Μαριέλλα Σαρρή

•Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής
ή Οργανικής Γεωργίας
•Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο
στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες , στη µη χρησιµοποίηση χηµικών ουσιών
και γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και τη χρήση µη χηµικών
µεθόδων για αντιµετώπιση ασθενειών και ζιζανίων
• Η αγγλική ονοµασία των βιολογικών προϊόντων είναι «organic products».
Ο όρος organic εισήχθηκε απο τον βρετανό Walter James (1940)

Στην κατηγορία των Βιολογικών Προϊόντων ∆ιατροφής περιλαµβάνονται:
• Κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα µεταποιηµένα ή µη (φρούτα, λαχανικά,
µέλι, ενεργειακά φυτά π.χ. ηλίανθος, κλωστικά φυτά π.χ. βαµβάκι, αυγά, κρέας,
ζώντα ζώα κ.ά.)
• Μεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιµα (π.χ. ψωµί,
µαρµελάδα, µαργαρίνη, τυρί, ελαιόλαδο κ.ά.)
• Ζωοτροφές (σανός, καρπός δηµητριακών κ.ά.)
• Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι σποράς, φυτώρια κ.ά.)
• Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας
• Φύκια

• Το κύριο ζήτηµα της Βιολογικής Καλλιέργειας:
αντικατάσταση συνθετικών χηµικών ουσιών, κυρίως φυτοφαρµάκων,
µε άλλες που βρίσκονται στη φύση
•Χηµικές ουσίες:
Επιβλαβείς στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Χηµικές ουσίες και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στον άνθρωπο:
• πολυχλωριωµένα εντοµοκτόνα
 Αργή βιοαποικοδόµηση και διατήρηση επί µακρόν χρονικό διάστηµα στα
περιβαλλοντικά διαµερίσµατα
 συσσώρευση µεγάλων συγκεντρώσεων στους λιπώδεις ιστούς ζώων
 σηµαντικές βλάβες στην υγεία (αναπαραγωγικό και ανοσοποιητικό
σύστηµα)
•Φυτοφάρµακα που δρουν ως ενδοκρινικοί διαταρράκτες:
 Ρύποι µε οιστρογόνο δράση που επηρεάζουν την αναπαραγωγική και
ενδοκρινική κατάσταση των οργανισµών
 οι µεγαλύτερες ποσότητες λαµβάνονται από την διατροφή
 Η µέχρι τώρα δεκαετής έρευνα για ενδοκρινικούς διαταρράκτες δεν έχει
δώσει θετικό συσχετισµό µε διάφορες ασθένειες ή ενδοκρινικές διαταραχές
στην ανθρώπινη υγεία

•Αµµωνιακά λιπάσµατα
ΝΗ3 : τεχνική παραγωγή αµµωνίας από υδρογόνο και άζωτο (Carl Bosch,1899)
και η µεγάλη βιοµηχανική της παραγωγή
Μετατροπή αµµωνιακών λιπασµάτων σε νιτρικά υδατοδιαλυτά άλατα στο έδαφος
 αυξηµένη συγκέντρωση νιτρικών στα υπόγεια νερά και στο πόσιµο νερό
σε πολλές περιοχές του πλανήτη, µέτρα περιορισµού της νιτρορύπανσης
 τα νιτρικά στο στοµάχι µετατρέπονται σε νιτρώδη (ΝΟ2 −) που αντιδρούν
µε τις δευτεροταγείς αµίνες (προϊόντα διάσπασης κρέατος ή πρωτεϊνών)
και παράγουν Ν-νιτρωδοαµίνες, γνωστές καρκινογόνες και µεταλλαξιογόνες
ουσίες
 αυξηση κινδύνου καρκίνου στοµάχου, παχέος εντέρου και ουροδόχου κύστης

Ευτροφισµός
Οφείλεται στην ρύπανση του νερού τόσο από τα νιτρικά όσο και από τα
φωσφορικά λιπάσµατα
 αύξηση παραγωγής οργανικής ύλης (φυτοπλαγκτόν, φύκη),
µε αποτέλεσµα την κατανάλωση του συνόλου του διαλυµένου οξυγόνου
 φύκια και φυτοπλαγκτόν χρησιµοποιούν ως πηγή οξυγόνου τα νιτρικά και
θειικά άλατα
 παραγωγή αµµωνίας (NH3) και υδρόθειου (H2S) που αυξάνουν την
τοξικότητα του περιβάλλοντος

•Στα βιολογικά προϊόντα χρησιµοποιούνται:
 Οργανικες ουσίες:
• Κοπριά
• Άχυρο
• Ροτενόνη
• Πυρεθρίνη
 ∆ιάφοροι οργανισµοί:
• έντοµα
• µύκητες
• βακτήρια
• άλλοι µικροοργανισµοί
•Στη βιολογική κτηνοτροφία χρησιµοποιούνται:
ζωοτροφές που έχουν παραχθεί µε βιολογικό τρόπο

•Ροτενόνη

 Άοσµη χηµική ουσία που χρησιµοποιείται ως ευρέως φάσµατος
εντοµοκτόνο, εντοµοαπωθητικό και φυτοφάρµακο.
 Εµφανίζεται στις ρίζες και στους µίσχους των διαφόρων φυτών, όπως το φυτό
της αµπέλου jicama.
 Βιοδιασπάται γρήγορα κάτω από θερµές συνθήκες, ώστε να υπάρχει ελάχιστο
επιβλαβές κατάλοιπο
 ∆εν είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο όταν χρησιµοποιείται σωστά
 Πρόσφατες µελέτες βρίσκουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ της
χρήσης της ροτενόνης µε τη νόσο του Πάρκινσον.

