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ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η απάντηση στην «δηλητηριώδη» αφθονία.
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The ecology movement will never gain any
Real influence or have any significant

Impact on society if it advances a message
Of despair rather than hope



MURRAY BOOKCHIN, The ecology of Freedom

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία δεν είναι απλώς ένας ακόμα τρόπος 
παραγωγής. Δεν είναι απλώς μία ακόμα ταμπέλα που έχουν κάποια προϊόντα 
ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα στον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό 
και να δικαιολογήσουν την ακριβότερη τιμή τους. Δεν είναι, φυσικά, η 
εγκατάλειψη της παραγωγής στην τύχη της και ό,τι γίνει.
Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, που απαιτεί δουλειά και παρουσία του 
παραγωγού. Απαιτεί επιστημονική γνώση, έρευνα, διαρκή έγνοια. Είναι η 
συνειδητοποίηση ότι η Φύση δεν είναι ένα εργοστάσιο βιομηχανικής 
παραγωγής που βάζεις από τη μια πλευρά σπόρο, λιπάσματα, φυτοφάρμακα 
και βγάζεις από την άλλη τρόφιμα. Είναι μια προσωπική επιλογή για το τι 
τρόφιμα θέλουμε να τρώμε και σε τι περιβάλλον θέλουμε να ζήσουμε. Αλλά 
είναι κυρίως μια πολιτική επιλογή για το πού θέλουμε να κατευθύνουμε τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία ώστε να υπάρχει και αύριο.
Αρκετοί από εμάς γνωρίζουν ότι οι καθημερινές καταναλωτικές μας επιλογές 
συμβάλλουν (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και του πλανήτη μας. Τι κάνουμε όμως όταν φτάσει η στιγμή 
να επιλέξουμε;
Σίγουρα, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάποιες περισσότερο υπεύθυνες 
καταναλωτικές επιλογές, οι οποίες θα είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον. 
Όμως, οι σωστές (ή οι σωστότερες) επιλογές προϋποθέτουν αυξημένη 
συμμετοχή από τη μεριά του πολίτη-καταναλωτή. Άλλωστε, μόνο οι 
ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία 
του περιβάλλοντος και ένα βιώσιμο μέλλον. Η πρόκληση ισχύει για όλους μας. 
Ας σεβαστούμε επιτέλους τον πλανήτη μας. Είναι αναμφίβολα στο χέρι μας! 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η βιολογική γεωργία είναι η κατάληξη µιας σειράς µμελετών και το 
αποτέλεσµα  της ανάπτυξης διαφόρων εναλλακτικών µμεθόδων γεωργικής 
παραγωγής που ξεκίνησαν, από την αρχή του αιώνα, ουσιαστικά, στη Βόρεια 
Ευρώπη.
Θα πρέπει ιδίως να αναφερθούν εδώ τρία ρεύµατα  σκέψης:
• Η βιοδυναµική γεωργία, που εµφανίστηκε  στη Γερµανία, µε την ώθηση του 
Rudolf Steiner,
• Η οργανική γεωργία (organic farming), που είδε το φως το στην Αγγλία χάρη 
στις απόψεις που ανέπτυξε ο Sir Howard στην Γεωργική του διαθήκη (1940),
• Η βιολογική γεωργία, που αναπτύχθηκε στην Ελβετία, από τους HansPeter 
Rusch και H. Muller.
Αυτά τα διάφορα κινήµατα, που αποτελούν την καταγωγή ορισµένων από 
τους προστατευόµενους όρους από την κοινοτική νοµοθεσία, θεωρούσαν 
ουσιαστικό, µε ορισµένες αποχρώσεις, τον δεσµό  ανάµεσα στην γεωργία και 
τη φύση καθώς και τον σεβασµό των φυσικών ισορροπιών και απείχαν 
εποµένως από µια προσέγγιση µάλλον καθοδηγητική της γεωργίας, 
µεγιστοποιώντας τις αποδόσεις µέσω πολλαπλών παρεµβάσεων µε διάφορες 
κατηγορίες συνθετικών προϊόντων.



