
Αρχζσ βιολογικισ γεωργίασ (πανελλαδικώσ εξεταηόμενο μάκθμα) 

Ερωτιςεισ πάνω ςτθν εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ 

Από το βιβλίο: Στοιχεία Βιολογικισ Γεωργίασ 

Ερωτιςεισ 3
ου

 κεφαλαίου (ςελ. 63-71) 

Το κεφ. 3.1 είναι ςτθ διδακτζα αλλά όχι ςτθν εξεταςτζα φλθ και ΕΚΤΟΣ φλθσ είναι το κεφ. 3.4 

1. Δϊςτε ζναν οριςμό τθσ βιολογικισ γεωργίασ; (ςελ.63-64) ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΟΧΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ 

2. Ποιεσ είναι οι βαςικζσ αρχζσ τθσ βιολογικισ γεωργικισ πράξθσ (επιγραμματικά); (ςελ.64) 

3. Να περιγράψετε τθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ  γεωργικισ πράξθσ δίνοντασ ζνα 

παράδειγμα. (ςελ.64-65) 

4. Με ποιουσ τρόπουσ αναπλθρϊνεται θ περιεκτικότθτασ του εδάφουσ ςε άηωτο 

(επιγραμματικά); (ςελ. 65) 

5. Να εξετάςετε εάν και με ποιο τρόπο θ χλωρι λίπανςθ, το χθμικό λίπαςμα, θ 

ενςωμάτωςθ φυτικϊν υπολειμμάτων υγιϊν φυτϊν ςτο ζδαφοσ και θ χριςθ χωνεμζνθσ 

κοπριάσ ανταποκρίνονται ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γεωργίασ. (ςελ. 65-66) 

6.Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να αντιμετωπιςτεί το ζντομο του δάκου ςτθν ελιά; 

(αναφζρετε επιγραμματικά) και ποιοσ από τουσ τρόπουσ αυτοφσ δεν είναι ςφμφωνοσ με τθν 

ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γεωργικισ πράξθσ;(ςελ. 66-68)  

7. Να εξετάςετε εάν και με ποιο τρόπο θ προςζλκυςθ φυςικϊν εχκρϊν  ανταποκρίνεται 

ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γεωργίασ. (ςελ. 67) 

8. Να εξετάςετε εάν και με ποιο τρόπο θ χριςθ χθμικϊν εντομοκτόνων ανταποκρίνεται 

ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γεωργίασ.  

9. Να εξετάςετε εάν και με ποιο τρόπο θ χριςθ διαφόρων τφπων παγίδων ανταποκρίνεται 

ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γεωργίασ.  

10. Να εξετάςετε εάν και με ποιο τρόπο θ χριςθ εντομοκτόνου φυτικισ προζλευςθσ  

ανταποκρίνεται ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γεωργίασ.  

11. Γιατί θ χρθςιμοποίθςθ χθμικοφ λιπάςματοσ δεν ανταποκρίνεται ςτθν αρχι τθσ ολιςτικισ 

προςζγγιςθσ τθσ βιολογικισ γεωργικισ πράξθσ; (ςελ.66) 

12. Να αναλφςετε τθ διαχρονικι αντιμετϊπιςθ (προςζγγιςθ), ωσ βαςικι αρχι του βαςικοφ 

τρόπου παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων (ςελ.68).  

13. Αναφζρετε επιγραμματικά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο παραγωγόσ αντιμετωπίηει 

τα αγριόχορτα ςε ζνα κτιμα με ελιζσ και ποιοσ από τουσ τρόπουσ αυτοφσ δεν είναι 

ςφμφωνοσ με τθν διαχρονικι προςζγγιςθ τθσ γεωργικισ πράξθσ. (ςελ. 70-71) 

14. Ποια τα οφζλθ τθσ εδαφοκάλυψθσ;   (ςελ. 70) 

