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RDS στη Σίνδο την περίοδο της πρακτικής μου άσκησης Απρίλιο με Σεπτέμβριο 

2018.Οι αναλύσεις των δειγμάτων έγιναν στο εργαστήριο Επιμολυντών 

Τροφίμων.  

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέπων Καθηγητά μου κ. Φ. 

Καρυπίδη ο οποίος με ενθάρρυνε με την επιλογή του θέματος μου και μου 

προσέφερε βοήθεια και στήριξη με στόχο την καλύτερη δυνατή επίλυση 

διάφορων θεμάτων ώστε να φέρω σε πέρας την εκπόνηση της. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ι. Καϊδατζή προϊστάμενο του 

εργαστήριου Επιμολυντών Τροφίμων για την αποδοχή εκπόνησης της εργασίας 

μου, την παροχή πολύτιμων δεδομένων και πληροφοριών, τη στήριξη του και τη 

βοήθεια του σε οποιαδήποτε απορία μου.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση φυτοφαρμάκων γίνεται όλο και πιο έντονη από 

τους παραγωγούς με σκοπό την καλύτερη απόδοση της παραγωγής τους. Η 

χρήση των φυτοφαρμάκων όμως δεν θα πρέπει να γίνεται αλόγιστα.  Για το 

σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί κάποια πρότυπα όπως το HACCP,το ISO και το 

QS βασισμένα σε ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα 

φάσμα συστημάτων ελέγχου από τα οποία περνούν οι παραγωγοί αλλά και 

διάφορες εταιρίες έτσι ώστε να υπάρχει μια ελεγχόμενη κατάσταση στη χρήση 

των φυτοφαρμάκων. Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν βασικό στοιχείο 

στην διατροφή του ανθρώπου λόγω των βιταμινών και των ανόργανων 

συστατικών που περιέχουν. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι προϊόντα 

ιδιαίτερα ευπαθή και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αλλοιωθεί η ποιότητα τους 

κατά τη μεταφορά τους στο εργαστήριο.  Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες 

δραστικές οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορα φρούτα και λαχανικά, ποια είναι η 

τιμή τους και ποιο το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την χρήση τους. Όπως θα 

διαπιστώσουμε λοιπόν όλες οι καλλιέργειες εμφανίζουν μια τιμή δραστικής η 

οποία όμως δεν υπερβαίνει το όριο. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις που ένα 

φρούτο ή ένα λαχανικό ξεπέρασε την επιτρεπόμενη τιμή. Θα αναφέρουμε  
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 ακόμα  πως θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των φρούτων και των λαχανικών στο 

εργαστήριο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, ποια μέθοδος χρησιμοποιείται, ποια 

είναι τα μέγιστα επιτρεπτά όρια σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να είναι 

ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία καθώς και τις δραστικές που αναλύθηκαν. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν πίνακες αναφερόμενοι στις δραστικές που ανιχνεύτηκαν 

και στις τιμές τους. 

Λέξεις κλειδιά: φυτοφάρμακα, έλεγχος, MRL,φρούτα, δραστικές.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαχείριση της ποιότητας των τροφίμων αποτελεί πλέον μια επιχειρησιακή λειτουργία 

που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών αποτελεί 

μια βασική αιτία και ίσως την κυριότερη για την οποία οι επιχειρήσεις πιστοποιούν την 

ποιότητα των προϊόντων τους. Οι  ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, η αναγνώριση 

της σημαντικότητας της διατροφής και οι αλλαγές στην αλυσίδα τροφίμων είναι 

μερικοί από τους λόγους που έχουν καταστήσει τον έλεγχο αναγκαίο για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, την επεξεργασία και την 

πώληση προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα και 

συστήματα διαχείρισης της ποιότητας ώστε  να εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις τις 

αυξανόμενες ανάγκες τους για ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα συστήματα αυτά είναι 

βασισμένα σε ευρωπαϊκές νομοθεσίες και καλύπτουν ένα φάσμα προτύπων και 

κανονισμών που πρέπει να τηρούνται. Το σύστημα HACCP ,  τα διεθνή πρότυπα ISO 

22000  και ISO  9001 είναι μερικά από αυτά. Τα οφέλη εφαρμογής αυτών των 

συστημάτων είναι πολλαπλά για τις επιχειρήσεις  στον κλάδο των τροφίμων ιδιαίτερα 

με την εισβολή της παγκοσμιοποίησης στις αγορές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η 

ποιοτική κατάσταση των φρούτων και λαχανικών που κυκλοφορούν στην αγορά 

δίνοντας έμφαση στα κατάλοιπα των γεωργοχημικών. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η 

ύπαρξη καταλοίπων σε φρούτα και λαχανικά που διατίθενται κυρίως στην αγορά της 

Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να διαπιστωθεί εάν τα κατάλοιπα βρίσκονται μέσα στα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια. Κατά πόσο οι γεωργοί ακολουθούν τους 

κανονισμούς και εφαρμόζουν τα πρότυπα; Πόσο ασφαλή είναι τα φρούτα και τα 

λαχανικά που κυκλοφορούν στις αγορές; Είναι τόσο επικίνδυνα τα φυτοφάρμακα για 

την υγεία και το περιβάλλον;  

 

Οι αναλύσεις των δειγμάτων για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων 

πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Επιμολυντών Τροφίμων της AGROLAB RDS 

στη Σίνδο Θεσσαλονίκης . 
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Η δομή της εργασίας  είναι οργανωμένη σε δυο σκέλη. Στο πρώτο αναφερόμαστε στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου δίνονται γενικές πληροφορίες για  τα συστήματα 

ελέγχου της ποιότητας, για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, δίνονται ακόμα 

πληροφορίες για τις δραστικές των φυτοφαρμάκων όπως ποια είναι η χρήση τους, ποιο 

είναι το επιτρεπόμενο όριο με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και ποια μέθοδος 

χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό τους. Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται η 

πειραματική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δειγμάτων και η 

παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στα δείγματα των φρούτων και των λαχανικών. 

Τέλος με διαγραμματική απεικόνιση παρουσιάζονται τα υποστρώματα των δειγμάτων 

που αναλύθηκαν σύμφωνα με τις δραστικές που εμφανίστηκαν καθώς και αν αυτά 

συμφωνούν με τα μέγιστα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων βάση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Με τον όρο ποιότητα ενός προϊόντος αναφερόμαστε στο σύνολο των χαρακτηριστικών 

και των ιδιοτήτων του που καθορίζουν τη δυνατότητα να ικανοποιείται μια ανάγκη του 

αγοραστή(Καρυπίδης 2008). Το ISO 9000:2006 ορίζει ως ποιότητα τον βαθμό στον 

οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών (φυσικών, αισθητικών, συμπεριφοράς, 

χρόνου) ικανοποίει απαιτήσεις συνήθως συναγόμενες ή υποχρεωτικές. Ο όρος ποιότητα 

μπορεί να χωριστεί σε δυο κατηγορίες: στην αντικειμενική ποιότητα και στην 

αντιληπτή. Με τον όρο αντικειμενική ποιότητα εννοούμε την ποιότητα που μπορεί να 

μετρηθεί και να επαληθευθεί βασισμένη σε κάποιο πρότυπο. Αντιθέτως με την 

αντιληπτή ποιότητα αναφερόμαστε περισσότερο στην επιλογή του καταναλωτή και στη 

συνολική εκτίμηση του. Η ποιότητα ακόμα μπορεί να αναφερθεί ως η συμμόρφωση 

προς τις απαιτήσεις του πελάτη. Μέσα από την ανάγκη για ποιότητα δημιουργήθηκαν 

ήδη από το Β παγκόσμιο πόλεμο διάφορα συστήματα διαχείρισης τα οποία στη 

συνέχεια αποτέλεσαν τον λίθο για την εξέλιξη τους και τη σημερινή μορφή που 

κατέχουν. 

Τα διεθνή πρότυπα ποιότητας του οργανισμού ISO αποτελούν ένα αποδεκτό υπόδειγμα 

διαχείρισης ποιότητας για το σύνολο των επιχειρήσεων σήμερα.  Ειδικά πρότυπα 

ποιότητας έχουν διαταχθεί για ορισμένους κλάδους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

αναθεωρούνται ώστε να είναι επικυρωμένα και να βασίζονται στις ανάγκες των 

αγορών. 

Επιπλέον η ΔΟΠ βρίσκεται σε κάθε επιχείρηση και αποτελεί το σύνολο των 

σχεδιασμένων και συστηματικών ενεργειών που έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο ενός 

συστήματος ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν πληροί ορισμένες 

προδιαγραφές ποιότητας (Καρυπίδης 2008). Βέβαια η εφαρμογή της σε μια επιχείρηση 

δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα αλλά αντίθετα απαιτεί μεγάλη προετοιμασία και 

βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Επιφέρει όμως και ορισμένα 

πλεονεκτήματα όπως την αύξηση της εμπιστοσύνης των αγοραστών προς την ποιότητα 

των προϊόντων,  την ικανοποίηση των πελατών, την βελτίωση της εικόνας και της 

φήμης της επιχείρησης καθώς και την αύξηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων.  

Η ποιότητα ενός τροφίμου μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους συνιστώσες-

χαρακτηριστικά ποιότητας ή να αποτελείται από διάφορους συντελεστές ποιότητας. Τα 
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ποιοτικά χαρακτηριστικά ή συντελεστές ποιότητας ενός τροφίμου διακρίνονται σε 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ή εμφανή χαρακτηριστικά τα οποία αντιλαμβάνονται 

με τις αισθήσεις και σε μη εμφανή χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν με τις αισθήσεις αλλά συμβάλλουν στην υγεία και την οικονομία. Τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορούν να μετρηθούν με φυσικές, φυσικοχημικές, χημικές 

και μικροβιολογικές μεθόδους. 

Ορισμένα από τα εμφανή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι: 1) χρώμα, 2) μέγεθος-

σχήμα 3) υφή 4) οσμή 5) γεύση και ακολούθως κάποια μη εμφανή είναι: 1) θρεπτική 

αξία 2) τοξικότητα 3) υγιεινή κατάσταση 4) νοθείες. 

Ο καταναλωτής έχει συνηθίσει  κάθε τρόφιμο να έχει το δικό του χρώμα, τη δική του 

γεύση, και οποιαδήποτε απόκλιση από αυτά θεωρείται ως ένα προϊόν με 

υποβαθμισμένη ποιότητα. 

Η ποιότητα είναι μια πάγια απαίτηση στη σύγχρονη ζωή και οι καταναλωτές-πελάτες 

επιθυμούν να τους παρέχονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Aποτελεί πλέον ένα από τα 

χαρακτηριστικά της καθημερινή μας ζωής.  

 

1.1.1.Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας 

Σκοπός ενός συστήματος ελέγχου είναι να παρέχει στην επιχείρηση και έπειτα στον 

πελάτη πληροφορίες για θέματα που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων όπως για 

παράδειγμα αν ένα προϊόν τηρεί τις προϋποθέσεις για εξαγωγή σε κάποια άλλη χώρα ή 

ακόμα και για διάθεση του σε καταστήματα. Οι έλεγχοι μπορεί να γίνουν είτε στις 

πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί ο παραγωγός όπως είναι το νερό που ποτίζει τις 

καλλιέργειες του, είτε στο τελικό προϊόν που παίρνει. Για να είναι όμως ένας έλεγχος 

αποτελεσματικός θα πρέπει να εξασφαλισθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αναφορικά 

κάποιες από αυτές είναι ο τρόπος δειγματοληψίας και η συχνότητα, ποιες είναι οι 

αποκλίσεις από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που εξετάζεται και τέλος ποια 

μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί ομάδες 

χαρακτηριστικών των προϊόντων αποτελούμενες από υποομάδες οι οποίες βοηθούν 

στην καλύτερη αξιολόγηση τους. Μερικές από αυτές τις ομάδες είναι (Καρυπίδης 

2008): 

1) Υγιεινής και ασφάλειας με χαρακτηριστικά τα βαρέα μέταλλα, τα κατάλοιπα των 

φυτοφαρμάκων, τις φυσικές τοξίνες. 
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2) Θρεπτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ενέργεια, στις βιταμίνες ,στην 

περιεκτικότητα λίπους. 

3) Αξιολογήσιμα χαρακτηριστικά για το μέγεθος, την εμφάνιση, τη γεύση και το άρωμα. 

 

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέγεται και η μέθοδος η οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

Εξαρτάται βέβαια και από τις πληροφορίες που θέλει να αποκομίσει ο πελάτης και  το 

σκοπό για τον οποίο πραγματοποιεί τον έλεγχο. Για παράδειγμα άλλη μέθοδος θα 

χρησιμοποιηθεί για ένα προϊόν το οποίο προορίζεται για εξαγωγή και άλλη αν 

πρόκειται για ιδιωτική κατανάλωση.  

