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Ο βιολογικός τομέας στην Ολλανδία κατά το 2017. 

 

 

Ο συνολικός αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα βιολογικά στην Ολλανδία 

τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ. Κάθε εταιρεία που θέλει να παράγει, να επεξεργαστεί, 

να συσκευάσει, να εισαγάγει, να μεταπωλήσει ή να αποθηκεύσει βιολογικά προϊόντα πρέπει 

να πάρει πιστοποίηση από την SKAL Biocontrole.  

 

Στην Ολλανδία η Skal είναι ο ανεξάρτητος φορέας που έχει την εποπτεία για την αξιοπιστία 

των βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται στην 

Ολλανδία μέσω της Skal. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυβέρνηση καθορίζει τους κανόνες, οι 

πιστοποιημένες βιολογικές εταιρείες τους ακολουθούν και η Skal τους ελέγχει. 

 

Σύμφωνα με την Skal, ο βιολογικός τομέας αυξήθηκε σημαντικά το 2017 καθώς ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε σε 4.730 στο τέλος Δεκεμβρίου το 2017. Ο αριθμός 

των εταιρειών υπό την εποπτεία της Skal αυξήθηκε κατά 313 εταιρείες σε σύγκριση με το 

2016. Σε σύγκριση με τον αριθμό που καταχωρήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η αύξηση 

κατά το 2017 ήταν 7%, εκ των οποίων το 5% είναι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και το 8% 

αφορούν την επεξεργασία και το εμπόριο. 

 

Αυτές οι 4.730 εταιρείες είναι όλες εγγεγραμμένες στη Skal, αλλά δεν μπορούν όλες να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους ως οργανικά. Μετά την πρωταρχική εξέταση, οι γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις πρέπει πρώτα να υποβληθούν σε περίοδο μετατροπής πριν πιστοποιηθούν από 

τη Skal. Αυτή η περίοδος ισχύει για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της γης και των ζώων. Στα τέλη του 2017 υπήρχαν συνολικά 4.486 

πιστοποιημένες εταιρείες, 420 περισσότερες από ό, τι στο τέλος του 2016. 

 

Από τα 1.930 καταχωρημένα αγροκτήματα, 1.750 είναι βιολογικά πιστοποιημένα, 164 

περισσότερα από τα τέλη του 2016. Στο τέλος του 2017, 180 εκμεταλλεύσεις μετατράπηκαν 

σε βιολογικές. Η μετάβαση στη βιολογική γεωργία συνήθως διαρκεί ενάμισι έως δύο χρόνια. 

 

Η εγγεγραμμένη γεωργική έκταση αυξήθηκε κατά 7.751 εκτάρια το 2017 και ανήλθε σε 

συνολικά 69.516 εκτάρια. Η μέση εκμετάλλευση κάλυψε 32,4 εκτάρια το 2016 ενώ η μέση 

βιο-επιχείρηση 36 εκτάρια. 

 

Στα τέλη του 2017 υπήρχαν 2.736 πιστοποιημένοι μεταποιητές, εισαγωγείς, έμποροι και 

εταιρείες αποθήκευσης, 256 περισσότεροι από ότι το 2016. Αύξηση πραγματοποιήθηκε στους 

τομείς αποθήκευσης (+ 15%), του εμπορίου (+ 11%), της μεταποίησης (+ 7%) και των 

εισαγωγών (+ 4%). 

 

Σύμφωνα με την έκθεση Bionext Trend Report 2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 5% το 2017 και ανήλθε σε περίπου 1,5 

δις ευρώ. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με χώρες όπως η 

Δανία, η Σουηδία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων 

στα σούπερ μάρκετ και στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο αριθμός των 
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πιστοποιημένων αγροτών και ο αριθμός των βιολογικών εκταρίων αυξάνεται, πράγμα που 

σημαίνει ότι η αύξηση των βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία συμβαδίζει με την 

παγκόσμια αύξηση των βιολογικών πωλήσεων σε σχεδόν 100 δις ευρώ.  

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των ολλανδικών βιολογικών προϊόντων οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση κατά 6% των σούπερ μάρκετ (778,9 εκ. ευρώ) ενώ αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι πωλήσεις 

αυγών (17%) και γαλακτοκομικών προϊόντων (11%). Η πώληση οργανικών παιδικών τροφών 

(23%) ήταν εντυπωσιακή. Ο κύκλος εργασιών των βιολογικών τροφίμων στη βιομηχανία 

τροφοδοσίας αυξήθηκε επίσης (11%). Υπάρχει έντονη αύξηση άνω του 10% του αριθμού των 

πιστοποιημένων εκμεταλλεύσεων και αύξηση κατά 7% της έκτασης των βιοκαλλιεργειών. Ο 

βιολογικός τομέας είχε 65 έως 70.000 εκτάρια βιοκαλλιέργειες (3,9%).  

 

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας για τη 

βιολογική γεωργία κατά το 2017, η βιολογική γεωργία παρουσίασε γενικά σαφή αύξηση σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Μεταξύ άλλων, αυξήθηκε ο αριθμός βιολογικά διατηρημένων 

χοίρων (+24,2%) και η παραγωγή βιολογικού χοιρινού κρέατος (+26,3%).  