15. Γιατί θ χρθςιμοποίθςθ χθμικοφ ηιηανιοκτόνου δεν ανταποκρίνεται ςτθν αρχι τθσ 

διαχρονικισ προςζγγιςθσ τθσ βιολογικισ γεωργικισ πράξθσ; (ςελ. 71) 



Ερωτιςεισ 4ου κεφαλαίου: Το ζδαφοσ 
 (Η φλθ του κεφαλαίου περιλαμβάνει τισ ςελίδεσ 79-118, ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ είναι: 
 τα υποκεφάλαια 4.1.2.3, 4.1.4.1, από το 4.2.3.1 οι "Γενικοί κανόνεσ ςχεδιαςμοφ 
αμειψιςποράσ" ςελ. 101-103, από το 4.2.3.2 θ "Βιολογικι δζςμευςθ του αηϊτου" ςελ. 
106-107, από το 4.2.3.4 θ "Μζκοδοσ του ςκωλθκοτροφείου" ςελ. 116-117 και το 4.2.3.5.) 
1. Ποιο ζδαφοσ κεωρείται υγιζσ; (ςελ. 79) 
2. Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά του υγιοφσ εδάφουσ; (ςελ. 79) 
3. Να αναφζρετε, ονομαςτικά, τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ διαςφαλίηεται θ καλι δομι του 
εδάφουσ. (ςελ. 80) 
4. Ποια είναι θ κφρια και κακθμερινι φροντίδα του βιοκαλλιεργθτι για το ζδαφοσ; (ςελ. 80) 
5. Τι εννοοφμε με τον όρο "δομι του εδάφουσ"; (ςελ. 81) 
6. Ποια χαρακτθριςτικά ζχει ζνα ζδαφοσ με καλι δομι; (ςελ. 81) 
7. Πϊσ διαςφαλίηεται θ καλι δομι του εδάφουσ; (ςελ. 82) 
8. Τι εννοοφμε με τον όρο ηιηάνιο; (ςελ. 89) 
9. Ποια είναι τα προλθπτικά μζτρα που μπορεί να πάρει ο καλλιεργθτισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων; (ςελ. 92) 
10. Σε ποιεσ κατθγορίεσ χωρίηονται τα άμεςα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων 
(επιγραμματικά); (ςελ. 92) 
11. Ποια είναι τα καλλιεργθτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων; (ςελ. 93) 
12. Ποια είναι τα μθχανικά μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων; (ςελ. 93) 
13. Ποια είναι τα φυςικά μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων (επιγραμματικά); (ςελ. 
95) 
14. Πϊσ γίνεται θ θλιοκζρμανςθ; (ςελ. 96) 
15. Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να γίνει θ εδαφοκάλυψθ; (ςελ. 96) 
16. Ποιο είναι το μειονζκτθμα τθσ τεχνθτισ εδαφοκάλυψθσ; (ςελ. 96) 
17. Ποιο είναι το πλεονζκτθμα τθσ φυςικισ εδαφοκάλυψθσ; (ςελ. 96-97) 
18. Ποια βιολογικά μζςα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων; 
(ςελ. 97-98) 
19. Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθ γονιμότθτα του εδάφουσ; (ςελ. 98) 
20. Τι είναι θ οργανικι ουςία; (ςελ. 98) 
21. Τι είναι ο χοφμοσ και πϊσ βοθκά τθ γονιμότθτα του εδάφουσ; (ςελ.99) 
22.Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελοφνται ςτο ζδαφοσ για τθ γονιμότθτά του;(ςελ.100)   
23.Τι είναι θ αμειψιςπορά; (ςελ. 100) 
24. Ποια είναι τα πλεονεκτιματα τθσ αμειψιςποράσ; (ςελ. 100-101) 
25. Τι είναι θ χλωρι λίπανςθ; (ςελ. 104) 
26. Τι πετυχαίνει ο παραγωγόσ με τθ χλωρι λίπανςθ; (ςελ. 104)  
27. Τι είναι θ βιολογικι δζςμευςθ του αηϊτου; (ςελ.104) 
28. Ποια φυτά είναι κατάλλθλα για χλωρι λίπανςθ; (ςελ.104) 
29. Αποτελζςματα εφαρμογισ χλωρισ λίπανςθσ. (ςελ. 108) 
30. Τι είναι θ κοπριά; (ςελ. 108) 
31. Ποιεσ είναι οι αιτίεσ που ςυνδζουν τθν αποκλειςτικι χριςθ τθσ κοπριάσ με χαμθλι 
παραγωγικότθτα ςτθν παραδοςιακι γεωργία; (ςελ. 108) 
32. Ποια είναι θ χθμικι ςφςταςθ τθσ καλά χουμοποιθμζνθσ κοπριάσ; (ςελ. 109) 
33. Από τι εξαρτάται θ περιεκτικότθτα τθσ κοπριάσ ςτα διάφορα ςτοιχεία; (ςελ. 109) 
34. Τι είναι το κομπόςτ και ποια είναι τα χαρακτθριςτικά του; (ςελ.110) 
35. Ποια υλικά είναι κατάλλθλα για κομποςτοποίθςθ; (ςελ.110) 
36. Ποια υλικά είναι ακατάλλθλα για κομποςτοποίθςθ; (ςελ. 112) 
37. Ποια θ ςθμαςία του αεριςμοφ και τθσ υγραςίασ ςτθν κομποςτοποίθςθ; 
38. Περιγράψτε τισ 4 φάςεισ τθσ πορείασ τθσ κομποςτοποίθςθσ. (ςελ. 115) 
39. Αναφζρετε 4 χαρακτθριςτικά που ζχει το τελικό προϊόν τθσ κομποςτοποίθςθσ; (ςελ. 
118)   