Παρά την ύπαρξη και την ισχύ αυτών των ρευµάτων  σκέψης, η βιολογική 
γεωργία έµεινε για πολύ καιρό σε εµβρυακή κατάσταση στην Ευρώπη

Βασικές αρχές τις βιολογικής γεωργίας

Το 2005 δημιουργήθηκαν οι 
βασικές αρχές τις βιολογικής 
γεωργίας. Είναι ένας διεθνής 
οδηγός για τα κριτήρια 
πιστοποίησης.
ΟΙ τέσσερις αρχές είναι:

• Η αρχή της υγείας  -Η 
βιολογική γεωργία θα 
πρέπει να συντηρεί και να 
εμπλουτίζει την υγεία του 
εδάφους, φυτών, ζώων και 
ανθρώπου ως ένα και 
αδιαίρετα.

• Η αρχή της οικολογίας – 
Η βιολογική γεωργία θα 
βασίζετε στα υπάρχοντα 
οικολογικά συστήματα και κύκλους, θα δουλεύει με αυτά και θα βοηθάει 
στην διατήρηση τους.

• Η αρχή της δικαιοσύνης – Η βιολογική γεωργία θα πρέπει να χτίζει 
σχέσεις δικαιοσύνης προσβλέποντας στο κοινό περιβάλλον και ίσες 
ευκαιρίες ζωής.

Η αρχή της φροντίδας – Η βιολογική γεωργία θα πρέπει να καταφέρει με 
προληπτικό και υπεύθυνο τρόπο να προστατέψει τη υγεία και  αρμονική 
αναπτύξει των παρών, μελλοντικών γενιών και του περιβάλλοντος

Τι είναι τα βιολογικά  προϊόντα, δηλαδή τι 
προϋποθέσεις απαιτεί η βιολογική καλλιέργεια; 

… Με τον όρο "βιολογικά" χαρακτηρίζονται τα προϊόντα εκείνα που 
παράγονται χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ή 
άλλων ορμονών · αντίθετα, χρησιμοποιούνται οργανικές ουσίες, όπως η 
κοπριά, το άχυρο κ.ά. Τα χωράφια πρέπει να μείνουν ακαλλιέργητα τρία 
χρόνια για να χαρακτηριστούν "καθαρά" και έτοιμα προς βιοκαλλιέργειες, που 
είναι απαραίτητο να διαχωρίζονται σαφώς από τις αντίστοιχες συμβατικές, 
ενώ εφαρμόζεται και η αμειψισπορά, δηλαδή η εναλλαγή καλλιεργειών (π.χ. 
σιτηρά με ψυχανθή).

Φυτοφάρμακα
Το κύριο ζήτημα της Βιολογικής Καλλιέργειας είναι η αντικατάσταση 
συνθετικών χημικών ουσιών με άλλες που βρίσκονται στη φύση. Αντί 
συνθετικών φυτοφαρμάκων χρησιμοποιούνται οργανικά φυτοφάρμακα όπως 
για παράδειγμα το Bt, το πύρεθρο και η ροτενόνη. Οι βιολογικοί 
καλλιεργητές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες οργανικές ουσίες είναι 



βιοδιασπώμενες  και άρα δεν μένουν στο τελικό προϊόν. Αντίθετα 
υποστηρίζουν, έχοντας στα χέρια τους έρευνες ανεξάρτητων επιστημόνων, ότι 
πολλά από τα συνθετικά χημικά παραμένουν αδιάσπαστα στην τροφική 
αλυσίδα μέχρι τον τελικό καταναλωτή, που είναι ο άνθρωπος. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα εντομοκτόνου που περνά στην τροφική αλυσίδα αποτελεί το DDT

ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Πολλές 
έρευνες έχουν 
δείξει ότι τα 
βιολογικά 
προϊόντα 
έχουν 
περισσότερη 
θρεπτική αξία 
σε σύγκριση 
με τα 
συμβατικά.
Είναι 

αναμφισβήτητο ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία, σε 
σχέση με τα συμβατικά, δηλαδή τα προϊόντα της εντατικής χημικής 
καλλιέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
φυσικά σάκχαρα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και μικρότερη περιεκτικότητα σε νερό. 
Επίσης διαθέτουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές 
ουσίες. Η γεύση τους είναι περισσότερο ολοκληρωμένη και μεστή ενώ 
διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τα αρώματα τους.…
Η πιο σπουδαία έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2007  έδειξε ότι  τα βιολογικά 
προϊόντα περιέχουν 40% περισσότερα αντιοξειδοτικά σε σχέση με τα 
συμβατικά. Η έρευνα βρήκε ότι  για το γάλα ήταν 60% περισσότερα 
αντιοξειδοτικά σε σχέση με τα συμβατικά. Η έρευνα είχε διάρκεια 4 χρόνια είχε 
διάρκεια 4 χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση.