Η έκταση της γεωργικής γης για την βιολογική γεωργία αυξήθηκε κατά 7,6% μεταξύ 2016 και 

2017 και ανήλθε σε περίπου 56.400 εκτάρια. Η ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας 

γαλακτοκομικών προϊόντων είναι αισθητή όσον αφορά στην αύξηση της έκτασης των 

βιολογικών βοσκοτόπων για γαλακτοπαραγωγή καθώς αυξήθηκαν κατά 8,8% και ανήλθαν σε 

40.100 εκτάρια. Το 2017, το 19,3% της βιολογικής γεωργικής έκτασης, περίπου 10.900 

εκτάρια, χρησιμοποιήθηκε για την αρόσιμη καλλιέργεια. Η έκταση αυτή αυξήθηκε κατά 3,8% 

σε ένα χρόνο. Συνολικά, η βιολογική γεωργία πραγματοποιήθηκε στο 3,2% της ολλανδικής 

γεωργικής έκτασης το 2017. 

Ο βιολογικός ζωικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 8,9% και ανήλθε σε περισσότερα από 3,5 εκ. 

ζώα. Το 2,9% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου το 2017 ήταν 2,9% βιολογικό ενώ το 2016 

ήταν 2,6%. 

 

Οι εκμεταλλεύσεις με βιολογικές αγελάδες γαλακτοπαραγωγής είχαν πάνω από 32.000 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής το 2017, 12,4% περισσότερες από ό, τι το 2016. Μετά την 

κατάργηση της γαλακτοκομικής ποσόστωσης το 2015, η τιμή για συμβατικό γάλα μειώθηκε 

ενώ η πιο σταθερή τιμή για το βιολογικό γάλα αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για τους 

γαλακτοπαραγωγούς να στραφούν σε μεθόδους βιολογικής παραγωγής.  

 

Η παραγωγή βιολογικού χοιρινού κρέατος αυξήθηκε κατά 26,3%, από 6,5 εκατ. κιλά βάρους 

σφαγίου το 2016 σε 8,2 εκατ. κιλά βάρους σφαγίου το 2017. Ο αριθμός των οργανικών 

χοίρων πάχυνσης αυξήθηκε κατά σχεδόν 10.000 (+27,9%) και ανήλθε σε σχεδόν 47.500. 

 

Ο αριθμός των βιολογικών αυγών προς κατανάλωση αυξήθηκε το 2017 κατά 14,2%  σε 

σύγκριση με το 2016 και ανήλθε σε 883 εκ. μονάδες. Ο αριθμός των κοτόπουλων που έχουν 

διατηρηθεί με βιολογικό τρόπο αυξήθηκε κατά 8,3% και ανήλθε σε πάνω από 3,3 εκ. το 2017.  

 

Η απόδοση της βιολογικής πατάτας υπερδιπλασιάστηκε το 2017 σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος. Αυτό οφειλόταν κυρίως  σε προβλήματα με τη φυτοφθόρα (καταστροφή 

πατάτας). Περίπου 60 εκ. κιλά βιολογικής πατάτας παρήχθησαν το 2017 σε σύγκριση με 

περίπου 27 εκ. κιλά το 2016 (αύξηση 118,8%).  Η απόδοση για βιολογικές πατάτες ήταν 51,3 
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τόνοι  ανά εκτάριο ενώ το 2016 ήταν 24,2 τόνοι ανά εκτάριο. Στη συμβατική γεωργία, η 

απόδοση το 2017 και το 2016 ήταν 52,9 και 44,8 τόνοι/εκτάριο αντίστοιχα.  

 

Το 2017 σχεδόν το ήμισυ της συνολικής παραγωγής τεύτλων ήταν οργανικό. Η απόδοση των 

βιολογικών κόκκινων τεύτλων ήταν πάνω από 26 εκ. κιλά, σχεδόν 11 εκ. κιλά περισσότερο 

από το 2016. Το 2017 σχεδόν το ήμισυ της ολλανδικής έκτασης τεύτλων αποτελούνταν από 

βιολογικά κόκκινα τεύτλα. Η έκταση βιολογικής καλλιέργειας αυξήθηκε από 327 εκτάρια το 

2016 σε 443 εκτάρια το 2017 (αύξηση 35,5%).  

 

Το 2017 καλλιεργήθηκαν σχεδόν 3.000 εκτάρια βιολογικής κηπουρικής στο ανοικτό έδαφος 

(αύξηση 9,3%). Σχεδόν το ένα τρίτο των βιολογικών οπωροκηπευτικών αποτελούνταν από 

κολοκυνθοειδή (672 εκτάρια).  

 

Περισσότερο από το ήμισυ (57,2%) της συνολικής έκτασης καλλιέργειας αγγουριών στο 

ανοιχτό έδαφος είναι βιολογικό. 

