικά τρόφιµα ήταν µέχρι και
114% υψηλότερη από τα συµβατικά.21 Αυτό το υψηλότερο κόστος
µπορεί

να

δικαιολογηθεί

ως

αποτέλεσµα

των

αυστηρότερων

κυβερνητικών κανονισµών για την καλλιέργεια, τη µεταφορά και την
αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων.
•

Εµπορία βιολογικών προϊόντων. Μολονότι τα προϊόντα αυτά
πωλούνται µέσω των συνήθων καναλιών εµπορίας, οι επιτυχηµένοι
βιοκαλλιεργητές πωλούν και ιδιωτικά αλλά και σε εξειδικευµένες
αγορές. Συνεταιρισµοί παραγωγών, επίσης, εµπορεύονται βιολογικά
προϊόντα σε υψηλές τιµές. Τα κέρδη από την αγορά βιολογικών
προϊόντων συµβάλλουν κατά πολύ στην αύξηση του οικογενειακού
εισοδήµατος.

21

Crosby W. (1974) “The organic food myth”, The journal of the American medical

association, 230 (2), pp 276 – 277.
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1.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
•

Απασχόληση. ∆εδοµένου ότι οι βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις
είναι κατά κανόνα περισσότερο εντατικές σε ανθρώπινη εργασία απ’ότι
οι συµβατικές, συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη και προσφέρουν
περισσότερες θέσεις εργασίας και τοπικής απασχόλησης

•

Ανθρώπινη υγεία. Η ανθρώπινη υγεία ήταν ο σηµαντικότερος λόγος
ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.22 Η βιολογική
παραγωγή τροφίµων προστατεύει αρχικά την υγεία των ανθρώπων
καθώς δεν εκτίθενται σε χηµικές ουσίες λόγω επαγγελµατικής χρήσης,
όπως συµβαίνει µε τους παραγωγούς συµβατικών προϊόντων.23
Παράλληλα, το κέντρο βιολογικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
συµπεραίνει, ότι η διατροφή µε φρέσκα βιολογικά φρούτα και λαχανικά
µειώνει σηµαντικά την έκθεση των ανθρώπων σε φυτοφάρµακα,
µειώνοντας έτσι και την πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων υγείας
που οφείλονται σ’αυτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα βρέφη και
τα παιδιά που είναι πιο επιρρεπή στις µολύνσεις.

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η βιολογική γεωργία είναι η κατάληξη µιας σειράς µελετών και το
αποτέλεσµα της ανάπτυξης διαφόρων εναλλακτικών µεθόδων γεωργικής
παραγωγής που ξεκίνησαν, από την αρχή του αιώνα, ουσιαστικά στη Βόρεια
Ευρώπη. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να αναφερθούν τρία κύρια ρεύµατα
22

Trewavas A. (2001) “Urban myths of organic farming”, Nature, 410, pp 409-410.

23

FAO Committee on Agriculture, 22 Regional Conference for Europe (2000) “Food safety

and quality as affected by organic farming”, Portugal.
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σκέψης: Η βιοδυναµική γεωργία, που εµφανίστηκε στη Γερµανία µε την
ώθηση του Rudolf Steiner. Η οργανική γεωργία (organic farming), που είδε το
φως στην Αγγλία χάρη στις απόψεις που ανέπτυξε ο Sir Howard στη
Γεωργική του ∆ιαθήκη (1940). Η βιολογική γεωργία, που αναπτύχθηκε στην
Ελβετία, από τους Hans Peter Rusch και Η. Muller.
Τα κινήµατα αυτά, οφείλουν την καταγωγή τους σε ορισµένους από
τους

προστατευόµενους

από

την

Κοινοτική

νοµοθεσία

όρους,

που

θεωρούσαν ουσιαστικό το δεσµό ανάµεσα στη γεωργία και τη φύση, καθώς
και το σεβασµό των φυσικών ισορροπιών και απείχαν από µια µάλλον
καθοδηγητική προσέγγιση της γεωργίας που µεγιστοποιεί τις αποδόσεις µέσω
πολλαπλών παρεµβάσεων µε διάφορες κατηγορίες συνθετικών - χηµικών
εισροών.
Παρόλο που υπήρχαν και ίσχυαν τα παραπάνω ρεύµατα σκέψης, η
βιολογική γεωργία έµεινε για πολύ καιρό σε εµβρυακή κατάσταση στην
Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50, κύριος στόχος της γεωργίας
ήταν η ικανοποίηση των άµεσων αναγκών σε τρόφιµα και η αύξηση του
βαθµού αυτάρκειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εποµένως η βιολογική
γεωργία δυσκολεύτηκε πολύ να πετύχει, στο πλαίσιο αυτό, πλατύτερη
αποδοχή24.
Αντίθετα, το τέλος της δεκαετίας του '60 και κυρίως η δεκαετία του '70
αντιστοιχούν σε µια αύξηση της συνειδητοποίησης σε θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος, στα οποία η βιολογική γεωργία έδωσε την κατάλληλη
απάντηση. Νέοι σύνδεσµοι δηµιουργήθηκαν, συγκεντρώνοντας παραγωγούς,
καταναλωτές και άλλα άτοµα που ενδιαφέρονταν για την οικολογία και για µια
24

Φωτόπουλος Χ., Κρυστάλλης Α., 2003, Ο Έλληνας καταναλωτής βιολογικών προϊόντων.

Μια πανελλήνια έρευνα Marketing, Αθήνα: Σταµούλης
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περισσότερο στενά συνδεδεµένη µε τη φύση ζωή. Οι οργανώσεις αυτές
ανέπτυξαν τις δικές τους συγγραφές υποχρεώσεων µε τους κανόνες
παραγωγής που έπρεπε να τηρούνται.
Η βιολογική γεωργία άνθισε, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80,
δεδοµένου ότι ο νέος αυτός τρόπος παραγωγής και το ενδιαφέρον των
καταναλωτών για αυτά τα προϊόντα συνέχισε να αναπτύσσονται όχι µόνο
στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο
Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται µια
σηµαντική

αύξηση

του

αριθµού

παραγωγών

αλλά

και

η

έναρξη

πρωτοβουλιών στον τοµέα της µεταποίησης και του µάρκετινγκ των
βιολογικών προϊόντων.
Το ευνοϊκό αυτό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας
οφείλει σε µεγάλο βαθµό την προέλευση του στη σταθερή απαίτηση των
καταναλωτών να τους προσφέρονται προϊόντα υγιή και περισσότερο φιλικά
προς το περιβάλλον. Παράλληλα, οι επίσηµες διοικητικές υπηρεσίες αρχίζουν
να αναγνωρίζουν τη βιολογική γεωργία, εντάσσοντάς την στα θέµατα έρευνάς
τους και αποκτώντας νοµοθεσίες ιδιαίτερες του τοµέα (στην Αυστρία, τη
Γαλλία, τη ∆ανία κλπ.). Παράλληλα χορηγούνται επιδοτήσεις, τόσο σε εθνικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από ορισµένα κράτη-µέλη, υπέρ αυτού του
τύπου γεωργίας.
Παρ’ όλες τις παραπάνω προσπάθειες, η βιολογική γεωργία παραµένει
την περίοδο αυτή ελλειµµατική λόγω χαµηλής αναγνωρισηµότητας. Υπάρχει
σύγχυση στα µάτια των καταναλωτών όσον αφορά στη σηµασία της ίδιας της
έννοιας της βιολογικής γεωργίας και των περιορισµών που επιβάλλει. Η αιτία
της σύγχυσης αυτής βρίσκεται ουσιαστικά στην ύπαρξη διαφόρων
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«σχολών» και διαφορετικών «φιλοσοφιών», στην έλλειψη εναρµόνισης
των χρησιµοποιούµενων ορολογιών, στην ετερογενή παρουσίαση των
προϊόντων, στην εννοιολογική σύγχυση ανάµεσα σε βιολογικά προϊόντα,
προϊόντα ποιότητας, φυσικά προϊόντα, κλπ. Η απατηλή χρησιµοποίηση
των ενδείξεων που αναφέρονται σε αυτόν τον τρόπο παραγωγής
συµβάλλει στην ενίσχυση αυτής της σύγχυσης25.

1.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει αναπτυχθεί από τον Κώδικα
Τροφίµων, µε βάση συµβολές εµπειρογνωµόνων από όλο τον κόσµο η
«βιολογική γεωργία είναι ένα σφαιρικό σύστηµα γεωργικής παραγωγής
(φυτικών και ζωικών προϊόντων) που ευνοεί τις πρακτικές διαχείρισης,
µάλλον, παρά την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής
προέλευσης. Με την οπτική αυτή, οι καλλιεργητικές, βιολογικές και µηχανικές,
µέθοδοι χρησιµοποιούνται κατά προτίµηση σε σχέση µε χηµικά συνθετικά
προϊόντα».
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Κώδικα, η βιολογική γεωργία
συµβάλλει στους εξής στόχους: στην αύξηση της βιοποικιλότητας στο σύνολο
του συστήµατος, στην αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών,
στη διατήρηση της γονιµότητας των εδαφών µακροπρόθεσµα, στην
ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής και ζωικής προέλευσης προκειµένου να
αποκατασταθούν τα στοιχεία που είναι θρεπτικά για τη γη, µειώνοντας έτσι,
όσο είναι δυνατό, τη χρήση µη ανανεώσιµων πόρων. Επίσης στην προσφυγή
25

Φωτόπουλος Χ., Κρυστάλλης Α., 2003, Ο Έλληνας καταναλωτής βιολογικών προϊόντων.
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στους ανανεώσιµους πόρους στα γεωργικά συστήµατα που είναι οργανωµένα
τοπικά, στην προώθηση της ορθής χρήσης των εδαφών, του νερού και του
αέρα και τη µείωση όλων των µορφών µόλυνσης που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν οι καλλιεργητικές πρακτικές και οι πρακτικές εκτροφής, στον
χειρισµό των γεωργικών προϊόντων, προσέχοντας τις µεθόδους µεταποίησης,
προκειµένου να διατηρηθεί η βιολογική ακεραιότητα και οι ουσιαστικές
ποιοτικές του προϊόντος σε όλα τα στάδια και τέλος στην πρόβλεψη σε µια
υπάρχουσα εκµετάλλευση (µετά από µια περίοδο µετατροπής, η διάρκεια της
οποίας καθορίζεται από ειδικούς παράγοντες του τόπου όπως για
παράδειγµα του ιστορικού της γης) των τύπων καλλιέργειας και εκτροφής
προς πραγµατοποίηση26.
Τα Βιολογικά Προϊόντα είναι κυρίως αγροτικά προϊόντα που η παραγωγή
τους στηρίχθηκε σε φυσικές διεργασίες. Αυτό σηµαίνει χρησιµοποίηση
εναλλακτικών, προς τα χηµικά, µεθόδων αντιµετώπισης εχθρών, ασθενειών
και ζιζανίων (όχι χρήση συνθετικών φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και
ζιζανιοκτόνων), καθώς και τεχνικών παραγωγής, όπως η εναλλαγή των
καλλιεργειών, η ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων, η χρήση,
κατά το δυνατόν, ιθαγενών φυλών ζώων και φυτών, η φυσική διατροφή, η
ελεύθερη και υγιεινή βόσκηση κ.λπ.
Οι Βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα, παρ' όλο που ξεκίνησαν εδώ και
τουλάχιστον 20 χρόνια, δεν αναπτύχθηκαν, για διάφορους λόγους, στο µέτρο
που θα µπορούσαν. Σήµερα, καλλιεργούνται στην χώρα µας µόλις 300 χιλ.
στρ. περίπου ή το 0,8% της συνολικής έκτασης (στην Ιταλία καλλιεργούνται
11,5 εκατ. στρεµ.). Τεράστιο και σοβαρό πρόβληµα αποτελεί η ανυπαρξία
26

Φωτόπουλος Χ., Κρυστάλλης Α., 2003, Ο Έλληνας καταναλωτής βιολογικών προϊόντων.
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συντονισµού παραγωγής και εµπορίου και η ερασιτεχνική προσέγγιση του
θέµατος από την πλευρά κάποιων παραγωγών και εµπόρων. Επίσης,
σηµαντικό στοιχείο καθυστέρησης αποτελεί και η µη ικανοποιητική στήριξη
της Βιολογικής καλλιέργειας από την πλευρά του κράτους, σε αντίθεση µε ό,τι
συµβαίνει στη Ευρώπη. Για τους λόγους αυτούς, τα Βιολογικά Προϊόντα,
συχνά, ή δεν παράγονται, ή παράγονται αλλά δεν φτάνουν εγκαίρως στον
καταναλωτή, ή τέλος, όταν φτάσουν, δεν καλύπτουν την ποικιλία και τις
ποσότητες που απαιτούνται.

1.5.ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η

απόφαση

αγοράς

βιολογικών

προϊόντων

είναι

µια

µορφή

αναζήτησης ποιοτικών και ασφαλών τροφίµων, καθώς και ένας τρόπος
έκφρασης

της

ευαισθητοποίησης

των

καταναλωτών

σε

θέµατα

περιβαλλοντικής προστασίας. Η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωργίας» είναι
πράγµατι η πρώτη «Οικο-ετικέτα» το πρότυπο όλων των προσπαθειών
εµπορίας µιας περιβαλλοντικής αξίας27.
Πίνακας 1 Στρεµµατικές Ενισχύσεις στο Πλαίσιο του Καν. Ε.Ε. 2078/92

Είδος

2005

2006

2008

Οικολογικά Λοιπές

Οικολογικά Λοιπές

Οικολογικά Λοιπές

καλλιέργειας ευαίσθητες περιοχές ευαίσθητες περιοχές ευαίσθητες περιοχές
περιοχές
Εντατικοί
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11.405

περιοχές
10.910

12.195

περιοχές
11.670

Lipson M. (1998). The first “Eco label”: Lessons from the Organic Experience. Eco Labeling

for California Winegrapes:a Working Conference Proceedings, pp 11-14, February 4,
Sacramento
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ελαιώνες
Εκστατικοί

4.895

4.680

5.230

5.005

6.886

6.587

21.365

20.450

22.850

21.875

Σουλτανίνα

19.780

18.940

21.155

20.250

Οινάµπελοι

24.430

23.375

26.125

24.995

31.906

20.953

Επιτραπέζια

24.460

23.550

26.355

25.185

24.460

24.460

26.355

26.355

12.206

11.681

Εσπεριδοειδή 35.200

35.200

37.465

37.645

27.652

26.450

Σιτηρά

5.580

5.280

5.645

5.645

5.572

5.329

Κηπευτικά-

8.800

8.800

9.410

9.410

ελαιώνες
Κορινθιακή
σταφίδα

σταφύλια
∆ενδρώδεις
καλλιέργειες

βιοµηχανικά
φυτά-όσπριαχορτοδοτικά

Από τις συνολικές βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις παγκοσµίως28, το
µεγαλύτερο ποσοστό (48%) βρίσκεται στην Ωκεανία (Αυστραλία: 76 εκ. στρ.).
Ακολουθεί η Ευρώπη µε 23% (Ιταλία: 1Ο εκ. στρ, Γερµανία: 5,4 εκ. στρ,
Βρετανία: 5,2 εκ. στρ, Ισπανία: 3,8 εκ. στρ., Γαλλία: 3,7 εκ. στρ.), η Λατινική
Αµερική µε 20% (Αργεντινή: 30 εκ. στρ, Βραζιλία: 1 εκ. στρ.) και η Β. Αµερική

28

Φρουτονέα (2002) Αφιέρωµα: η Βιολογική Γεωργία το 2002, Τεύχος 39, Απρίλιος
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(ΗΠΑ: 9 εκ. στρ, Καναδάς: 3,4 εκ. στρ.). Στην Ευρώπη29, πρωταθλήτρια χώρα
στη βιολογική γεωργία είναι το Λιχτενσταϊν, αφού το 17,97% των εδαφών του
καλλιεργούνται βιολογικά. Ακολουθούν η Αυστρία (8,64%), η Ελβετία (7,87%),
η Ιταλία (6,76%), η Σουηδία (5,6%), η ∆ανία (5,46), η Τσεχία (3,15%), η
Γερµανία (2,64%), η Σλοβακία (2,45%) κλπ.
Η ετήσια ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ε.Ε. ήταν σταθερά
γύρω στο 25% κατά την περίοδο 1988-2008 (AgraEurope, 2009), το 2000
άγγιξε το 33%, ενώ αντίστοιχη ανάπτυξη αναφέρεται και στις ΗΠΑ (Worner
and Meier-Ploeger, 2009). Καθώς δεν υπάρχει κάποια ένδειξη µεταστροφής
αυτής της τάσης, ο κλάδος στην Ε.Ε. µπορεί να διευρυνθεί από το επίπεδο
του

2%

της

Χρησιµοποιούµενης

Αγροτικής

Γης

το

2008

(113.000

εκµεταλλεύσεις ή 2.8 εκ. εκτάρια) ή του 2,9% το 2001 (3,8 εκ. εκτάρια ή
130.000 εκµεταλλεύσεις, στο 10% έως το έτος 2005 και 30% έως το 2010.
Παράλληλα, αν συµπεριλάβουµε και τις περιφερειακές Ευρωπαϊκές χώρες
(πρώην Ανατολικές, Μάλτα, Κύπρος), την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων
Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενσταϊν, Νορβηγία, Ελβετία) τη Γιουγκοσλαβία και
τις πρώην Γιουγκοσλαβικές οµοσπονδίες, στην Ευρώπη καλλιεργούνται
βιολογικά περίπου 4 εκ. εκτάρια30.
Αυτό το επίπεδο ανάπτυξης έχει τεράστιες συνέπειες σε θέµατα παροχής εκπαίδευσης, συµβουλών και άλλων πληροφοριών στους αγρότες, καθώς
επίσης και στη βελτίωση του ελέγχου και των διαδικασιών πιστοποίησης, στην
αναµόρφωση της αλυσίδας προσφοράς βιολογικών προϊόντων και στην
29