Επιπλέον υπάρχει και ο ποιοτικός έλεγχος που πραγματοποιείται στα τρόφιμα. Ο 

έλεγχος αυτός είναι κάθε ενέργεια η οποία αποσκοπεί στην παραγωγή τροφίμων το 

οποίο να ανταποκρίνεται σε ένα προκαθορισμένο και σταθερό επίπεδο ποιότητας. Οι 

βασικοί στόχοι του ποιοτικού ελέγχου είναι οι εξής: 1) να διασφαλιστεί η παραγωγή 

υγιεινών τροφίμων 2) να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το ποιοτικό επίπεδο των προϊόντων 

με σκοπό να αυξηθεί η αξία τους στην αγορά και 3) να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι 

μολύνσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων.  

Γενικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό από τους ανθρώπους της βιομηχανίας 

πόσο μεγάλη είναι η σηµασία της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου αν δεν συµβεί 

στην επιχείρησή τους κάποια ζηµιά που να οφείλεται στην έλλειψή του .  

 

1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ. 

Η ποιότητα ορίζεται ως ο βαθμός προσαρμογής στις απαιτήσεις του καταναλωτή που 

έχει σχέση με τη θρεπτικότητα και τις οργανοληπτικές ιδιότητες αυτού. Αποτελεί το 

σύνολο των χαρακτηριστικών του τροφίμου τα οποία στοχεύουν στην ικανοποίηση των 

εκφρασμένων ή υπονοουμένων  αναγκών του καταναλωτή. Το ζήτημα της ποιότητας 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο 

σημαντικά θέματα κυρίως στις παγκόσμιες αγορές και ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό 

τομέα όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Ως απόρροια αυτής της εξέλιξης είναι ο 

ανταγωνισμός των επιχειρήσεων όχι μόνο στην τιμή του προϊόντος αλλά πλέον κατά 

βάση στην ποιότητα. Ωστόσο υπάρχει μια σύγχυση για το τι ακριβώς συνιστά η 
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ποιότητα στα τρόφιμα. Είναι το πιο σημαντικό ποιοτικό  χαρακτηριστικό με το οποίο οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνίζονται τις διεθνής αγορές. Υπάρχουν δυο διαστάσεις 

της ποιότητας στα τρόφιμα, η αντικειμενική η οποία αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται με ζητήματα ελέγχου της ποιότητας, και η υποκειμενική η οποία 

αντανακλά την κρίση του καταναλωτή σχετικά με αντιληπτά από τον ίδιο 

χαρακτηριστικά. Όταν ένα προϊόν καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη μπορεί να θεωρηθεί 

ποιοτικό.  Τα χαρακτηριστικά που συνιστούν την ποιότητα δεν είναι πάντα τα ίδια για 

τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των τροφίμων 

αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μπορούν να 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Σημαντικά στοιχεία που 

συνθέτουν την ποιότητα μπορούν να θεωρηθούν η ασφάλεια, τα θρεπτικά στοιχεία, η 

αξία, η συσκευασία και η παραγωγική διαδικασία.  

Η ασφάλεια αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της ποιότητας στα τρόφιμα και 

αναφέρεται σε κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από παθογόνους 

μικροοργανισμούς, πρόσθετα και υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Είναι συχνή η έκφραση 

ανησυχίας των καταναλωτών για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Σύμφωνα με τον 

FAO (Food and Agriculture Organization) η ασφάλεια τροφίμων υποδηλώνει την 

απουσία ή την παρουσία αποδεκτών επιβλαβών συστατικών, φυσικών τοξινών ή 

οποιασδήποτε άλλης ουσίας που καθιστά τα τρόφιμα επιβλαβή για την υγεία.  

 Η διατροφική αξία σχετίζεται με τα θρεπτικά χαρακτηριστικά όπως είναι η 

περιεκτικότητα σε βιταμίνες και λιπαρά. Επιπλέον αναφέρεται και σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά τα οποία γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο από τον κάθε 

καταναλωτή όπως για παράδειγμα το μέγεθος, η εμφάνιση και η γεύση. Η συσκευασία 

με τη σειρά της αναφέρεται στα υλικά, την τυποποίηση και τις ετικέτες σήμανσης. Και 

τέλος η παραγωγική διαδικασία αποτελείται από διάφορα χαρακτηριστικά όπως οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή καθώς 

και ο σεβασμός ως προς τη διαβίωση των ζώων.  

Τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά είναι ιδιαίτερα ευπαθή και υπάρχει ενδεχόμενο να 

χαλάσουν και να χάσουν την ποιότητα τους κατά την μεταφορά τους από το χωράφι 

στον καταναλωτή. Οι απώλειες μετά την συλλογή μπορεί να οδηγήσουν το προϊόν σε 

απώλειες έως και 50% και σε ορισμένα προϊόντα ενδεχομένως και περισσότερο.  

 Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποτελούν ζωντανά μέρη των φυτών και περιέχουν 

περίπου από 65% έως 95% νερό και μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους και μετά τη 

συγκομιδή τους. Έτσι αλλάζουν τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με τους 
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μετασσυλεκτικούς χειρισμούς, την αποθήκευση και την επεξεργασία τους. Ανάλογα με 

την φύση του προϊόντος δημιουργούνται οι συγκεκριμένες απώλειες. 

 

Η ποιότητα λοιπόν όχι μόνο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών αλλά και των 

επεξεργασμένων εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 Καλλιέργεια ή μέσο καλλιέργειας: Θα πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή της ποικιλίας 

με βάση το μέσο καλλιέργειας και την περιοχή. 

 Ωρίμανση: Είναι εξίσου σημαντική με τον πρώτο παράγοντα. Κάθε φρούτο ή λαχανικό 

που περνάει το στάδιο της επεξεργασίας θα πρέπει να ωριμάζει ομοιόμορφα και να 

είναι ανθεκτικό στον αγρό αλλά και σε έντομα και σε ασθένειες. Το ακριβές στάδιο της 

ωρίμανσης εξαρτάται από την ποιότητα που επιθυμεί ο φορέας διακίνησης. 

 Τεχνικές στην καλλιέργεια: Εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων όπως η οργανική 

ύλη, το έδαφος, το λίπασμα, η υγρασία και οι ασθένειες. Ο κάθε ένας από αυτούς του 

παράγοντες μπορεί να συμβάλει είτε θετικά είτε αρνητικά στην απόδοση της ποιότητας. 

 Συγκομιδή και παράδοση: Συνδέεται άμεσα με την ωρίμανση. Θα πρέπει να γίνεται στο 

σωστό στάδιο της ωρίμανσης και να φτάνει έγκαιρα και σωστά στη μονάδα 

επεξεργασίας.  

  Επεξεργασία: Οι τεχνικές και οι μέθοδοι επεξεργασίας μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά την ποιότητα του προϊόντος. Όταν το προϊόν φτάσει στο φορέα διακίνησης 

δεν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητα.  

 Διάρκεια ζωής: Ο χρόνος και ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων παίζουν βασικό 

ρόλο στη διατήρηση της ποιότητας. Επιπλέον η θερμοκρασία είναι ένα καταλυτικός 

παράγοντας. Κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης δεν είναι επιζήμιες στην ποιότητα 

του τροφίμου. Αντίθετα ακραίες θερμοκρασίες ή διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 

μπορούν να επιφέρουν αρνητικό αποτέλεσμα. 

 

   Μερικά παραδείγματα προϊόντων και λόγων κακής ποιότητας  είναι:1) στα φυλλώδη 

λαχανικά (μαρούλι, σέσκουλα, σπανάκι)  η απώλεια νερού, η έλλειψη πράσινου 

χρώματος, τα υψηλά ποσοστά αναπνοής 2)στα λαχανικά με άνθη(αγκινάρες, 

κουνουπίδι, μπρόκολο) η αποκοπή των πετάλων, η έλλειψη νερού, ο αποχρωματισμός, 

3)στα νωπά φρούτα(ντομάτες, μπανάνες, πεπόνια, μήλα κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα) 

η απώλεια νερού, οι μώλωπες, η ωριμότητα κατά την συγκομιδή. 
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Η διαχείριση της ποιότητας στα τρόφιμα και συγκεκριμένα στα φρούτα και τα λαχανικά 

αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών και κύκλων ελέγχου με στόχο τη διασφάλιση 

της ποιότητας βάση συγκεκριμένων κανόνων και προτύπων. Ενδεικτικά μερικά από 

αυτά είναι το  ISO, το HACCP,  και ΤΟ QS.  

 

 

1.3. HACCP  

Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) αποτελεί μια συστηματική  

μέθοδο εντοπισμού που έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής 

των τροφίμων, η οποία εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από τη NASA το 1959  ώστε να  

διασφαλισθεί η παραγωγή ασφαλών τροφίμων για την υγεία των αστροναυτών και 

σταδιακά υιοθετήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως μια υποχρεωτική λειτουργία 

για την ασφάλεια των καταναλωτών. Το 1997 ενσωματώνεται στο Codex Αlimentarius. 

Είναι μια προληπτική μέθοδος που έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και 

υγιεινής των τροφίμων που διαθέτει η επιχείρηση σε όποιο στάδιο και αν 

εμπλέκεται(βιοτεχνίες, καταστήματα).(Καρυπίδης 2008). Καθορίζει και ελέγχει τους 

υγειονομικούς κινδύνους που επιδρούν αρνητικά στην ασφάλεια των προϊόντων που 

παρασκευάζει η επιχείρηση και προσδιορίζει με ακρίβεια τα μεγέθη για τον έλεγχό 

τους. Οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 

 Βιολογικοί: Ο βιολογικός κίνδυνος  είναι αυτός που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή διότι 

μπορεί να δημιουργηθούν οργανισμοί που πολλαπλασιάζονται ταχύτατα όταν δεν 

ακολουθηθούν οι σωστές συνθήκες επεξεργασίας και αποθήκευσης (μύκητες, 

σαλμονέλα, σταφυλόκοκκος) 

 Χημικοί: Ο χημικός κίνδυνος βρίσκεται στην ύπαρξη είτε πρόσθετων είτε χημικών 

ουσιών στο τρόφιμο.  Η τήρηση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων που έχουν θεσπιστεί 

εξασφαλίζει την ασφάλεια του τροφίμου. 

 Φυσικοί: Εννοούμε την εμφάνιση ενός ξένου αντικειμένου μέσα στο τρόφιμο το οποίο 

προέρχεται είτε από το προσωπικό είτε από τις εγκαταστάσεις το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή την πρόκληση ασθένειας προς τον καταναλωτή. 
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Επομένως οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το HACCP θα πρέπει να αναγνωρίζουν τους 

παραπάνω κινδύνους σε όλα τα στάδια και στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

εταιρεία. 

Η αποτελεσματική και επιτυχής λειτουργία του συστήματος HACCP προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής(GMP) και ορθής υγιεινής 

πρακτικής(GHP). Επιπρόσθετα απαιτείται η εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία ή την διακίνηση των προϊόντων της 

επιχείρησης. Γα το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι διαθέσιμοι πόροι, οι 

κατάλληλες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός , το προσωπικό και η εκπαίδευση του. 

Η διαδικασία εφαρμογής του HACCP  προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και να  

αποδώσει βασίζεται στις εξής αρχές: :1) την αναγνώριση των  πιθανών κινδύνων που 

συνδέονται με την παραγωγή  σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των τροφίμων 2) την  

διερεύνηση/προσδιορισμό  των σημείων που ελαττώνουν ή εξαλείφουν τους πιθανούς 

κινδύνους (κρίσιμα σημεία ελέγχου) 3) τον  καθορισμό των κρίσιμων ορίων εντός των 

οποίων πρέπει να βρίσκονται οι παράμετροι των σημείων ελέγχων 4)τον καθορισμό 

διαδικασιών  παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου ώστε να βρίσκονται 

εντός των κρίσιμων ορίων 5) τον καθορισμό ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται 

όταν διαπιστωθεί ότι κάποια παράμετρος βρίσκεται εκτός των καθορισμένων κρίσιμων 

ορίων 6)την  εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής και αρχειοθέτησης των στοιχείων 

όλων των διαδικασιών και 7) την  τήρηση των διαδικασιών επαλήθευσης της σωστής 

λειτουργίας του συστήματος. Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα που στοχεύει στην 

εξάλειψη ή ακόμα και στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων 

σχετικών με την ασφάλεια της υγιεινής των τροφίμων και κατά συνέπεια των 

καταναλωτών. 

Ωστόσο πριν την εφαρμογή των αρχών του συστήματος προτείνονται 12 βήματα από 

την επιτροπή Codex Alimentarius : 

 Σύσταση  ομάδας HACCP η οποία αποτελείται από ειδικούς με γνώση και εμπειρία στο 

αντικείμενο. 