 

Οι συνολικές πωλήσεις των βιολογικών προϊόντων αυξήθηκαν το 2017 και ανήλθαν περίπου 

σε 1,5 δις ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν τα Σούπερ μάρκετ (51,65) ακολουθούμενα 

από τα εξειδικευμένα καταστήματα (21,5%). 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: 

 

BIONEXT, connects the Dutch biological chain from farmer to consumer. BIONEXT is 

supported by three associations: Biohuis (farmers) BioNederland (producers and traders) and 

the Biowinkelvereniging (Organic shop Association): https://bionext.nl/feiten-cijfers 

 

Biohuis, Association of organic farmers:   http://www.biohuis.org/biohuis/ 

 

BioNederland, Association of Organic Manufacturers and Trade: 

http://www.vbpbiologisch.nl/pagina.php?titel=ledenoverzicht&sectie=leden&cat=imp

ort%2F+export+handelsorganisatie 

 

Biowinkelvereniging, Organic shop Association: 

http://www.biowinkelvereniging.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Ite

mid=63 

 

Skal, the inspection and certification body for organic production in the 

Netherlands: http://www.skal.nl/over-ons/publicaties/ 

 

https://portal.skal.nl/ACM/faces/form/portal/tools/partnercertsearch.xhtml 

https://bionext.nl/feiten-cijfers
http://www.biohuis.org/biohuis/
http://www.vbpbiologisch.nl/pagina.php?titel=ledenoverzicht&sectie=leden&cat=import%2F+export+handelsorganisatie
http://www.vbpbiologisch.nl/pagina.php?titel=ledenoverzicht&sectie=leden&cat=import%2F+export+handelsorganisatie
http://www.biowinkelvereniging.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=63
http://www.biowinkelvereniging.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=63
http://www.skal.nl/over-ons/publicaties/
https://portal.skal.nl/ACM/faces/form/portal/tools/partnercertsearch.xhtml
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http://www.eko-horeca.nl/zoeken/restaurant 

 

Dutch Organic Trade Fair:  http://www.bio-beurs.nl/english 

 

http://www.bio-beurs.nl/uploads/Standhouders%20op%20naam%20def.pdf 

 

Certification Food Specialty Stores: 

http://www.foodspecialiteitenwinkels.nl/pages/73/Nationale-competities/Gecertificeerde-

winkels.html 

 

Wageningen University and Research Centre (WUR): www.wur.nl  

 

Biokennis, archive for organic food and farming research: www.biokennis.nl 

 
Στατιστικά στοιχεία: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/29/biologische-landbouw-groeit 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_el 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database 

 

http://www.organic-europe.net/country-info/netherlands/country-report.html 

 

 

 

Συνολικός κύκλος εργασιών βιολογικών προϊόντων (εκ. ευρώ) 
 

Συνολικός τζίρος βιολογικών 2016 2017 index Μερίδιο αγοράς 

Σούπερ μάρκετ 734,6 778,9   106 51,6% 

Εξειδικευμένα καταστήματα 336,3 324,6 97 21,5% 

Υπηρεσίες εστίασης 275,0 3015,0 11 20,25 

Λοιπά 100,0 102,0 102 6,7% 

Σύνολο 1.445,9 1.510,5 105,3 100% 

 

 

 

http://www.eko-horeca.nl/zoeken/restaurant
http://www.bio-beurs.nl/english
http://www.bio-beurs.nl/uploads/Standhouders%20op%20naam%20def.pdf
http://www.foodspecialiteitenwinkels.nl/pages/73/Nationale-competities/Gecertificeerde-winkels.html
http://www.foodspecialiteitenwinkels.nl/pages/73/Nationale-competities/Gecertificeerde-winkels.html
http://www.wur.nl/
http://www.biokennis.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/29/biologische-landbouw-groeit
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_el
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database
http://www.organic-europe.net/country-info/netherlands/country-report.html
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Γεωργία: βιολογικά, καλλιέργειες, ζώα, 2017 

      

γεωργική 

μέθοδος 

Σύνολο 

γεωργία    

βιολογική 

γεωργία 

Αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύνολο  αριθμός 54840 1604 

καλλιέργειες επιφάνεια 

Καλλιέργειες, σύνολο 

άρια  

(1 άριο 

=100 τ.μ.) 

50914706 1087229 

πατάτες 

Πατάτες, συνολικά 16267142 161426 

πατάτες προς 

κατανάλωση  

Σύνολο 7630414 116589 

Σε χώμα πηλού . . 

Σε άμμο / χώμα τύρφης . . 

σπόροι 

γεωμήλων 

Σύνολο 4232640 44296 

Σε χώμα πηλού . . 

Σε άμμο / χώμα τύρφης . . 