Ερωτιςεισ 5ου κεφαλαίου: Αντιμετώπιςθ εχκρών και αςκενειών (ςελ. 139-151) 

1.Να εξθγιςετε πϊσ το ηωντανό ζδαφοσ προςτατεφει τα φυτά (ςελ.142-143).  

2. Ποια πρακτικά (προλθπτικά) μζτρα μπορεί να πάρει ο παραγωγόσ για πρόλθψθ 

αςκενειϊν ςτισ καλλιζργειζσ του(ςε. 144); 

3. Πϊσ δθμιουργεί ποικιλομορφία ο παραγωγόσ (ςελ. 144-145); 

4. Ποια καλλιεργθτικά μζτρα μπορεί να πάρει ο παραγωγόσ για τθν πρόλθψθ των 

αςκενειϊν (ςελ. 145); 

5. Ποιεσ καλλιεργθτικζσ ρυκμίςεισ μπορεί να κάνει ο παραγωγόσ για τθν πρόλθψθ των 

αςκενειϊν (ςελ. 146); 

6. Ποια μζτρα άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ των προςβολϊν χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιολογικι 

καλλιζργεια (επιγραμματικά); ςελ. (146-151) 

7. Αναφζρετε ζνα φυςικό μζςο άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ των εχκρϊν και αςκενειϊν. 

(ςελ.148) 

8. Αναφζρετε παραδείγματα εφαρμογϊν βιολογικϊν μζςων για τθν καταπολζμθςθ των 

εχκρϊν. (ςελ.148) 

9. Τι είναι οι φερομόνεσ; (ςελ.149) 

Επίςθσ, τισ ερωτιςεισ του βιβλίου (ςελ. 167) εκτόσ των 6 και 7. 

Ερωτιςεισ 6ου κεφαλαίου: Κθπευτικά (ςελ. 183-188 & 193-194) 

1. Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ επιτυχίασ του κλάδου βιολογικισ καλλιζργειασ κθπευτικϊν.184 

2. Ποιο είναι το κλειδί τθσ επιτυχίασ για τθ βιολογικι καλλιζργεια κθπευτικϊν. 184 

3. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των κθπευτικϊν;184 

4. Πϊσ βελτιϊνεται το ζδαφοσ κατά τθ βιολογικι καλλιζργεια κθπευτικϊν;185 

5. Αναφζρετε ζνα πρόγραμμα λίπανςθσ του εδάφουσ κατά τθ βιολογικι καλλιζργεια κθπευτικϊν. 