 Περιγραφή του προϊόντος, των χαρακτηριστικών καθώς και των πληροφοριών για τη 

σύσταση του και τις συνθήκες διανομής του. 

 Καθορισμός της χρήσης του προϊόντος για τους καταναλωτές.  

 Ανάπτυξη του διαγράμματος ροής όλων των διαδικασιών. 
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 Επανέλεγχος του διαγράμματος με απευθείας παρακολούθηση της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 Αναγνώριση και καταγραφή των Κινδύνων σε κάθε στάδιο. 

 Προσδιορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου. 

 Καθορισμός Κρίσιμων Ορίων 

 Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου. 

 Δημιουργία  σχεδίου για διορθωτικές ενέργειες. 

 Εγκατάσταση συστήματος με διαδικασίες επαλήθευσης της επιτυχίας του HACCP. 

 Σύστημα καταγραφής και τήρησης αρχείων. 

   

Συνολικά το σύστημα HACCP είναι ευρέως αποδεκτό ως το πιο αποδοτικό σύστημα 

ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων διότι λειτουργεί προληπτικά ελέγχοντας τα όρια 

των εν δυνάμει κινδύνων. 

 

 

1.4. ISO 22000 

Τα πρότυπα ISO αποτελούν εργαλεία προσαρμογής σε διεθνή πρότυπα. Κατά βάση στο 

ISO 22000:2005 ενσωματώνονται οι αρχές του HACCP και αποτελεί το διεθνές 

πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας 

τροφίμων. Μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από άλλα πρότυπα ή να ενσωματωθεί σε 

ένα ήδη υπάρχον σύστημα διαχείρισης. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του 

κλάδου των τροφίμων, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι οργανισμούς που παρέχουν 

υπηρεσίες στις εταιρίες τροφίμων. Ουσιαστικά το πρότυπο αυτό αποτελεί την εξέλιξη 

των αρχών του HACCP με κάποια επιπλέον στοιχεία όπως:1) την ύπαρξη  βασικών 

συνθηκών για ένα υγιές περιβάλλον 2)την υιοθέτηση διαδικασιών για τη διαχείριση του 

συστήματος 3) και τέλος την επικοινωνία των επιχειρήσεων τροφίμων κυρίως με 

προμηθευτές και καταναλωτές. Η διαφορά του ίσως με τα άλλα πρότυπα είναι ότι δεν 

δίνει ένα συγκεκριμένο κατευθυντήριο δρόμο απαιτήσεων αλλά αφήνει το περιθώριο 

στην κάθε επιχείρηση να επιλέξει η ίδια την κατάλληλη προσέγγιση και μέθοδο που της 

ταιριάζει καλύτερα. Στην περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο ISO 

μπορεί να ενταχθεί στο ήδη υπάρχον σύστημα. 
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Τα στάδια εφαρμογής του ISO 22000 είναι παρεμφερή με αυτά του HACCP με 

διαφορές όπως στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να μπορούν να 

συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων, την 

εισαγωγή της διαχείρισης των πόρων για εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης και 

τέλος την εισαγωγή των κινδύνων που απαιτούν έλεγχο με την αναγνώριση όλων των 

πιθανών κινδύνων. Οι βασικές αρχές του ISO 22000 διακρίνονται στα προαπαιτούμενα, 

την ανάλυση προϊόντων και υλικών, τις νομοθετικές απαιτήσεις, την αναγνώριση των 

κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων, τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου, την ανάλυση της επικινδυνότητας, τον καθορισμό των μέτρων ελέγχου, την 

παρακολούθηση του προσωπικού στην εκπαίδευση και την εξέλιξη, την επικύρωση, την 

επαλήθευση του συστήματος  και την εφαρμογή διορθώσεων που μπορεί να 

προκύψουν. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος είναι πολλαπλά για τις 

επιχειρήσεις. Ενδεικτικά ορισμένα από αυτά είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

κυρίως στις εταιρίες εξαγωγικού χαρακτήρα, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

νομοθεσίας η οποία βελτιώνει την εξωτερική εικόνα της επιχείρησης, η ικανοποίηση 

των πελατών και των αναγκών τους  και η αναδιάρθρωση της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότυπο αυτό επιβάλλει στις επιχειρήσεις που το 

εφαρμόζουν να ελέγχουν τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, εξασφαλίζοντας ότι 

η αλυσίδα τροφίμων διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που 

υπάρχουν μέσα σε αυτή. 

 

 

1.5. ISO 9001 ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ QS 

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας σε 

παγκόσμια κλίμακα και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου και 

μεγέθους, με απώτερο σκοπό την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των 

πελατών.(Καρυπίδης 2008) Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συμβατό με άλλα 

πρότυπα διαχείρισης όπως το ISO 22000, ώστε να είναι δυνατή η συγχώνευση 

διαφορετικών διαχειριστικών συστημάτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Περιγράφει ένα 

μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα 
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προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός με στόχο πάντα την 

ικανοποίηση του πελάτη. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

αναφέρονται στην ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης, στη δημιουργία ευκαιριών για 

διείσδυση σε διεθνείς αγορές, στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και τέλος 

στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών 

μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης για την αναβάθμιση της εταιρείας.  

Το πρότυπο QS(Quality and Safety for Food) δημιουργήθηκε ύστερα από τα 

διατροφικά σκάνδαλα το 2001 στη Γερμανία, για την ελλιπή ασφάλεια των βοοειδών. 

Δημιουργήθηκε από ενώσεις και οργανισμούς της βιομηχανίας της Γερμανίας με σκοπό 

την διασφάλιση της ποιότητας και κυρίως την επανάκτηση του αισθήματος της 

σιγουριάς και της ασφάλειας του καταναλωτή. Το πρότυπο υποδιαιρείται σε 9 

επιμέρους τμήματα: ζωοτροφές, βοδινό, χοιρινό, πουλερικά, φρούτα και λαχανικά, 

πατάτες, συνδυασμένες καλλιέργειες, πώληση κρέατος, λιανικό εμπόριο. Η 

ιδιαιτερότητα του οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτεί πρώτα την πιστοποίηση του κρίκου 

της διατροφικής αλυσίδας που βρίσκεται πιο κοντά στον καταναλωτή και στη συνέχεια 

επέκταση της πιστοποίησης. 

Το εργαστήριο στο οποίο έγιναν οι αναλύσεις των φρούτων και των λαχανικών που θα 

αναφερθούν παρακάτω διαθέτει πρότυπο QS. 

 

Συμπεράσματα κεφαλαίου: Η ποιότητα με όλους τους ορισμούς που της έχουν δοθεί 

αλλά με κύριο αυτόν της ικανοποίησης των καταναλωτών  καθώς και τα συστήματα 

ελέγχου που την συγκροτούν διαπιστώνουμε πόσο απαραίτητα και σημαντικά είναι για 

την ασφάλεια και την υγιεινή του καταναλωτή. Κάθε επιχείρηση διαθέτει ένα πρότυπο 

με το οποίο πορεύεται και διακινεί στην αγορά τα προϊόντα της. Η ποιότητα στα 

φρούτα και τα λαχανικά είναι μια έννοια διφορούμενη, το πιο σημαντικό όμως για έναν 

καταναλωτή είναι η ασφάλεια της ποιότητας τους η οποία εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες ξεκινώντας από το χωράφι και φτάνοντας μέχρι και τον καταναλωτή.   Για 

το λόγο αυτό τα  φρούτα και τα λαχανικά που χαρακτηρίζονται ως ευπαθή ομάδα 

προϊόντων, διότι μπορεί κατά τη συλλογή του οι απώλειες να φτάσουν έως και 50%,  

απαρτίζονται από μια σειρά ελέγχων και προτύπων ώστε να φθάνουν ασφαλή στις 

αγορές. Τα πρότυπα που εφαρμόζονται βασίζονται σε κανονισμούς της Ε.Ε και έχουν 

ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και κατά συνέπεια την υγιεινή των 

τροφίμων για τους καταναλωτές. Μερικά από αυτά τα πρότυπα είναι το HACCP και το 

ISO. Κύριος στόχος και των δυο είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας, της υγιεινής και 
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της ικανοποίησης των πελατών μέσα από μια σειρά αρχών και σταδίων εφαρμογής. Τα 

πρότυπα που αναφέρθηκαν είναι ορισμένα ενδεικτικά που υπάρχουν τα οποία όμως θα 

πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς που διακινούν τρόφιμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

2.1.ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των φυτών από τα διάφορα 

παθογόνα ονομάζονται φυτοπροστατευτικά ή αλλιώς φυτοφάρμακα. Είναι κάθε ουσία ή 

μείγμα ουσιών που χρησιμοποιείται για να απωθήσει ή να καταστρέψει ένα 

φυτοπαράσιτο και να βοηθήσει στη ρύθμιση της ανάπτυξης και της εξέλιξης των 

φυτών. Επιπλέον επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες των φυτών, διατηρούν τα 

φυτικά προϊόντα, και καταστρέφουν τα ανεπιθύμητα φυτά. Τα πρώτα χρόνια της 

ανακάλυψής τους, η συμβολή τους στην προστασία της αγροτικής παραγωγής, γέννησε 

πολλές ελπίδες για τη λύση του προβλήματος τροφής που αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα 

με την αύξηση του πληθυσμού. Αναπτύχθηκαν τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια.   

Χρησιμοποιούνται ευρέως στις καλλιέργειες για την καταπολέμηση βλαβερών 

οργανισμών που προσβάλλουν τα φυτά και για τον περιορισμό του ανταγωνισμού τους 

από τα ζιζάνια ώστε να βελτιώνεται η απόδοση και να προστατεύεται η ποιότητα. 

Αποτελούν μία από τις σημαντικότερες μεθόδους προστασίας των φυτών καθώς και της 

βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής . Ανάλογα με το είδος του φυτοπαράσιτου που 

επηρεάζουν χωρίζονται σε μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά, 

απωθητικά, ακαρεοκτόνα, νηματοδοκτόνα κ.α.(Ζιώγας και Μάρκογλου 2010) 

Ταυτόχρονα η προσφορά τους ήταν μεγάλη και στην προστασία της δημόσιας υγείας με 

την καταπολέμηση ενοχλητικών εντόμων, που έφεραν διάφορες ασθένειες στον 

άνθρωπο, με αποτέλεσμα να ανοίγονται νέοι ορίζοντες στη βελτίωση της ποιότητας της 

ανθρώπινης ζωής. Έτσι, τα φυτοφάρμακα αντιμετωπίζονται απ’ όλους μόνο από τη 

θετική τους πλευρά και οι βιομηχανίες φαρμάκων συναγωνίζονται μεταξύ τους για την 

παραγωγή νέων φυτοφαρμάκων με μεγαλύτερη δράση. 

Ωστόσο ενδέχεται η χρήση τους να εγκυμονεί κινδύνους και  να μην  έχουν τόσο  

ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στη φυτική παραγωγή όσο και στον άνθρωπο, τα ζώα 

και το περιβάλλον, και ιδίως όταν έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά χωρίς να έχουν 

λάβει κάποια άδεια και πιστοποίηση. 
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Έτσι μερικά από τα πρώτα φυτοφάρμακα αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 

σύγχρονες χώρες, εξακολουθούν όμως να κυκλοφορούν σε άλλες. Γι αυτό οι ανησυχίες 

των επιστημόνων αλλά και πολλών άλλων πλέον μεγαλώνουν, διαπιστώνοντας 

καθημερινά τις αρνητικές τους επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, χωρίς να 

παραβλέπουν βέβαια τη χρησιμότητά τους στη σύγχρονη γεωργία, η οποία χωρίς τη 

δράση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων δε θα είχε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη. Σήμερα 

όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι τα φυτοφάρμακα κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην 

αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και γίνεται προσπάθεια ώστε να  παρθούν μέτρα 

για την καλύτερη αξιοποίησή τους, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές τους συνέπειες. 

Κάθε σκεύασμα που κυκλοφορεί τυποποιημένο στο εμπόριο περιέχει τα παρακάτω 

συστατικά: (Ναβροζίδης 2015) 

 Τη δραστική ουσία που είναι το κύριο συστατικό ενός σκευάσματος και έχει ως στόχο 

να βλάψει το φυτοπαράσιτο, να εμποδίσει τη δράση του ή να το καταστρέψει. 

 Το φορέα της δραστικής ουσίας που προστίθεται στην κατεργασία με σκοπό να μπορεί 

να αραιωθεί εύκολα στη συγκέντρωση που θα χρησιμοποιηθεί. Διακρίνονται ανάλογα 

με τη φυσική τους κατάσταση σε στερεούς και υγρούς. 

 Τα αραιωτικά τα οποία είναι αδρανή υλικά στερεά, υγρά ή αέρια που χρησιμοποιούνται 

για να αραιώνουν τη δραστική ουσία έως και 99%. 