γεώμηλα αμυλοποιίας  4404088 541 

λαχανικά 

λαχανικά, συνολικά 6046784 487491 

λάχανο 17948 3845 

Μπιζέλια (πράσινα) 304227 48072 

σελινόριζα 192301 15162 

Παντζάρια / τεύτλα 94513 44291 

είδος λάχανου 9896 800 

Είδος ρίζας 66714 1784 

Σπανάκι 205685 55605 

βλαστικά φασολάκια  241856 18369 

Γλυκό καλαμπόκι 92273 35807 

Κουκιά (πράσινα) 110744 3279 

javascript:GetDescription('desc|T|var0%20%20%20%20');
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javascript:GetDescription('desc|T|var35%20%20%20');
javascript:GetDescription('desc|T|var43%20%20%20');
javascript:GetDescription('desc|T|var53%20%20%20');


6 
 

κρεμμύδια 

Σύνολο 3491662 109226 

Σπόροι και φυτά κρεμμυδιού  779930 25947 

Σπόροι κρεμμυδιών 2668344 83279 

ασημένια κρεμμύδια 43388 0 

Είδος καρότων 249954 6375 

Είδος καρότων 647929 113515 

ρίζα πικραλίδας 321082 31361 

δημητριακά  

Δημητριακά, συνολικά 16407763 342175 

κριθάρι 

Κριθάρι, συνολικά 3020420 64916 

Κριθάρι, το χειμώνα 929872 15938 

Κριθάρι, το καλοκαίρι 2090548 48978 

σιτηρά  . . 

βρώμη 149459 55832 

Καλαμπόκι, κόκκοι 358893 1800 

Καλαμπόκια 869031 5762 

Σίκαλη, δεν σίκαλη κοπής 149609 50278 

σιτάρι 

Σιτάρι, σύνολο 11642910 89017 

Σιτάρι, το χειμώνα 10801548 41736 

Σιτάρι, το καλοκαίρι 841362 47281 

triticale 122661 40107 

Λοιπά δημητριακά 94780 34463 

σπόροι προς σπορά χόρτου  1008389 10837 

Βιομηχανικά 

φυτά  

Βιομηχανικά φυτά, συνολικά 1239624 30885 

παπαρούνα 33033 578 

javascript:GetDescription('desc|T|var64%20%20%20');
javascript:GetDescription('desc|T|var70%20%20%20');
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javascript:GetDescription('desc|T|var82%20%20%20');
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ραδίκι  323544 7853 

κάνναβις 227187 961 

Άγριο κύμινο 1373 0 

ελαιοκράμβη 194682 1020 

λιναρόσπορος 4862 0 

σόγια 44687 450 

λινάρι  256366 559 

ηλιοτρόπια 79917 1154 

Λοιπά βιομηχανικά φυτά 73973 18310 

όσπρια  

Όσπρια, συνολικά 306279 14434 

καφέ φασόλια 134721 1454 

Μπιζέλια, κουκιά και ρεβίθια 59625 571 

Γλυκά λούπινα  5087 3384 

Κουκιά (ξηρά συγκομιδής) 23246 691 

Ποικιλία κουκιών 57294 6135 

Μπιζέλια για ζωοτροφή  26306 2199 

Ζαχαρότευτλα 8535204 13262 

Λοιπές καλλιέργειες 398029 10142 

Γεωργική γη που δεν χρησιμοποιείται 705492 16577 

αριθμός 

εταιρειών 

Καλλιέργειες, σύνολο 

αριθμός 

17964 563 

πατάτες 

Πατάτες, συνολικά 9746 204 

πατάτες προς 

κατανάλωση  

Σύνολο 6965 163 

Σε χώμα πηλού . . 

Σε άμμο / χώμα τύρφης . . 

javascript:GetDescription('desc|T|var85%20%20%20');
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σπόροι 

γεωμήλων 

Σύνολο 2366 65 

Σε χώμα πηλού . . 

Σε άμμο / χώμα τύρφης . . 

γεώμηλα αμυλοποιίας  1613 1 

λαχανικά 

Λαχανικά, συνολικά 5503 271 

λάχανο 63 19 

Μπιζέλια (πράσινα) 405 45 

σελινόριζα 299 35 

Παντζάρια / τεύτλα 139 63 

είδος λάχανου 25 6 

Είδος ρίζας 114 2 

σπανάκι 256 76 

βλαστικά φασολάκια  351 35 

Γλυκό καλαμπόκι 152 48 

Κουκιά (πράσινα) 244 26 

κρεμμύδια 

Σύνολο 4010 129 

Σπόροι και φυτά κρεμμυδιού 1048 42 

κρεμμύδια σπόρων 3224 96 

ασημένια κρεμμύδια 30 0 

Είδος καρότων 400 14 

Είδος καρότων 907 151 

ρίζα πικραλίδας 453 50 

δημητριακά  

Δημητριακά, συνολικά 11018 327 

κριθάρι Κριθάρι, συνολικά 3764 111 

javascript:GetDescription('desc|T|var121%20%20');
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Κριθάρι, το χειμώνα 1332 25 

Κριθάρι, το καλοκαίρι 2642 89 

σιτηρά  . . 