185 

6. Ποιοι είναι οι ςτόχοι τθσ αμειψιςποράσ κατά τθ βιολογικι καλλιζργεια κθπευτικϊν; 187-188. 

7. Αναφζρετε φυτά (κθπευτικά) με ιςχυρι, μζτρια και φτωχι αντίςταςθ ςε εχκροφσ και αςκζνειεσ. 

194 

8. Πϊσ γίνεται θ φυτοπροςταςία των λαχανικϊν; 193-194 

 

Ερωτιςεισ 7ου κεφαλαίου: Πολυετι φυτά: Ελιά-Αμπζλι (ςελ. 221-225 & 233-235) 

1. Ποιεσ γενικζσ οδθγίεσ κα πρζπει να ακολουκθκοφν για τθν εγκατάςταςθ βιολογικισ καλλιζργειασ 

πολυετϊν φυτϊν. 221-222 

2. Ποιοι είναι οι λόγοι επζκταςθσ τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ τθσ ελιάσ ςτθν Ελλάδα; 222 

3. Ποιεσ είναι οι εδαφοκλιματικζσ απαιτιςεισ τθσ ελιάσ; 222-223. 

4. Πϊσ πολλαπλαςιάηεται θ ελιά;223 

5. Τι προςζχει ο βιοκαλλιεργθτισ ελιάσ κατά τθ φφτευςθ-εγκατάςταςθ του ελαιϊνα;223 



6. Ποιεσ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ γίνονται κατά τθ βιολογικι καλλιζργεια τθσ ελιάσ; 

7. Αναφζρετε τισ ειδικζσ ανάγκεσ τθσ ελιάσ ςε διάφορα κρεπτικά ςυςτατικά. 224 

8. Ποιεσ διορκωτικζσ κινιςεισ κάνει ο βιοκαλλιεργθτισ τθσ ελιάσ για να καλφψει τισ ανάγκεσ των 

φυτϊν ςε: κάλιο, αςβζςτιο, μαγνιςιο και βόριο;224 

9. Αναφζρετε ζνα ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανςθσ τθσ ελιάσ. 224 

10. Πϊσ γίνεται το κλάδεμα τθσ ελιάσ; 224 

11. Τι γνωρίηετε για τθν άρδευςθ τθσ ελιάσ; 224 

12. Ποια είναι θ καλφτερθ μζκοδοσ άρδευςθσ τθσ ελιάσ και ποιο το κριτιριο για το πότε πρζπει να 

γίνει άρδευςθ; 224-225 

13. Πϊσ γίνεται θ αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων κατά τθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ;225 

14. Ποιεσ είναι οι εδαφοκλιματικζσ απαιτιςεισ του αμπελιοφ; 233 

15. Τι προςζχει ο βιοκαλλιεργθτισ κατά τθ φφτευςθ-εγκατάςταςθ του αμπελιοφ; 233-234 

16. Ποιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ λίπανςθσ του αμπελιοφ;234 

17. Αναφζρετε ζνα ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανςθσ του αμπελιοφ 234 

18. Αναφζρετε ποιεσ είναι οι ανάγκεσ του αμπελιοφ ςτα διάφορα κρεπτικά ςυςτατικά και πϊσ αυτζσ 

καλφπτονται. 234-235 

19. Πϊσ γίνεται θ αντιμετϊπιςθ των ηιηανίων κατά τθν καλλιζργεια του αμπελιοφ;235 

20. Γιατί απαιτείται ςωςτό κλάδεμα του αμπελιοφ;235 

21. Τι γνωρίηετε για τθ φυτοπροςταςία του αμπελιοφ; 235 

 

