
  

Βιολογική καλλιέπγεια ζηη Γεπμανία και νέα ζηπαηηγική 

αύξηζηρ ηος κλάδος 
 

Kαηά ηα εγθαίληα ηεο Γηεζλνχο ΄Δθζεζεο Βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ζηε Νπξεκβέξγε ζηηο 15-

02-2017 ν νκνζπνλδηαθφο Υπνπξγφο Γεσξγίαο θαη Γηαηξνθήο θ. Christian Schmidt, 

αλαθνίλσζε ηα θχξηα ζεκεία ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο γηα ηελ ηαρχηεξε πξνψζεζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηε 

Γεξκαλία. Σηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεθε ζε ζεηξά κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ν ξπζκφο κεηαηξνπήο ζπκβαηηθψλ αγξνηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ζε βηνινγηθέο, κε κεζνπξφζεζκν ζηφρν λα θαιχςνπλ ην 20% ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ ηεο Γεξκαλίαο. Μεηαμχ ησλ θηλήηξσλ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη 

ζηελ αχμεζε, κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαηά 50% εηεζίσο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ, νη νπνίεο θαη’ έηνο ζα πξνζεγγίζνπλ ηα 30,0 εθ. € εηεζίσο. Η απφθαζε γηα 

ηε λέα ζηξαηεγηθή ειήθζε κεηά απφ ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο, ζηελ νπνία 

αλαγλσξίδεηαη ε βαζηθή ζπκβνιή ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, βαζηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνο ηαρχηεξε κεηαηξνπή ζπκβαηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ζε βηνινγηθέο απνηέιεζε ε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, ε νπνία επί ηνπ παξφληνο δελ κπνξεί λα θαιπθζεί πιήξσο απφ ηελ εγρψξηα 

βηνινγηθή παξαγσγή. Σπγθεθξηκέλα, ην 2014/2015 εηζήρζεζαλ απφ ην εμσηεξηθφ, πξνο 

θάιπςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ήηνη: 24% 

βηνινγηθά ζηηεξά, 37% βηνινγηθνχ γάιαθηνο θαη 26% βηνινγηθνχ ρνηξηλνχ θξέαηνο.  

Σπλαθψο ζεκεηψλεηαη φηη νη πσιήζεηο γεξκαληθψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ην 2016, 

επηηπγράλνληαο αχμεζε 9,9% έλαληη 2015, πξνζέγγηζαλ ηα 10,0 δηο €, θαηαηάζζνληαο 

ηνηνπηνηξφπσο ηε Γεξκαλία ζηε δεχηεξε, κεηά ηελ Διβεηία, ζέζε κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ 

αγνξψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ θφζκν, βάζεη αλαινγίαο πιεζπζκνχ. Οη παξνρέο 

θηλήηξσλ ππφ κνξθή επηδνηήζεσλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ κέζσ ρξεκαηνδνηήζεσλ, είηε 

απ’ επζείαο απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε είηε κέζσ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ πξνζθέξνληαη ήδε απφ ην 1989 θαη κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο 

λέαο ζηξαηεγηθήο αλέξρνληαη εηεζίσο ζε θνλδχιηα χςνπο 17,0 εθ. €. Γηα ην 2017 έρεη 

απνθαζηζζεί απμεκέλε δέζκεπζε θνλδπιίσλ χςνπο 20,0 εθ. €.. 

Σπκπιεξσκαηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζηε Γεξκαλία αλέξρεηαη ζε 23.398 κνλάδεο. Οη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 1,06 εθαη. εθηαξίσλ ή 6,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο,  

έλαληη 2,9 % πνπ θάιππηαλ ην 1999. Σπγθεθξηκέλα, ην 2015 νη εθηάζεηο βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ, αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο απηψλ, θαηαιακβάλνπλ ηα εμήο 

κεξίδηα: 56,4 % απνηεινχλ κφληκνπο βνζθνηφπνπο, 42 % αξφζηκε γε θαη 1,6 %  

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ινηπνχο ζθνπνχο.  

Καη’ αληηδηαζηνιή, νη ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ γεο θαηαιακβάλνπλ κεξίδηα σο εμήο: αξφζηκε έθηαζε 70,8 %, κφληκνη 

βνζθφηνπνη 28 % θαη εθηάζεηο ινηπψλ ρξήζεσλ 1,2 %. 

Σχκθσλα κε απνηειέζκαηα έξεπλαο (δηελεξγεζείζεο ην 2013), ε Βαπαξία θαηαηάζζεηαη 

ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο κε 

κεξίδην 21% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, αθνινπζνχκελε απφ ην 

Βξαδεκβνχξγν (13 %) θαη ηε Βάδε-Βπξηεκβέξγε (12 %)  

Σε επίπεδν Δ.Δ, κε βάζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο Eurostat, ην 2015 νη εθηάζεηο βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ αλήιζαλ ζε 11,14 εθαη. εθηάξηα, εθ ησλ νπνίσλ νη ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα 

κεξίδηα είλαη ε Απζηξία (20,3 %), αθνινπζνχκελε απφ ηε Σνπεδία (17,1 %), ηελ Δζζνλία 

(16,3 %) θαη ηελ Τζερηθή Γεκνθξαηία (13,7 %). 
 