βρώμη 299 80 

Καλαμπόκι, κόκκοι 346 5 

Καλαμπόκια 1139 14 

Σίκαλη 390 49 

σιτάρι 

Σιτάρι, σύνολο 7664 128 

Σιτάρι, το χειμώνα 6878 58 

Σιτάρι, το καλοκαίρι 1467 83 

triticale 259 61 

Λοιπά δημητριακά  260 62 

σπόρων προς σπορά χόρτου  1112 17 

Βιομηχανικά 

φυτά 

Βιομηχανικά φυτά, συνολικά 1568 47 

παπαρούνα 68 2 

ραδίκι  436 7 

κάνναβις 154 2 

Άγριο κύμινο 4 0 

ελαιοκράμβη 251 3 

λιναρόσπορος 10 0 

σόγια 98 2 

λινάρι  359 2 

ηλιοτρόπια 168 6 

λοιπά βιομηχανικά φυτά  126 25 

όσπρια  Όσπρια, συνολικά 572 37 
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καφέ φασόλια 242 6 

Μπιζέλια, κουκιά και ρεβίθια 89 3 

Γλυκά λούπινα  23 11 

Κουκιά (ξηρά συγκομιδής) 69 3 

Φασόλια τομέα 136 12 

Διατροφή Μπιζέλια  58 7 

Ζαχαρότευτλα 8106 18 

Λοιπές καλλιέργειες  776 44 

Γεωργική γη που δεν χρησιμοποιείται 3069 107 

Κηπευτικά στην 

ύπαιθρο 
επιφάνεια 

Κηπευτικά στην ύπαιθρο, συνολικά 

άρια 

9352427 295593 

Βολβοί και κόνδυλοι 2667592 6107 

ανθοκομικές καλλιέργειες 310839 1150 

Καλλιέργειες δένδρων και πολυετών φυτών 1696018 6629 

Φρούτα στην 

ύπαιθρο 

Σύνολο 2046297 57663 

Μούρα 

Σύνολο 174285 6954 

μύρτιλα 83192 3640 

Κόκκινα μύρτιλα, σμέουρα, 

βατόμουρα 
57073 591 

Φραγκοστάφυλα μαύρα 23432 730 

άλλα μούρα  10588 1993 

Μηλοειδή και 

πυρηνόκαρπα 

Σύνολο 1849592 47837 

μήλα 695297 23372 

αχλάδια 974144 17763 

δαμάσκηνα 25902 776 
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βύσσινα  27005 0 

Άλλα μηλοειδή και 

πυρηνόκαρπα  

72826 5926 

καρύδια 6710 1723 

σταφύλια 15710 1149 

Λαχανικά 

Λαχανικά, σύνολο 2631681 224044 

Φράουλες 

Φράουλες, συνολικά 273483 1724 

Φράουλες, παραγωγή 123444 1263 

Φράουλες, φύτευση 129542 461 

Φράουλες, waiting-bed 20497 0 

Αντίδι 21710 200 

Σπαράγγια 

Σπαράγγια, σύνολο 380702 4888 

Σπαράγγια, παραγωγή 326120 3682 

Σπαράγγια, δεν υπάρχει 

παραγωγή ακόμα 
54582 1206 

Κουνουπίδι 209653 22399 

καρότα 27463 547 

μπρόκολο 188382 18124 

κινέζικο λάχανο 12891 1259 

αγγούρι κράμβες  117631 67237 

Μαραθόριζα / Μάραθος 22267 1367 

είδος λάχανου 1491 342 

Είδος φασολάκια 2068 116 
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πράσο 227913 8408 

Είδος φασολάκια 9 3 

ραβέντι 37097 2274 

Σέλινο, χλωμό / πράσινο 15211 847 

μαρούλι  205526 6538 

λάχανα  

συνολικά 289086 25703 

κόκκινο λάχανο 67155 8371 

Πράσινο / Σαβοΐας 5427 1221 

Είδος λάχανου 49385 2933 

Είδος λάχανου 167119 13178 

λαχανάκια Βρυξελλών  263453 20619 

Είδος φασολάκια 3402 76 

Λοιπά κηπευτικά λαχανικά  88688 26411 

Λαχανικά για φύτευση/πολλαπλασιασμό 

λαχανικών  

214719 14962 

αριθμός 

των 

εταιρειών  

Κηπευτικά στην ύπαιθρο, συνολικά 

αριθμός 

9873 447 

Βολβοί και κόνδυλοι 1654 12 

ανθοκομικές καλλιέργειες 1046 18 

Καλλιέργειες δένδρων και πολυετών φυτών 2969 42 

Φρούτα στην 

ύπαιθρο 

Σύνολο 2693 171 

Μούρα 

Σύνολο 390 42 

μύρτιλα 117 14 

Κόκκινα μύρτιλα, σμέουρα, 

βατόμουρα 
214 18 
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Φραγκοστάφυλα μαύρα 28 4 

άλλα μούρα  86 19 

Μηλοειδή και 

πυρηνόκαρπα 

Σύνολο 2346 139 

μήλα 1057 54 

αχλάδια 1280 42 

δαμάσκηνα 293 11 

βύσσινα  28 0 

Άλλα μηλοειδή και 

πυρηνόκαρπα  

673 82 

καρύδια 65 14 

σταφύλια 92 7 

Λαχανικά  

Λαχανικά, σύνολο 2903 299 

φράουλες 

Φράουλες, συνολικά 433 23 

Φράουλες, παραγωγή 312 22 

Φράουλες, φύτευση 132 1 

Φράουλες, waiting-bed 73 0 

αντίδι 65 7 

σπαράγγια 

Σπαράγγια, σύνολο 633 18 

Σπαράγγια, παραγωγή 596 17 

Σπαράγγια, δεν υπάρχει 

παραγωγή ακόμα 
200 7 

κουνουπίδι 215 34 
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καρότα 58 7 