Κόστος

Οι τιμές των βιολογικών προϊόντων είναι υψηλότερες από αυτές των 
συμβατικών τροφίμων. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι οι διάφορες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται μέχρι να παραχθεί το τελικό προϊόν είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρές. Ακόμη, η απόδοση των βιολογικών καλλιεργειών είναι μικρή διότι 
η καλλιέργεια γίνεται με φυσιολογικούς ρυθμούς και δεν υπάρχουν φαινόμενα 



"υπερπαραγωγής", όπως συμβαίνει στη συμβατική γεωργία. Τέλος, είναι 
σημαντικό ότι η καταναλωτική αγορά των βιολογικών προϊόντων σε ορισμένες 
χώρες, όπως η Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ ανεπτυγμένη, με αποτέλεσμα 
να διατηρούνται ακόμη οι τιμές σε υψηλά επίπεδα. 

Πιστοποίηση

Υπάρχουν οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης με τους οποίους έρχεται 
σε επαφή ο ενδιαφερόμενος παραγωγός προκείμενου να πληροφορηθεί 
τις προδιαγραφές παραγωγής, τυποποίησης και σήμανσης και να 
υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους. Ο οργανισμός στέλνει έναν ελεγκτή για 
να εξετάσει το χωράφι  και να μελετήσει τις καλλιεργητικές μεθόδους που 
εφάρμοσε ο γεωργός τα τελευταία χρόνια. Με αυτά τα στοιχεία 
αποφασίζεται αν θα χορηγηθεί στον καλλιεργητή το σήμα βιολογικής 
καλλιέργειας.
Η διαδικασία πιστοποίησης διαρκεί συνήθως τρία χρόνια. Από τη στιγμή 
που ένας παραγωγός εισέρχεται στο σύστημα έλεγχου πρέπει να 
περάσουν 12 μήνες για να του επιτραπεί να χρησιμοποιεί στα προϊόντα 
του την ένδειξη <<Προϊόν βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο>>. 
Ένα προϊόν χαρακτηρίζεται ως <<Προϊόν βιολογικής γεωργίας>> μόνο 
μετά την πάροδο άλλων 24 μηνών και τότε μπορεί να φέρει την ανάλογη 
σήμανση.



Η Βιολογική Γεωργία  στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – Στατιστικά     eurostat   2005  

Ποσοστό 
βιολογικών 

εκτάσεων σε 
σύνολο 

αξιοποιημένω
ν αγροτικών 

εκτάσεων* (%)

Βιολογικές 
Εκτάσεις* 

(στρέμματα
)

Ποσοστό 
των 

κρατών 
μελών 
στις 

συνολικές 
βιολογικές 
εκτάσεις 

της EU25* 
(%)

Μέγεθος βιολογικών 
εκμεταλλεύσεων ** 

(στρέμμα/ιδιοκτησία
)

Μέγεθος 
συνολικών 

εκμεταλλεύσεων
(στρέμμα/ιδιοκτησία

)

Ποσοστό 
εκτάσεων 

υπό 
μετατροπ

ή στις 
συνολικές 
βιολογικές 
εκτάσεις 

(%)

EU251 3,9 61.154.650 100,0 387 160 -
Βέλγιο 1,7 229.940 0,4 319 269 14,0
Τσεχία 7,2 2.549.820 4,2 3054 842 11,3
Δανία 5,2 1.341.290 2,2 442 537 1,4
Γερμανία 4,7 8.074.060 13,3 474 437 -
Εσθονία - - - - - -
Ιρλανδία 0,8 349.120 0,6 365 318 -
Ελλάδα 7,2 2.887.370 4,7 195 48 28,6
Ισπανία 3,2 8.075.690 13,3 515 230 41,7
Γαλλία 2,0 5.608.380 9,2 492 486 11,7
Ιταλία 8,4 10.694.620 17,6 238 74 31,6
Κύπρος 1,1 16.980 0,0 55 34 86,5
Λετονία 7,0 1.186.120 1,9 413 132 82,6
Λιθουανία 2,3 645.440 1,1 358 110 78,5
Λουξεμβούργο 2,4 31.580 0,1 478 527 13,2
Ουγγαρία 2,0 1.285.760 2,0 768 60 34,1
Μάλτα 0,1 140 0,0 23 9 100,0
Ολλανδία 2,5 487.650 0,8 354 235 3,9
Αυστρία 11,0 3.603.690 5,9 177 191 -
Πολωνία 0,6 827.300 1,4 220 60 54,4
Πορτογαλία 6,3 2.334.580 3,8 1480 114 52,7
Σλοβενία 4,8 234.990 0,4 136 63 32,0
Σλοβακία 4,8 902.060 1,5 4626 274 69,8
Φινλανδία 6,5 1.475.870 2,4 333 321 8,4
Σουηδία 6,2 2.222.680 3,2 524 421 8,8
Ην. Βασίλειο 3,8 6.089.520 10,0 1421 556 13,3