Γεωργιοπούλου Τ. (2002) 170.000.000. Πράσινα Στρέµµατα Παγκοσµίως, η Βιολογική

Γεωργία και η Αγορά Οικολογικών προϊόντων κατακτούν όλο και περισσότερο έδαφος σε
όλες τις χώρες της γης. Εφηµερίδα Καθηµερινή, 17 Μαρτίου
30
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ανάγκη για ενηµέρωση των καταναλωτών. Οι ίδιοι οι παραγωγοί, τόσο στις
ανεπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες, βλέπουν τη βιολογική
γεωργία ως µια διέξοδο από τον ανταγωνισµό που θέλει να παράγουν όσο το
δυνατό φθηνότερο. Μάλιστα, για τις αναπτυσσόµενες χώρες, η βιολογική
γεωργία αποτελεί την προσφορότερη λύση και γιατί δεν απαιτεί ιδιαίτερα
µεγάλα οικονοµικά κεφάλαια και τεχνογνωσία αλλά και γιατί τα προϊόντα
βρίσκουν εύκολη διέξοδο στις αγορές των ανεπτυγµένων χωρών.
Το 46% των βιολογικών προϊόντων πωλούνται στην Ευρώπη, 37% στη
Β. Αµερική, 16% στην Ασία και µόνο 1 % στην Ωκεανία. Η λιανική αξία των
πωλήσεων βιολογικών τροφίµων και ποτών στη ∆. Ευρώπη, Η.Π.Α, Καναδά,
Αυστραλία, Ιαπωνία και Κίνα, που συνολικά ήταν 12 δισ. δολάρια το 2007,
αυξήθηκε σε περισσότερο από 22 δισ. το 2008. Στην ίδια περίοδο, οι
πωλήσεις ανήλθαν από 4,2 σε 8 δισ. δολάρια στις Η.Π.Α., από 1,8 σε 2,5 δισ.
στη Γερµανία, από 0,8 σε 1,2 δισ. στη Γαλλία, από 0,75 σε 1,1 δισ. στην
Ιταλία και από 0,45 σε 0,9 δισ. στη Μ. Βρετανία και έφτασαν τα 1,7 δισ. στην
Ιαπωνία, τα 1,2 δισ. στην Κίνα, τα 0,68 δις. δολάρια στον Καναδά και τα 0,6
δις. στην Αυστραλία (Lohr,2008). Καθώς η αξία του κλάδου των βιολογικών
προϊόντων στην Ε.Ε. θα αγγίξει τα 25-35 εκ. ΕΥΡΩ κατά το έτος 2005, ο
κλάδος προοδεύει από «περιθωριακός» (niche) σε βασικό (mainstream), της
αγοράς31.
Σε σχέση µε τα κανάλια διανοµής, µόνο µια δεκαετία πριν στην
Ευρωπαϊκή αγορά ήταν κυρίαρχο το εµπόριο βιολογικών προϊόντων µέσω
των καταστηµάτων υγιεινών τροφών. Σήµερα, όµως, ήδη τα σουπερµάρκετ
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των πωλήσεων σε πολλές αγορές της

31

AgraEurope (1999) Euro-Organocs ’99, Conference November 26 pp 8-10
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Β. Ευρώπης, µε εξαίρεση την Ολλανδία και τη Γερµανία. Η σηµασία, βέβαια,
των διαφόρων δικτύων διακίνησης των βιολογικών προϊόντων διαφέρει από
χώρα σε χώρα. Αν και στη Γερµανία επικράτησε για πολύ καιρό η απευθείας
πώληση βιολογικών προϊόντων και η πώλησή τους µέσω εξειδικευµένων
καταστηµάτων, στη Μ. Βρετανία, τη ∆ανία και τη Σουηδία η πώληση των
βιολογικών προϊόντων συγκεντρώθηκε στα σουπερµάρκετ από πολύ νωρίς.
Έτσι, σε αυτές τις χώρες και την Ελβετία η διανοµή των βιολογικών προϊόντων γίνεται λίγο πολύ από τα ίδια δίκτυα των συµβατικών τροφίµων.
Αντίθετα, στην Ιταλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, το Βέλγιο και
την Ελλάδα τα καταστήµατα υγιεινών τροφών αντιπροσωπεύουν το
σηµαντικότερο ποσοστό πωλήσεων. Το φαινόµενο αυτό εµφανίζονταν και στη
Γαλλία µέχρι το 2007, οπότε και περιορίστηκε η διακίνηση βιολογικών µέσω
καταστηµάτων υγιεινών τροφών στο 46%. Οι Hamm and Michelsen (2000)32
βρήκαν ότι σε χώρες όπου τα βιολογικά προϊόντα πωλούνται κυρίως µέσω
των σουπερµάρκετ, η ανάπτυξη και τα µερίδια της αγοράς είναι µεγαλύτερα
από τις χώρες όπου η διάθεση των βιολογικών προϊόντων γίνεται από
εξειδικευµένα καταστήµατα.
Η πίστη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα ισχυροποιείται σε
όλη την Ευρώπη, µε το 20-30% κατά µέσο όρο των Ευρωπαίων καταναλωτών να αγοράζει βιολογικά τρόφιµα τακτικά ή έστω και περιστασιακά. Για
παράδειγµα, η ∆ανία έχει θέσει ως στόχο οι πωλήσεις βιολογικών τροφίµων
να φτάσουν το 20% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου τα αµέσως
επόµενα χρόνια. Ένα σύνολο 130 χωρών παράγουν σήµερα πιστοποιηµένα
βιολογικά τρόφιµα, 90 από τις οποίες είναι αναπτυσσόµενες χώρες µε
32

Σγούρος Σ. Λάσκαρης Φ. (2000), Βιολογική Γεωργία στην Ευρώπη (∆ΗΩ), Περιοδικό για τη
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ιδανικές περιβαλλοντικές και παραγωγικές συνθήκες για την ανάπτυξη µιας
ικανοποιητικής βιολογικής αγοράς33.

1.6 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Με βάση τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα από το 2002 (και ειδικά της
περιόδου έως το έτος 2000, όπως κυρίως αναφέρονται από τους Πάντζιο και
Τζουβελέκα, 2009, Σγούρο και Λάσκαρη, 2000 και Φρουτονέα, 2002), τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του κλάδου της βιολογικής καλλιέργειας είναι: α)
η έντονα αυξητική -µέχρι το 2008- τάση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, β) η
γεωγραφική ανισοκατανοµή των βιολογικά καλλιεργούµενων εκµεταλλεύσεων,
και γ) η περιορισµένη σε παραγόµενα προϊόντα σύνθεση της συνολικής
βιολογικής παραγωγής.
Συγκεκριµένα, η πορεία της βιολογικής γεωργίας στη χώρα, κατά την
πενταετία 2004 -2008 χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθµούς επέκτασης των
βιο-καλλιεργούµενων εκτάσεων αλλά και ένταξης νέων βιοκαλλιεργητών. Η
πορεία αυτή παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα. Η συνολική βιολογικά
καλλιεργούµενη έκταση στη χώρα παρουσιάζει µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης
άνω του 100%, ενώ στη δεκαετία 1988-98 παρουσίασε το µεγαλύτερο στην
Ε.Ε. ρυθµό µε 340%. Ανάλογοι ήταν και οι ρυθµοί ένταξης νέων
βιοκαλλιεργειών.
Ο πληθυσµός των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών πενταπλασιάστηκε στην
περίοδο 2004-2007, φτάνοντας τους 2.500 από 477 την περίοδο 2004, ενώ το
2000 έχουν φτάσει τον αριθµό των 4.231 (0,48% του συνόλου των αγροτικών
33
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εκµεταλλεύσεων)34. Ωστόσο, το σχετικό µέγεθος του κλάδου παραµένει
ιδιαίτερα µικρό στο σύνολο του αγροτικού τοµέα. Ο τοµέας της βιολογικής
γεωργίας

στην

Ελλάδα

αντιπροσώπευε

το

2006

το

0,15%

της

χρησιµοποιούµενης Αγροτικής Έκτασης της χώρας (κατατάσσεται τελευταία
στην ΕΕ-15), ενώ κατά το 2000 έφτασε το 0,47% (ή περίπου 160.000
στρέµµατα). Το ποσοστό αυτό είναι και πάλι πολύ µικρό, αν συγκριθεί µε
εκείνο των προηγµένων χωρών της Ε.Ε. που είδαµε.
Γεωγραφικά, η έως τώρα εξάπλωση των βιοκαλλιεργειών παρουσιάζει
έντονη ανισοκατανοµή. Περιορίζεται σε λίγες σχετικά περιφέρειες και χαρακτηρίζεται από «θύλακες» βιοκαλλιεργητών σε µικρό αριθµό νοµών µέσα στις
περιφέρειες αυτές. Έτσι, η Πελοπόννησος (µαζί µε την Αχαΐα που διοικητικά
ανήκει στη ∆. Ελλάδα) συγκεντρώνει ουσιαστικά περισσότερες από τις µισές
εκτάσεις και βιοκαλλιεργητές, ενώ ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη και
τα Ιόνια Νησιά. Σύµφωνα µε τους Πάντζιο και Τζουβελέκα (2009)35, η µαζική
είσοδος νέων βιοκαλλιεργητών στις περιόδους 2006 και 2007 άλλαξε οριακά
και µόνο τη γεωγραφική αυτή κατανοµή.
Πίνακας 2 Συνολικές Βιο-καλιεργούµενες Εκτάσεις στην Ελλάδα, 2008
Εκτάσεις (στρέµµατα)

34

Είδος

Υπό

καλλιέργειας

µετατροπή

Σιτηρά

3570,87

Βιολογικές Χωρίς

ΣΥΝΟΛΟ

πιστοποίηση
1883,80

4541,24

9995,91

Σγούρος Σ. Λάσκαρης Φ. (2000), Βιολογική Γεωργία στην Ευρώπη (∆ΗΩ), Περιοδικό για τη

Βιολογική Γεωργία, Τεύχος 14, Απρίλιος – Ιούνιος, σελ 39-42
35

Πάντζιος Χ., Τζουβελέκας Β. (1999). Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα σε Φωτόπουλος Χ.

(εκδ), Το παραγωγικό σύστηµα της Βιολογικής Γεωργίας ως εναλλακτική στρατηγική
ανάπτυξης των ελληνικών αγροτικών περιοχών, εκδ. ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα
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Πατάτες

0,00

69,30

0,00

69,30

Όσπρια

115,50

203,10

251,00

569,60

Βιοµηχανικά

804,02

1070,00

91,00

1965,02

Κηπευτικά

861,91

531,35

1009,68

2402,94

Ζωοτροφές

2369,14

848,50

1154,95

4372,59

Ακρόδρυα

3675,60

910,50

1654,80

6240,90

Εσπεριδοειδή

6246,89

875,45

5868,11

12990,45

Ελαιόδενδρα

33552,60

18112,10

43087,36

94572,06

Αµπέλια

8875,31

2109,40

4677,38

15662,09

Λοιπά

1775,60

1048,80

1549,04

4403,44

Αγρανάπαυση 151,50

75,00

368,30

594,80

ΣΥΝΟΛΟ

27737,30

64282,86

154019,10

φυτά

62008,94

Όσον αφορά την εγχώρια βιολογική παραγωγή, η ποικιλία των προϊόντων που περιλαµβάνει είναι ιδιαίτερα µικρή. Από τα στοιχεία του Πίνακα
γίνεται φανερό ότι η δραστηριότητα της πλειονότητας των βιοκαλλιεργητών
επικεντρώνεται επιλεκτικά σε ορισµένες µόνο, πολυετείς παρά µονοετείς,
καλλιέργειες. Ειδικότερα, η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τη σηµαντικότερη
βιολογική καλλιέργεια της χώρας: καταλαµβάνει περίπου το 60% της βιολογικά καλλιεργούµενης έκτασης και εµφανίζει σταθερά υψηλούς ετήσιους
ρυθµούς εξάπλωσης της τάξης του 6.4% κατά µέσο όρο την πενταετία 200498.
Οι υπόλοιπες σηµαντικές βιοκαλλιέργειες περιλαµβάνουν την αµπελοκαλλιέργεια (ιδίως για την παραγωγή οίνου και την καλλιέργεια κορινθιακής
σταφίδας µε καθαρά τοπικό χαρακτήρα) και την καλλιέργεια εσπεριδοειδών.
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Το ποσοστό των αµπελώνων παραγωγής οίνου αυξήθηκε στο 10% της
βιοκαλλιεργούµενης έκτασης το 2008 (+ 50% µέση ετήσια αύξηση εκτάσεων
την περίοδο 2004-98). Έτσι η αµπελοκαλλιέργεια γενικά αναδεικνύεται ως η
δεύτερη σηµαντικότερη (σε όρους εκτάσεων) πολυετής βιοκαλλιέργεια.
Αξιόλογες ακόµα είναι η βιοκαλλιέργεια εσπεριδοειδών, µε ποσοστό που
αυξήθηκε στο 8% της βιοκαλλιεργούµενης έκτασης (+53% µέση ετήσια
αύξηση εκτάσεων την περίοδο 2004-98), σιτηρών µε ποσοστό 7% (+35%
µέση ετήσια αύξηση εκτάσεων την περίοδο 2004-98) και ακρόδρυων µε
ποσοστό 4% (+80% µέση ετήσια αύξηση εκτάσεων την περίοδο 2004-98).
Αξιοσηµείωτη, τέλος, είναι η ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία των κηπευτικών.
Αν και η έκτασή τους διπλασιάζεται µεταξύ των περιόδων 2005 και 2006 και
τριπλασιάζεται µεταξύ των περιόδων 2006 και 2007, η καλλιέργειά τους
περιορίζεται συνολικά στα 1,5% της συνολικής βιοκαλλιεργούµενης έκτασης
το 2008.
Σε σχέση µε τα βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης, η παραγωγή τους
είναι σε ιδιαίτερα πρώιµο στάδιο στη χώρα µας. Σύµφωνα µε στοιχεία της
∆ηώ για το 200136, 108 επιχειρηµατίες ασχολούνται µε το χώρο, οι
περισσότεροι από τους οποίους στην Πελοπόννησο (29), τη Θεσσαλία (19)
και τη Στερεά Ελλάδα (19). Το βιολογικά εκτρεφόµενο κοπάδι στη χώρα µας
αποτελείται από 1.071 βοοειδή, 26.700 αιγοπρόβατα, 154 χοίρους, 25.800
πουλερικά, 35 βίσωνες και 373 κυψέλες.
Ο περιορισµός της βιολογικής παραγωγής σε µικρό αριθµό πολυετών
και µονοετών καλλιεργειών ερµηνεύονται µε ανάλογο τρόπο. Εξαρτάται, δηλαδή, από την ύπαρξη ικανοποιητικών επιδοτήσεων του κανονισµού 2078/92,
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Φρουτονέα (2002) Αφιέρωµα: η Βιολογική Γεωργία το 2002, Τεύχος 39, Απρίλιος
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την ύπαρξη ικανοποιητικής (ή µη) βιολογικής τεχνογνωσίας, και, πρωτίστως,
από την ύπαρξη διεξόδων στην εµπορία τους, κυρίως µέσω εξαγωγών, οι
οποίες

επιτρέπουν

παράλληλα

την

εξασφάλιση

υψηλότερων

τιµών

παραγωγού.
Στην περίπτωση της αµπελοκαλλιέργειας, το βιολογικά παραγόµενο
κρασί δείχνει να αποκτά, εκτός από τις εξαγωγές, και µια εγχώρια αγορά,
καθώς αρκετές επώνυµες ελληνικές οινοποιίες εισέρχονται στον κλάδο της
βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας37. Η βιολογική παραγωγή σταφίδας, αν και
έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα (περιοχή Αιγίου), παρουσιάζει µια δυναµική
στην εµπορία της, καθώς η συγκοµιδή εξάγεται σχεδόν στο σύνολό της από
την τοπική ένωση παραγωγών της Αιγιαλείας.
Ως προς τα στοιχεία της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων στη
χώρα µας, οι πέντε σηµαντικότερες οµάδες βιολογικών τροφίµων βάσει του
µεριδίου αγοράς που καταλαµβάνουν στη συνολική βιολογική αγορά την
περίοδο 2007-2008 και του ετήσιου ρυθµού αύξησης των πωλήσεών τους το
διάστηµα 2003-2007 είναι αντίστοιχα: α) λαχανικά: 30% και +60% β) ελιές
/ελαιόλαδο: 20% και +60% γ) σιτηρά: 15% και + 70% δ) φρούτα και καρποί:
15% και +40% και ε) κρασί: 10% και +50%. Από τα παραπάνω προκύπτει
άµεσα πρόβληµα αναντιστοιχίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης βιολογικών
προϊόντων (που θα αναλυθεί διεξοδικότερα στα επόµενα Κεφάλαια).
Έτσι, ενώ οι Έλληνες βιοκαλλιεργητές παράγουν κυρίως βιολογικό λάδι
και, δευτερευόντως, κρασί και εσπεριδοειδή, ο Έλληνας καταναλωτής εµφανίζεται να ζητά λαχανικά (και λάδι σε πολύ µικρότερη ποσότητα από την
παραγόµενη). Και ενώ τα πλεονάσµατα (συγκεκριµένα άνω του 80%) της
37