μπρόκολο 113 15 

κινέζικο λάχανο 40 8 

αγγούρι κράμβες  421 151 

Μαραθόριζα / Μάραθος 46 6 

είδος λάχανου 21 7 

Είδος φασολάκια 27 7 

Πράσο 301 28 

Είδος φασολάκια 3 1 

Ραβέντι 133 10 

Σέλινο, χλωμό / πράσινο 36 4 

μαρούλι  206 36 

λάχανα  

Λάχανα, συνολικά 372 49 

κόκκινο λάχανο 189 21 

Πράσινο / Σαβοΐας 32 8 

Είδος λάχανου 83 20 

Είδος λάχανου 244 24 

λαχανάκια Βρυξελλών  202 26 

Είδος φασολάκια 45 7 

Λοιπά κηπευτικά λαχανικά  341 117 

λαχανικά για φύτευση/πολλαπλασιασμό 

λαχανικών 
408 44 

Κηπευτικά σε 

θερμοκήπια 
επιφάνεια 

Κηπευτικά σε θερμοκήπια, συνολικά 
μ2 

90794934 1247276 

ανθοκομικές καλλιέργειες 35918902 24673 
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Καλλιέργειες δένδρων και πολυετών φυτών 4009369 8850 

Φρούτα σε θερμοκήπια 947493 1506 

Λαχανικά 

θερμοκηπίου 

σύνολο 49919170 1212247 

μελιτζάνες 1026845 13376 

φράουλες 3952688 10900 

αγγούρια 5797175 147824 

πιπεριές 

Πιπεριές, συνολικά 13192615 258681 

κίτρινες πιπεριές 3013656 73864 

Πράσινες πιπεριές 1326422 60 

κόκκινες πιπεριά 7351970 140657 

Λοιπές πιπεριές 1500567 44100 

ντομάτες 

σύνολο 17390924 344572 

Ντομάτες ελεύθερες 3366456 34115 

Ντομάτες τσαμπί 9656682 246624 

ντοματάκια 4367786 63833 

Λοιπά λαχανικά σε θερμοκήπια  3542544 129078 

λαχανικά για φύτευση/πολλαπλασιασμό 

λαχανικών σε θερμοκήπια  

5016379 307816 

αριθμός 

των 

εταιρειών  

Κηπευτικά σε θερμοκήπια, συνολικά 

αριθμός 

3476 101 

ανθοκομικές καλλιέργειες 1761 7 

καλλιέργειες δέντρων και πολυετών φυτών  539 4 

Φρούτα σε θερμοκήπια 96 6 

λαχανικά σύνολο 1261 92 
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θερμοκηπίου μελιτζάνες 40 14 

φράουλες 242 4 

αγγούρια 214 39 

πιπεριές 

Πιπεριές, συνολικά 230 27 

κίτρινες πιπεριές 64 9 

Πράσινες πιπεριές 37 2 

κόκκινη πιπεριά 135 18 

Άλλες πιπεριές 65 17 

ντομάτες 

σύνολο 260 41 

ντομάτες ελεύθερες  91 21 

ντομάτες τσαμπί  141 21 

ντοματάκια 88 17 

Λοιπά λαχανικά σε θερμοκήπια  341 47 

λαχανικά για φύτευση/πολλαπλασιασμό 

λαχανικών σε θερμοκήπια  

198 29 

Χορτολιβαδικές 

εκτάσεις και 

λαχανικά για 

ζωοτροφή 

επιφάνεια 

Χορτολιβαδικές εκτάσεις και λαχανικά για ζωοτροφές, σύνολο 

άρια 

117824115 4243301 

Χορτολιβαδικές 

εκτάσεις 

σύνολο 96295505 4010454 

μόνιμες 68025240 2767327 

φυσικές 3512835 405698 

προσωρινές 24757430 837429 

Λαχανικά για 

ζωοτροφή 

σύνολο 21528610 232847 

τριφύλλι 850135 146773 

αραβόσιτος  20524926 80856 

Κτηνοτροφικά τεύτλα  153549 5218 
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αριθμός 