 Άλλες βοηθητικές ουσίες οι οποίες είναι χημικές ενώσεις που δρουν ως μεσάζοντες 

μεταξύ δραστικής ουσίας και αραιωτικού. 

 

 

Σύμφωνα με τον ΕΣΥΦ ακολουθείται μια διαδικασία έγκρισης δραστικών ουσιών. 

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τον πλήρη φάκελο της δραστικής ουσίας ο οποίος 

περιέχει φυσικοχημικές, τοξικολογικές μελέτες και υπολείμματα και ο οποίος 

κατατίθεται σε ένα Κράτος-Μέλος μια Ζώνης που αναλαμβάνει το ρόλο του εισηγητή 

για την αξιολόγηση. Οι άλλες χώρες της Ζώνης παρακολουθούν  και σχολιάζουν. Το 

αποτέλεσμα της εισήγησης προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA). Στη συνέχεια η έκθεση της αξιολόγησης της EFSA καταλήγει 

στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων όπου την 

ψηφίζουν τα Κράτη-Μέλη. Για να εγκριθεί θα πρέπει να λάβει ειδική πλειοψηφία από 

τα Κράτη-Μέλη που εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ε.Ε. Τέλος εκδίδεται 

κανονισμός της Ε.Ε. (ΕΣΥΦ 2016) 
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H επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με βάση: 

 την αποτελεσματικότητα 

 τον τρόπο δράσης 

 το φάσμα δράσης 

 την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό 

 την ασθένεια ή το ζιζάνιο 

 τις πιθανές επιπτώσεις 

 το κόστος 

 τα υπολείμματα στο γεωργικό προϊόν 

 την υπολειμματική διάρκεια 

 

Γενικότερα, όπου είναι δυνατό, συνίσταται να χρησιμοποιούνται βιολογικά 

σκευάσματα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μεγάλης εκλεκτικότητας, δηλαδή αυτά 

που έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό, ελάχιστη επίδραση στους 

οργανισμούς, μικρό βαθμό έκλυσης στα νερά και ταχύ ρυθμό αποδόμησης σε μη 

τοξικές ουσίες.  

Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν μόνο φυτοφάρμακα που έχουν 

λάβει έγκριση, να ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας για την εφαρμογή τους, να μην 

κάνουν χρήση φυτοφαρμάκων που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να 

λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων 

φυτοφαρμάκων όταν πρόκειται να κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους  και τέλος να 

συμβουλεύονται τους αγοραστές των προϊόντων τους για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς 

περιορισμούς. 

 

2.1.1.Κατηγορίες φυτοπροστατευτικων προϊόντων (φυτοφαρμάκων) 

   

 Εντομοκτόνα: είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των 

βλαβερών εντόμων για τα φυτά. Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο 

εισόδου στον οργανισμό των εντόμων και ανάλογα με τη χημική τους σύνθεση.  

Έτσι ανάλογα με τον τρόπο δράση τους διακρίνονται σε: 
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 Εντομοκτόνα επαφής: όταν έρχονται σε επαφή με το έντομο. 

 Διασυστηματικά: όταν απορροφάται από το φυτό είτε το εντομοκτόνο δοθεί στο 

φύλλωμα ή το ριζικό σύστημα και μετακινείται στα μέρη του φυτού. 

 Στομάχου: όταν η λήψη γίνεται από στόματος. 

 Καπνιστικά ή ασφυκτικά: όταν εισέρχονται από το αναπνευστικό σύστημα του εντόμου 

και προκαλούν ασφυξία. 

 

Ανάλογα με τη χημική τους σύνθεση διακρίνονται σε οργανικά και ανόργανα. Στα 

ανόργανα κατατάσσονται οι μεταλλικές (αρσενικό, χαλκός, ψευδάργυρος, υδράργυρος) 

ή μη μεταλλικές ενώσεις(θείο, νάτριο, φθόριο). Στα οργανικά ανήκουν οι χλωριωμένοι 

υδρογονάνθρακες, των οποίων η κυκλοφορία και η χρήση έχει απαγορευτεί στη χώρα 

μας, οι οργανοφωσφορικές ενώσεις, οι καρβαμιδικές ενώσεις και οι πυρεθρίνες. 

(Παπαδοπούλου 2009) 

 

 Μυκητοκτόνα: Οι πιο σημαντικές μεταδοτικές ασθένειες στα φυτά οφείλονται σε 

μύκητες και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ουσίες οι οποίες προκαλούν θανάτωση 

ή παρεμποδίζουν την αύξηση και την αναπαραγωγή των μυκήτων. Τα μυκητοκτόνα  

ταξινομούνται με βάση την ικανότητα τους να διεισδύουν στο εσωτερικό του φυτού ή 

με βάση τη χημική τους δομή. 

Με βάση την ικανότητα τους να διεισδύουν ή όχι στο εσωτερικό του φυτού 

διακρίνονται σε  (Τζάμος 2007): 

 Προστατευτικά: ορίζονται εκείνα που δεν εισέρχονται και επομένως δεν κυκλοφορούν 

στο εσωτερικό των φυτικών οργάνων. Είναι τα περισσότερα μυκητοκτόνα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Δεν έχουν διασυστηματική δράση και προστατεύουν μόνο 

τα φυτικά τμήματα που καλύπτουν. Δεν αφήνουν το μύκητα να έρθει σε επαφή με το 

φυτικό ιστό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βλαστήσει. Η εφαρμογή τους πρέπει να 

γίνεται πριν εξαπλωθούν τα σπόρια των μυκήτων. 

 Διασυστηματικά: Έχουν την ιδιότητα να προσλαμβάνονται από τις ρίζες, να διαχέονται 

σε όλο το φυτό και να καταστρέφουν το παθογόνο. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται 

και η νέα βλάστηση που βγαίνει μετά την εφαρμογή. 

Με βάση τη χημική τους δομή διακρίνονται σε: 

 Ανόργανα( Θειούχες ενώσεις, Χαλκούχα, Υδραργυρούχα) 

 Οργανομεταλλικά(Οργανοκασσιτερούχα, Οργανικά χαλκούχα) 

 Οργανικά Προστατευτικά (Διθειοκαρβαμιδικά, Κινόνες, Σουλφίδια) 
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 Αντιπαθογονικά  

 Αντιβιοτικά  

 

 Ζιζανιοκτόνα: Χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση  διαφόρων φυτών, που ζουν 

και αναπτύσσονται δίπλα σε διάφορα καλλιεργούμενα φυτά και δρουν ανταγωνιστικά 

ως προς το ωφέλιμο φυτό και είναι γνωστά ως ζιζάνια. Διακρίνονται με βάση τον τρόπο 

δράσης τους πάνω στα ζιζάνια και πάνω στα καλλιεργούμενα φυτά, τον τρόπο που 

προσλαμβάνονται και μετακινούνται στα φυτά, το χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής 

τους. 

Ανάλογα με τον τρόπο δράση τους χωρίζονται σε: 

 Καθολικά τα οποία είναι εξίσου φυτοτοξικά για τα ζιζάνια αλλά και για τα 

καλλιεργούμενα φυτά. 

 Εκλεκτικά τα οποία μπορούν να καταπολεμούν είτε ένα είτε περισσότερα ζιζάνια χωρίς 

να είναι όμως φυτοτοξικά για την καλλιέργεια. 

 

Ανάλογα με τον τρόπο που προσλαμβάνονται και μετακινούνται στα φυτά μπορούν να 

διακριθούν σε: 

 Επαφής, τα οποία εφαρμόζονται στη φυλλική επιφάνεια και νεκρώνουν μόνο τα μέρη 

του ζιζανίου που έρχονται σε επαφή. 

 Διασυστηματικά τα οποία εφαρμόζονται στο φύλλωμα, έπειτα  μετακινούνται μέσα στο 

φυτό με το ανοδικό ή με το καθοδικό ρεύμα χυμών και δρουν αντίστοιχα στα ακραία 

μεριστώματα, τα ριζώματα ή τους κονδύλους των ζιζανίων. 

 Εδάφους τα οποία εφαρμόζονται στο έδαφος και εμποδίζουν τη βλάστηση των σπόρων 

των ζιζανίων. 

Ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής τους, διακρίνονται σε: 

 Προσπαρτικά ή προφυτευτικά όταν εφαρμόζονται πριν τη σπορά ή τη φύτευση. 

 Προφυτρωτικά όταν εφαρμόζονται μετά τη σπορά και πριν το φύτρωμα. 

 Μεταφυτρωτικά όταν εφαρμόζονται μετά το φύτρωμα των φυτών της καλλιέργειας. 

Με βάση τον τρόπο, η εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου μπορεί να είναι:  

 Γενική όταν γίνεται ταυτόχρονα στην καλλιέργεια και τα ζιζάνια.  

 Κατευθυνόμενη όταν προσέχουμε να μην εκτεθούν στην επίδραση του ζιζανιοκτόνου 

τα καλλιεργούμενα φυτά.  

  Κατά λωρίδες ή κηλίδες που γίνεται όταν τα ζιζάνια δεν καλύπτουν όλη την 

καλλιεργούμενη έκταση ή για λόγους οικονομίας. 
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2.2. ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να εισέλθουν στο περιβάλλον με δυο τρόπους: άμεσα και 

έμμεσα. Άμεσα εισέρχονται με την απευθείας εφαρμογή τους σε αυτό, όπως για 

παράδειγμα όταν εφαρμόζονται σε φυτά και μόνο ένα τμήμα του νέφους ψεκασμού 

καταλήγει στο φυτό ή ακόμα και όταν εφαρμόζονται σε καλλιεργούμενα εδάφη. 

Επιπλέον η άμεση είσοδος μπορεί να γίνει μέσω του νερού για την αντιμετώπιση 

ανεπιθύμητων ζωικών και φυτικών οργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτό. 

Όσον αφορά την έμμεση είσοδο επιτελείται μέσω της ρύπανσης από διάφορες 

πηγές,όπως από απόβλητα βιομηχανιών παρασκευής και τυποποίησης γεωργικών 

φαρμάκων, μέσω της τυχαίας μεταφοράς του νέφους ψεκασμού από τον άνεμο, από τις 

απώλειες κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, από τον καθαρισμό των 

ψεκαστικών μηχανημάτων και επιπλέον από τα αποχετευτικά συστήματα οικισμών. 

Για να περιοριστεί όσο τον δυνατόν περισσότερο η ποσότητα των γεωργικών 

φαρμάκων στο περιβάλλον και κατά συνέπεια και στην υγεία και ασφάλεια των 

καταναλωτών πρέπει να εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής 

και να χρησιμοποιούνται μόνο όπου είναι απαραίτητα και σε συνιστώμενες δόσεις. 

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ώστε οι 

ποσότητες των υπολειμμάτων στα προϊόντα παραγωγής να μην θέτουν σε κίνδυνο την 

υγεία διαφόρων μορφής ζωής. 

 

 

 

2.3. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ  

Σκοπός των τοξικολογικών μελετών είναι η απόκτηση γνώσεων για πιθανές επιβλαβείς 

δράσεις των φυτοφαρμάκων στον άνθρωπο λόγω της έκθεσης σε χημικές ενώσεις ή 

ουσίες. Οι μελέτες αυτές έχουν ως στόχο να αποκλείσουν κάποιες χρήσεις που 

εκθέτουν τον χρήστη ή τον καταναλωτή σε υψηλό κίνδυνο. Όλες οι χημικές ενώσεις 

περιέχουν τον κίνδυνο της τοξικότητας ο οποίος εξαρτάται από τη συγκέντρωση της 

χημικής ένωσης.  
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Η τοξικότητα είναι το σύνολο των μη επιθυμητών επιδράσεων των γεωργικών 

φαρμάκων στους διάφορους οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς, που είναι εκτός του 

στόχου εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων. Η τοξικότητα στα καλλιεργούμενα φυτά 

χαρακτηρίζεται ως φυτοτοξική .(Ναβροζίδης 2015) 

Η τοξικότητα διακρίνεται σε οξεία κατά την οποία οι δυσμενείς επιδράσεις 

εμφανίζονται σε λίγες ώρες ή ημέρες μετά τη λήψη μια δόσης γεωργικού φαρμάκου και 

σε χρόνια κατά την οποία οι δυσμενείς επιδράσεις εμφανίζονται μετά από πολλές 

ημέρες ή έτη μετά την επανειλημμένη λήψη μικρών δόσεων ενός γεωργικού φαρμάκου. 

Σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα είναι ασαφή.  

Μέτρο της οξείας τοξικότητας είναι η μέση θανατηφόρος δόση δηλαδή η δόση στην 

οποία θανατώνεται το 50% των πειραματόζωων και η οποία εκφράζεται σε mg 

δραστικής ουσίας ανά kg ζώντος σωματικού βάρους. Για το λόγο αυτό γίνονται 

πειράματα χορήγησης της  δραστικής ουσίας με την τροφή, την εισπνοή και τη 

δερματική επαφή και επίσης εξετάζεται ο ερεθισμός στα μάτια και οι αλλεργικές 

αντιδράσεις.  