Φωτόπουλος Χ., Κρυστάλλης Α., 2003, Ο Έλληνας καταναλωτής βιολογικών προϊόντων.
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παραγωγής βιολογικού λαδιού και πορτοκαλιών κατευθύνονται µε ικανοποιητικές τιµές στις αγορές του εξωτερικού, η εγχώρια ζήτηση κηπευτικών,
λαχανικών και λοιπών φρούτων, καθώς και όλων των ζωικής προελεύσεως
βιολογικών προϊόντων, καλύπτονται από αθρόες εισαγωγές από ανταγωνιστικές χώρες (Ιταλία, Τουρκία κ.α).
Από την άποψη των καναλιών µέσω των οποίων διακινούνται τα βιολογικά προϊόντα στη χώρα µας, τουλάχιστον το 30% των βιολογικών λαχανικών,
φρούτων και σιτηρών διοχετεύθηκαν µέσω εξειδικευµένων καταστηµάτων
υγιεινής διατροφής και βιολογικών προϊόντων (των οποίων η ανάπτυξη,
ωστόσο, βρίσκεται σε βρεφικό στάδιο) και τουλάχιστον άλλο ένα 30% µέσω
απευθείας πωλήσεων. Τα σχετικά ποσοστά µέσω σουπερµάρκετ είναι πολύ
χαµηλότερα (10% για ελιές/ ελαιόλαδο και σιτηρά, 5% για κρασί και σχεδόν
1% για φρούτα και λαχανικά), αντίθετα µε ό,τι παρατηρεί κανείς σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε πιο αναπτυγµένη βιολογική αγορά (π.χ. Αυστρία,
∆ανία, Φιλανδία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Λουξεµβούργο, Σουηδία και
Νορβηγία).
Η είσοδος µεγάλων οικονοµικών οµίλων στην εµπορία των βιολογικών
προϊόντων στη χονδρική αλλά και στη λιανική πώληση σηµάδεψε το χρονικό
διάστηµα της διετίας 2000-2001.
Οι στόχοι που είχαν θέσει, ωστόσο, αυτοί οι οικονοµικοί όµιλοι δεν
έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, ώστε να υπάρχει αντιστάθµισµα των
σηµαντικών οικονοµικών επενδύσεων που έγιναν στον τοµέα, γεγονός που
κατά συνέπεια εγείρει την ανάγκη για αλλαγή στόχου και έχει δηµιουργήσει
µια ασαφή εικόνα για την εξέλιξή τους. Σε αυτή την κατάσταση είναι
χαρακτηριστικό ότι βρίσκεται η εταιρεία ΒΙΟΦΥΣΗ Α.Ε. Από την άλλη, η
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παλαιότερη στο χώρο εταιρεία ΒΙΟΖΕΥΣ Α.Ε. προχωρεί και αυτή σε
επαναπροσδιορισµό των στόχων της. Οι λοιπές µικρότερες χονδρεµπορικές
επιχειρήσεις συνεχίζουν τη λειτουργία τους χωρίς θεαµατικά προβλήµατα
αλλά και αποτελέσµατα.
Όσον αφορά τον τοµέα της λιανικής πώλησης, µετά την αλυσίδα ΑΒ
Βασιλόπουλος, που εδώ και 3 χρόνια έχει δώσει σηµαντικό χώρο στα βιολογικά προϊόντα, αρκετές ακόµα αλυσίδες σουπερµάρκετ δηµιούργησαν σταδιακά τη δική τους βιολογική γωνιά στα καταστήµατά τους. Επίσης, η ανάπτυξη από την Mediterranean Farm της αλυσίδας εξειδικευµένων καταστηµάτων Green Farm, καθώς και η είσοδος της ΕΒΙΚΑ τον τελευταίο χρόνο µε
τη δηµιουργία 1 Ο περίπου εξειδικευµένων καταστηµάτων είναι από τα πιο
σηµαντικά γεγονότα στο χώρο.
Συνολικά, στο χώρο της µεταποίησης δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα αρκετές δεκάδες επιχειρήσεων38, µε σηµαντικότερες αυτές που
ασχολούνται µε τη µεταποίηση ή/και εµπορία φρούτων και λαχανικών (114),
λιπών και ελαίων (89), οίνου (79), βρώσιµων ελιών (34), αλεύρων (29),
αρτυµάτων και καρυκευµάτων (19), αρτοσκευασµάτων (15), ζαχαρωδών (13),
χυµών (12) και λοιπών προϊόντων (38).
Η επιπλέον τιµή που απολαµβάνουν οι παραγωγοί στην εγχώρια
αγορά κατά µέσο όρο την περίοδο 2007-2008 ήταν39: +3050% για τα
λαχανικά, +10-20% για τα σιτηρά, +20-50% για τα φρούτα, + 15-20% για τις
ελιές / ελαιόλαδο και + 10-20% για το κρασί. Οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις στην
τιµή που πλήρωσαν οι καταναλωτές ήταν +50-100% (για τα λαχανικά, +3038

Φρουτονέα (2002) Αφιέρωµα: η Βιολογική Γεωργία το 2002, Τεύχος 39, Απρίλιος
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50% για τα σιτηρά, +25-50% για τις ελιές /ελαιόλαδο και +20-60% για το
κρασί).
1.7.ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
Το ελαιόλαδο από τα αρχαία χρόνια χρησιµοποιήθηκε σε τοπικές εφαρµογές
κατά των δερµατικών παθήσεων µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Φαίνεται ότι ο
ρόλος του στην περίπτωση αυτή οφείλεται στη δράση της βιταµίνης Ε. Το
ελαιόλαδο δρα προστατευτικά στο δέρµα από την ακτινοβολία καθώς και
κατευναστικά στους πόνους από κάποια έντοµα40
Σύµφωνα µε έρευνα των Christakis et al. (1980)41 το ελαιόλαδο προλαµβάνει
ορισµένες ασθένειες του ήπατος και παρουσιάζει αξιόλογη ευεργετική δράση
στη θεραπεία του διαβήτη. Επίσης ότεξαιτίας της µεγάλης του περιεκτικότητας
στο µονοακόρεστο ελαϊκό οξύ προστατεύει τον οργανισµό από τη δηµιουργία
θροµβώσεων

42

αλλά δρα και ευνοϊκά στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού

συστήµατος, στα εγκεφαλικά οστά, και του αγγειακού συστήµατος και στην
σωστή ανάπτυξη των παιδιών

43

Η ευνοϊκή δράση του ελαιόλαδου στην

ανάπτυξη των νεαρών οργανισµών σύµφωνα µε τους Crawford et al. (1980)
αποδίδεται στο ρόλο που διαδραµατίζει το ελαϊκό οξύ που βρίσκεται σε
µεγάλη ποσότητα στο ελαιόλαδο. Επίσης πολύ αξιόλογος είναι ο ρόλος του
40

Hurley J. (1919). The tree, the olive the oil in the old and new world. Trustee Albany
College of pharmacy. Trustee of Ray Brook. Tubercular Sanitarium Member State of
Pharmacy
41
Christakis G., Fordyce Μ. Κ. and Kurtz C.S. (1980). The biological aspects of olive oil.
Proceedings on the third International Congress on the biological value of olive oil. Έκδοση
Ι.Υ.Ε. Χανίων σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιόλαδου. Χανιά-Κρήτη, 8-12
Σεπτεµβρίου.
42
Κυριτσάκης, Α. (1988). Βιολογικές και ’λλες Ιδιότητες του Ελαιολάδου στο Το Ελαιόλαδο.
Agricultural Cooperative Editions, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 285-294.
43

Grawford M.A., Diupy P. and Slevens P. (1980). The role of dietary fats in the preparation
for pregnancy, for foetal and neonate development. Proceedings of the third international
Congress on the biological value of olive oil. Έκδοση Ι.Υ.Ε. Χανίων σε συνεργασία µε το
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιόλαδου, Χανιά-Κρήτη, 8-12 Σεπτεµβρίου.
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λινελαϊκού οξέος το οποίο συναντάται στο ελαιόλαδο στην ίδια περίπου
περιεκτικότητα µε το µητρικό γάλα.
Τα λιπαρά οξέα λινελαϊκό (∆9,12C18:2) και α-λινολενικό (∆9,12,15C18:3) είναι
απαραίτητα λιπαρά οξέα τα οποία δεν γίνεται

να βιοσυντεθούν από τον

άνθρωπο και συνιστούν τον προάγγελο βιοσύνθεσης των προσταγλανδινών,
των προστακυκλινών και των θροµβοξανών των οµάδων n-6 και n-3.
Απρόσκοπτη βιοσύνθεση των ουσιών αυτών σχετίζεται µε µειωµένο αριθµό
παθήσεων του καρδιοαγγειακού συστήµατος του ανθρώπου δεδοµέµης της
αύξησης της HDL-χοληστερόλης στον ορό του αίµατος και συνεπώς µείωσης
της παρουσίας αθηρωµατικών πλακών στο αίµα

44

Είναι γνωστό επίσης, ότι η

υπερκατανάλωση πολυακόρεστων ελαίων ή γενικά ο υπερεµπλουτισµός της
δίαιτας µε τέτοιες λιπαρές ύλες (πολυακόρεστες), έχει δηµιουργήσει πολλά
ερωτηµατικά και έχουν διατυπωθεί αρκετές επιφυλάξεις.
Είναι γνωστό ότι ο οργανισµός του ανθρώπου χρειάζεται οπωσδήποτε τα
απαραίτητα πολυακόρεστα οξέα λινελαϊκό και α-λινολενικό και ότι η έλλειψη
των οξέων αυτών δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα. Ιδιαίτερο δε ρόλο, στη
διατροφή, δεν έχει το µόνο το αθροιστικό σύνολο των πολυακορέστων
λιπαρών οξέων (λινελαϊκό - α-λινολενικό) αλλά η µεταξύ τους σχέση

45

Ενώ

όµως είναι διαπιστωµένη η αναγκαιότητα της παρουσίας των πολυακορέστων
λιπαρών οξέων, στη δίαιτα, θα ήταν ίσως παρακινδυνευµένο να δεχτούµε ότι
η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης πολυακoρέστων ελαίων αποτελεί τη

44

Beare-Rogers J.L. (1988). Nutritional attributes of fatty acids. Journal of the American Oil
Chemists' Society, 65, 91-95.
45
Emken E.A. (1983). Biochemistry of unsaturated fatty acid isomers. Journal of the
American Oil Chemists' Society, 60, 995-1003.
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µόνη λύση αφού, όπως προαναφέρθηκε, έχουν εκδηλωθεί προβλήµατα από
την αυξηµένη κατανάλωση τους.
Σύµφωνα µε µελέτη των

Christakis et al. (1980)46 αποδίδουν την υψηλή

βιολογική αξία του ελαιόλαδου στα παρακάτω χαρακτηριστικά του:



Στην καλή σχέση των κορεσµένων και των µονοακορέστων λιπαρών
οξέων.



Στην καλή σχέση µεταξύ της βιταµίνης Ε και των πολυακόρεστων
λιπαρών οξέων (κυρίως λινελαϊκό οξύ)



Στην

παρουσία

φυσικών

αντιοξειδωτικών

ουσιών

σε

άριστη

συγκέντρωση.


Στην παρουσία του λινελαϊκού οξέος σε ποσοστό 10%, περίπου,
ποσοστό που βρίσκεται µέσα στα όρια των απαιτήσεων του
οργανισµού, σε βασικά λιπαρά οξέα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του
και όταν το ελαιόλαδο χρησιµοποιείται σαν µόνη πηγή λιπαρών.



Στη µεγάλη περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακα σκουαλένιο, ο οποίος
διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο στο µεταβολισµό.

46

Christakis G., Fordyce Μ. Κ. and Kurtz C.S. (1980). The biological aspects of olive oil.
Proceedings on the third International Congress on the biological value of olive oil. Έκδοση
Ι.Υ.Ε. Χανίων σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιόλαδου. Χανιά-Κρήτη, 8-12
Σεπτεµβρίου.
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1.7.1. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Το ελαιόλαδο, υπερτερεί έναντι όλων των άλλων λιπαρών σωµάτων που
χρησιµοποιούνται στη διατροφή του ανθρώπου, είτε αυτά προέρχονται από το
φυτικό, είτε από το ζωικό βασίλειο. Η θερµιδική του αξία είναι ίδια µε εκείνη
των άλλων λιπαρών ουσιών (9 Μ.Θ. κατά γραµµάριο), τα άλλα όµως ποιοτικά
του χαρακτηριστικά είναι τέτοια, ώστε να του εξασφαλίζουν προβάδισµα σε
ό,τι αφορά τη θρεπτική, τη βιολογική και την υγιεινολογική του αξία.

Το ελαιόλαδο προέρχεται από το µεσοκάρπιο και όχι από ελαιούχους
σπόρους, το ίδιο δε το λάδι στη διάρκεια της διαχωρίσεως του δρα ως µη
πολικός διαλύτης και εκχυλίζει από το µεσοκάρπιο ουσίες αρωµατικές και
γευστικές.
Οι περισσότερες από αυτές είναι µη πολικές ή ελάχιστα πολικές και µερικές
έχουν αντιοξειδωτική δράση. ∆ιαχωρίζεται από την ελαιοζύµη (προϊόν
αλέσεως ολόκληρου του καρπού) µόνο µε φυσικές µεθόδους (πίεση,
απόσταξη, φυγοκέντριση ή συνδυασµό αυτών) και δεν υποβάλλεται σε
διαδικασίες εξευγενισµού (εξουδετέρωση της οξύτητας, αποχρωµατισµό,
απόσµηξη κ.τ.λ.) στις οποίες υποβάλλονται όλα σχεδόν τα σπορέλαια, όταν η
οξύτητα του είναι κάτω του 5% και επίσηµα κάτω του 3% σε ελαϊκό οξύ. Το
ελαιόλαδο της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζεται ως παρθένο για να ξεχωρίζει
από το υποβαθµισµένο (lamp ante) και το πυρηνέλαιο, δηλαδή τους δύο
τύπους ελαιολάδου που υποβάλλονται σε διαδικασίες εξευγενισµού.

Το

παρθένο ελαιόλαδο δεν είναι καθαρή λιπαρή ουσία , όπως όλες οι άλλες,
αλλά ελαιούχος (µούστος που περιέχει 300 περίπου συστατικά πολύ βασικά
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για τον ανθρώπινο οργανισµό όπως για παράδειγµα αιθέρες, αλκοόλες,
αλειφατικές και αρωµατικέςεστέρες, στερόλες βιταµίνες, φαινολικές ουσίες
κ.α.). Για το λόγο αυτό περιέχει άρωµα και γεύση που είναι χαρακτηριστικά
που οφείλονται στην ποιότητα του λόγω των µικροσυστατικών που περιέχει
και όχι στα τριγλυκερίδια, τα οποία είναι άγευστα και άοσµα λόγω του
µοριακού τους βάρους.
Το παρθένο ελαιόλαδο είναι η µόνη λιπαρή ουσία που τρώγεται ακατέργαστη,
όπως και το σησαµέλαιο από το σύνολο των σπορέλαιων. Το ελαιόλαδο
γενικά και ιδιαίτερα το παρθένο έχει αρµονική χηµική σύσταση, ειδικότερα:
Είναι µέσης ακορεστότητας µε αριθµό ιωδίου 80-81 έναντι 130-200 των
κοινών σπορέλαιων.
Επίσης περιέχει σε πολύ υψηλό ποσοστό το µονοακόρεστο ελαϊκό οξύ 6383% του συνόλου των λιπαρών του οξέων, ενώ ταυτόχρονα είναι επαρκώς
εφοδιασµένο για τον ανθρώπινο οργανισµό µε ουσιώδη λιπαρά οξέα. Το ίδιο
είναι πλούσιο σε σαπωνοποίητα συστατικά σε τοκοφερόλες, φαινόλες κ.τ.λ.
Εµφανίζει ασυνήθιστα υψηλή αντοχή στο τάγισµα που είναι αλλοίωση βαριάς
µορφής για όλες τις λιπαρές ουσίες. Μέσω της ταγγίσεως το µόριο των
λιπαρών οξέων αποικοδοµείται προς παράγωγα, που δεν είναι µόνο δύσοσµα
και κακόγευστα, αλλά και επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισµό.
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Πίνακας 1: Θρεπτική ανάλυση ελαιόλαδου
Θρεπτικά συστατικά

σε 100g

σε 1 κουταλιά της σούπας
ή 13,5g

Ενέργεια kcal

884

119

συνολικά g

100

13.5

κορεσµένα g

13,81

1,86

µονοακόρεστα g

72,96

9,85

πολυακόρεστα g

10,52

1,42

βιταµίνη Ε (α-τοκοφερόλη) mg

13,35

1,94

τοκοφερόλη β mg

0,11

0,01

τοκοφερόλη γ mg

0,83

Λίπη

φυτικές στερόλες mg
Βιταµίνες

0,11
βιταµίνη Κ mcg

60,2

8,1

Πηγή: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 22
(2009)

Το ελαιόλαδο έχει αυξηµένη αντοχή στο τάγισµα και αυτό οφείλεται στους
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εξής λόγους:
1.

Στη µέση ακορεστότητα των τριγλυκεριδίων του

2.

Στην αυξηµένη περιεκτικότητα του σε τοκοφερόλες που έχουν
βιταµινική αξία και αντιοξειδωτική ενεργότητα.

3.

Στην

αυξηµένη

εξασφαλίζουν

περιεκτικότητα

γεύση

και

σε

προστασία

φαινολικές
από

το

ουσίες
τάγισµα.

που
Οι

πολυφαινόλες εκχυλίζονται από το µεσοκάρπιο, αλλά και από τα
φύλλα που συµπτωµατικά αλέθονται µαζί µε τον καρπό.
4.