των 

εταιρειών  

Χορτολιβαδικές εκτάσεις και λαχανικά για ζωοτροφές, σύνολο 

αριθμός 

44411 1288 

Χορτολιβαδικές 

εκτάσεις 

σύνολο 41613 1232 

μόνιμες 36723 996 

Φυσικές 2773 163 

Προσωρινές 22320 633 

Λαχανικά για 

ζωοτροφή 

σύνολο 24715 276 

τριφύλλι 1306 122 

αραβόσιτος  23956 148 

Κτηνοτροφικά τεύτλα  637 31 

Ζώα βοσκής 
αριθμός 

των ζώων 
βοοειδή 

Βοοειδή, συνολικά 4096110 78152 

Νεαρά βοοειδή 

για 

γαλακτοκομία  

Σύνολο 1199710 26996 

Γαλακτοκομικά δαμαλίδες, <1 

έτους, θηλυκά 
511346 10906 

Γαλακτοκομικά δαμαλίδες, <1 

έτους, αρσενικά 
45755 1446 

Νεαρά βοοειδή ζώα 

γαλακτοπαραγωγής, 1-2 ετών, 

θηλυκά 

529630 10889 

Δαμαλίδες ζώα 

γαλακτοπαραγωγής, 1-2 ετών, 

αρσενικά 

9490 380 

Γαλακτοκομικά δαμαλίδες, >= 

2 χρόνια, θηλυκά 
103489 3375 
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Μοσχάρια 

γάλακτος για 

κρέας  

συνολικά 953107 1256 

μοσχάρια γάλακτος για ροζέ 

κρέας (<1 έτος)  

355877 1254 

μοσχάρια γάλακτος για λευκό 

κρέας (<1 έτος)  

597230 2 

Νεαρά βοοειδή 

για την 

παραγωγή 

κρέατος 

συνολικά 174800 6459 

<1 έτους, θηλυκά 30728 1490 

<1 έτους, αρσενικά 61470 1997 

1-2 ετών, θηλυκά 24868 1054 

1-2 ετών, αρσενικά 36483 1019 

>= 2 ετών, θηλυκά 21251 899 

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και για μοσχάρια (> 

= 2 έτη)  

1693804 39291 

Λοιπές αγελάδες  

συνολικά 59123 3035 

Κρέατος και βόσκησης (> = 2 

έτη) 
. . 

θηλάζουσες (> = 2 έτη)  . . 

Ταύροι (> = 2 

έτη)  

συνολικά 15566 1115 

αναπαραγωγής (> = 2 έτη) . . 
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για την παραγωγή κρέατος (> 

= 2 έτη) 
. . 

πρόβατα 

συνολικά 798833 13746 

αρνιά 333232 5127 

προβατίνες  437746 8378 

κριάρια  27855 241 

αίγες 

συνολικά 532872 44779 

Αίγες για 

γαλακτοκομία  

συνολικά 376421 32348 

μικρότερες του 1 έτους 54335 5211 

ενός έτους ή μεγαλύτερες 322086 27137 

Λοιπές αίγες 

συνολικά 156451 12431 

μικρότερες του 1 έτους 123299 9879 

ενός έτους ή μεγαλύτερες 33152 2552 

αριθμός 

των 

εταιρειών  

βοοειδή 

Βοοειδή, συνολικά 26260 644 

Νεαρά βοοειδή 

για 

γαλακτοκομία  

Σύνολο 20044 516 

Γαλακτοκομικά δαμαλίδες, <1 

έτους, θηλυκά 
18870 496 

Γαλακτοκομικά δαμαλίδες, <1 

έτους, αρσενικά 
14057 374 
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Νεαρά βοοειδή ζώα 

γαλακτοπαραγωγής, 1-2 ετών, 

θηλυκά 

18968 484 

Δαμαλίδες ζώα 

γαλακτοπαραγωγής, 1-2 ετών, 

αρσενικά 

5659 184 

Γαλακτοκομικά δαμαλίδες>= 

2 χρόνια, θηλυκά 
16398 425 

Μοσχάρια 

γάλακτος για 

κρέας 

συνολικά 1567 7 

μοσχάρια γάλακτος για ροζέ 

κρέας (<1 έτος) 
897 6 

μοσχάρια γάλακτος για λευκό 

κρέας (<1 έτος) 
710 1 

Νεαρά βοοειδή 

για την 

παραγωγή 

κρέατος 

συνολικά 5386 155 

<1 έτους, θηλυκά 3634 114 

<1 έτους, αρσενικά 3476 121 

1-2 ετών, θηλυκά 3329 102 

1-2 ετών, αρσενικά 2791 104 

> = 2 ετών, θηλυκά 2631 74 

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και για μοσχάρια (> 

= 2 έτη) 
18062 487 

Λοιπές αγελάδες Σύνολο  4153 125 
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Κρέατος και βόσκησης (> = 2 

έτη) 
. . 

θηλάζουσες (> = 2 έτη) . . 

Ταύροι (> = 2 

έτη) 

(> = 2 έτη), συνολικά 6310 251 

αναπαραγωγής (> = 2 έτη) . . 

για την παραγωγή κρέατος (> 

= 2 έτη) 
. . 