Ερωτιςεισ 8ου κεφαλαίου: Μεταςυλλεκτικοί χειριςμοί και μεταποίθςθ των βιολογικών 

προϊόντων (ςελ. 275-278, 280 & 286-289) 

1. Να αναφζρετε τθ γενικι αρχι χειριςμοφ των βιολογικϊν προϊόντων.275 

2. Ποια είναι τα ςθμεία που πρζπει να προςζξει ο βιοκαλλιεργθτισ ελαιοπαραγωγόσ αμζςωσ μετά 

τθν ςυγκομιδι του καρποφ; 276 

3. Ποια είναι τα ςθμεία που πρζπει να προςζξει ο βιοκαλλιεργθτισ ελαιοπαραγωγόσ ςτο 

ελαιουργείο; 276 

4. Ποια φυςικά υλικά ι προςκικεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν παραγωγι του κραςιοφ; 

278 

5. Πϊσ μποροφμε να αντιλθφκοφμε εξωτερικά  το ςτάδιο ωριμότθτασ ενόσ καρποφ; 280 

6. Ποια ςτοιχεία πρζπει να προςεχκοφν κατά τθν αποκικευςθ τθσ πατάτασ; 282 

7. Τι εννοοφμε με τον όρο ςυςκευαςία και ςε ποια είδθ τθν διακρίνουμε;  286 

8. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ ςυςκευαςίασ;   286 

9. Ποια είναι τα μειονεκτιματα τθσ ςυςκευαςίασ; 287 

10. Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά (ι οι προδιαγραφζσ) τθσ ςυςκευαςίασ βιολογικϊν προϊόντων για 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ; 287 

11. Ποια είναι τα πιο φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά και τι γνωρίηεται γι' αυτά; 288 

12. Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του γυαλιοφ.  288 



Από το βιβλίο: Βιολογικι εκτροφι αγροτικϊν ηϊων 

Ερωτιςεισ 1ου κεφαλαίου: Οριςμόσ και ςτόχοι τθσ βιολογικισ εκτροφισ (ςελ. 19-23) 

1. Τι ορίηεται ωσ βιολογικι γεωργία;  ςελ.19 

2.  Τι ορίηεται ωσ βιολογικι εκτροφι; ςελ.19 

3. Τι ορίηεται ωσ βιολογικό προϊόν; ςελ.19 

4. Ποιοι είναι οι ςτόχοι τθσ βιολογικισ γεωργίασ; ςελ.19-20 

5. Ποιεσ είναι οι βαςικζσ αρχζσ τθσ βιολογικι εκτροφισ; ςελ.21 

6. Ποιεσ είναι διαφορζσ τθσ βιολογικισ και τθσ ςυμβατικισ εκτροφισ; ςελ.22 

7. Ποιεσ κτθνιατρικζσ επεμβάςεισ απαγορεφονται ςτθ βιολογικι εκτροφι; ςελ.23 πίνακασ 

8. Τι γνωρίηετε για τθ διατροφι των ηϊων που εκτρζφονται βιολογικά; ςελ.23 πίνακασ 

9. Αναφζρετε προδιαγραφζσ που ιςχφουν ςτθ βιολογικι εκτροφι αγροτικϊν ηϊων. ςελ.23 πίνακασ 

10. Τι ορίηουν οι προδιαγραφζσ για το ςταβλιςμό των ηϊων ςτθ βιολογικι εκτροφι; ςελ.23 πίνακασ 

11. Τι ορίηουν οι προδιαγραφζσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθ βιολογικι εκτροφι; ςελ.23 

πίνακασ 

 

Ερωτιςεισ 2ου κεφαλαίου: Κατοχφρωςθ των βιολογικών προϊόντων (ςελ. 36-43) 

Οι ερωτιςεισ 4 ζωσ  και 12 του βιβλίου ςτθ ςελ. 45, οι απαντιςεισ βρίςκονται ωσ εξισ: 