Στην

αυξηµένη

περιεκτικότητα

σε

ελαϊκό

οξύ,

που

είναι

µονοακόρεστο οξύ και έτσι υπάρχει σταθερότητα έναντι του
ταγίσµατος σε όλα τα φυτικά έλαια.
Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που παράγεται κυρίως στις χώρες γύρω
από την λεκάνη της Μεσογείου, µε την µεγαλύτερη παραγωγή να έχουν τα
κράτη της Ευρώπης. Η παραγωγή ελαιολάδου εξαρτάται πάρα πολύ από τις
κλιµατολογικές συνθήκες και έτσι πρέπει συνεχώς να καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την
εντατικοποίηση των ενεργειών προώθησης µε αντικειµενικό σκοπό τη
διατήρηση ισορροπίας ανάµεσα σε προσφορά και ζήτηση.
Η σηµερινή αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, µε την επακόλουθη
αυξανόµενη διεθνοποίηση των αγορών και των εµπορικών συναλλαγών,
οδήγησε στην καθιέρωση κοινά αποδεκτών προτύπων µε την ανάπτυξη
συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας.
Η

διασφάλιση

ποιότητας

αφορά

τις

σχεδιασµένες

και

συστηµατικές

δραστηριότητες, όταν αυτό απαιτείται, προκειµένου να παρέχεται επαρκής
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εµπιστοσύνη ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τις συγκεκριµένες απαιτήσεις για
ποιότητα.
Το ελαιόλαδο, όπως και κάθε άλλο λίπος ή έλαιο, αποδίδει στον οργανισµό
τον ίδιο αριθµό µεγάλων θερµίδων που είναι 9,3 για κάθε γραµµάριο
καταναλούµενης λιπαρής ύλης (9,3 Kcal/g) 47

Το ελαιόλαδο µπορεί να καταναλωθεί αµέσως µετά την παραλαβή τους χωρίς
καµιά επεξεργασία διατηρώντας τα σπουδαία συστατικά του (γευστικάαρωµατικά), που περιέχει όταν βρίσκεται στον ελαιόκαρπο, τα οποία και του
προσδίδουν ιδιαίτερη γευστικότητα που το ξεχωρίζει από τα άλλα φυτικά
έλαια.
Η αφοµοίωση του ελαιόλαδου από τον οργανισµό, είναι αξιοσηµείωτη. Ο
βαθµός αφοµοίωσης του λαδιού αυτού µπορεί να φτάσει το 98%

48

Εξαιτίας

της µεγάλης αφοµοίωσης του ελαιόλαδου, διευκολύνεται και η απορρόφηση
των λιποδιαλυτών βιταµινών οι οποίες περιέχονται σ' αυτό. Περαιτέρω, έχει
διαπιστωθεί

ότι το ελαιόλαδο βοηθά και στην πέψη των άλλων λιπαρών

υλών, γιατί διευκολύνει τις εκκρίσεις του πεπτικού συστήµατος και της χολής
και διεγείρει το ένζυµο παγκρεατική λιπάση 49
Το ελαιόλαδο κάνει καλό στο µεταβολισµό της ενδογενούς χοληστερόλης.
Σε γενικές γραµµές οι καλές ιδιότητες του ελαιόλαδου όσον αφορά το πεπτικό

47

Ratledge C. (1984). Microbial conversions of alkanes and fatty acids. Journal of the
American Oil Chemists' Society, 61, 447-453.
48
Fedeli Ε. (1977). Lipids of olives. Progress in the Chemistry of Fats and other Lipids. 15:57.
Pergamon press, printed in Great Britain.
49
Casares R. (1969). La digestibilidab del aceite de oliva. International Congress on the
biological value of olive oil. Lucca Italy, Minerva Medica Torino.
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σύστηµα οφείλονται στη χηµική του σύνθεση και στις καλές οργανοληπτικές
του ιδιότητες

50

Το ελαιόλαδο αφοµοιώνεται από τον οργανισµό του

ανθρώπου, σε ιδανικό βαθµό µε τα λιπαρά οξέα που περιέχει , διευκολίνει τις
εκκρίσεις της χολής και χλωροφύλλη η οποία διευκολύνει την αφοµοίωση
του.51
1.7.2.ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Το ελαιόλαδο αποτελεί προτεραιότητα στη καθηµερινή διατροφή της
Μεσογειακής ∆ιατροφικής Πυραµίδας και το κύριο έλαιο που καταναλώνουµε
εδώ και πολλά χρόνια.

50

Κυριτσάκης, Α. (1988). Βιολογικές και ’λλες Ιδιότητες του Ελαιολάδου στο Το Ελαιόλαδο.
Agricultural Cooperative Editions, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 285-294.
51
ΕΦΕΤ Υπουργείο Ανάπτυξης
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Μελέτες έχουν αποδείξει ότι το ελαιόλαδο προστατεύει τη καρδιά και έχει
αντικαρκινική δράση, που οφείλονται στη σύστασή του. µιας και είναι φτωχό
σε κορεσµένα λιπαρά οξέα, τα οποία βλάπτουν την υγεία της καρδιάς και των
αγγείων και αυξάνουν την τάση δηµιουργίας αθηρωµατικής πλάκας. Αντίθετα,
είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά που προάγουν την υγεία της καρδιάς
και βελτιώνουν το λιπιδαιµικό προφίλ µειώνοντας την 'κακή' (LDL)
χοληστερόλη.
Το ελαιόλαδο είναι γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του δράσεις (κυρίως
βιταµίνη Ε) και βιοενεργών συστατικών (καροτενοειδή, πολυφαινόλες,
φλαβονοειδή) που συµπληρώνουν το αντιοξειδωτικό κοκτέιλ και µε την υψηλή
θρεπτική του αξία έχει αντιγηραντικές ιδιότητες και σχετίζεται µε τη µακροζωία.
Είναι πλούσιο σε θερµίδες µιας και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο µας
δίνει περίπου 45 θερµίδες. Μπορούµε λοιπόν να συνειδητοποιήσουµε πόσο
επιβαρύνουµε θερµιδικά το γεύµα ή την σαλάτα µας εάν προσθέσουµε πολύ
ελαιόλαδο. ∆εν είναι τυχαίο ότι η αυξηµένη κατανάλωση λίπους από τη
διατροφή σχετίζεται διεθνώς µε το πρόβληµα της παχυσαρκίας. Μπορούµε
και είναι σκόπιµο να ωφελούµαστε από

τη γεύση και τις ιδιότητες του

ελαιόλαδου στο καθηµερινό µας γεύµα, αλλά να θυµόµαστε ότι το 'κλειδί' της
υγιεινής διατροφής είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα
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1.8. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ
H χονδρική πώληση αποτελεί τον πιο διαδεδοµένο τρόπο διακίνησης
ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ προϊόντων παγκοσµίως αλλά και στη χώρα µας (Lin, C., Milon, J,
1995:58-71), εξαιτίας των κατωτέρω αναφερόµενων πλεονεκτηµάτων και των
εξαγωγικών δυνατοτήτων πολλών προϊόντων52.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

δυνατότητα προγραµµατισµού της

σχετικά χαµηλές τιµές

παραγωγής

δεν απαιτείται διαλογή, τυποποίηση

µεγάλο

& συσκευασία

εµπορεύσιµου προϊόντος («φύρα»)

γίνεται

απορρόφηση

όλης

της

αποθηκευτικοί

χώροι από τον παραγωγό

52

ελέγχου

των

µη

τελικών

καταναλωτές

«µία κι έξω»

απαιτούνται

αδυναµία

ποσοστό

τιµών των προϊόντων προς τους

παραγωγής

δεν

σχετικά

αδυναµία

µεταποίησης

των

προϊόντων

Lin, C., Milon, J. (1995), "Consumption choices concerning the genetically engineered,

organically grown, and traditionally grown", in Stewart, P. (Eds),Knowledge Technology and
Policy, Vol. 13 No.1, pp.58-71.
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δεν απαιτούνται µετά-συλλεκτικές

απώλεια

ενδεχοµένως

της

διαδικασίες

αναγνωρισιµότητας των προϊόντων
όταν υπάρχει ανάµιξη προϊόντων

δεν απαιτούνται µέσα και δίκτυο

µεγάλο διάστηµα αποπληρωµής

διανοµής

µικρή διασπορά κινδύνου ως προς
τα είδη καλλιέργειας

1.8.1. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ
SUPER MARKETS
Αποτελεί έναν ολοένα και αυξανόµενο τρόπο διακίνησης Βιολογικών
προϊόντων στη χώρα µας, εξαιτίας κυρίως της καλύτερης οργάνωσης πολλών
µικρών

µονάδων

παραγωγής

(π.χ.

θερµοκήπια,

µικρές

οικοτεχνίες

µεταποίησης). Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες µονάδες που «τοποθετούν»
προϊόντα τους σε αλυσίδες super markets.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

µεγάλος

αριθµός

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

υποψήφιων

πελατών

απαιτείται
συσκευασία
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τυποποίηση

&

ευκολία

στη

δυνατότητα

απαιτούνται

µέσα

&

δίκτυο

αναγνώρισης από τον καταναλωτή

διανοµής

προσφέρεται

επικρατεί µεγάλος ανταγωνισµός

η

δυνατότητα

επίτευξης υψηλής προστιθέµενης

από οµοειδή προϊόντα

αξίας

υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης

έχουµε

και σε άλλα προϊόντα

αποπληρωµής

υπάρχει

δυνατότητα

µεταποίησης

προϊόντων

µερικής
(π.χ.

τουρσί, µαρµελάδα)

µικρό

σχετικά

«ρίσκο»

µέσο-µεγάλο

διάστηµα

απαιτείται µεγάλη σχετικά γκάµα
προϊόντων
«για να µπεις στην αγορά»

µε

τη

διασπορά των πελατών

αδυναµία περαιτέρω ενηµέρωσης
των καταναλωτών

Πηγή: Σύνδεσµος Θεσσαλίας(2006),∆ιαγνωστική έκθεση, Πληροφόρηση
και Υποστήριξη των Καταναλωτών, σελ 6-21
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1.8.2.

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ

ΠΩΛΗΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αποτελεί επίσης έναν ολοένα και αυξανόµενο τρόπο διακίνησης
Βιολογικών προϊόντων στη χώρα µας, εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης πολλών
τέτοιων µικρών αλλά και µεγαλύτερων καταστηµάτων σε όλες τις περιοχές της
χώρας µας και όχι µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

οι πωλήσεις είναι προσωπικές και

απαιτείται δίκτυο διανοµής

γίνεται

ενηµέρωση

στους

καταναλωτές

υπάρχει η δυνατότητα πώλησης

απαιτείται

προϊόντων

προϊόντων

«χύµα»

κατάστηµα

αν

ελέγχεται

το

µεγάλη

γκάµα

και

πιστοποιείται

υπάρχει
των

δυνατότητα

προϊόντων

βελτίωσης
µέσα

από

υπάρχει µεγάλο σχετικά «ρίσκο»
µε τη µεγάλη διασπορά πελατών

παρατηρήσεις των καταναλωτών

υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής

απαιτείται

απόψεων

προώθηση και τη διανοµή των

µεταξύ

πωλητή

και

καταναλωτών

προϊόντων
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χρόνος

για

την

δίνεται η ευκολία σε βελτιώσεις και

επικρατεί µεγάλος ανταγωνισµός

των

από οµοειδή προϊόντα

προϊόντων

(π.χ.

της

συσκευασίας)

υπάρχει

µεγάλο

διάστηµα

αποπληρωµής

Πηγή: Σύνδεσµος Θεσσαλίας(2006),∆ιαγνωστική έκθεση, Πληροφόρηση
και Υποστήριξη των Καταναλωτών, σελ 6-21

1.9. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Αποτελεί έναν παραδοσιακό τρόπο διακίνησης ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ προϊόντων
από το ξεκίνηµα της παραγωγής τέτοιου είδους προϊόντων στη χώρα µας.
Σήµερα διακινούνται καθηµερινά περισσότεροι από 5-7 τόνοι ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ
νωπών προϊόντων στις αγορές ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ προϊόντων µόνον της Αθήνας
(όπου λειτουργούν περισσότερες από 10 αγορές), καθώς επίσης σηµαντικές
ποσότητες διακινούνται και σε άλλες πόλεις (π.χ. Θεσσαλονίκη, Σέρρες,
Καρδίτσα).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ακόµη

χάσιµο πολύτιµου χρόνου από την

και

εργασία

των

ποιοτικά

κατώτερων

προϊόντων

δεν

απαιτείται

τυποποίηση

και

συσκευασία

απαιτείται κατάλληλη υποδοµή
(π.χ. αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία)

έχουµε πώληση τοις µετρητοίς

οι

µεγάλες

αποστάσεις

των

περισσότερων αγροκτηµάτων από τα
µεγάλα αστικά κέντρα

επιτυγχάνουµε υψηλές σχετικά τιµές

ανυπαρξία

κατάλληλων

ακόµα και για τα β΄ και γ΄ διαλογής

στήριξης από τους ∆ήµους

δοµών

προϊόντα

δεν απαιτείται δίκτυο διανοµής

απαιτείται

κατάλληλο

µεταφορικό

µέσο

υπάρχει άµεση και καθηµερινή επαφή
µε τους καταναλωτές

Πηγή: Σύνδεσµος Θεσσαλίας(2006),∆ιαγνωστική έκθεση, Πληροφόρηση και
Υποστήριξη των Καταναλωτών, σελ 6-21
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1.9.1. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο τρόπος αυτός πώλησης δεν είναι ανεπτυγµένος στην Ελλάδα, ενώ
αντιθέτως

είναι

πολύ

διαδεδοµένος

χώρες(Stewart, P,2000:58-71),

53

στις

περισσότερες

ευρωπαϊκές

. Εκτιµούµε ότι σύντοµα, αφενός µεν µε την

ανάπτυξη του οίκο και αγροτουρισµού, αφετέρου δε µε την κατάλληλη
οργάνωση και υποδοµή πολλών αγροκτηµάτων, θα αποτελέσει ένα πολύ
ενδιαφέροντα τρόπο προώθησης και πώλησης ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ προϊόντων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς και

απαιτείται η δηµιουργία κατάλληλων

άλλων υπηρεσιών (π.χ. οικο- & αγρο-

χώρων υποδοχής

τουρισµός)

η πώληση γίνεται τοις µετρητοίς

απαιτείται ασφαλής και οµαλή οδική
σύνδεση

υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς

απαιτούνται

(µερικώς) µεταποιηµένων προϊόντων

ψυγεία

53

εγκαταστάσεις

και

Stewart, P. (2000), "Consumption choices concerning the genetically engineered,

organically grown, and traditionally grown", Knowledge Technology and Policy, Vol. 13 No.1,
pp.58-71.
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υπάρχει

άµεση

επαφή

µε

τους

απαιτούνται επιπλέον γνώσεις για
την επίτευξη πωλήσεων

καταναλωτές

η συνήθως µεγάλη απόσταση των
κτηµάτων από τα αστικά κέντρα

1.9.2. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΕΣΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπάρχουν και λειτουργούν ήδη σε αρκετές πόλεις της χώρας µας (π.χ.
Χανιά, Κέρκυρα, Ηράκλειο) τέτοιες µορφές οργάνωσης των παραγωγών µε
πολύ καλά αποτελέσµατα και αναµένεται να υπάρξει σηµαντική αύξηση
παρόµοιων περιπτώσεων.
Ο συγκεκριµένος τρόπος παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήµατα που
παρατηρούνται και στους 5 προαναφερόµενους τρόπους πώλησης, απαιτεί
όµως πολύ καλύτερη οργάνωση όλων των επιµέρους παραµέτρων
(οργάνωση παραγωγής, µεταποίησης, πωλήσεων). Επιπλέον παρουσιάζει το
πλεονέκτηµα ότι παρέχει άµεση επαφή µε τους καταναλωτές, διαρκή
ενηµέρωση των καταναλωτών από τους ίδιους τους βιοκαλλιεργητές,
δυνατότητα άµεσης καταγραφής των αναγκών των καταναλωτών και
δυνατότητα ρύθµισης της προσφοράς ειδών σε σχέση µε τη ζήτηση. Η
δηµιουργία όµως τέτοιων χώρων έκθεσης και πώλησης σε σχετικά µεγάλα
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αστικά

κέντρα,

αποκλείει

τους

κατοίκους

αποµακρυσµένων

περιοχών(Thompson, G,1998:1113-18), 54.

1.10. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όσον αφορά στα νωπά Βιολογικά προϊόντα οι προδιαγραφές που
έχουν κυριαρχήσει στην αγορά έχουν ουσιαστικά θεσπιστεί από τις µεγάλες
αλυσίδες των super markets και είναι ιδιαίτερα υψηλές και αυστηρές ως προς
τα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σύµφωνα µ΄ αυτές τις
προδιαγραφές, τα νωπά Βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να είναι πλήρως
αναπτυγµένα, φυσιολογικά ώριµα, καθαρά και στεγνά, µε ανάπτυξη
ισορροπηµένη και αντιπροσωπευτική της ποικιλίας τους, «υγιή» και
απαλλαγµένα από κάθε είδους ασθένεια και εντοµολογικές προσβολές, χωρίς
σκισίµατα, µηχανικά τραύµατα και σπασίµατα, µε σταθερό και συνεχές χρώµα
στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Επιπλέον, απαιτείται να γίνεται διαχωρισµός
µε βάση το µέγεθος, το οποίο προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό τόσο τη
δυνατότητα εµπορίας τους όσο και την τιµή τους.
∆ιαπιστώνουµε ότι οι ζητούµενες προδιαγραφές από τις µεγάλες
αλυσίδες των super markets και των ειδικών καταστηµάτων Βιολογικών
προϊόντων για αρκετά νωπά προϊόντα (στις δύο προαναφερόµενες
κατηγορίες καταστηµάτων διακινείται το 60-70% των νωπών Βιολογικών
προϊόντων),

απέχουν

σηµαντικά

από

τις

πραγµατικές

δυνατότητες

παραγωγής τους. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι είναι αδύνατη η παραγωγή

54

Thompson, G. (1998), "Consumer demand for biological foods: what we know and what we

need to know", American Journal of Economics, Vol. 80 No.5, pp.1113-18
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προϊόντων που να καλύπτουν τις παραπάνω υψηλές προδιαγραφές, αλλά το
ποσοστό αυτών στο σύνολο της παραγωγής δεν υπερβαίνει το 40-60%, κατά
συνέπεια υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα διάθεσης του υπολοίπου της
παραγωγής(Σύνδεσµος Θεσσαλίας,2006:6-21)55.
Το ζητούµενο λοιπόν από την πλευρά των βιοκαλλιεργητών είναι σε
πρώτη φάση να βελτιώσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νωπών
προϊόντων τους, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των εµπορεύσιµων προϊόντων
(Α΄ διαλογής προϊόντα), τα οποία αποφέρουν τις καλύτερες τιµές και
ταυτόχρονα αυξάνουν την αξιοπιστία και βελτιώνουν την εικόνα των
Βιολογικών προϊόντων και σε δεύτερη φάση να ενεργοποιηθούν και άλλοι
τρόποι διάθεσης Βιολογικών προϊόντων γι’ αυτά που δεν πληρούν τις
προαναφερόµενες υψηλές προδιαγραφές (Β΄ διαλογής προϊόντα), τα οποία
θα διακινηθούν επίσης σαν Βιολογικά και θα καταλήξουν είτε στη µεταποίηση
(µαρµελάδες, γλυκά, τουρσιά κλπ.), είτε µέσω των λαϊκών αγορών βιολογικών
προϊόντων (µε µικρότερη φυσικά τιµή) στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Οι
βιοκαλλιέργειες υποστηρίζουν την άποψη ότι δεν θα πρέπει να είναι τα
µακροσκοπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιολογικών προϊόντων αυτά που
καθορίζουν τους όρους διακίνησής τους και την τιµή τους. Αντίθετα θα πρέπει
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά να είναι εκείνα που θα πρέπει να έχουν τη
µεγαλύτερη σηµασία και βαρύτητα, τόσο ως προς τις δυνατότητες εµπορίας
τους όσο και στη διαµόρφωση της τιµής.
Η παραπάνω άποψη θα µπορούσε να υποστηριχθεί βασίµως στην
περίπτωση που υπήρχαν αντικειµενικοί παράγοντες αδυναµίας παραγωγής
55