Βιολογική γεωργία στην ΕΥΡΩΠΗ 2006

ΓΡΑΦΗΜΑ: ΟΙ 10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

                            ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  
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Βιολογικά ¨ή συμβατικά Προϊόντα;
Πολλές έρευνες έχουν εξετάσει και συγκρίνει τις συμβατικές και βιολογικές 
καλλιέργειες. Η γενική παραδοχή είναι ότι η βιολογική γεωργία είναι καλλίτερη 
για τους έξεις λόγους:

1. Η βιολογική γεωργία δεν ελευθερώνει συνθετικά 
φυτοφάρμακα στο περιβάλλον. Πολλά από τα 
οποία μολύνουν το έδαφος, το νερό και την άγρια 
ζωή..

2. Η βιολογική γεωργία είναι καλλίτερη από την 
συμβατική γιατί διατηρεί την βιοποικιλότητα των 
φυτών εντόμων και ζώων.

3. Η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί λιγότερη 
ενέργεια και παράγει λιγότερα απόβλητα.

Μερικές κριτικές τονίζουν ότι η βιολογική γεωργία  χρειάζεται περισσότερη γη 
από την συμβατική για να παράγει την ίδια ποσότητα προϊόντων. Τονίζουν ότι 
μπορεί  καταστραφούν τα τροπικά δάση και να σβήσουν πολλά 
οικοσυστήματα



Γιατί η εξωτερική εμφάνιση των των Βιολογικών 
Φρούτων και Λαχανικών δεν είναι το ίδιο καλή μ' αυτή 

των συμβατικών

Οι ποικιλίες των φυτών, η διατροφή (λιπάσματα, ορμόνες), η φυτοπροστασία 
και μια σειρά ακόμη καλλιεργητικών φροντίδων, «αναγκάζουν» τα φρούτα και 
λαχανικά να αποκτήσουν όψη, σχήμα και χρώμα, που είναι μεν συμβατά με 
τις ανάγκες του μάρκετινγκ, δεν είναι όμως καθόλου συμβατά με την φυσική 
τους μορφολογία. Πόσο μάλλον που, οι ποικιλίες που προτιμά η Βιολογική 
Γεωργία είναι τοπικές, με ελάχιστη έως καθόλου «εξωγενή» βελτίωση. Οι 
λόγοι αυτοί κάνουν τα Βιολογικά Προϊόντα να είναι πιο «άσχημα» από τα 
συμβατικά, ταυτόχρονα όμως, πιο νόστιμα και υγιεινά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Τα τελευταία χρόνια πολλά διατροφικά σκάνδαλα έχουν προκαλέσει μεγάλη 
ανησυχία στους ανθρώπους.
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μας βομβαρδίζουν με ειδήσεις για μολυσμένα 
και ανθυγιεινά προϊόντα. Οι πολίτες ψάχνουν για εναλλακτικές λύσεις 
διατροφής. Είναι τα βιολογικά προϊόντα μια λύση στο διατροφικό πρόβλημα 
του πλανήτη μας ή είναι μια μόδα για αυτούς που έχουν περισσότερα 
χρήματα. Η περιβαλλοντική ομάδα θεώρησε ότι είναι ένα επίκαιρο θέμα για 
προσέγγιση.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Προσπαθήσαμε να δούμε αν τα βιολογικά προϊόντα  είναι η εναλλακτική 
μέθοδος καλλιέργειας που θα προστατεύει το έδαφος το νερό την άγρια 
ζωή και θα είναι οικονομικά βιώσιμη.
Θα μελετούσαμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την 
ποσότητα των προϊόντων διατροφής.