•Πυρεθρίνη





φυσικό εντοµοκτόνο που προέρχεται από το φυτό πύρεθρο
(Chrysanthemum cinerariaefolium)
Μαζί µε το πυρεθροειδές, συνθετικό υποκατάστατο της, είναι ιδιαίτερα
αποτελεσµατικά έναντι ενός ευρέως φάσµατος εντόµων
Υδρολύονται εύκολα και βιοδιασπώνται από τα οξέα του στοµάχου στα
θηλαστικά, και έτσι η τοξικότητας τους µετά από κατάποση είναι πολύ
χαµηλή

• Βt, Bacillus thuringiensis

 βακτήριο που διαβοιεί στο έδαφος, χρησιµοποιείται συνήθως ως βιολογική
εναλλακτική λύση αντί για φυτοφάρµακα
 Σπόρια και κρυσταλλικές εντοµοκτόνες πρωτεΐνες που παράγονται από τον Bt
έχουν χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των επιβλαβών εντόµων από το 1920
 θεωρούνται ως φιλικά προς το περιβάλλον, µε µικρή ή µηδενική επίδραση στους
ανθρώπους

• ∆ιατροφική αξία
 ∆εδοµένα από επιστηµονική µελέτη
του τµήµατος Nutrition and Public
Health Intervention Research Unit του
London School of Hygiene & Tropical
Medicine (2009)
Βιολογικές καλλιέργειες:
- υψηλότερες συγκεντρώσεις φωσφώρου
- υψηλότερο ποσοστό οξύτητας
 Συµβατικές καλλιέργειες:
υψηλότερες συγκεντρώσεις νιτρικών

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/organicreviewappendices.pdf

• Στις οργανικές καλλιέργειες
παρατηρούνται υψηλότερες
συγκεντρώσεις:
 αντιοξειδωτικών φαινολών
 µαγνησίου
 Ψευδαργύρου
 φλαβονοειδών
 σακχάρων
 ξηράς ουσίας

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/organicreviewappendices.pdf

 Το ποσοστό της συγκέντρωσης των νιτρωδών στα συµβατικές
καλλιέργειες είναι υψηλότερο και στους δυο πίνακες
 Συνολικά όµως, από τις 23 σηµαντικότερες διατροφικές κατηγορίες, µόνο
στις 7 παρατηρήθηκε µια µικρή διαφοροποίηση
 Στις ποιοτικές µελέτες υπήρχε διαφοροποίηση µόνο σε 3 διατροφικές
κατηγορίες

 Συµπέρασµα:
Σύµφωνα µε την παρούσα ανασκόπηση αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα των
βιολογικών και συµβατικών καλλιεργειών είναι γενικά συγκρίσιµα όσον
αφορά στα περιεχόµενα θρεπτικά συστατικά τους

•Καταναλωτικό κοινό

•Αύξηση των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων σε όλο τον κόσµο
•Αυξηµένες τιµές, οι οποίες οφείλονται:
Στη µειωµένη παραγωγή συγκριτικά µε τα συµβατικά
Στο αυξηµένο κόστος παραγωγής (µεγαλύτερο εργατικό κόστος)
Στη µειωµένη προσφορά.
Όσο περισσότεροι παραγωγοί µπαίνουν στη βιοκαλλιέργεια, τόσο θα
πέφτουν οι τιµές

•Νοµοθεσία και πιστοποίηση βιολογικών προτύπων:
 Οι βιοκαλλιεργητές, οι µεταποιητές και οι εισαγωγείς πρέπει να πληρούν
αυστηρούς όρους αν θέλουν να χρησιµοποιήσουν το λογότυπο ή τη
σήµανση της ΕΕ
 Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη βάση του
κανονισµού της ΕΚ µε αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007
 Υποχρεωτικη πιστοποίηση από έναν εγκεκριµένο φορέα πιστοποίησης
Στη Ελλάδα οι κυριότεροι είναι:
• Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), AGROCERT
• ∆ΗΩ,
• Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. ΒΙΟΕΛΛΑΣ

•Συµπεράσµατα
 Ανάγκη εκπόνησης περαιτέρω επιστηµονικών µελετών για την θρεπτική
ανωτερότητα των βιολογικών τροφίµων σε σχέση µε τα συµβατικά
 Αδιαµφισβήτητο πλεονέκτηµα των βιολογικών προϊόντων σχετικά µε το
Περιβάλλον
•φυσική ισορροπία
•γονιµότητα εδάφη και διατήρηση οικοσυστήµατος
•µείωση ρύπανσης
 Ασφαλέστερες διαδικασίες παραγωγής βιολογικών – απαγόρευση επιβλαβών
χηµικών φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων
Έρευνα του πανεπιστηµίου της Washington,2003
«Organophosphorus Pesticide Exposure of Urban and Suburban Preschool
Children with Organic and Conventional Diets»
•ανάλυση επιπέδων µεταβολιτών από διάσπαση οργανοφωσφορικών
φυτοφαρµάκων σε ούρα παιδιών
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.5754#Results

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