Σύνδεσµος Θεσσαλίας(2006),∆ιαγνωστική έκθεση, Πληροφόρηση και Υποστήριξη των

Καταναλωτών, σελ 6-21
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Βιολογικών

προϊόντων

µε

άριστα

χαρακτηριστικά

(παντελής

έλλειψη

τεχνογνωσίας, ανυπαρξία εφοδίων ή φυτο-προστατευτικών µέσων κλπ.),
όµως όπως πολύ καλά γνωρίζουµε, τα βιολογικά προϊόντα µπορούν να
παραχθούν µε συγκεκριµένες µεθόδους που µπορούν να προσδώσουν πολύ
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις και αδυναµίες
για αρκετά προϊόντα (π.χ. αχλάδι), όµως το µεγαλύτερο ποσοστό των
βιολογικών προϊόντων φαίνεται ότι µπορούν να παραχθούν µε σχεδόν άριστα
µακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε ας µην ξεχνάµε ότι πολλά νωπά
προϊόντα που κατά καιρούς εισάγονται παρουσιάζουν άριστα µακροσκοπικά
χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές τυποποίησης και συσκευασίας τους είναι
επίσης πολύ υψηλού επιπέδου.
Όσον αφορά στα µεταποιηµένα βιολογικά προϊόντα οι προδιαγραφές
που απαιτούνται είναι κι εδώ πολύ περισσότερο αυστηρές και υψηλές σε
σχέση µε τα συµβατικά προϊόντα. Η διαφοροποίησή τους από τα συµβατικά
προϊόντα αφορά στην εφαρµογή διαφόρων σύγχρονων συστηµάτων ελέγχου
ποιότητας και υγιεινής στα διάφορα στάδια µεταποίησης (ISO, HACCP κλπ.),
στην προσθήκη φυσικών ουσιών σαν συντηρητικά και στη γνωστοποίηση της
παρασκευαστικής διαδικασίας ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή του ελέγχου
σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους.
Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας καλύπτουν σχεδόν όλη τη γκάµα των
γεωργικών προϊόντων εκτός από ορισµένα προϊόντα όπως είναι ο καπνός, τα
ζαχαρότευτλα και άλλα, µικρότερης σηµασίας προϊόντα. Από την άποψη αυτή
τα Βιολογικά προϊόντα δεν µπορούν να θεωρηθούν οµοιογενή σε σχέση µε
την παραγωγή, την µεταποίηση και την επεξεργασία τους. Από καταναλωτική
άποψη όµως, ο όρος «Βιολογικά προϊόντα» χρησιµοποιείται ευρέως για τον
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προσδιορισµό ενός «οµοιογενούς» προϊόντος ασφαλούς για την υγεία,
πολλές φορές πιο νόστιµου από τα συµβατικά τρόφιµα και σίγουρα µε
λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Το γεγονός της συνύπαρξης
παραγωγών,

µεταποιητικών

επιχειρήσεων

και

καταστηµάτων

που

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας,
ενισχύει την προαναφερόµενη άποψη ότι τα Βιολογικά προϊόντα αποτελούν
ένα – τρόπο τινά – ενιαίο, ξεχωριστό προϊόν, µε ειδική σηµασία όχι µόνο στον
τοµέα της διατροφής, αλλά και σε περισσότερους τοµείς και δραστηριότητες
της κοινωνίας µας. Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, υποστηριζόµενα από
ένα µοναδικό, ολοκληρωµένο σύστηµα για το οποίο υπάρχει σαφής
Κανονισµός σε επίπεδο Ε.Ε. που καλύπτει όλους τους τοµείς, από την
παραγωγή στο χωράφι έως το τραπέζι του καταναλωτή, µε συνεχείς και
επισταµένους ελέγχους, µε ειδική σήµανση, µε ξεχωριστή συσκευασία και µε
διαφορετικά πρότυπα, διαφοροποιούνται σαφώς από τα υπόλοιπα προϊόντα
διατροφής.
Για πολλούς ανθρώπους η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων
αποτελεί µία έµπρακτη συµµετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς και µία συνεισφορά στην προσπάθεια απόκτησης οικολογικής
συνείδησης. Επιπλέον, η βιολογική γεωργία και οι περισσότεροι άνθρωποι
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό, επιθυµούν και επιδιώκουν ένα
περισσότερο δίκαιο εµπόριο, αφενός µεν για την άνετη διαβίωση των
παραγωγών της υπαίθρου, αφετέρου δε για την ασφαλή κάλυψη των
διατροφικών αναγκών των καταναλωτών(Weinstein, N,1986:26-32), 56.
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Weinstein, N. (1986), "Optimistic bias in public perceptions of the risk from radon", in

Frewer, L., Shepard, R., Sparks, P. (Eds),British Food Journal, Vol. 6 No.9, pp.26-32
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Η

αναγνώριση

των

Βιολογικών

προϊόντων

και

η

συνειδητή

κατανάλωσή τους από ένα κοινό που διευρύνεται µε γρήγορους ρυθµούς και
στη χώρα µας, καταδεικνύει την προτίµηση του κοινού σε ασφαλή και
επώνυµα προϊόντα, σε προϊόντα ονοµαστά και µοναδικά στο είδος τους. Η
αναγνώριση πολλών τοπικών προϊόντων σαν προϊόντα Ο.Π.Α.Π. ή Π.Ο.Π.
µέσα από θεσµικούς κανόνες τόσο της Ε.Ε. όσο και της χώρας µας,
εξασφαλίζει στους καταναλωτές µία συγκεκριµένη ποιότητα προϊόντος. Η
ενίσχυση αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αποτελεί δέσµευση για τους
παραγωγούς ότι θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν συγκεκριµένες καλλιεργητικές
µεθόδους, ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά να παραµείνουν αναλλοίωτα και αν
είναι δυνατόν να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο. Η ενίσχυση αυτή
εξασφαλίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε την εφαρµογή βιολογικών
µεθόδων παραγωγής, που αποβλέπουν κυρίως στην ανάδειξη των τοπικών
προϊόντων, στη διατήρηση της βιοποικιλότητα και στη στήριξη των µικρών
παραγωγών.

1.10.1. ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στην Ελλάδα ο βαθµός καθετοποίησης είναι ιδιαίτερα χαµηλός για όλα
σχεδόν τα προϊόντα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, κάθετες µονάδες
παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων συνιστούν
λίγες κυρίως οινοποιητικές επιχειρήσεις, στις οποίες ο βαθµός καθετοποίησης
είναι πολύ υψηλός και περιλαµβάνει την καλλιέργεια αµπελιού, την
οινοποίηση και τη διάθεση ακόµη και σε τελικούς καταναλωτές (π.χ.
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εστιατόρια). Όσον αφορά στα άλλα προϊόντα παρατηρείται πολύ µικρός
βαθµός καθετοποίησης και σε µεµονωµένες περιπτώσεις έχουµε µερική
επεξεργασία ή διάθεση βιολογικών προϊόντων από τους παραγωγούς.
∆ιακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις(Schutz, H., Wiedemann, P,1998:
119-129) 57 :
α) παραγωγοί βρώσιµων ελαίων, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν αποθήκες
και κάδους επεξεργασίας για την εκπίκρανση και συντήρησή τους,
στοχεύοντας στην επίτευξη καλύτερων τιµών,
β) παραγωγοί σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών που επίσης διαθέτουν
αποθήκες για τα προϊόντα τους και στοχεύουν στην πώληση των προϊόντων
τους κατά τη διάρκεια του χειµώνα όταν επιτυγχάνουν καλύτερες τιµές,
γ) παραγωγοί νωπών κηπευτικών και λαχανικών που διαθέτουν µόνοι τους
µέρος της παραγωγής τους είτε σε λαϊκές αγορές είτε µε διανοµή από σπίτι σε
σπίτι. Τέλος αξιοσηµείωτη προσπάθεια καθετοποίησης της παραγωγής
έχουµε από µία µονάδα στην περιοχή των Τρικάλων που αφορά την
παραγωγή και µεταποίηση δηµητριακών, την εκτροφή πουλερικών και την
πώληση τελικών προϊόντων από ειδικά διαµορφωµένες εγκαταστάσεις µέσα
στο ίδιο το κτήµα.

57

Schutz, H., Wiedemann, P. (1998), "Judgements of personal and environmental risks of

consumer products – do they differ?", Risk Analysis, Vol. 18 No.1, pp.119-29.
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1.11.ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα κυριότερα σηµεία πώλησης βιολογικών προϊόντων χωρίζονται στις
ακόλουθες κατηγορίες :

α) Εξειδικευµένα καταστήµατα πώλησης βιολογικών προϊόντων

Πρόκειται για καταστήµατα βιολογικών προϊόντων που ελέγχονται και
πιστοποιούνται από τους αρµόδιους Οργανισµούς, τα οποία µπορούν να
κάνουν πωλήσεις βιολογικών προϊόντων σε «χύµα» µορφή και έτσι η τιµή
τους να µην είναι πολύ µεγαλύτερη από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα
ενώ υπάρχουν και πολλά καταστήµατα που διακινούν βιολογικά προϊόντα
χωρίς να ελέγχονται. Τα τελευταία δεν µπορούν να κάνουν πωλήσεις «χύµα»
και περιορίζονται σε πωλήσεις τυποποιηµένων, συσκευασµένων προϊόντων.

β) Αλυσίδες των super markets

Πρόκειται κυρίως για τις µεγάλες αλυσίδες των ΑΒ Βασιλόπουλος, Αφοι
Βερόπουλοι, Carrefour – Μαρινόπουλος και Ξυνός.
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Οι

προαναφερόµενες

αλυσίδες

πολυκαταστηµάτων

πωλούν

βιολογικά

προϊόντα στα περισσότερα από τα υποκαταστήµατα που διαθέτουν σε όλη
την Ελλάδα, κυρίως όµως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Τον τελευταίο
µάλιστα καιρό εµφανίζονται αρκετά βιολογικά προϊόντα µε «φίρµα» της
εταιρείας που πραγµατοποιεί τη λιανική πώληση (π.χ. βιολογικό γάλα υψηλής
παστερίωσης της ΑΒ Βασιλόπουλος, που παράγεται από την Ιταλική
γαλακτοβιοµηχανία Granarolo µε λιανική τιµή 1,49 ευρώ / λίτρο, καταγραφή
στις 30/09/03).

γ) Λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων ή/και συµβατικές λαϊκές αγορές, στις
οποίες συµµετέχουν και αρκετοί βιοκαλλιεργητές.

∆ιακρίνουµε

τις

λαϊκές

αγορές

αποκλειστικά

βιολογικών

προϊόντων

(λειτουργούν ήδη 10 τέτοιες αγορές στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη) και
τις κλασσικές λαϊκές αγορές στις οποίες όµως αρκετοί βιοκαλλιεργητές
διακινούν τα προϊόντα τους, όπως συµβαίνει σε όλες τις πόλεις της
Θεσσαλίας. Στοιχεία που αφορούν την Αθήνα δείχνουν ότι καθηµερινά οι
ποσότητες που διακινούνται σ΄ αυτές τις αγορές και αφορούν αποκλειστικά
νωπά προϊόντα (λαχανικά & φρούτα) κυµαίνονται από 5 έως 15 τόνους
ηµερησίως και εξαρτώνται κυρίως από την περιοχή και την εποχή.
Σε γενικές γραµµές και σύµφωνα µε εκτιµήσεις αρµόδιων παραγόντων, το
ποσοστό των βιολογικών προϊόντων που διακινούνται µε τους τρεις (3)
προαναφερόµενους τρόπους είναι σχεδόν το ίδιο.
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Στη Θεσσαλία υπάρχουν 7-8 ειδικά καταστήµατα πώλησης βιολογικών
προϊόντων (περισσότερα στην ενότητα Ε3 του Α’ Μέρους), ενώ διάθεση
βιολογικών προϊόντων έχει αρχίσει να γίνεται και από τα υποκαταστήµατα των
µεγάλων αλυσίδων super markets. Τα περισσότερα από τα βιολογικά
προϊόντα που διατίθενται µέσω των ειδικών καταστηµάτων και των super
markets είναι µεταποιηµένα προϊόντα εισαγωγής κυρίως ζωικής προέλευσης,
όπως είναι γάλα και διάφορα τυριά και αλλαντικά, όµως τον τελευταίο καιρό
εισάγονται και νωπά προϊόντα όπως καρότα, τοµάτες, µήλα κλπ., γεγονός
που αποδεικνύει αφενός µεν τις αυξητικές τάσεις της ζήτησης και της
κατανάλωσης, αφετέρου δε την αδυναµία των ελλήνων παραγωγών να
τυποποιήσουν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους στα προαναφερόµενα
καταστήµατα.
Επιπλέον, έχει καταγραφεί µία έντονη επιθυµία των καταναλωτών για τη
λειτουργία λαϊκών αγορών αποκλειστικά µε βιολογικά προϊόντα, τουλάχιστον
στη Λάρισα και στο Βόλο, σε εβδοµαδιαία βάση, όπου εδώ και αρκετά χρόνια
πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο γιορτές οικολογικής γεωργίας µε τη
συµµετοχή πολλών βιοκαλλιεργητών και άµεση ανταπόκριση από την πλευρά
των καταναλωτών. Ειδικότερα τέτοιες γιορτές πραγµατοποιήθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια µε µεγάλη επιτυχία στη Λάρισα και στο Βόλο, ενώ τα
τελευταία τρία χρόνια πραγµατοποιείται στην Καρδίτσα η ετήσια γιορτή
οικολογίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι η περιοχή της
Θεσσαλίας είναι κατεξοχήν αγροτική και κατά συνέπεια οι περισσότεροι
καταναλωτές είναι σε θέση να γνωρίζουν πως παράγονται τα γεωργικά
προϊόντα, λειτουργεί θετικά για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων.
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1.12.∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τάσεις της αγοράς είναι σαφώς αυξητικές ως προς τη ζήτηση βιολογικών
προϊόντων από τη µεριά του καταναλωτικού κοινού στη χώρα µας κι αυτό
αποδεικνύεται από τη θεαµατική αύξηση των ειδικών καταστηµάτων λιανικής
πώλησης βιολογικών προϊόντων - είναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία
χρόνια στην Αττική ανοίγουν περισσότερα από δύο καταστήµατα βιολογικών
προϊόντων µηνιαίως! -, αλλά και από την αυξανόµενη ποικιλία των
πωλούµενων βιολογικών προϊόντων στις µεγάλες αλυσίδες των super
markets.
Επίσης, σηµαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι εξαγωγές βιολογικών
προϊόντων

(κυρίως

ελιές

και

ελαιόλαδο,

εσπεριδοειδή,

κρασί

και

πυρηνόκαρπα) προς τις χώρες της Ε.Ε. αλλά και προς τις Η.Π.Α. και τον
Καναδά.
Ειδικότερα όσον αφορά στη Θεσσαλία, εκτός των οκτώ (8) καταστηµάτων µε
βιολογικά προϊόντα, σηµαντική παρουσία βιολογικών προϊόντων έχουµε και
στα ράφια των τοπικών υποκαταστηµάτων των αλυσίδων super markets
Carrefour – Μαρινόπουλου, ΑΒ Βασιλόπουλου.
Όσον αφορά στο ποσοστό της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία των διακινητών λιανικής πώλησης το ποσοστό
αυτό κυµαίνεται περίπου στο 1,2–1,5%! Παρατηρούµε ότι το ποσοστό αυτό
είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό της έκτασης των βιολογικών καλλιεργειών
σε σχέση µε την έκταση των συµβατικών καλλιεργειών στη χώρα µας (1-
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1,2%). Καθίσταται κατά συνέπεια προφανές, ιδιαιτέρως αν ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι πολλά βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα (ελιές,
ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, κρασί κλπ.) εξάγονται, ότι το ποσοστό των
εισαγόµενων βιολογικών προϊόντων που καταναλώνονται στη χώρα µας είναι
αρκετά υψηλό!
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών ως προς
τα βιολογικά προϊόντα διακρίνονται σε :
α) οικονοµικούς,
β) τυχαίους, π.χ. επηρεασµός από διαφηµίσεις,
γ) ψυχολογικούς & κοινωνικούς, π.χ. επιθυµία για ένταξη σε ένα συγκεκριµένο
κοινωνικό σύνολο ή για επίδειξη κάποιας συµπεριφοράς σε σχέση µε τον
τρόπο διατροφής τους και
δ) δηµογραφικούς, π.χ. το ενδιαφέρον των καταναλωτών επηρεάζεται από
την αύξηση των µελών της οικογένειας (γέννηση παιδιών).
Ενδεικτικά αναφέρονται ως σηµαντικοί παράγοντες αύξησης της ζήτησης και
κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων τα ακόλουθα :
α) τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα µε τα κοτόπουλα και τα βοοειδή που
έχουν ανησυχήσει το καταναλωτικό κοινό,
β) η προσπάθεια των καταναλωτών να προµηθευτούν όσο το δυνατόν
περισσότερο ασφαλή τρόφιµα και τέτοια είναι µόνον τα βιολογικά προϊόντα,
γ) η επιθυµία των καταναλωτών για αποφυγή των προϊόντων που περιέχουν
γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς,
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δ) η επιθυµία των καταναλωτών να στηρίξουν τους βιοκαλλιεργητές
λαµβάνοντας υπόψη τους τις θετικές συνέπειες της βιολογικής γεωργίας για
το ευρύτερο περιβάλλον (αποφυγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από
νιτρικά και φυτοφάρµακα κλπ.),
ε) η επέκταση και η αύξηση της ποικιλίας των βιολογικών προϊόντων που
καλύπτουν σήµερα τις ανάγκες ενός πλήρους προγράµµατος διατροφής.
Στο άµεσο µέλλον αναµένεται σαφέστατα αύξηση της κατανάλωσης
βιολογικών προϊόντων για τους παρακάτω λόγους :
α)

λόγω

της

βελτίωσης

και

εντατικοποίησης

της

ενηµέρωσης

των

καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα,
β) λόγω του ότι τα βιολογικά προϊόντα κατακτούν ολοένα και περισσότερες
αγορές (super markets, µανάβικα, καταστήµατα τροφίµων κλπ.) και
γ) λόγω της αναµενόµενης µείωσης των τιµών τους εξαιτίας της βελτίωσης
των µέσων και µεθόδων παραγωγής και της καλύτερης οργάνωσης της
παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησής τους.