Η επίδραση των παρασιτοκτόνων στους οργανισμούς μπορεί να φανερωθεί με δύο 

τρόπους :α) με την τοξική δράση και β)με μη αναστρέψιμη μεταβολή των συνθηκών 

του περιβάλλοντος όπου αναπτύσσεται. Η τοξική επίδραση ενός φυτοφαρμάκου στους 

οργανισμούς μπορεί να έχει επέλθει από άμεση επαφή με κάποιο παρασιτοκτόνο ή με 

κατανάλωση τροφής που έχει τοξικά υπολείμματα. Ανάλογα με τον χρόνο εμφάνισης 

των συμπτωμάτων που προήλθαν από την τοξικότητα αυτή διακρίνεται σε οξεία, 

υποξεία, ημιχρόνια ή χρόνια. Η οξεία και υποξεία τοξικότητα χαρακτηρίζονται από 

συγκεκριμένη  εκδήλωση των τοξικών συμπτωμάτων ή άμεσο θάνατο. Στις περιπτώσεις 

της ημιχρόνιας και της χρόνιας τοξικότητας παρατηρείται βραδύτερη εκδήλωση 

δηλητηρίασης η οποία οφείλεται στη βαθμιαία συσσώρευση των τοξικών ουσιών στον 

οργανισμό ή στις βλαβερές επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων στις φυσιολογικές 

λειτουργίες του οργανισμού. 

  

 

2.4. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ως υπόλειμμα γεωργικού φαρμάκου ορίζεται “η 

μετά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου παραμένουσα επί ή εντός του φυτού, 
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φερόμενου προς κατανάλωση, ποσότητα δρώντος συστατικού ή και επιβλαβών 

προϊόντων αποικοδομήσεως του και γενικώς χημικής μετατροπής” (Ν. 721/1977, άρθρο 

1 παρ. ιγ). 

Το πρόβλημα των υπολειμμάτων έγινε οξύτερο τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαρκώς 

αυξανόμενης χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες και των απαιτήσεων 

του σύγχρονου καταναλωτή. Οι κίνδυνοι από τα υπολείμματα δεν εξαρτώνται συνήθως 

από τη λεγόμενη οξεία τοξικότητα των γεωργικών φαρμάκων (δηλαδή από το πόσο 

ισχυρό δηλητήριο για τον άνθρωπο και τα θερμόαιμα είναι το συγκεκριμένο φάρμακο), 

αλλά έχουν σχέση με άλλες ιδιότητές τους όπως: α) το πόσο μπορούν να παραμείνουν 

πάνω ή μέσα στο γεωργικό προϊόν ή γενικότερα στο περιβάλλον, β)το αν 

συσσωρεύονται μέσα στους ιστούς των διαφόρων οργανισμών (άνθρωποι, ζώα), γ) το 

αν διασπώνται ή όχι σε τοξικά παράγωγα (μεταβολίτες) και δ) το αν προκαλούν χρόνιες 

τοξικολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ζώα. 

Τα φυτοφάρμακα εισέρχονται στα φυτά μέσω του φυλλώματος ή του εδάφους. Κατά 

την εφαρμογή δια του ψεκασμού του φυλλώματος η ποσότητα που παραμένει στο 

φύλλο μετά την εξάτμιση του νερού δημιουργεί ένα λεπτό υμένιο στο οποίο κρατούνται 

οι δραστικές του γεωργικού φαρμάκου .Το στρώμα του υμένα  κατά τις πρώτες ώρες ή 

ημέρες μετά την εφαρμογή του φαρμάκου δεν είναι σταθερό αλλά είναι εφικτό να 

διαλυθεί με έκπλυση λόγω της βροχής, με εξάτμιση ή ακόμα και κατά την διεξαγωγή 

καλλιεργητικών εργασιών εντός του αγρού που έχει πραγματοποιηθεί ο ψεκασμός. Για 

το λόγο αυτό, η ποσότητα του γεωργικού φαρμάκου που περιλαμβάνεται στον εν λόγω 

υμένα κατά το στάδιο αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως υπόλειμμα, αλλά ως εναπόθεμα. 

Η ταχύτητα με την οποία μειώνεται η ποσότητα του φαρμάκου που βρίσκεται στους 

φυτικούς ιστούς ως εναπόθεμα είναι μεγάλη και εξαρτάται κυρίως από τις κλιματικές 

συνθήκες(θερμοκρασία-υγρασία αέρα, ηλιοφάνεια, ένταση του ανέμου). Ο ρυθμός 

μετατροπής του εναποθέματος σε υπόλειμμα εξαρτάται από παράγοντες όπως οι 

φυσικοχημικές ιδιότητες του γεωργικού φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε ,κατά πόσο 

είναι διασυστηματικό ή όχι το γεωργικό φάρμακο, τα ανατομικά και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της φυλλικής επιφάνειας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Όταν λοιπόν το εναπόθεμα μετατρέπεται σε υπόλειμμα η δραστική ουσία του 

γεωργικού φαρμάκου είναι εγκλωβισμένη στους φυτικούς ιστούς. Η μείωση της 

συγκέντρωσης των υπολειμμάτων στους φυτικούς ιστούς που έχουν ψεκαστεί είναι 

μικρότερη από την ταχύτητα μείωσης του εναποθέματος και εξαρτάται  κατά κύριο 
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λόγο από την ταχύτητα μετακίνησης του γεωργικού φαρμάκου προς άλλους ιστούς ή 

όργανα του φυτού(αν το φάρμακο είναι διασυστηματικό), από την ταχύτητα 

μεταβολισμού του και από την ταχύτητα αύξησης του φυτικού ιστού και κυρίως του 

καρπού. 

Εκτός από τις ποσότητες των φυτοφαρμάκων που παραμένουν στα προϊόντα που 

προορίζονται προς κατανάλωση ορισμένες από αυτές διασπείρονται και στο 

περιβάλλον. Ακόμη σημαντικές ποσότητες δεν φτάνουν στον στόχο τους και 

εναποτίθενται σε άλλα τμήματα του περιβάλλοντος ενώ μέσου του ανέμου μπορούν να 

μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Συμπερασματικά όταν μελετάμε την ποσότητα 

ενός γεωργικού φαρμάκου στο περιβάλλον μετά την εφαρμογή του θα πρέπει να 

διερευνηθεί και η ποσότητα του υπολείμματος όχι μόνο στους φυτικούς ιστούς αλλά 

και σε όλα τμήματα του περιβάλλοντος.    

Η μεγάλη υπολειμματική δράση ενός παρασιτοκτόνου αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα του, επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των επεμβάσεων για την 

καταπολέμηση ενός παρασίτου καθώς επίσης και την εφαρμογή προληπτικών 

εφαρμογών, πριν δηλαδή την εμφάνιση της ασθένειας ή της προσβολής. Σε μερικές 

όμως περιπτώσεις, η μεγάλη υπολειμματική δράση ενός παρασιτοκτόνου μπορεί να το 

καταστήσει επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια λίστα με τα 12 φρούτα και λαχανικά που ανιχνεύτηκαν 

τα περισσότερα φυτοφάρμακα όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα 

Ύπαιθρος. Η λίστα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1. Φράουλες 

2. Σπανάκι 

3. Νεκταρίνια 

4. Μήλα  

5. Ροδάκινα 

6. Αχλάδια 

7. Κεράσια  

8. Σταφύλια 

9. Σέλερι 

10. Ντομάτες 

11. Πιπεριές 
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12. Πατάτες 

Αυτές οι τροφές βρέθηκαν να έχουν υψηλότερα επίπεδα φυτοφαρμάκων από ότι άλλοι 

τύποι φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Μάλιστα, περισσότερο από το 98% των 

τεσσάρων κορυφαίων τροφίμων που αναφέρονται στην λίστα Dirty Dozen βρέθηκαν 

θετικά για τουλάχιστον ένα υπόλειμμα φυτοφαρμάκου. Κατά μέσο όρο, τα δείγματα 

από σπανάκι περιελάμβαναν σχεδόν διπλάσια ποσότητα από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 

(κατά βάρος) από οποιοδήποτε άλλο λαχανικό. Συνολικά, σχεδόν το 70% των φρούτων 

και λαχανικών συμβατικής (όχι βιολογικής) καλλιέργειας είχε κάποιο επίπεδο 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. 

Αντίθετα τα φρούτα και τα λαχανικά με τα λιγότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που 

δημοσιεύθηκαν  επίσης στη ίδια εφημερίδα είναι τα εξής: 

1. Αβοκάντο 

2. Καλαμπόκι 

3. Ανανάς 

4. Λάχανο 

5. Κρεμμύδια 

6. Κατεψυγμένα μπιζέλια 

7. Παπάγια 

8. Σπαράγγια 

9. Μάνγκο 

10. Μελιτζάνες 

11. Ακτινίδια 

12. Κουνουπίδι 

13. Μπρόκολο 

 

2.5.ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 

Από τη χρήση των γεωργοχημικών ουσιών δημιουργούνται και ορισμένες παρενέργειες 

στον άνθρωπο.  Αυτό συμβαίνει διότι οι παραγωγοί στην προσπάθεια τους να παράγουν 

γεωργικά προϊόντα καλής έως άριστης ποιότητας χρησιμοποιούν τόσο για την λίπανση 

όσο και για την αντιμετώπιση των διάφορων επιβλαβών εχθρών των φυτών μεγάλες 
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ποσότητες γεωργοχημικών ουσιών που τις περισσότερες φορές φτάνουν σε υπερβολικά 

επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο εκτός από τα επιθυμητά αποτελέσματα υπάρχουν και 

πολλά αρνητικά. Τα αρνητικά είναι ότι με την κατάχρηση των γεωργοχημικών ουσιών 

προκαλείται ρύπανση στο έδαφος, στο νερό, την ατμόσφαιρα και γενικά στη χλωρίδα 

και την πανίδα.  

Οι παρενέργειες στον άνθρωπο από την άλλη πλευρά  εμφανίζονται κυρίως σε 

ορισμένες ομάδες ανθρώπων όπως γεωργοί, εργάτες βιομηχανιών γεωργικών 

φαρμάκων οι οποίοι εκτίθενται περισσότερο. Οι ουσίες εισέρχονται στο σώμα κατά 80-

90% από το δέρμα, κατά 10-20% από το στόμα, και κατά ένα ποσοστό μικρότερο του 

1% από την αναπνοή. Ο ρυθμός με τον οποίο εισέρχεται εξαρτάται από το είδος του 

γεωργικού φαρμάκου και από τον τρόπο προστασίας του ανθρώπου όταν έρχεται σε 

επαφή με αυτό. 

Όμως ακόμη και άνθρωποι που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα φυτοφάρμακα είναι 

εκτεθειμένοι. Αυτό συμβαίνει με  μικρές ποσότητες από υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

που βρίσκονται  στις τροφές ιδιαίτερα χλωριωμένων υδρογονανθράκων φυτοφαρμάκων 

σε συσσώρευση. 

Πιο αναλυτικά το φυτοφάρμακο που εισέρχεται στο δέρμα επικάθεται στις εκτεθειμένες 

περιοχές του δέρματος και παραμένει εκεί μέχρι να απομακρυνθεί με σκούπισμα ή με 

πλύση. Κατά την παραμονή του λοιπόν διεισδύει στον οργανισμό και σε συνδυασμό με 

την θερμοκρασία, την υγρασία και την εφίδρωση του σώματος διευκολύνεται η 

διείσδυση. 

Με την κατάποση μπορεί να εισέλθει όταν ο χρήστης τρώει ή αγγίζει με χέρια που 

έχουν μολυνθεί ή όταν η τροφή έχει επιμολυνθεί από τα χρησιμοποιούμενα 

φυτοφάρμακα. 

Με την εισπνοή εισέρχονται στον οργανισμό με τη μορφή ατμού, αερίου, σταγονιδίων. 

Έπειτα είτε μπορεί να προκαλέσουν βήχα είτε δυσκολία στην αναπνοή. 

Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο από τη χρήση των φυτοφαρμάκων χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες: 

1. Οξείες επιπτώσεις: εμφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από την είσοδο 

στον οργανισμό υψηλών δόσεων φυτοφαρμάκων. Ορισμένα από τα συμπτώματα είναι 

ζαλάδα, εμετός, εφίδρωση, στομαχικός πόνος, δυσκολία στην ομιλία. 

2. Χρόνιες επιπτώσεις: εμφανίζονται πολύ αργότερα από την έκθεση στα φυτοφάρμακα 

και σχετίζονται με τακτική και επανειλημμένη  λήψη χαμηλών δόσεων. Οι επιπτώσεις 
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είναι ο καρκίνος, οι γενετικές ανωμαλίες,  οι βλάβες του ήπατος και του νευρικού 

συστήματος και οι αλλεργίες.  