Ερ.4 απάντθςθ ςελ. 36 

Ερ.5 απάντθςθ ςελ. 37 

Ερ.6 απάντθςθ ςελ. 37-38 

Ερ.7 απάντθςθ ςελ. 38 πίνακασ 

Ερ.8 απάντθςθ ςελ. 38 

Ερ.9 απάντθςθ ςελ. 41  

Ερ.10 απάντθςθ ςελ. 42 

Ερ.11 απάντθςθ ςελ. 43 

 

Ερωτιςεισ 3ου κεφαλαίου: Βιολογικι εκτροφι αγροτικών ηώων (ςελ. 53-54 κεφ.3.1 

Γενετικό υλικό, ςελ. 69-74 κεφ. 3.4.1) 

Ερωτιςεισ 1, 2, 7 και 8 του βιβλίου ςτθ ςελ. 99 

Ερ.1 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 53 

Ερ.2 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 53 

Ερ.7 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 69 

Ερ.8 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 70-71(τα ςκοφρα γράμματα) 

Ερ.9 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 72-74 και επιπλζον οι παρακάτω ερωτιςεισ: 

1. Τι περιλαμβάνει θ διατροφι των μθρυκαςτικϊν (βοοειδϊν και αιγοπροβάτων); ςελ. 70 



2. Τι περιλαμβάνει θ διατροφι των αγελάδων γαλακτοπαραγωγισ; ςελ. 70 

3. Τι περιλαμβάνει θ διατροφι των αγελάδων κρεατοπαραγωγισ; ςελ. 70 

4. Πϊσ καλφπτονται οι διατροφικζσ ανάγκεσ των αιγοπροβάτων; ςελ. 70 

5. Πϊσ καλφπτονται οι διατροφικζσ ανάγκεσ των χοίρων και των πτθνϊν; ςελ. 71 

6. Ποια προβλιματα δθμιουργοφνται, όταν το ςιτθρζςιο των νεαρϊν ηϊων δεν είναι 

ιςόρροπο; ςελ. 71-72 

7. Ποιεσ επιλογζσ ζχει ο παραγωγόσ βιολογικισ εκτροφισ που κζλει να ζχει ικανοποιθτικι 

παραγωγι; ςελ. 72 

8. Πϊσ μπορεί να ξεπεραςτεί το πρόβλθμα τθσ προμικειασ των ηωοτροφϊν; ςελ. 74  

9. Για ποιουσ λόγουσ το κζμα τθσ διατροφισ των ηϊων με βιολογικζσ ηωοτροφζσ είναι 

εξαιρετικά ςθμαντικό; ςελ. 74  

 

Ερωτιςεισ 5ου κεφαλαίου: Αγορά και ποιότθτα βιολογικών προϊόντων (ςελ. 141-156) 

Ερωτιςεισ 1-10 του βιβλίου ςελ.158  

Ερ.1 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 141 

Ερ.2 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 143 

Ερ.3 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 145 

Ερ.4 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 145 

Ερ.5 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 148-149 

Ερ.6 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 147-148 

Ερ.7 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 146 

Ερ.8 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 150-151 

Ερ.9 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 152-153 

Ερ.10 του βιβλίου απάντθςθ ςελ. 155 

 

1. Ποιοι είναι οι κφριοι λόγοι που ωκοφν ζναν καταναλωτι ςτθν αγορά ενόσ τροφίμου; 

ςελ.143 

2. Ποια είναι τα ιςχυρότερα κίνθτρα για τθν αγορά βιολογικϊν προϊόντων από τουσ 

καταναλωτζσ; ςελ. 143 

3. Ποιο λόγοι ωκοφν τουσ καταναλωτζσ ςτθν επιλογι των βιολογικϊν προϊόντων; ςελ. 143 

4. Σε ποιεσ κατθγορίεσ χωρίηονται οι καταναλωτζσ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ; ςελ. 143 

 

  Φωτεινή Ραζάκου, MSc Τεχνολόγος Διατροφής 