1.13.∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ)

Όσον αφορά στα δίκτυα διανοµής διακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες :
α) Εταιρείες διακίνησης αποκλειστικά νωπών βιολογικών προϊόντων, οι
οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και στοχεύουν κυρίως στην
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αγορά της Αθήνας, εφοδιάζοντας τόσο τα ειδικά καταστήµατα βιολογικών
προϊόντων όσο και τις µεγάλες αλυσίδες των super markets.
Οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές έχουν έδρα στην Αθήνα,
συγκεντρώνουν από όλη την Ελλάδα βιολογικά προϊόντα και µε δικά τους
µέσα πραγµατοποιούν τη διακίνηση. Πολλές φορές ένα προϊόν µεταφέρεται
από τη Θεσσαλία στην Αθήνα για να τυποποιηθεί, να συσκευαστεί και να
ξαναγυρίσει πάλι σε ένα κατάστηµα ή super market της Θεσσαλίας!
Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλά προβλήµατα, στα νωπά κυρίως προϊόντα,
εξαιτίας της φθοράς που υφίστανται κατά τη µεταφορά, επεξεργασία κλπ. µε
αποτέλεσµα την αύξηση της τελικής τιµή τους προς τον καταναλωτή.
Ακόµη το γεγονός ότι τα νωπά προϊόντα συχνά φθείρονται σηµαίνει ότι το
ρίσκο που αναλαµβάνουν οι εταιρείες αυτές είναι αρκετά αυξηµένο.

Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι εν λόγω εταιρείες διαµορφώνουν τις τιµές των
νωπών προϊόντων µε βάση την προσφορά που γίνεται από γειτονικές χώρες
όπως η Ιταλία, η οποία έχοντας µάλλον αυξηµένη παραγωγή σε σχέση µε την
εγχώρια

κατανάλωση

και

έχοντας

καλύτερες

δοµές παραγωγής

και

διακίνησης, καταφέρνει να προωθεί στην ελληνική αγορά νωπά προϊόντα σε
τιµές που πλησιάζουν το κόστος παραγωγής των ελληνικών προϊόντων! Έτσι
οι έλληνες βιοκαλλιεργητές καλούνται πολλές φορές να πουλήσουν τα
προϊόντα τους κυριολεκτικά στο κόστος ώστε να µην πετάξουν τη σοδειά τους.
Επισηµαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αύξηση του αριθµού των
κοινών µανάβικων στην Αθήνα που έχουν ξεκινήσει δειλά να διαθέτουν
βιολογικά προϊόντα.
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β) Εταιρείες διακίνησης αποκλειστικά µεταποιηµένων βιολογικών προϊόντων
που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και αναλαµβάνουν σαφώς
µικρότερο ρίσκο σε σχέση µε τις εταιρείες διακίνησης νωπών προϊόντων.
Οι εταιρείες αυτές διακινούν κυρίως προϊόντα εισαγωγής (σάλτσες τοµάτας,
ζυµαρικά, όσπρια, δηµητριακά, παγωτά, σοκολάτες, κλπ.) αλλά και ελληνικά
προϊόντα. ∆ραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και έχουν έδρα τόσο στην
Αθήνα όσο και στην επαρχία. Συνήθως δεν διαθέτουν δικά τους µέσα
διανοµής και στηρίζονται σε µεταφορικές εταιρείες για τη διανοµή των
προϊόντων τους.
γ)

Οινοποιητικές

εταιρείες,

οι

περισσότερες

εκ

των

οποίων

είναι

καθετοποιηµένες µονάδες και η δραστηριότητά τους περιλαµβάνει τόσο την
καλλιέργεια του αµπελιού, όσο και την οινοποίηση και την εµπορία των
τελικών προϊόντων.
Οι οινοποιητικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας δραστηριοποιούνται κατ΄ αυτό
τον τρόπο (περισσότερα στην ενότητα Α5 του Α’ Μέρους).
δ)

Εξαγωγικές

εταιρείες

που

στις

περισσότερες

των

περιπτώσεων

πραγµατοποιούν και παρασκευαστικές εργασίες.
Τέτοιες εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τοµέα των βρώσιµων
ελαιών και ελαιολάδου, αλλά και στον τοµέα των εσπεριδοειδών όπου
παρατηρείται ποικιλία οργανωτικών µορφών και ειδικότερα υπάρχουν όχι
µόνο κοινές εµπορικές εταιρείες αλλά και συνεταιριστικές οργανώσεις.
Απουσιάζουν παντελώς από τη διακίνηση βιολογικών προϊόντων οι µεγάλοι
διανοµείς νωπών οπωροκηπευτικών των κεντρικών λαχαναγορών της χώρας
µας, που θα µπορούσαν να λύσουν πολλά προβλήµατα που αφορούν κυρίως
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στο κόστος της διανοµής των βιολογικών προϊόντων καθώς και οι µεγάλες
εταιρείες τροφίµων που δεν έχουν ακόµη δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της
βιολογικής γεωργίας.
Χωροταξικά η µεγαλύτερη κατανάλωση βιολογικών προϊόντων παρατηρείται
στην περιοχή της Αττικής. Το γεγονός αυτό πιθανώς οφείλεται αφενός µεν
στην περισσότερο αναπτυγµένη οικολογική συνείδηση του καταναλωτικού
κοινού, αφετέρου δε στην ανυπαρξία δυνατότητας προµήθειας προϊόντων
από µικρούς ιδιωτικούς κήπους, δυνατότητα την οποία αντιθέτως έχουν οι
κάτοικοι της επαρχίας.
Μείωση της κατανάλωσης στην περιοχή της Αττικής παρατηρείται κατά τους
µήνες των καλοκαιρινών διακοπών, ιδιαίτερα τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, επειδή
ακριβώς αυτή την περίοδο είναι που παράγονται τα περισσότερα προϊόντα
στην περιοχή µας και υπάρχει αδυναµία απορρόφησής τους από τις εταιρείες
διανοµής, που κατά την προαναφερόµενη περίοδο µειώνουν σηµαντικά τις
δραστηριότητές τους.

1.14.ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣ,
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Όσον αφορά στην εποχικότητα των προϊόντων που παράγονται στη
Θεσσαλία παρατηρούµε ότι ο µεγαλύτερος όγκος των προϊόντων τόσο από
την άποψη της ποικιλίας των ειδών όσο και από την άποψη των ποσοτήτων,
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παράγονται στο διάστηµα µεταξύ Ιουνίου - Σεπτεµβρίου, ενώ τους
υπόλοιπους µήνες παράγονται σαφώς λιγότερα προϊόντα (π.χ. ακτινίδια,
κηπευτικά, ελιές). Το γεγονός αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τη
διάθεσή τους, επειδή η περίοδος αυτή είναι περίοδος διακοπών. Εκ του
γεγονότος αυτού σε συνδυασµό µε τη φύση των περισσότερων προϊόντων
(νωπά, µη συντηρήσιµα προϊόντα) προκύπτουν πολλά προβλήµατα τόσο ως
προς τη διάθεσή τους ως βιολογικά προϊόντα, όσο και ως προς τις τιµές που
επιτυγχάνουν τελικά οι παραγωγοί.
Όσον αφορά στην ετήσια κυκλικότητα ελάχιστη διαφοροποίηση παρατηρείται
από περίοδο σε περίοδο για τις ετήσιες καλλιέργειες. Μικρή διαφοροποίηση
αναµένεται να υπάρξει τα αµέσως επόµενα χρόνια µε την έναρξη παραγωγής
ζωοτροφών,

ειδικότερα

µε

την

καλλιέργεια

ψυχανθών

φυτών

που

προβλέπεται να αποτελέσουν µία δυναµική καλλιέργεια για τη Θεσσαλία.
Στα νωπά προϊόντα οι τιµές παραµένουν κατά κανόνα σταθερές, καθώς για τα
περισσότερα θεσσαλικά νωπά προϊόντα υπάρχει έντονος ανταγωνισµός τόσο
από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι περισσότερες από τις οποίες είναι
µάλιστα πιο πρώιµες στην παραγωγή, όσο και από το εξωτερικό. Σε άλλα είδη
όµως (π.χ. βρώσιµες ελιές) η διακύµανση της τιµής είναι συχνό φαινόµενο
γιατί η παραγωγή τους εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες,
όπως είναι η καταστροφή πολλών ελαιόδεντρων από τον παγετό κατά τα έτη
2002 και 2003, που έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης και την
αύξηση των τιµών. Ιδιαίτερα για τις βρώσιµες ελιές, η παραγωγή της
Περιφέρειας της Θεσσαλίας µαζί µε αυτή της Φθιώτιδας καλύπτει ένα µεγάλο
ποσοστό σε πανελλαδικό επίπεδο, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό
πλεονέκτηµα για την περιοχή µας.
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Όσον αφορά στα αποθέµατα σε προϊόντα, παρατηρείται το φαινόµενο της
αποθήκευσης ορισµένων προϊόντων (σιτηρά, ελιές, ελαιόλαδο, µήλα κλπ.)
περισσότερο για σκοπούς σχετιζόµενους µε την οµαλοποίηση της αγοράς και
τη διαρκή τροφοδοσία της, παρά για την επίτευξη καλύτερης τιµής ή την
απολαβή µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας.
Οι υποδοµές αποθήκευσης κρίνονται ικανοποιητικές. Υπάρχουν αρκετά
ψυγεία και θάλαµοι που εξυπηρετούν τις ανάγκες για συντήρηση αρκετών
προϊόντων (π.χ. µήλων, ακτινιδίων), αλλά και ιδιωτικές αποθήκες για τη
συντήρηση των σιτηρών, ζωοτροφών, ελαιών, ελαιόλαδου κλπ.

1.15.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ,

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ

ΚΑΙ

ΤΑΣΗ

ΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όπως στη βιολογική καλλιέργεια τα προϊόντα λίπανσης και φυτοπροστασίας
δεν υποκαθιστούν τη θρέψη του φυτού, αλλά δηµιουργούν το κατάλληλο
έδαφος – κυριολεκτικά και µεταφορικά – ώστε το φυτό να αναπτυχθεί σωστά
και να έχουµε µία καλή παραγωγή, έτσι και τα συµπληρώµατα διατροφής και
µάλιστα τα φυσικά, συνιστούν συµπληρώµατα και όχι υποκατάστατα,
συµπληρώνουν και δεν υποκαθιστούν τη διατροφή µας.
Τα φυσικά συµπληρώµατα διατροφής (στο εξής «Φ.Σ.∆.») δηµιουργούν τις
κατάλληλες συνθήκες στον οργανισµό ώστε αυτός να καλύψει τις αυξηµένες
ανάγκες του σε ορθά µόρια και να µπορέσει να αντιµετωπίσει τη δεδοµένη
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τοξίνωσή του εξαιτίας ενδεχοµένως της αρνητικής ψυχολογίας, της κακής
διατροφής και των λανθασµένων βιοχηµικών λειτουργιών, καθώς επίσης και
της µόλυνσης του περιβάλλοντος και του σύγχρονου αγχωτικού τρόπου ζωής.
Έτσι τα Φ.Σ.∆., ειδικά όταν δίνονται µε τη καθοδήγηση ενός ειδικού, βοηθούν
να εξισορροπηθούν οι λειτουργίες του οργανισµού ώστε ανάλογα µε τις
συνθήκες ο ίδιος ο οργανισµός είτε να αντιµετωπίσει δεδοµένα προβλήµατα
υγείας, είτε αυτά είναι χρόνια, όπως η κόπωση, η δυσκοιλιότητα, η αρθρίτιδα
κλπ., είτε είναι οξείας φύσεως, όπως οι αλλεργίες και τα δερµατικά, είτε να
αποφύγει άλλα.
Είναι εξαιρετικά χρήσιµο όταν υπάρχουν ιδιαίτερες και αυξηµένες απαιτήσεις
ανάλογα µε το φύλο (γυναίκες σε περίοδο κύησης, λοχείας, κλιµακτηρίου), την
ηλικία (παιδιά, ηλικιωµένοι), την ιδιοσυγκρασία, το εργασιακό περιβάλλον και
την απασχόληση (άγχος, στενοχώρια, έντονη και παρατεταµένη χειρωνακτική
ή πνευµατική εργασία, αθλητισµός για εξισορρόπηση και όχι για επιδόσεις) και
τις συνθήκες τοξίνωσης που δηµιουργούνται είτε από το εξωτερικό περιβάλλον
(βαριά µέταλλα, διοξίνες και διάφορα άλλα χηµικά), είτε από λανθασµένες
επιλογές (µεγάλη κατανάλωση φαρµάκων και εθιστικών ουσιών όπως το
αλκοόλ, το κάπνισµα, η ζάχαρη, ο καφές κλπ.) να γίνεται συµπληρωµατική
διατροφή.
Από την άλλη πλευρά η σωστή ενηµέρωση σε θέµατα διατροφής και υγείας
µπορεί να µειώσει ή ακόµη και να εκµηδενίσει τη ζήτηση διαφόρων εµπορικών
προϊόντων σε µορφή συµπληρωµάτων διατροφής, όπως είναι τα αδυνατιστικά
και τα ειδικά προϊόντα αθλητών.
Γι αυτούς τους λόγους δεν φαίνεται να υπάρχει µια αντιστρόφως ανάλογη
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σχέση µεταξύ βιολογικών προϊόντων και συµπληρωµάτων διατροφής, δηλαδή
η αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων δεν φαίνεται να επιφέρει
µείωση στην κατανάλωση συµπληρωµάτων διατροφής.
Αντίθετα, παρ’ όλη την αυξητική τάση ζήτησης βιολογικών προϊόντων,
παρατηρείται παράλληλα και µια αυξηµένη ζήτηση για Φ.Σ.∆., ίσως γιατί τα
προβλήµατα υγείας σήµερα είναι αυξηµένα ακόµη και σε χαµηλότερες
ηλικιακές τάξεις.
Πάντως τα Φ.Σ.∆. δεν είναι τρόπος ζωής αλλά αποτελούν το µέσο και το
µεταβατικό στάδιο για καλύτερα επίπεδα υγείας. Σίγουρα ένα άτοµο που
τρέφεται µε βιολογικά προϊόντα και έχει κατά το δυνατό τις πιο σωστές
επιλογές σε διατροφικές συνήθειες, σε θετικές εσωτερικές ψυχολογικές
καταστάσεις, σε ξεκούραση και άσκηση, καθώς και στη ζωή σε καθαρό φυσικό
περιβάλλον, δεν έχει ανάγκη από Φ.Σ.∆.
Τέλος, ας σηµειωθεί ότι παρά τον πρόσφατο θόρυβο για τα συµπληρώµατα
διατροφής, τα Φ.Σ.∆. θεωρούνται εντελώς ακίνδυνα όταν λαµβάνονται
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες δοσολογίες λήψης τους ή και ελαφρώς
πολλαπλάσιες αυτών (µε την καθοδήγηση κάποιου ειδικού). Κι ενώ υπάρχουν
πολυάριθµες κλινικές µελέτες που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, για
συγκεκριµένους ευνόητους λόγους αυτές όχι µόνο δεν προωθούνται και δεν
περνούν τις πύλες των Πανεπιστηµίων αλλά επιπλέον διαστρεβλώνονται και
λοιδωρούνται.
Μεταξύ των εταιρειών που παρασκευάζουν συµπληρώµατα διατροφής
υπάρχουν πολλές που εκµεταλλευόµενες τα θετικά αποτελέσµατα των
κλινικών

ερευνών,

παρασκευάζουν
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συµπληρώµατα

µε

χαµηλές

προδιαγραφές, αµφίβολης προέλευσης και αξιοπιστίας και πιθανότατα
επικίνδυνα ιδιαιτέρως όταν προωθούνται καθαρά για εµπορικούς λόγους από
άτοµα που δεν έχουν ανάλογες γνώσεις (π.χ. τα περισσότερα ειδικά προϊόντα
αθλητών και αδυνατιστικά που υπόσχονται «γρήγορο και τέλειο αδυνάτισµα»).
Συνεπώς, όσον αφορά στα βιολογικά προϊόντα, διαπιστώνεται ότι δεν
υφίσταται ανταγωνιστική σχέση µε άλλα συναφή προϊόντα, αντίθετα η ύπαρξη
πολλών φυσικών συµπληρωµατικών διατροφής αναδεικνύει τη χρηστικότητά
τους και τη σηµασία τους στη διατροφή και την καλή υγεία των ανθρώπων.
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ΜΕΡΟΣ 2Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
2.1

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΥ

ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ

ΣΤΗΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

ΥΓΕΙΑ

(ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)
Μεταξύ των πολιτικών, διοικητικών και κοινωνικών επιστηµών, έχει
αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον, την τελευταία δεκαετία, για την έρευνα των
ζητηµάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής (ΠΖ) και για την ανάπτυξη
µεθοδολογιών, οι οποίες στοχεύουν στη µέτρησή της58.
Η ποιότητα ζωής αφορά έναν όρο, που έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς
από όλους τους κλάδους των επιστηµόνων, οι οποίοι έχουν µετρήσει και
καταγράψει τις επιπτώσεις της. Είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθεί ένας
κοινώς αποδεκτός ορισµός της ΠΖ. Οι κλινικοί γιατροί εξετάζουν τις φυσικές
διαστάσεις της, ενώ οι ψυχολόγοι, δίνουν έµφαση στις ψυχολογικές και
συναισθηµατικές διαστάσεις της υγείας59. Ποιότητα ζωής (Quality of life) ή
Ευηµερία (Well being) ή Καλή Ζωή (Good Life) είναι όροι που βρίσκονται στο
επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.
Πρόσφατες εννοιολογικές προσεγγίσεις ορίζουν την ποιότητα ζωής ως
τη σωµατική, ψυχική και κοινωνική ευηµερία του ατόµου, καθώς και την
ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις καθηµερινές λειτουργίες της ζωής του.
Την διαχωρίζουν από τις συνθήκες διαβίωσης που αναφέρονται, γενικά, στις
συνθήκες της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων, έτσι όπως αυτές
58