Στη χώρα μας  οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα ορθολογικά αλλά 

ανεξέλεγκτα. Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότεροι γεωργοί δεν είναι σωστά 

καταρτισμένοι σχετικά με τη χρήση γεωργοχημικών ουσιών και δεν έχουν αναπτύξει σε 

αποδεκτό βαθμό την οικολογική συνείδηση. 

Επιπλέον οι επαγγελματίες γεωπόνοι που ασχολούνται με την πώληση φυτοφαρμάκων 

στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και κατά συνέπεια να επιτύχουν 

ένα υψηλό οικονομικό κέρδος ωθούν τους παραγωγούς στην αγορά μεγαλύτερων 

ποσοτήτων γεωργοχημικών ουσιών από όσο χρειάζονται στην πραγματικότητα. 

 

2.5.1.Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα φρούτα και τα 

λαχανικά. 

 Κατηγορίες Εντομόκτονων 

 Οργανοφωσφορικά Εντομοκτόνα: είναι η μεγαλύτερη ομάδα εντομοκτόνων η οποία 

περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οργανικών ενώσεων του φωσφόρου οι οποίες δρουν στο 

νευρικό σύστημα των εντόμων (Ναβροζίδης 2015). Μερικά από αυτά είναι: 

 

CHLORPYRIPHOS: Εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής το οποίο 

εφαρμόζεται με ψεκασμό των σπόρων ή με έγχυση της δόσης του εντομοκτόνου σε 

πλαστικό σάκο όπου βρίσκεται ο σπόρος. Είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον, τοξικό 

για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες 

περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: 

καρότο, μελιτζάνα, πατάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, τομάτα, μηλιά, αχλαδιά, λεμονιά. 

Ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή για τα εσπεριδοειδή και τα μηλοειδή είναι 30 

μέρες και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες 20 ημέρες. 

 

DIAZINON: Εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής όπου ψεκάζεται στο 

φύλλωμα ανά 15-20 μέρες. Είναι επιβλαβές όταν εισπνέεται, όταν έρχεται σε επαφή με 

το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα 

και συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων εκτός εκείνων 
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που περιέχουν χαλκό. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: γιγαρτόκαρπα (αχλαδιά, 

κυδωνιά, μηλιά), εσπεριδοειδή (γκρειπ φρουτ, λεμονιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά), 

πυρηνόκαρπα (βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, ροδακινιά), κρεμμύδι ,σκόρδο, 

μπιζέλι, αγγούρι.  

Ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή για τα γιγαρτόκαρπα, τα εσπεριδοειδή και τα 

κηπευτικά  είναι 20 ημέρες και  για τα πυρηνόκαρπα 15 μέρες.  

 

DIMETHOATE: Διασυστηματικό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο με δράση επαφής 

και στομάχου σε έντομα και ακάρεα. Είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και 

δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι. Οι 

εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: λαχανικά υπαίθρου, πυρηνόκαρπα, κουνουπίδι, λάχανο, 

πατάτα, μαρούλι θερμοκηπίου, κρεμμύδι. Ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή για τα 

λαχανικά υπαίθρου και το μαρούλι θερμοκηπίου είναι 21 ημέρες, για τα πυρηνόκαρπα 

28 ημέρες και για το λάχανο και το κρεμμύδι 42 ημέρες.  

 

 Καρβαμιδικά εντομοκτόνα: Ανακαλύφθηκαν από την ελβετική εταιρεία GEIGY 

(σημερινή ονομασία Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε) το 1947 για την ανακάλυψη 

εντομοαπωθητικών ουσιών. Δεν έχουν ισχυρή οσμή όπως τα οργανοφωσφορικά. 

Διασπώνται αργά στα υδατικά διαλύματα και η ταχύτητα αυξάνεται με τη θερμοκρασία 

για την αλκαλικότητα του νερού. Δεν έχουν μεγάλη υπολειμματική δράση και συνήθως 

είναι πολύ τοξικά στα θηλαστικά. Ορισμένα από αυτά είναι: 

 

CARBARYL: Καρβαμιδικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου σε μασητικά 

και μυζητικά έντομα. Προκαλεί φθορά στα ωφέλιμα παράσιτα. Να μην εφαρμόζεται 

όταν το φύλλωμα είναι υγρό ή όταν αναμένεται βροχόπτωση τις επόμενες δυο ημέρες. 

Είναι επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως και υπάρχουν  πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων 

βλαβών της υγείας. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: γιγαρτόκαρπα, λαχανικά, 

πυρηνόκαρπα, καλλωπιστικά, φράουλα. Ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή για τα 

γιαγαρτόκαρπα, τα λαχανικά και τα πυρηνόκαρπα είναι 7 ημέρες και για τη φράουλα 

είναι 14 μέρες.  

 

 Πυρεθροειδή εντομοκτόνα:  Το πρώτο εντομοκτόνο από αυτή την ομάδα είναι η 

allethrin που κυκλοφόρησε το 1949 και κυκλοφορεί και σήμερα για την προστασία της 

δημόσιας υγείας. Η καθαρή τους μορφή είναι λευκή κρυσταλλική ουσία ενώ σε 
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τεχνικώς καθαρή μορφή είναι παχύρρευστα κιτρινωπά ή καστανόχρωμα υγρά. Είναι 

ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες και η πτητικότητα τους είναι μικρή ή ελάχιστη. 

Δρουν  δια του στομάχου ή του αναπνευστικού συστήματος και έχουν επίσης δράση και 

στο νευρικό σύστημα. Προκαλούν υπερδιέγερση που οδηγεί στην παράλυση και το 

θάνατο των εντόμων. Είναι πολύ αποτελεσματικά. Ορισμένα από αυτά είναι: 

 

 ALPHA CYPERMETHRIN: Δράση επαφής και στομάχου σε μασητικά και μυζητικά 

έντομα. Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος. Είναι επιβλαβές όταν εισπνέεται και 

σε περίπτωση καταπόσεως και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες. Η 

παρατεταμένη έκθεση προκαλεί ξηρότητα και σκάσιμο του δέρματος. Δεν συνδυάζεται 

με αλκαλικά σκευάσματα. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: γιγαρτόκαρπα, 

καλλωπιστικά, λάχανο, πατάτα, τομάτα, πυρηνόκαρπα. Ημέρες αναμονής πριν την 

συγκομιδή για τα γιγαρτόκαρπα, τα πυρηνόκαρπα και τη τομάτα είναι 7 μέρες, για τη 

πατάτα και το λάχανο 14 μέρες και για τα καλλωπιστικά μετά την εμφάνιση των 

πρώτων ατόμων.  

 

CYPERMETHRIN: Δράση επαφής και στομάχου σε μασητικά και μυζητικά έντομα. 

Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος και αν χρειάζεται επανάληψη γίνεται μετά από 

21 ημέρες. Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Είναι τοξικό για 

τους υδρόβιους οργανισμούς και  δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα. Οι 

εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: γιγαρτόκαρπα, λαχανικά υπαίθρου, λαχανικά 

θερμοκηπίου, πατάτα, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή.  Ημέρες αναμονής πριν την 

συγκομιδή για τα γιγαρτόκαρπα, τα πυρηνόκαρπα και τα εσπεριδοειδή είναι 14 μέρες,  

για τα λαχανικά υπαίθρου 7 μέρες, για τα λαχανικά θερμοκηπίου 3 ημέρες και για τη 

πατάτα 30 μέρες.  

 

DELTAMETHRIN: Δράση επαφής και στομάχου σε μασητικά και μυζητικά έντομα. 

Είναι τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως και ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Είναι 

τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν συνδυάζεται με άλλα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: γιγαρτόκαρπα, 

συκιά, λαχανικά, πατάτα, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή. Ημέρες αναμονής πριν την 

συγκομιδή για τα γιγαρτόκαρπα,  την πατάτα και τα πυρηνόκαρπα είναι 15 μέρες, για 

τα λαχανικά 7 μέρες και για τα εσπεριδοειδή 30 μέρες.  

 



28 
 

 Εντομοκτόνα που ρυθμίζουν την ανάπτυξη: Ανήκουν τα εντομοκτόνα που έχουν 

ορμονική δράση. 

 

FENOXYCARB: Είναι καρβαδιμικό εντομοκτόνο, ρυθμιστής αυξήσεως των εντόμων 

που εμποδίζει την μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαψη των αυγών. Έχει 

δράση επαφής και στομάχου. Είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον, πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς και δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του 

είναι: αμπέλι, γιγαρτόκαρπα, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα. Ημέρες αναμονής πριν τη 

συγκομιδή είναι για το αμπέλι και τα πυρηνόκαρπα 20 μέρες, για τα γιγαρτόκαρπα 30 

μέρες και για τα εσπεριδοειδή 45 μέρες.  

 Μικροβιακά εντομοκτόνα: Είναι παθογόνα παρασκευάσματα που μπορούν να 

εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα χημικά. Για να μολυνθούν τα έντομα πρέπει να 

καταπιούν τον ιό, δηλαδή να φάνε τα ψεκασμένο φύλλωμα. Τα σκευάσματα ιών έχουν 

μεγάλη εκλεκτικότητα, μεγάλη παθογόνο δύναμη και μπορούν να ζήσουν στην ύπαιθρο 

για χρόνια.  

SPINOSAD: Είναι έτοιμο συμπυκνωμένο δόλωμα, εφαρμόζεται με δολωματικό 

ψεκασμό από εδάφους και δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι 

εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: αγγούρι θερμοκηπίου, μελιτζάνα θερμοκηπίου, πιπεριά 

θερμοκηπίου, φράουλα.  

 

 Κατηγορίες ζιζανιοκτόνων 

 Διπυριδύλια: Μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα επαφής. Η εφαρμογή τους πρέπει να 

γίνεται πριν το φύλλωμα της καλλιέργειας. Σε περίπτωση εφαρμογής σε αργό που 

υπάρχει καλλιέργεια πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς τα ζιζανιοκτόνα 

αυτά απορροφούνται εύκολα από τα φύλλα. Η ταχύτητα δράσης τους εξαρτάται άμεσα 

από την ένταση του φωτός. Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται αργά το απόγευμα 

όταν η ένταση του φωτός είναι χαμηλή για να εμποδιστεί η γρήγορη νέκρωση των 

φύλλων και να υπάρξει  καλύτερη απορρόφηση του σκευάσματος. Μερικά από αυτά 

είναι: 
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 DIQUAT: Έχει μεταφυτρωτική δράση επαφής. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των                       

ζιζανίων με 20 λίτρα νερού ανά στρέμμα. Να μην φτάνουν σταγονίδια του ψεκαστικού 

υγρού σε πράσινα μέρη των κλημάτων ή των δένδρων. Το σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την αποξήρανση καλλιεργειών όπως ηλίανθος, ρύζι, βαμβάκι, 

μηδική, πατάτα πριν τη συγκομιδή. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και υπάρχει 

κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση.  Απαγορεύεται 

η χρήση του στα θερμοκήπια και η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε 

απόσταση 50 μέτρων από αυτές. Συνδυάζεται με paraquat για ταυτόχρονη 

καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του 

είναι: αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή. 

 

PARAQUAT: Έχει μεταφυτρωτική δράση επαφής και χρησιμοποιείται για την 

καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων και αποξήρανση του υπέργειου μέρους των πολυετών. 

Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-80 λίτρα 

νερού ανά στρέμμα. Δεν πρέπει σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να φτάνουν στο 

φύλλωμα ή στους τρυφερούς βλαστούς των καλλιεργούμενων φυτών.  Προκαλεί 

ερεθισμό στα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Απαγορεύεται η χρήση 

του στα θερμοκήπια και η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 

μέτρων από αυτές. Δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα φάρμακα και να 

χρησιμοποιείται με ακάθαρτο ή σκληρό νερό. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: 

ακτινιδιά , αμπέλι, αχλαδιά, βερικοκιά, γκρειπ φρουτ, κερασιά, λεμονιά, μηλιά, 

ποροτοκαλιά, ροδακινιά, μαρούλι υπαίθριο, πατάτα, μπιζέλι, τομάτα, σπανάκι.  Ημέρες 

αναμονής πριν την συγκομιδή είναι για όλες τις καλλιέργειες κατευθυνόμενος 

ψεκασμός ζιζανιών ενώ για το μαρούλι, την πατάτα, την τομάτα, το μπιζέλι  και το 

σπανάκι είναι μεταξύ των γραμμών. 

 

 Γλυκίνες: Είναι μη εκλεκτικά μεταφυτρωτικά διασυστηματικά ζιζανιοκτόνα. 

Διακόπτουν τη σύνθεση των πρωτεϊνών  και επομένως την ανάπτυξη των φυτών. 