πρόβατα 

συνολικά 8434 168 

αρνιά 4685 88 

προβατίνες  8320 164 

κριάρια  3503 67 

αίγες 

Συνολικά 2660 121 

Αίγες για 

γαλακτοκομία  

Σύνολο 508 70 

μικρότερες του 1 έτους 198 30 

ενός έτους ή μεγαλύτερες 478 67 

Λοιπές αίγες  

Συνολικά 2533 108 

μικρότερες του 1 έτους 796 65 

ενός έτους ή μεγαλύτερες 2398 99 

στεγασμένα ζώα  αριθμός χοίροι συνολικά 12400699 91340 
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των ζώων 

χοιρίδια 

Χοιρίδια, συνολικά 5611564 35375 

Χοιρίδια έως 20 kg, ακόμη με 

τη χοιρομητέρα 
2186368 18989 

Χοιρίδια έως 20 kg, όχι πια με 

τη χοιρομητέρα 
3425196 16386 

Χοίροι 

αναπαραγωγής 

σύνολο 1158680 8565 

Νεαρές χοιρομητέρες και 

αρσενικά χοιρίδια, 20 έως 50 

kg  

87366 609 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, που δεν 

καλύπτονται 

131062 589 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, που καλύπτονται 
707450 5015 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, με χοιρίδια 
177642 1717 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, χωρίς χοιρίδια 
47885 310 

Αρσενικά χοιρίδια, 50 kg ή 

περισσότερο, όχι ακόμα 

γόνιμα 

1837 8 
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Αρσενικά χοιρίδια, 50 Kg ή 

περισσότερο, γόνιμα  
5438 317 

Χοίροι για 

κρέας 

συνολικά 5630455 47400 

χοίροι πάχυνσης, από 20 έως 

50 kg 
1729810 14751 

χοίροι 

πάχυνσης, 50 

kg ή 

περισσότερο 

χοίροι 

πάχυνσης, 50 

kg ή 

περισσότερο, 

συνολικά 

3900645 32649 

χοίροι 

πάχυνσης, 

από 50 έως 80 

kg 

1781620 15303 

χοίροι 

πάχυνσης, 

από  80 έως 

110 kg 

1674412 13550 

χοίροι 

πάχυνσης, 110 

kg ή 

περισσότερο 

444613 3796 

κοτόπουλα συνολικά 105184440 3310872 
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όρνιθες 

ωοπαραγωγής 

συνολικά 46441940 3215343 

μικρότερες των 18 εβδομάδων 11625768 1147487 

18 εβδομάδων έως 20 μηνών 32648517 1949595 

20 μηνών και άνω 2167655 118261 

Ζώα γονείς των 

ωοπαραγωγών 

ορνίθων  

συνολικά 1508859 0 

<18 εβδομάδων 316853 0 

>= 18 εβδομάδων 1192006 0 

κοτόπουλα για κρέας  48237240 84509 

ζώα γονείς των 

κοτόπουλων για 

κρέας  

Σύνολο 8996401 11020 

<18 εβδομάδων 3632204 6000 

>= 18 εβδομάδων 5364197 5020 

αριθμός 

των 

εταιρειών  

χοίροι 

 συνολικά 4301 154 

χοιρίδια 

Χοιρίδια, συνολικά 1872 68 

Χοιρίδια έως 20 kg, ακόμη με 

τη χοιρομητέρα 
1675 62 

Χοιρίδια έως 20 kg, όχι πια με 

τη χοιρομητέρα 
1802 57 
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Χοίροι 

αναπαραγωγής 

σύνολο 1836 74 

Νεαρές χοιρομητέρες και 

αρσενικά χοιρίδια, 20 έως 50 

kg  

788 31 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, που δεν 

καλύπτονται 

1306 42 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, που καλύπτονται  

1705 67 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, με χοιρίδια  

1675 62 

Χοιρομητέρες, 50 kg ή 

περισσότερο, χωρίς χοιρίδια  

1439 47 

Αρσενικά χοιρίδια, 50 kg ή 

περισσότερο, όχι ακόμα σε 

παραγωγική ηλικία  

269 6 

Αρσενικά χοιρίδια, 50 kg ή 

περισσότερο, σε παραγωγική 

ηλικία  

1422 54 

Χοίροι για συνολικά 3550 134 
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κρέας χοίροι πάχυνσης, από 20 έως 

50 kg 
2650 94 

χοίροι 

πάχυνσης, 50 

kg ή 

περισσότερο 

χοίροι 

πάχυνσης, 50 

kg ή 

περισσότερο, 

συνολικά 

3266 124 

χοίροι 

πάχυνσης, 

από 50 έως 80 

kg 

2751 96 

χοίροι 

πάχυνσης, 

από 80 έως 

110 kg 

2693 100 

χοίροι 

πάχυνσης, 110 

kg ή 

περισσότερο 

1532 56 

κοτόπουλα 

συνολικά 1920 237 

όρνιθες 

ωοπαραγωγής 

συνολικά 993 225 

Μικρότερες των 18 

εβδομάδων 
169 41 
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18 εβδομάδων έως 20 μηνών 787 173 

20 μηνών και άνω 100 18 

Ζώα γονείς των 

ωοπαραγωγών 

ορνίθων 

συνολικά 58 0 

<18 εβδομάδων  8 0 

> = 18 εβδομάδων  50 0 

κοτόπουλα για κρέας 625 11 

Ζώα γονείς των 

κοτόπουλων για 

κρέας  

σύνολο 272 3 

<18 εβδομάδων  82 1 

> = 18 εβδομάδων 202 2 
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