Yfantopoulos J. (2001a). The "Social" Quality οf Life. Archives of Hellenic Medicine: 18:

108-113.
59

Υφαντόπουλος Ι. (2003). Η Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής στα Οικονοµικά της Υγείας. Νέα

Υγεία: 36: 4-7.
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αντικατοπτρίζονται στο εισόδηµα και τα καταναλωτικά πρότυπα, ενώ η έννοια
ποιότητα ζωής είναι ευρύτερη και αναφέρεται στη γενική ευηµερία των ατόµων
που ζουν σε µία κοινωνία60.
Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, η έννοια της ποιότητας ζωής είναι στενά
συνδεδεµένη µε την υποκειµενική αντίληψη των ατόµων για τη θέση τους στη
ζωή, µέσα στα πλαίσια των πολιτισµικών χαρακτηριστικών και του
συστήµατος αξιών της κοινωνίας, στην οποία ζουν και σε συνάρτηση µε τους
προσωπικούς τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες
τους61.
Η ποιότητα ζωής από ορισµένους συγγραφείς έχει ερµηνευθεί ως η
δυνατότητα διάθεσης πόρων προς κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε
συνδυασµό µε όρους που σχετίζονται µε την κοινωνία και το περιβάλλον.
Ειδικότερα, η ποιότητα ζωής συνίσταται στην ύπαρξη και στη δυνατότητα
πρόσβασης προς τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες που εξασφαλίζουν την
ευτυχία σε µία δεδοµένη κοινωνία ή περιοχή62.
Άλλοι συγγραφείς τονίζουν την υποκειµενική εκτίµηση του ατόµου
αναφορικά µε την ΠΖ και το ευ ζην. Σύµφωνα µε αυτούς, η ΠΖ θα µπορούσε
να οριστεί ως το σύνολο των εσωτερικών διεργασιών του ατόµου, οι οποίες
σχετίζονται µε το βαθµό ικανοποίησής του από τις διάφορες εκφάνσεις της
ζωής του. Περιλαµβάνει τις απαραίτητες συνθήκες και καταστάσεις που
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Bowling Α. (1997). Measuring health: a review of quality οf life measurement scales. UK:

Open University Press.
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TΉE WHOQOL GROUP (1995). The World Health Organization Quality of Life Assessment

(WHOQOL): Position paper from the Health Organization. Social Science and Medicine: 41:
1403-1409.
62

Mc Call W V. (1975). Quality οf life. Social Indicators Research: 2: 229-248.
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προωθούν τη «σωµατική, ψυχική και κοινωνική ευηµερία του ατόµου», που
είναι η προσωπική υγεία, εργασία, εκπαίδευση, οικογένεια, κοινωνικές
συναναστροφές, οικονοµική κατάσταση κ.ά63.
Όπως είναι εµφανές, στους παραπάνω ορισµούς της ποιότητας ζωής
παρατηρείται

ένας

διαχωρισµός

µεταξύ

των

«αντικειµενικών»

και

«υποκειµενικών» παραµέτρων. Εντούτοις, η αναγκαιότητα του συνδυασµού
των δύο αυτών παραµέτρων οδηγεί κάποιους στη διατύπωση ότι «η ποιότητα
ζωής ορίζεται ως το να είναι η ζωή καλή και αξιολογείται µε κριτήρια
υποκειµενικά αλλά και αντικειµενικά, που καθορίζονται από την εκτίµηση των
εξωτερικών συνθηκών»64.
Η ποιότητα ζωής αποτελεί αδιαµφισβήτητα µία πολυδιάστατη,
ευµετάβλητη και υποκειµενική έννοια. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι
ορισµοί, ανάλογα µε την οπτική γωνία υπό την οποία κάθε στοχαστής ή
µελετητής αντιµετωπίζει το θέµα.
Κατά τον Freud, η ευτυχία πηγάζει από τις διαπροσωπικές σχέσεις του
ατόµου. Σύµφωνα µε άλλους µελετητές, η ποιότητα ζωής αποτελεί εγγενές
χαρακτηριστικό µίας κοινωνίας και αφορά τις προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει
να πληροί κάποιο άτοµο για να είναι ευτυχισµένο65.
Σύµφωνα µε τον Claudette E.S. Coombs66, ο οποίος ασχολήθηκε µε
την Ποιότητα ζωής, ο σηµαντικότερος παράγοντας για την ύπαρξη
63
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ικανοποίησης στην προσωπική µας ζωή είναι η στάση µας (attitude) απέναντι
στα γεγονότα. Η υγεία µας, οι σχέσεις, η καριέρα, οι ευθύνες, όλα παίζουν
σηµαντικό ρόλο, όµως όλα επηρεάζονται από τη στάση µας. Υπάρχουν άτοµα
τα οποία έχουν βιώσει άσχηµες εµπειρίες, ωστόσο νιώθουν ευτυχισµένα, κι
άλλα που ζουν µε σχετική άνεση και ελάχιστο stress και παρόλο αυτά δεν
είναι ικανοποιηµένα µε τη ζωή.
Υιοθετώντας µια στάση που τείνει να βρει το θετικό για τον εαυτό µας
και τους άλλους, που αναγνωρίζει και ρυθµίζει τα όριά µας, που δέχεται την
ύπαρξη διαφορών στο σύστηµα αξιών που έχει κάθε άτοµο και που πιστεύει
στις

προτεραιότητες

που

θέτει

καθένας,

συµβάλλει

στη

δηµιουργία

κατάλληλου κλίµατος για καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι παράγοντες που
επηρεάζουν αυτό το κλίµα είναι οι ακόλουθοι :
1. Υγεία : οι περισσότεροι άνθρωποι αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, κι
αυτό γιατί δεν φροντίζουν για µια καλή φυσική κατάσταση µέσα από άσκηση
του σώµατος, σωστή διατροφή, επαρκείς ώρες ύπνου και ξεκούρασης.
2. Αναψυχή : κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για µια ισορροπηµένη ζωή θα
πρέπει να αφιερώνει χρόνο για αναψυχή. Η ενασχόληση µε κάποιο άθληµα,
ένας περίπατος, µια ταινία στον κινηµατογράφο, µπορούν να συµβάλλουν
στην αίσθηση ευεξίας και στην φυσική και ψυχολογική ισορροπία.
3. Ανάληψη ευθυνών : από την παιδική µας ηλικία αναλαµβάνουµε ευθύνες.
Κάποιες από αυτές είναι ευχάριστες κι άλλες πάλι αποτελούν πηγή άγχους.
Το κλειδί για µια ισορροπηµένη ζωή είναι να αναλαµβάνουµε τόσες ευθύνες
όσες είναι δυνατό να αντεπεξέλθουµε, και να εκχωρούµε και σε άλλους
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κάποιες από αυτές, που είναι και ένας τρόπος να τους δείξουµε ότι τους
εµπιστευόµαστε.
4. Προορισµός : όλοι µας θέτουµε στόχους και ορίζουµε µια κατεύθυνση στη
ζωή µας. Το σπουδαιότερο όµως είναι να γνωρίζουµε που πηγαίνουµε.
5. Αµοιβή : για κάθε προσπάθεια που κάνει κανείς για να ωφελήσει τον άλλο,
είναι σίγουρο πως µακροπρόθεσµα θα αποζηµιωθεί.
6. Πόροι & Ευκαιρίες : είναι θετικό να κάνουµε επιλογές στη ζωή µας που
βοηθούν στην µεγαλύτερη ικανοποίησή µας εκµεταλλευόµενοι τους πόρους
και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αγνοώντας τον ανασταλτικό
παράγοντα που είναι ο χρόνος.
Από όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η έννοια
«ποιότητα ζωής» δεν έχει καθορισθεί µε έναν συγκεκριµένο και οµοιόµορφο
τρόπο. Ο ακριβής προσδιορισµός της βρίσκεται σε µία διαδικασία συνεχούς
εξέλιξης και γι’ αυτό συναντάµε πολλές εννοιολογικές ασάφειες γύρω από τον
ορισµό της67.
Επιπρόσθετα,
διαφορετικά

µπορεί

επιστηµονικά

να
πεδία,

οριστεί
όπως

µε
τις

διαφορετικό

τρόπο

από

επιστήµες

υγείας,

την

κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία, την οικονοµική επιστήµη
και άλλες επιστήµες που ασχολούνται µε τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.
Πιο

συγκεκριµένα,

περιλαµβάνει

προσωπικές

προτιµήσεις,

εµπειρίες,

αντιλήψεις και στάσεις σχετικά µε φιλοσοφικές, πολιτιστικές, πνευµατικές,

67

Κάβουρα Μ, Κυριόπουλος Γ, Γείτονα Μ, Βανδώρου Χρ. (2003). Ποιότητα Ζωής. Αθήνα:
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ψυχολογικές, οικονοµικές, πολιτικές και διαπροσωπικές διαστάσεις της
καθηµερινής ζωής68.

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η βιολογική παραγωγή είναι ένα σύστηµα διαχείρισης των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων και παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, το
οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθµό
βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρµογή υψηλού
επιπέδου προτύπων στη µεταχείριση των ζώων και παραγωγή που
ανταποκρίνεται στην προτίµηση ορισµένων καταναλωτών σε προϊόντα που
παράγονται µε τον πιο φυσικό τρόπο µε φιλικές προς το περιβάλλον
πρακτικές. ουσίες και διεργασίες69.
Εποµένως, οι βιολογικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στην αγροτική
παραγωγή επιτελούν ένα σηµαντικό διττό κοινωνικό ρόλο: α)αφενός
τροφοδοτώντας µια εξειδικευµένη αγορά που καλύπτει την καταναλωτική
ζήτηση βιολογικών προϊόντων και, β) αφετέρου, προσφέροντας δηµόσια
αγαθά που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της καλής
διαβίωσης των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη, λόγω ακριβώς της
βιολογικής παραγωγής τους.

68

Yfantopoulos J. (2001c). Health-Related Quality οf Life. Archives of Hellenic Medicine: 19:
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Το µερίδιο της βιολογικής γεωργίας σε σχέση µε το σύνολο της
γεωργικής παραγωγής αυξάνεται συνεχώς παγκοσµίως, αλλά και στα
περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ.
Η άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα
τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις της κοινής γεωργικής
πολιτικής, µε την έµφαση που έδωσαν στον προσανατολισµό στην αγορά και
στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόµη περισσότερο την αγορά των
βιολογικών προϊόντων.
Εποµένως, είναι ανάγκη να καθορισθούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια οι
στόχοι, οι βασικές αρχές και οι κανόνες που ισχύουν για τη βιολογική
παραγωγή, ως συµβολή στη διαφάνεια, στη δηµιουργία εµπιστοσύνης στους
καταναλωτές και σε εναρµονισµένη αντίληψη της έννοιας της βιολογικής
παραγωγής.
Η βιολογική γεωργία ως σύστηµα παραγωγής είναι ευρύ φάσµα
µεθόδων παραγωγής που είναι υποστηρικτικές του περιβάλλοντος. Τα
βιολογικά συστήµατα παραγωγής µε βάση συγκεκριµένες και ακριβείς
προδιαγραφές

παραγωγής,

αποσκοπούν

στην

επίτευξη

γεωργικών

οικοσυστηµάτων, τα οποία είναι κοινωνικά και οικολογικά βιώσιµα. Βασίζεται
στην ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξωτερικών εισροών, αποφεύγοντας τη
χρήση συνθετικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Έτσι, ο όρος «βιολογικό
προϊόν» είναι όρος που δηλώνει το προϊόν που έχει παραχθεί σύµφωνα µε τα
βιολογικά πρότυπα στο σύνολο της παραγωγής, διακίνησης, και στο σύνολο
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των σταδίων µεταποίησης και εµπορίας, και πιστοποιείται από ειδικό φορέα
πιστοποίησης ή αρµόδια αρχή70.
Στις αναπτυγµένες χώρες, οι αγρότες και η επιθυµία των καταναλωτών
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας και
προστασίας της υγείας τους δηµιούργησαν το κίνηµα της βιολογικής
γεωργίας.
Για παράδειγµα, στις ΗΠΑ, τα ιδιωτικά και τα κρατικά σχεδία για
πιστοποιηµένα βιολογικά τρόφιµα έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο βαθµό
ώστε οι αρχές κλήθηκαν να θεσπίσουν οµοσπονδιακούς κανόνες και
συστήµατα ελέγχου για να εξασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των καταναλωτών
στα βιολογικά προϊόντα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η στόχευση για µια βιώσιµη γεωργία,
και ιδιαίτερα βιολογική γεωργία, ταιριάζει τέλεια, ακόµη και σήµερα, µε τις
προτεραιότητες των κυβερνήσεων να µειώσουν ορισµένα πλεονάσµατα
τροφίµων. Στην πραγµατικότητα, η ΕΕ µε τη βιολογική γεωργική πολιτική,
συνδυάζει γεωργικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, δεδοµένου ότι η βιολογική
παραγωγή αποτελεί µια βιώσιµη εναλλακτική λύση για την εκτατικοποίηση και
µια εναλλακτική λύση αγρανάπαυσης.
Επίσης, σηµερινό πλαίσιο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία στοχεύει
στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών και την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τη διακοπή της στήριξης µέσω
συγκεκριµένων προγραµµάτων. Αν και οι δεσµεύσεις για την στήριξη της
βιολογικής γεωργίας διαφέρουν µεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο κύριος στόχος
70

Kirkwood R.C. (chr.) (1997). Biodiversity and conservation in agriculture. pp. 88.

Symposium proceedings no. 69. Britich Crop Protection Council.
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είναι η στροφή προς ένα µοντέλο αειφορικής γεωργίας και της αγροτικής
ανάπτυξης71.
Ο στόχος της πολιτικής των κυβερνήσεων είναι, όχι µόνο η υποστήριξη
των παραγωγών των

βιολογικών προϊόντων αλλά και (σε ορισµένες

περιπτώσεις) η επιβολή µέτρων για την επίτευξη καθιερωµένων στόχων.
Στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι πολιτικές για τη βιολογική γεωργία
επιδιώκουν να κερδίσουν, µέσω των εξαγωγών, το ξένο συνάλλαγµα για
άλλες αναπτυξιακές ανάγκες. Στην πραγµατικότητα, η µείωση των κρατικών
προϋπολογισµών ανάγκασαν πολλά αναπτυσσόµενα έθνη να επανεξετάσουν
τη δοµή του τοµέα της γεωργίας τους.
Τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι
πολιτικές για βιολογική γεωργία έχουν αναπτυχθεί από κάτω προς τα επάνω,
και προέκυψαν κυρίως από κοινωνική πίεση.
Οι τάσεις αυτές αποτελούν κίνητρο για ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη
βιολογική γεωργία. Όταν διαµορφώνεται ένας ικανός αριθµός επαγγελµατιών
για τη βιολογική γεωργία, οι κυβερνήσεις διαµορφώσουν πολιτικές για την
υποστήριξη της εµπορίας των πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων. Το
κίνητρο αυτών των πολιτικών είναι ως εκ τούτου την οικονοµικό, είτε για την
εκµετάλλευση

των

προσοδοφόρων

αγορών,

εθνικών

εξασφαλίζοντας µια θέση στο παγκόσµιο εµπόριο και

και

διεθνών,

αντισταθµίζει το

κόστος της κρατικής στήριξης για γεωργικές εισροές και άλλες υπηρεσίες.

71
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Μολονότι τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη γενικά υφίστανται, τόσο
στις ανεπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες, υπάρχουν
επιφυλάξεις όσον αφορά την ικανότητα της βιολογικής γεωργίας να
ανταποκριθεί στις άλλες κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή να εξασφαλίσει τις
ανάγκες των τροφίµων.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν και εµποδίζουν τη στροφή προς τη
βιολογική παραγωγή, δυσχεραίνουν την εφαρµογή κατάλληλων πολιτικών και
µπορούν να θεωρηθούν κατά µεγάλο µέρος υπεύθυνοι για το χαµηλό ρυθµό
επέκτασης της βιολογικής γεωργίας στη χώρα µας, µπορούν να εντοπισθούν
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του γεωργικού
τοµέα72.
Παράγοντες εσωτερικού περιβάλλοντος: Το εσωτερικό περιβάλλον της
γεωργίας µας το αποτελεί η γεωργική εκµετάλλευση µέσα στην οποία
κυριαρχεί η δραστηριοποίηση του γεωργού ο οποίος παίρνει όλες τις
αποφάσεις ασκώντας το Management της ανθρώπινης εργασίας, του
εδάφους, του κεφαλαίου και των άλλων µέσων και υλικών παραγωγής. Η
αποτελεσµατικότητα

αυτής

της

διαχείρισης

επηρεάζει

θετικά

την

υποκατάσταση των συνθετικών χηµικών µέσων και υλικών. Ιδιαιτέρως
σπουδαίος παράγοντας που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την υποκατάσταση
των αγροχηµικών είναι το απόθεµα των γνώσεων και των εµπειριών του σε
ειδικά και γενικά θέµατα παραγωγής προϊόντων.
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Παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος: Στο εξωτερικό περιβάλλον
διαµορφώνονται

οι προϋποθέσεις

µέσα

στις οποίες

λαµβάνονται

οι

αποφάσεις των αγροτών αναφορικά µε την άµεση ή έµµεση υποκατάσταση
των γεωργοχηµικών και την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας.
Από τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, ο τεχνολογικός
καθορίζει τη διαθεσιµότητα εναλλακτικών τεχνολογιών µε τις οποίες
υποκαθίστανται άµεσα ή έµµεσα τα γεωργοχηµικά, τόσο στη ζωική όσο και
στη φυτική παραγωγή.
Η