Ορισμένα από αυτά είναι: 

 

GLYPHOSATE: Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε ετήσια 

και πολυετή ζιζάνια. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-40 λίτρα 

ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Η δόση εφαρμογής ποικίλλει ανάλογα με το είδος των 
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ζιζανίων. Να μην γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε λιγότερο από 6 ώρες. Είναι 

φυτοτοξικό για τα καλλιεργούμενα φυτά αν έρθει σε επαφή με το φύλλωμα, με 

τρυφερούς βλαστούς ή μη επουλωμένες πληγές. Να μην χρησιμοποιείται σε 

καλλιέργειες σποροπαραγωγής ούτε σε αυτές που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν 

πριν τη συγκομιδή τους. Υπάρχει κίνδυνος οφθαλμολογικών βλαβών και το σκεύασμα 

εφαρμόζεται μόνο του.  Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: αχλαδιά, βερικοκιά, γκρειπ 

φρουτ, λεμονιά, μανταρινιά, νεκταρινιά, πορτοκαλιά, ροδακινιά.  Ημέρες αναμονής 

πριν την συγκομιδή είναι για όλες τις καλλιέργειες 28 ημέρες.  

 

 Βενζαμίδια: Πρόκειται για ζιζανιοκτόνα εδάφους, τα οποία απορροφούνται από τις 

ρίζες των ζιζανίων και διακόπτουν την αύξησή τους. Ορισμένα από αυτά είναι: 

 

PROPYZAMIDE: Ζιζανιοκτόνο με προφυτρωτική και νωρίς μεταφυτρωτική δράση. 

Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-60 λίτρα νερού ανά στρέμμα. Υπάρχουν 

πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων βλαβών για την υγεία και είναι πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: αντίδι, μαρούλι, μηδική, 

φασόλι. Ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή είναι για το αντίδι και το μαρούλι 30 

ημέρες, για τη μηδική μεταφυτρωτικά και για το φασόλι γίνεται ψεκασμός εδάφους 

πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση.  

 

 Ακεταμίδια: Ανήκουν στην ομάδα των αμιδίων. Ορισμένα από αυτά είναι: 

 

NAPROPAMIDE: Ζιζανιοκτόνο της ομάδας των αμιδίων με προφυτρωτική δράση. 

Εφαρμόζεται με ψεκασμό του εδάφους με 30-50 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Συνιστάται 

αν δεν προβλέπεται βροχή λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή, να γίνεται τεχνητή βροχή. 

Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους.  Να αποφεύγεται η χρήση του 

σε πολύ ξηρικά και αμμώδη εδάφη με οργανική ουσία πάνω από 10%. Ερεθίζει τα 

μάτια και είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Να μην σπέρνονται στον ίδιο 

αγρό μηδική, σιτηρά, αραβόσιτος, μαρούλια πριν περάσουν 12 μήνες από την 

εφαρμογή του.  Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: αμπέλι, αχλαδιά, βερικοκιά, 

κερασιά, ροδακινιά, τομάτα, φράουλα. Ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή είναι: 

εφαρμόζουμε ψεκασμό εδάφους πριν τη μεταφύτευση εκτός από τη φράουλα που 

κάνουμε ψεκασμό εδάφους επιφανειακά μετά τη συγκομιδή ή πριν την έναρξη νέας 

βλάστησης.  



31 
 

 

 Κυκλοεξανδιόνες: 

 

CLETHODIM: Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη 

ζιζάνια. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά 

στρέμμα. Είναι ερεθιστικό, επιβλαβές για τον περιβάλλον και τους υδρόβιους 

οργανισμούς. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: βαμβάκι, πατάτα, τομάτα. Ημέρες 

αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι για την πατάτα 60 μέρες και για την τομάτα 30 

μέρες.  

 Κατηγορίες μυκητοκτόνων  

 

 Οργανικά μυκητοκτόνα:  Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν ανακαλυφθεί αρκετά 

μυκητοκτόνα με πολύ καλές μυκητοκτόνες ιδιότητες οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τις 

βλαβερές για τα θερμόαιμα και το περιβάλλον ανόργανες και οργανομεταλλικές 

ενώσεις. Το πρώτο οργανικό θειούχο εντομοκτόνο χρησιμοποιήθηκε σαν 

προστατευτικό σπόρου το 1942 με το όνομα thiram.  Τα περισσότερα μυκητοκτόνα δεν 

είναι σταθερά στο περιβάλλον για πολύ και δεν έχουν σχεδόν καθόλου φυτοτοξικότητα.  

 

 Ιμιδαζόλες: Ανήκουν στην κατηγορία παρεμπόδισης βιοσύνθεσης στερολών στις 

μεμβράνες. Η κατηγορία αυτή είναι μέτριας επικινδυνότητας όσον αφορά την ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας σε διάφορους μύκητες και θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες 

χρήσεις. Ορισμένα από αυτά είναι: 

 

IMAZALIL: Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Εφαρμόζεται με 

εμβάπτιση ή ψεκασμό των καρπών κατά τη συσκευασία τους με κερί. Τα φρούτα 

μπορούν να διατεθούν στην αγορά την ίδια ημέρα της εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται η 

χρήση του σκευάσματος από συσκευαστήρια που δεν διαθέτουν σύστημα διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων. Είναι επιβλαβές όταν εισπνέεται και ερεθίζει τα μάτια. Είναι πολύ 

τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν συνδυάζεται με μετασυλλεκτικά 

σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι τα 

εσπεριδοειδή. Οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι η εμβάπτιση των καρπών 

μετασυλλεκτικά.  
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 Τριαζόλες: Ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Ιμιδαζόλες. 

 

MYCLOBUTANIL: Έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Είναι εύφλεκτο, 

ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Η εισπνοή ατμών μπορεί να 

προκαλέσει υπνηλία και ζάλη και δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Οι εγκεκριμένες χρήσεις 

του είναι: αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι, αμπέλι, μηλιά, πυρηνόκαρπα. Ημέρες 

αναμονές πριν τη συγκομιδή είναι για το αγγούρι, το καρπούζι, το πεπόνι και το 

κολοκύθι 5 μέρες, για το αμπέλι, τη μηλιά και τα πυρηνόκαρπα 15 μέρες.   

 

 Παρεμπόδιση αναπνοής: Ανήκει η ομάδα χημικών ενώσεων των αναστολέων της 

εξωτερικής κινόνης. Έχουν εμφανιστεί προβλήματα ανθεκτικότητας σε διάφορους 

μύκητες και θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας ως προς την πιθανότητα ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας. Ορισμένα από αυτά είναι: 

 

AZOXYSTROBIN: Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο 

δράση σε διάφορους μύκητες. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνίσταται 

εφαρμογή του μια φορά για κάθε 3 επεμβάσεις που γίνονται στην ίδια καλλιέργεια. 

Είναι φυτοτοξικό για τη μηλιά και πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Οι 

εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: αγγούρι, μελιτζάνα, πεπόνι, τομάτα. Οι ημέρες 

αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι για όλες τις παραπάνω καλλιέργειες 3 ημέρες.  

 

 Άγνωστος τρόπος δράσης 

 Αιθυλοφωσφονικά 

 

FOSETYL-AL: Είναι ένα μείγμα μυκητοκτόνων, ενός διασυστηματικού και ενός 

επαφής, με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια. Δεν 

υπάρχει ειδικό αντίδοτο και ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Είναι επικίνδυνο 

για το περιβάλλον και πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  Οι εγκεκριμένες 

χρήσεις του είναι: αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι.  

 

 Φάρμακα που έχουν έγκριση και κυκλοφορούν στην Ελλάδα αλλά δεν ανήκουν 

στις προηγούμενες κατηγορίες.  
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ΧΑΛΚΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ 25%: Είναι ανόργανο μυκητοκτόνο (γαλαζόπετρα) για την 

παρασκευή βορδιγάλειου πολτού. Είναι φυτοτοξικό αν εφαρμοστεί απευθείας. Η 

παρασκευή του βοργιγάλειου πολτού θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να 

εξουδετερωθεί πλήρως ο θειικός χαλκός γιατί διαφορετικά θα προκαλέσει εγκαύματα 

στα φυτά. Να αποφεύγεται η χρήση του κατά την περίοδο της άνθησης. Να μην 

χρησιμοποιείται όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 7 βαθμών Κελσίου και όταν 

υπάρχει υψηλή υγρασία. Δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα. Οι εγκεκριμένες 

χρήσεις του είναι: βερικοκιά, αμπέλι, καρποφόρα δένδρα, τομάτα, μελιτζάνα, πατάτα. 

Οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι για το αμπέλι 20 ημέρες, για την 

βερικοκιά και την πατάτα  15 ημέρες, για τη μελιτζάνα και τη τομάτα 7 ημέρες και για 

τα καρποφόρα δένδρα πρέπει να γίνεται επάλειψη καρπών προληπτικά όταν οι 

συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.  

 

DITHIANON: Οργανικό μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Ειδικά για το 

φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση αν χρησιμοποιηθεί σε 48 ώρες από τη 

μόλυνση. Είναι επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως και υπάρχει 

κίνδυνος οφθαλμολογικών βλαβών. Είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

Μείγματα με βρέξιμο θειάφι να μην χρησιμοποιούνται σε περιόδους υψηλών 

θερμοκρασιών. Η χρήση λαδιών και πολτών επιτρέπεται 14 μέρες πριν ή μετά την 

εφαρμογή του σκευάσματος. Οι εγκεκριμένες χρήσεις του είναι: αμπέλι, αχλαδιά, 

κυδωνιά, μηλιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, νεκταρινιά, ροδακινιά. Οι ημέρες 

αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι για το αμπέλι, τη βερικοκιά, τη δαμασκηνιά, 

κερασιά, νεκταρινιά και τη  ροδακινιά είναι 28 ημέρες, για την αχλαδιά, τη κυδωνιά και 

τη μηλιά 21 ημέρες.  

 

 

2.6. ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ (MRL) 

Σύμφωνα με το FAΟ ως Μέγιστο Επιτρεπτό Όριο Υπολειμμάτων (Maximum Residues 

Level, MRL) ορίζεται η μέγιστη συγκέντρωση των υπολειμμάτων που μπορεί να 

ανιχνευθεί σε τρόφιμα ή προϊόντα τροφίμων, χωρίς να προκαλούνται βλάβες στην υγεία 

του καταναλωτή, μετά από εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών στις καλλιέργειες. 

Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων εκφράζονται σε μιλλιγραμμάρια δραστικής 
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ουσίας ανά κιλό φυτικού προϊόντος (mg/kg ή ppm). Τα θεμελιώδη στοιχεία στα οποία 

βασίζονται τα MRLs είναι η Αποδεκτή Ημερήσια Δόση (Acceptable Daily Intake, ADI) 

και οι Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

Ακριβώς όπως τα φάρμακα, έτσι και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκεινται σε 

κανονισμούς και το κατά πόσο είναι ασφαλή εξετάζεται από ανεξάρτητες αρχές, πριν 

αυτά εφαρμοσθούν στις καλλιέργειες. Με βάση κάποια ορισμένα νομοθετικά όρια 

ορίζεται ότι γεωργικά προϊόντα εγχώρια ή εισαγόμενα δεν επιτρέπεται να τεθούν σε 

κυκλοφορία εφόσον οι έλεγχοι δείξουν ότι η περιεκτικότητα σε  υπολείμματα 

υπερβαίνει τα όρια αυτά. Οι αγρότες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ορθές 

γεωργικές πρακτικές ακολουθώντας τη βασική αρχή της χρήσης όσο το δυνατόν 

λιγότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και όπου αυτά είναι απολύτως απαραίτητα. 

Τα MRL δείχνουν ότι ο γεωργός-παραγωγός συμβουλεύτηκε την ετικέτα του 

φυτοφαρμάκου, χρησιμοποίησε το κατάλληλο φυτοφάρμακο στην κατάλληλη δόση και 

στον κατάλληλο χρόνο για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ώστε να γίνει αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των ασθενειών αλλά και παράλληλα δεν ξεπέρασε τα επιτρεπόμενα όρια. 

Προκειμένου να διατηρούνται τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων στα γεωργικά 

προϊόντα κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια, για κάθε γεωργικό φάρμακο καθορίζεται 

αυτό που λέγεται «ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα από την τελευταία επέμβαση μέχρι 

τη συγκομιδή». 

Τα MRL της Ευρώπης ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν για όλα τα 

κράτη μέλη της από την αναφερόμενη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους και εφόσον 

ενσωματωθούν στις εθνικές νομοθεσίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνονται 

τουλάχιστον 1000 δραστικές ουσίες από τις οποίες για τις 250 έχουν οριστεί 

επιτρεπόμενα MRLs. Υπάρχουν όμως και δραστικές ουσίες οι οποίες  ενώ  έχουν 

αποσυρθεί κυκλοφορούν σε τρίτες χώρες από τις οποίες εξάγονται γεωργικά φάρμακα. 