ΕΙΔΙΚΟΙ (ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ) ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:
• Να καταγράφουν οι διαφορές καλλιέργειας των βιολογικών και 

συμβατικών προϊόντων
• Να δούμε την σημασία της διατήρησης της ποιότητας των προϊόντων 

και τα οφέλη στην υγεία του ανθρώπου από την κατανάλωση 
βιολογικών προϊόντων.

• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι υπάρχουν όρια στην χρήση 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων



• Να γνωρίσουμε πως θα διακρίνομε τα συμβατικά προϊόντα από τα 
βιολογικά.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
2. ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΚΕΡΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4. ΚΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
5. ΚΟΚΟΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΚΟΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7. ΛΟΥΤΡΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8. ΛΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
9. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
10. ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ
11. ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

12.12. ΜΑΡΗΝΗ ΑΝΤΖΕΛΑ
13. ΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15.ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
16. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΠΕΛΕΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
18. ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
19.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ  ΑΡΓΥΡΟ
20.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ 
21. ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
22. ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
23. ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
24. ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25.ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ



Τα μπλουζάκια που φοράει η περιβαλλοντική ομάδα είναι Δώρο του 
MAICH και όλα έχουν τη  φωτογραφία από ένα απειλούμενο φυτό της 
Κρήτης.

Ερωτηματολόγιο για τα Βιολογική 
προϊόντα

Ένα σύντομο ανώνυμο ερωτηματολόγιο για τα βιολογικά 
προϊόντα.

1. Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα, δηλαδή τι προϋποθέσεις απαιτεί η βιολογική καλλιέργεια 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………

2. Αν οι διπλανές καλλιέργειες είναι συμβατικές μπορεί ένας καλλιεργητής να προστατέψει τα 
βιολογικά προϊόντα του από επιμόλυνση (διασπορά χημικών σε έδαφος-νερό-αέρα) ;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

3. Τα βιολογικά φυτά είναι πιο ανθεκτικά; Ναι Όχι Δεν ξέρω

4. Υπάρχουν βιολογικά λιπάσματα; Ναι Όχι Δεν ξέρω

5. Καλλιεργούνται σε άλλες χώρες βιολογικά 
προϊόντα;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

Αν ναι, ανάφερε μια χώρα όπου συμβαίνει αυτό; ……………………………………………………..



6. Πώς ξεχωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα από τα συμβατικά; 
…………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………
………

7. Ξέρεις κάποια εταιρεία που να πιστοποιεί τα βιολογικά προϊόντα; 
…………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

8. Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο 
ακριβά;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

Αν ναι, που πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό; …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

9. Πιστεύεις ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας; 

Ναι Όχι Δεν ξέρω

Πώς αιτιολογείς αυτή την άποψη; 
…………………………………………………………………….

10.Πώς καταπολεμούνται οι διάφορες ασθένειες σε μια βιολογική 

παραγωγή; …………………….

.…………………………………………………..

11.Είναι τα βιολογικά προϊόντα περισσότερο θρεπτικά και νόστιμα σε 

σχέση με τα συμβατικά;.

…………………………………………………………………………………

…………………………...



Γράψε ότι σκέψεις έχεις που να αφορούν τη βιολογική ή τη συμβατική 
γεωργία…

1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

… Με τον όρο "βιολογικά" χαρακτηρίζονται τα προϊόντα εκείνα που 
παράγονται χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ή 
άλλων ορμονών · αντίθετα, χρησιμοποιούνται οργανικές ουσίες, όπως η 
κοπριά, το άχυρο κ.ά.
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2.Αν οι διπλανές καλλιέργειες είναι 
συμβατικές μπορεί ένας καλλιεργητής να 
προστατέψει τα βιολογικά προϊόντα του από 
επιμόλυνση (διασπορά χημικών σε έδαφος-
νερό-αέρα) ;

Κανένα οικοσύστημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί "κλειστό". Κάθε περιοχή 
ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια με το περιβάλλον της, οπότε μία συμβατική 
καλλιέργεια που εμπλουτίζεται με λιπάσματα και φυτοφάρμακα είναι πιθανόν 
να τα μεταδώσει μέσω των υπόγειων υδάτων και του αέρα σε μία βιολογική 
που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
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3.Υπάρχουν βιολογικά λιπάσματα;
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4.Καλλιεργούνται σε άλλες χώρες βιολογικά 
προϊόντα;
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5.Πώς ξεχωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα 
από τα συμβατικά;