ανάπτυξη

εναλλακτικών

τεχνολογιών

απαραίτητων

για

υποκατάσταση που δεν έχουν συµφέρον οι ιδιώτες επενδυτές µπορεί να
στηριχθεί είτε στους ίδιους τους αγρότες είτε στο δηµόσιο το οποίο
ενδιαφέρεται για τη µείωση των εξωτερικών αντιοικονοµιών και για το
εισόδηµα των αγροτών. Η συλλογικότητα των προσπαθειών κυρίως µέσω
των συνεταιρισµών µπορεί να συµβάλλει σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα
των ενεργειών υποκατάστασης και σε επιµερισµό του κόστους παραγωγής
και αξιοποίησης των εναλλακτικών τεχνολογιών.
Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά µπορούν να συµβάλλουν
ουσιαστικά στη διαµόρφωση του κέρδους απ’ την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων και κατά συνέπεια στο ρυθµό επέκτασης της υιοθέτησης
συστηµάτων βιολογικής παραγωγής73.
Η βιολογική γεωργία στη χώρα µας βρίσκεται ήδη στην τρίτη δεκαετία
της. Η πρακτική ενασχόληση µε αυτή ξεκίνησε από ερασιτέχνες, για το
73
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αντικείµενο, καλλιεργητές και από ορισµένους ιδιώτες ιδεολόγους οικολόγους.
Η επίσηµη πολιτεία δεν ασχολήθηκε µε αυτή την εναλλακτική µορφή
παραγωγής στη γεωργία ούτε θέσπισε κανένα µέτρο πολιτικής µέχρι το
έντονο ενδιαφέρον της ΕΕ στις αρχές της δεκαετία του ’90.
Στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ η χώρα µας εφάρµοσε ένα
πρόγραµµα επιδότησης σε περιφερειακό επίπεδο, για δραστηριότητες που
συντελούν στην αύξηση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων, µε τίτλο
«Γεωργία µε χρήση µεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον». Η
προσπάθεια αυτή αύξησε σηµαντικά την είσοδο των παραγωγών στη
βιολογική γεωργία. Η παραγωγή όµως των βιολογικών προϊόντων παρέµεινε
σε χαµηλά επίπεδα µέχρι και σήµερα σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ
αλλά και µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες.
Η Ελλάδα είναι µια Μεσογειακή χώρα επί το πλείστον ορεινή µε µικρές
και µεγάλες πεδιάδες και ορεινές αγροτικές περιοχές. Η ποικιλία αυτή του
φυσικού ανάγλυφου δηµιουργεί και πολυµορφία κοινωνικών χαρακτηριστικών
και πρακτικών στον αγροτικό πληθυσµό που δεν είναι συγκρίσιµα µε άλλες
χώρα της Ευρώπης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η δοµή και τα
συστήµατα καλλιεργειών στην ελληνική γεωργία τα οποία µπορούν να
παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και βελτίωση της βιολογικής
παραγωγής καθώς επίσης και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών ωφελειών
από τη γεωργική δραστηριότητα. Τα χαρακτηριστικά των µέτρων αγροτικής
πολιτικής θα πρέπει εποµένως να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στις
παραπάνω ιδιαιτερότητες.
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Οι πολιτικές που πρέπει να εφαρµοσθούν για την επιτάχυνση της
αύξησης της παραγωγής των βιολογικών προϊόντων µπορεί να έχουν τα
παρακάτω χαρακτηριστικά74:
1.- Να έχουν καθολικό χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει πως πεδίο εφαρµογής κάθε
πολιτικής θα πρέπει να είναι ολόκληρη η Ελλάδα ώστε να δίδεται η ευκαιρία
σε κάθε ενδιαφερόµενο αγρότη, παρά τις τοπικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες
της περιοχής του να ασχοληθεί µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
2.- Να περιέχουν µέτρα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης αγροτών και
καταναλωτών. Οι αγρότες έχουν µεγάλη ανάγκη από γνώσεις και τεχνικές για
τα νέα συστήµατα καλλιεργειών των βιολογικών προϊόντων. Και οι
καταναλωτές, τουλάχιστον οι Έλληνες, χρειάζονται ενηµέρωση για τη φύση
και τη διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων, γιατί αξίζει να πληρώσει
ακριβότερα για τα βιολογικά τρόφιµα και ποια είναι η συµβολή του καθενός
στην προστασία του περιβάλλοντος.
3.- Να περιέχουν µέτρα – κίνητρα κυρίως για τους παραγωγούς. Το
χαρακτηριστικό αυτό είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη ενός κλάδου στον
αγροτικό τοµέα. Τα κίνητρα πρέπει να είναι κυρίως οικονοµικά άλλα και
διευκολυντικά και προστατευτικά.
4.-

Να

περιέχουν

απλές

αλλά

αυστηρές

διαδικασίες

ένταξης

των

ενδιαφεροµένων στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Πολύπλοκες και
χρονοβόρες διαδικασίες είναι αποτρεπτικές για ανάληψη δραστηριοτήτων εκ
µέρους των γεωργών.
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5.- Κάθε µέτρο πολιτικής για τη βιολογική γεωργία πρέπει να σκοπεύει σε
πολλούς στόχους. Η δηµιουργία ικανοποιητικού εισοδήµατος, η διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητα της διατροφής και η
αγροτική ανάπτυξη είναι µια οµάδα στόχων που είναι αποδεκτή από το
κοινωνικό σύνολο.

2.3 Σύγκριση της θρεπτικής αξίας µεταξύ βιολογικών και συµβατικών
προϊόντων
Η σύγκριση µεταξύ λαχανικών βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας
έδειξε ότι σε ορισµένες κατηγορίες όπως τα φυλλώδη λαχανικά, οι ρίζες και οι
κόνδυλοι βιολογικής καλλιέργειας έχουν µεγαλύτερο ποσοστό στερεού
υπολείµµατος, σε σχέση µε τα συµβατικά (Woëse και συν. 1997, Bourn και
Prescott 2002).
Σχετικά µε την περιεκτικότητα των οργανικών και συµβατικών
τροφίµων σε πρωτεΐνες βρέθηκε ότι τα βιολογικά λαχανικά περιέχουν
µικρότερη ποσότητα πρωτεΐνης, η οποία όµως είναι µεγαλύτερης βιολογικής
αξίας, µια και περιέχει σηµαντικότερες ποσότητες απαραίτητων αµινοξέων
(Woëse και συν. 1997, Worthington 2001).
Στην κατηγορία των δηµητριακών όπως ρύζι, σιτάρι, καλαµπόκι, οι
περισσότερες µελέτες δείχνουν ότι τα βιολογικά δηµητριακά περιέχουν
λιγότερη ποσότητα πρωτεΐνης και ελεύθερων αµινοξέων, αλλά έχουν
µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε απαραίτητα αµινοξέα (Magkos και συν. 2003).
Ειδικότερα για το βιολογικό σιτάρι οι έρευνες δείχνουν ότι περιέχει 25-30%
περισσότερη λυσίνη σε σχέση µε το συµβατικό (Wolfson και Shearer 1981,
Brandt και συν. 2000).
Πρόσφατη βιβλιογραφική επισκόπηση (Rembialkowska 2007) αναφέρει
ότι τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας περιέχουν αυξηµένο σίδηρο
(τουλάχιστον 21% περισσότερο) και αυξηµένο µαγνήσιο (τουλάχιστον 29%
περισσότερο).
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Όσον αφορά τα επίπεδα των βιταµινών, οι έρευνες δείχνουν ότι η
πατάτα (Fischer και Richter 1986, Kolbe και συν. 1995) η ντοµάτα (Pither και
Hall 1990, Caris-Veyrat και συν. 2004), το σέλινο και το λάχανο (Leclerc και
συν. 1991) βιολογικής καλλιέργειας υπερτερούν σε βιταµίνη C, συγκρινόµενα
µε τα συµβατικά. Σύµφωνα µε τους Caris-Veyrat και συν. (2004) η βιολογική
ντοµάτα έχει µεγαλύτερη συγκέντρωση β-καροτενίου από τη συµβατική.
Πολυάριθµες µελέτες δείχνουν ότι τα βιολογικά προϊόντα υπερτερούν
σε πολυφαινόλες π.χ. µήλα (Lucarini και συν. 1999), ροδάκινα, αχλάδια
(Carbonaro και συν. 2002), πατάτες (Hamouz και συν 1999), κρεµµύδια (Ren
και συν. 2001), ντοµάτες (Mitchell και συν. 2007), πιπεριές (Pérez-López και
συν. 2007), πορτοκάλια (Tarozzi και συν. 2006) και ελαιόλαδο (Gutierrez και
συν. 1999). Επιπλέον οι βιολογικές ντοµάτες υπερτερούν σε σαλικυλικό οξύ
σε σχέση µε τις συµβατικές (Rossi και συν. 2008).
Πειραµατικά δεδοµένα σε ζώα έδειξαν ότι το κρέας που προέρχεται
από

αγελάδες

βιολογικής

εκτροφής

περιέχει

αυξηµένη

ποσότητα

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (Pastsshenko και συν. 2000). Παράλληλα,
το γάλα που προέρχεται από ζώα που έχουν τραφεί µε βιολογικές τροφές
παρουσιάζει υψηλότερη περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (Cleeton
2004).
Επίσης έρευνα σε γενετικά όµοιες κότες που εκτράφηκαν κάτω από
διαφορετικές συνθήκες (Castellini και συν. 2002) έδειξε ότι τα κοτόπουλα από
βιολογική εκτροφή περιείχαν µικρότερες ποσότητες λίπους, το οποίο είχε
υψηλότερη συγκέντρωση σε ω3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Σε άλλη έρευνα
βρέθηκε ότι τα αυγά που προέρχονται από κότες βιολογικής εκτροφής
περιείχαν µικρότερες ποσότητες πρωτεΐνης, αλλά η λεκιθίνη και τα
καροτενοειδή ήταν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τα αυγά από κότες
συµβατικής παραγωγής (Woese 1997).

2.4 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Μια καλή διατροφή είναι ζωτικής σηµασίας για την ανθρώπινη υγεία και
την πρόληψη ασθενειών. Επειδή τα βιολογικά τρόφιµα είναι υψηλής
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διατροφικής αξίας, διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στη προάσπιση της
ανθρώπινης υγείας. Τα βιολογικής καλλιέργειας φρούτα και λαχανικά
εξασφαλίζουν τα θρεπτικά συστατικά τους από υγιή χώµατα, αντί συνθετικών
λιπασµάτων. Υπερτερούν σε αντιοξειδωτικά, τα οποία προστατεύουν τον
οργανισµό από την εκδήλωση σοβαρών παθήσεων.
Οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι εργάζονται για την βελτιστοποίηση της υγείας και
ευεξίας των ζώων, αντί της µεγιστοποίησης της δυνητικής παραγωγής τους,
µέσω µεθόδων εκτροφής όπως ισορροπηµένη δίαιτα και επαρκή χώρο για τις
σωµατικές και πνευµατικές ανάγκες τους. Τα ζώα βιολογικής ανάπτυξης
έχουν υψηλότερη συνολική υγεία, ειδικά όσων αφορά την αναπαραγωγή και
την ανάρρωση από ασθένεια. Τα ζώα βιολογικής ανάπτυξης παρουσιάζουν
µειωµένο κίνδυνο µεταφοράς ασθενειών, ειδικότερα, δεν έχει καταγραφεί
κρούσµα της νόσου σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας σε ζώα βιολογικής
ανάπτυξης.
Αν και δεν σχετίζεται άµεσα µε την διατροφή, η καλή γεύση τονώνει την
όρεξη και την διαδικασία πέψης. Τα βιολογικά τρόφιµα έχουν χαρακτηριστεί
µε συνέπεια ως καλύτερης γεύσης και υφής από τα µη βιολογικά τρόφιµα
Οι συµβατικές µέθοδοι παραγωγής τροφίµων διακινδυνεύουν την
διατροφική ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων. Ακόµη και µετά από
πλύσιµο, πάνω από τα µισά φρούτα και λαχανικά παραχθέντα µε συµβατικές
µεθόδους περιέχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων. Τα φυτοφάρµακα δύναται
να

θέσουν

σε

ενδοκρινολογικό

κίνδυνο
και

τη

ανθρώπινη

ανοσοποιητικό

υγεία

διότι

σύστηµα,

είναι

επηρεάζουν

το

αναγνωρισµένα

καρκινογόνα για ζώα και υποψία για ανθρώπους, και µπορούν να οδηγήσουν
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σε υψηλότερα ποσοστά αποβολών και µειωµένη γονιµότητα σε αγροτικούς
εργάτες που εκτίθενται σε φυτοφάρµακα75.
Υπάρχουν άνω των 500 πρόσθετων επιτρεπόµενων προς χρήση στη
συµβατική γεωργία, µερικά από τα οποία έχουν αρνητική επίδραση στην
ανθρώπινη υγεία: τα υδρογονωµένα λιπαρά δύναται να αυξήσουν την
συχνότητα καρδιακής ασθένειας, το φωσφορικό οξύ δύναται να µειώσει το
ασβέστιο στα οστά, το όξινο γλουταµινικό νάτριο δύναται να προκαλέσει
ίλιγγο, πονοκεφάλους και άσθµα.
Στη συµβατική γεωργία, τα ζώα παρέχονται συστηµατικά µε αντιβιοτικά
για την αποτροπή ασθενειών και την παρότρυνση για ταχεία ανάπτυξη.
Υπάρχει ανησυχία για το ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν αντοχή σε αντιβιοτικά
λόγο της έµµεσης κατανάλωσης κατάλοιπων αντιβιοτικών φαρµάκων σε
ζωικής προέλευσης προϊόντα.
Η χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στη συµβατική
καλλιέργεια θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίµων για διαφόρους
λόγους. Ένας λόγος είναι πως αντιγόνα µπορούν αν εµφανιστούν
απροσδόκητα σε µη συγγενικά τρόφιµα προκαλώντας αιφνίδιες αλλεργικές
αντιδράσεις σε ανθρώπους. Υπάρχουν ανεπαρκείς αποδείξεις για την
ασφάλεια

των

γενετικά

τροποποιηµένων

οργανισµών,

και

όµως

χρησιµοποιούνται ευρέως ανά το κόσµο. Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
έχουν παρατηρηθεί σε ζώα λόγω κατανάλωσης γενετικά τροποποιηµένων
φαγητών.

75

Kirkwood R.C. (chr.) (1997). Biodiversity and conservation in agriculture. pp. 88.

Symposium proceedings no. 69. Britich Crop Protection Council.

90

Τα βιολογικά προϊόντα είναι εξαιρετικά ασφαλή, καθώς ελέγχονται στο
σύνολό τους πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Τα βιολογικά προϊόντα δεν
περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον χηµικές ουσίες, όπως
ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα ή χηµικά λιπάσµατα. Περιέχουν
περισσότερες βιταµίνες και ιχνοστοιχεία σε σύγκριση µε τα προϊόντα
συµβατικής καλλιέργειας. Συγχρόνως είναι λιγότερο επεξεργασµένα και
συνεπώς πιο αγνά. Η ακτινοβόληση καθώς και άλλες διεργασίες, δεν
επιτρέπονται, δεν περιέχουν γενετικά τροποποιηµένα συστατικά. Στη
βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται η χρήση συστατικών από γενετικά
τροποποιηµένους

οργανισµούς.

Καθώς

πολλά

πρόσθετα

που

είναι

επικίνδυνα για την υγεία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στα βιολογικά
προϊόντα.
Τα ζώα βιολογικής εκτροφής, αναπτύσσονται σε συνθήκες που έχουν
στόχο να µεγιστοποιήσουν την υγεία και την ευηµερία των ζώων µέσω της
διατήρησης υψηλής ποιότητας και ισορροπηµένης διατροφής, καθώς και ένα
περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Τα ζώα βιολογικής
εκτροφής έχουν76:
•

Καλύτερη υγεία, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται λιγότερα κτηνιατρικά
φάρµακα.

•

Μειωµένο κίνδυνο ύπαρξης µεταδιδόµενων νοσηµάτων, όπως π.χ
Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια.
Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι τα βιολογικά προϊόντα για ευπαθείς

πληθυσµιακές οµάδες. Στα παιδιά και στους ηλικιωµένους, παρέχουν τα
76

Καβαλλάρης Π.∆. (1998). Η αγορά βιολογικών προϊόντων. σελ. 113-125. Στο «Βιολογική

Γεωργία. Προβλήµατα – Προοπτικές». Εκδόσεις Αγροτύπος. Αθήνα.
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απαραίτητα στοιχεία για διαβίωση και ανάπτυξη, χωρίς να περιέχουν τοξικούς
και µεταλλαξιογόνους παράγοντες. Το βρέφος και η γυναίκα βρίσκονται σε
ένα κλειστό σύστηµα και µέσω του πλακούντα ανταλλάσσουν όλα τα
απαραίτητα για τη ζωή του εµβρύου. Πλέον έχει αποδειχτεί ότι η διατροφή της
γυναίκας µε τρόφιµα που περιέχουν διάφορες χηµικές ουσίες (ζιζανιοκτόνα,
εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα) µπορεί να είναι επιβλαβής για το παιδί
µελλοντικά.

ΜΕΡΟΣ 3Ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η υποστήριξη της βιολογικής Γεωργίας σηµαίνει την υποστήριξη της
ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας77.
1. Οι καταναλωτές που επιθυµούν την αύξηση της πρόσληψης των
ανόργανων συστατικών, βιταµίνης C, και δευτερευόντων

φυτικών

θρεπτικών συστατικών, και ταυτόχρονα την µείωση των δυνητικά
επιβλαβών

φυτοφαρµάκων,

υπολειµµάτων

αντιβιοτικών,

γενετικά

τροποποιηµένων οργανισµών και πρόσθετων, θα πρέπει να υποστηρίξουν
το βιολογικό κίνηµα και να επιλέξουν βιολογικά.
2. Οι γεωργοί που επιθυµούν να προφυλάξουν τόσο την υγειά των ιδίων όσο
και των εργατών τους, και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων
τους, θα πρέπει να καλλιεργούν βιολογικά.
77

Καβαλλάρης Π.∆. (1998). Η αγορά βιολογικών προϊόντων. σελ. 113-125. Στο «Βιολογική
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3. Οι κυβερνήσεις που επιθυµούν να βελτιώσουν την υγεία του πληθυσµού
τους και να µειώσεις τα κόστη υγειονοµικής περίθαλψης θα πρέπει να
ενθαρρύνει την βιολογική γεωργία.
4. Οι ερευνητές θα πρέπει να συνεχίσουν να εξερευνούν τον ρόλο των
βιολογικών τροφίµων στην προώθηση της ανθρώπινης υγείας και
ασφάλειας.
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