Ένα προϊόν για να είναι βιολογικό πρέπει να φέρει στη συσκευασία του το 
ειδικό σήμα πιστοποίησης του οργανισμού που το έχει ελέγξει σε όλα τα 
στάδια παραγωγής του, καθώς και τον ειδικό αριθμό πιστοποίησης
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6.Ξέρεις κάποια εταιρεία που να πιστοποιεί 
τα βιολογικά προϊόντα;



Στην Ελλάδα οι φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης, αναγνωρισμένοι από το 
υπουργείο Γεωργίας, είναι : η ΔΗΩ, η ΣΟΓΕ και η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.
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7.Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά; 
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Αν ναι, που πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό;

Οι τιμές των βιολογικών προϊόντων είναι υψηλότερες από αυτές των 
συμβατικών τροφίμων. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι οι διάφορες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται μέχρι να παραχθεί το τελικό προϊόν είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρές. Ακόμη, η απόδοση των βιολογικών καλλιεργειών είναι μικρή διότι 
η καλλιέργεια γίνεται με φυσιολογικούς ρυθμούς και δεν υπάρχουν φαινόμενα 
"υπερπαραγωγής", όπως συμβαίνει στη συμβατική γεωργία. Τέλος, είναι 
σημαντικό ότι η καταναλωτική αγορά των βιολογικών προϊόντων σε ορισμένες 
χώρες, όπως η Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ ανεπτυγμένη, με αποτέλεσμα 
να διατηρούνται ακόμη οι τιμές σε υψηλά επίπεδα. 
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8.Πιστεύεις ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι 
καλύτερα για την υγεία μας;



Πώς αιτιολογείς αυτή την άποψη;

Προστατεύουν τον καταναλωτή από τις επικίνδυνες τοξικές ουσίες που 
περιέχουν τα φυτοφάρμακα με τα οποία ραντίζονται οι συμβατικές 
καλλιέργειες.
Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα και συνθετικές 
ορμόνες, σημαίνει ότι το φυτό δεν "βιάζεται" να αναπτυχθεί και έχει μια 
φυσιολογική ανάπτυξη. 
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9.Πώς καταπολεμούνται οι διάφορες 

ασθένειες σε μια βιολογική παραγωγή; 

Η βιολογική καταπολέμηση βασίζεται στην έκθεση των επιβλαβών 
οργανισμών στους φυσικούς εχθρούς τους, οπότε έντομα, μύκητες, βακτήρια, 
ιοί και άλλοι μικροοργανισμοί που δεν είναι παθογόνοι για μία καλλιέργεια 
επιδρούν και μειώνουν ή εξαφανίζουν τους 
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10.Είναι τα βιολογικά προϊόντα περισσότερο 
θρεπτικά και νόστιμα σε σχέση με τα 
συμβατικά; 



Είναι αναμφισβήτητο ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική 
αξία, σε σχέση με τα συμβατικά, δηλαδή τα προϊόντα της εντατικής χημικής 
καλλιέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
φυσικά σάκχαρα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και μικρότερη περιεκτικότητα σε νερό. 
Επίσης διαθέτουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές 
ουσίες. Η γεύση τους είναι περισσότερο ολοκληρωμένη και μεστή ενώ 
διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τα αρώματα τους
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές απόχτησαν γνώσεις για να μπορέσουν να τις μεταδώσουν 

πειστικά στους συμμαθητές τους και την κοινωνία. Απόχτησαν συνείδηση 

τις διατροφικής και πιο γενικά τις οικολογικής κρίσης. Έμαθαν να 

δοκιμάζουν και να τρώνε άφοβα ωμά βιολογικά προϊόντα. Θεωρούν ότι η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένας διαφορετικός τρόπος μάθησης και 

είναι έτοιμοι να συνεχίσουν την επόμενη χρονιά.

Ten Must-Eat Organic Foods
1. Baby Food

2. Strawberries



3. Rice

4. Oats

5.  Milk

6. Bell Peppers

7.  Bananas

8. Green Beans

9.  Peaches

10.Apples



ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ   MAICH  













ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ   BIOFORUM  



















ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ     
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
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