Για τις ουσίες που έχουν οριστεί επιτρεπόμενα όρια ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος ένα 

συγκεκριμένο MRL (Εθνικά MRLs) .Τα όρια αυτά ορίζονται με διαδικασίες, 

προδιαγραφές και απαιτήσεις που διαφέρουν σε κάθε χώρα ανάλογα με τους κανόνες 

ορθής γεωργικής πρακτικής που έχουν οριστεί σε κάθε μία από αυτές. Έτσι, για ένα 

εντομοκτόνο που είναι εγκεκριμένο, π.χ. στην Γερμανία και προορίζεται για χρήση στις 

κερασιές προκειμένου να καταπολεμηθεί το Rhagoletis cerasi, καθορίζεται από την 

χώρα αυτή σαν MRL στα κεράσια 2mg/kg, ενώ για το ίδιο εντομοκτόνο στα 

εσπεριδοειδή το όριο της Γερμανικής νομοθεσίας είναι 0,05 mg/kg. Αυτό συμβαίνει 
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επειδή η Γερμανία δεν παράγει εσπεριδοειδή και ως εκ τούτου δεν έχει χορηγηθεί 

κάποια έγκριση. 

Η εν λόγω όμως εντομοκτόνος ουσία έχει ισχυρή δράση στην Μύγα της Μεσογείου και 

χρησιμοποιείται ευρέως στις Μεσογειακές χώρες στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Με 

την χρήση της ουσίας αυτής, σύμφωνα με τα ενδεδειγμένα (δόσεις, αριθμός 

επεμβάσεων, μεσοδιάστημα τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής) καταλύονται 

ανιχνεύσιμα υπολείμματα στους καρπούς των εσπεριδοειδών. Τα προϊόντα αυτά 

επιπλέον δεν μπορούν να εισαχθούν στην γερμανική αγορά. 

 Η Ελλάδα εκτός από τα MRL της Ευρώπης καθορίζει και εθνικά MRLs που εγκρίνουν 

την κυκλοφορία γεωργικών φαρμάκων. 

Όταν δεν έχει ορισθεί ευρωπαϊκό MRL για συγκεκριμένο ζευγάρι δραστικής ουσίας-

φυτικού προϊόντος, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν την 

εθνική τους νομοθεσία και πολιτική σχετικά με τα αποδεκτά υπολείμματα στις 

εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην επικράτειά τους .  

Τα υπολείμματα ενός φυτοφαρμάκου θα  πρέπει να είναι συμβατά με τα MRL στη χώρα 

όπου εισάγονται τα προϊόντα για να είναι αποδεκτά και αν αυτό δεν εφαρμόζεται τότε η 

χώρα εισαγωγής έχει το δικαίωμα να κρίνει το προϊόν ως μη εμπορεύσιμο.  Ουσιαστικά 

τα MRLs επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων εντός των χωρών της E.Ε 

αλλά ακόμη και την εισαγωγή από τρίτες χώρες. 

Με αφορμή το παράδειγμα που αναφέρθηκε παραπάνω η αντιμετώπιση τέτοιων 

περιπτώσεων κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα σήμερα όπου το εξαγωγικό εμπόριο 

κατέχει το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς. Η διαδικασία όμως για το καθορισμό των  

ορίων είναι χρονοβόρα και δαπανηρή ιδιαίτερα για τους παρασκευαστές προσόντων 

φυτοπροστασίας. Προκειμένου λοιπόν να βρεθεί μια μέση αποδεκτή   προσέγγιση οι 

διεθνείς οργανισμοί FAO και WHO συνέστησαν  μια ειδική επιτροπή το Codex 

Committee for Pesticide Residues (CCPR) και σώμα ειδικών επιστημόνων, το Joint 

Meeting for Pesticide Residues (JMPR). Η επιτροπή αυτή επεξεργάζεται τα όρια 

υπολειμμάτων έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της φυτοπροστασίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο ώστε να είναι αποδεκτά τα προϊόντα από τις  χώρες μέλη. 

Τα MRL σε προϊόντα φυτικής προέλευσης καθορίζονται από πειράματα που 

πραγματοποιεί ο αγρός και στη συνέχεια με εργαστηριακή ανάλυση ορίζεται το όριο 

υπολείμματος μιας ουσίας στην καλλιέργεια. Έχει λοιπόν εφαρμοστεί στο υπό έλεγχο 

φυτοπροστατευτικό  προϊόν  με βάση την «χειρότερη» Ορθή Γεωργική Πρακτική 

δηλαδή εφαρμόζοντας τη μεγαλύτερη δόση, τους περισσότερους ψεκασμούς και τη 
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συντομότερη χρονικά τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή(Ευρωπαϊκή Οδηγία 

93/71). 

Το όριο υπολείμματος που προκύπτει από τα πειράματα αγρού, σε συνδυασμό 

με την ημερήσια διατροφική κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντος φυτικής 

προέλευσης, σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

στοιχείων για ενήλικες, νήπια και παιδιά (γραμμάρια φυτικού προϊόντος ανά ημέρα) και 

με τη βοήθεια συγκεκριμένων μαθηματικών διατροφικών μοντέλων, χρησιμοποιείται 

για την εκτίμηση του βαθμού έκθεσης των καταναλωτών.  

Η συσχέτιση των MRL με παραμέτρους που εκφράζουν τοξικολογικές επιπτώσεις των 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων πραγματοποιείται με τη διαδικασία της εκτίμησης 

επικινδυνότητας (risk assessment) για την υγεία των καταναλωτών. Για την αναγνώριση 

των επιπτώσεων από τη τοξικότητα των υπολειμμάτων των  φυτοφαρμάκων 

λαμβάνεται υπόψη η επιτρεπτή ημερήσια δόση (ADI). Για την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας από την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν υπολείμματα 

γεωργικών φαρμάκων υπολογίζεται για κάθε δραστική ουσία η θεωρητική μέγιστη 

ημερήσια δόση (Theoritical Maximum Daily Intake, TMDI) η οποία θα προκύπτει από 

τις αντίστοιχες εγκεκριμένες χρήσεις της δραστικής ουσίας. Η θεωρητικά μέγιστη 

ημερήσια δόση εκτιμάται κάνοντας την υπόθεση ότι όλα τα τρόφιμα που 

καταναλώνονται ημερήσια περιέχουν ποσότητες υπολειμμάτων ίσες με τα αντίστοιχα 

MRLs και εκφράζεται σε mg δραστικής ουσίας/ άτομο/ ημέρα. Η TMDI πρέπει να είναι 

μικρότερη από την αντίστοιχη ποσότητα της δραστικής ουσίας που προκύπτει από την 

ADI. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα  MRLs όπως καθορίζονται από τη βάση δεδομένων 

των φυτοφαρμάκων της Ε.Ε ανά καλλιέργεια: 

 

Πίνακας 2.1: Τιμές MRL δραστικών ουσιών  για τα εσπεριδοειδή: 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  MRL 

Chlorpyrifos Γκρέιπ Φρουτ 0.3 

 Λεμόνια  0.2 

 Μανταρίνια 1.5 
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 Πορτοκάλια 0.3 

Acetamiprid Γκρέιπ Φρουτ 0.9 

 Λεμόνια 0.9 

 Μανταρίνια  0.9 

 Πορτοκάλια 0.9 

Dimethoate Γκρέιπ Φρουτ 0.01 

 Λεμόνια 0.01 

 Μανταρίνια 0.01 

 Πορτοκάλια 0.01 

Fosetyl Γκρέιπ Φρουτ 75.0 

 Λεμόνια  75.0 

 Μανταρίνια 75.0 

 Πορτοκάλια  75.0 

Glyphosate Γκρέιπ Φρουτ 0.1 

 Λεμόνια 0.1 

 Μανταρίνια 0.5 

 Πορτοκάλια 0.5 

  

Πηγή:EU-Pesticides database-European Commission 

 

Πίνακας 2.2: Τιμές MRL δραστικών ουσιών  για τα Λαχανικά Υπαίθρου: 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ MRL 

Spinosad Αγγουράκι 0.3 

 Καρότο 0.02 

 Κολοκυθάκι 1.0 

 Μαρούλι 10.0 

 Μελιτζάνα  0.7 

 Σπανάκι 15.0 

 Τομάτα 0.7 

Azoxystrobin Αγγουράκι 1.0 
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 Καρότο 1.0 

 Κολοκυθάκι 1.0 

 Μαρούλι 15.0 

 Μελιτζάνα 3.0 

 Σπανάκι 15.0 

 Τομάτα 3.0 

Clethodim Αγγουράκι 0.5 

 Καρότο 0.5 

 Κολοκυθάκι 0.5 

 Μαρούλι 0.5 

 Μελιτζάνα 0.5 

 Σπανάκι 0.5 

 Τομάτα 1.0 

 

Πηγή:EU-Pesticides database-European Commission 

 

 

Πίνακας 2.3: Τιμές MRL δραστικών ουσιών για τα Νωπά Φρούτα: 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ MRL 

Napropamide Ακτινίδια 0.05 

 Μπανάνα 0.05 

 Ρόδια 0.05 

 Σύκα 0.05 

 Φράουλα 0.05 

Thiabendazole Ακτινίδια 0.01 

 Μπανάνα 6.0 

 Ρόδια 0.01 

 Σύκα 0.01 

 Φράουλα 0.05 

Μyclobutanil Ακτινίδια 0.02 

 Μπανάνα 2.0 

 Ρόδια 0.02 

 Σύκα 0.02 
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 Φράουλα 0.05 

 

Πηγή:EU-Pesticides database-European Commission 

 

 

Πίνακας 2.4: Τιμές MRL δραστικών ουσιών για τα Πυρηνόκαρπα: 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ MRL 

Fenoxycarb Ροδάκινα 1.5 

 Βερίκοκα 1.0 

 Κεράσια 1.0 

Βoscalid Ροδάκινα 5.0 

 Βερίκοκα 5.0 

 Κεράσια 4.0 

Propyzamide Ροδάκινα 0.02 

 Βερίκοκα 0.02 

 Κεράσια 0.02 

 

Πηγή:EU-Pesticides database-European Commission 

 

 

2.6.1. Αποδεκτή Ημερήσια Δόση για τον άνθρωπο(ADI) 

Για τον προσδιορισμό του MRL μιας δραστικής ουσίας σε οποιοδήποτε γεωργικό 

προϊόν λαμβάνεται υπόψη η τιμή της Αποδεκτής Ημερήσιας Δόσης για τον άνθρωπο, το 

βάρος του ανθρώπου και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε προϊόντος στην καθημερινή 

διατροφή κάθε χώρας θεωρώντας ότι ο μέσος όρος ισχύει για κάθε άνθρωπο. Η  

θεωρητική ημερήσια λήψη συγκρίνεται με την Ημερήσια Αποδεκτή Λήψη τροφής 

(Acceptable Daily Intake ή ADI) που προκύπτει από την αξιολόγηση της χρόνιας 

τοξικολογικής έκθεσης του ανθρώπου στη συγκεκριμένη ουσία και εκφράζεται σε mg 

ουσίας ανά kg βάρους σώματος ανθρώπου, αλλά και την Οξεία Δόση Αναφοράς (Acute 

Reference Dose ή ARfD) που προκύπτει από την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης 

τοξικολογικής έκθεσης του ανθρώπου στη συγκεκριμένη ουσία και εκφράζεται σε mg 

ουσίας ανά kg βάρους σώματος ανθρώπου / ημέρα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής ενός γεωργικού προϊόντος στη διατροφή 

δύο λαών το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να έχει διαφορετική τιμή εάν ο ένας εκ των 

δυο λαών καταναλώνει  το προϊόν αυτό σε μεγαλύτερες ποσότητες σε όλη τη διάρκεια 

του έτους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν οι διεθνείς οργανισμοί που αναφέρθηκαν 

παραπάνω , οι CCPR και JMPR. Το άθροισμα των  MRLs μια δραστικής ουσίας στα 

διάφορα προϊόντα μιας χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει την ADI για τη συγκεκριμένη 

ουσία. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται αρχικά  υπόψη οι τιμές της ADI που 

καθορίστηκαν από τη Μικτή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων των FAO/WHO (JMPR). 

Συμπληρωματικά, εξετάζονται οι τιμές της ADI που έχουν καθορίσει οι χώρες σε 

εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση που το JMPR δεν έχει καθορίσει ADI, είτε γιατί 

πρόκειται για νέα δραστική ουσία που δεν έχει ακόμα περιληφθεί στις υπό μελέτη 

ενώσεις, είτε γιατί δεν υπάρχουν επαρκή τοξικολογικά στοιχεία ή ακόμα όταν υπάρχουν 

διαφωνίες μεταξύ των εκτιμήσεων (όπως για ουσίες που η τοξικολογική εκτίμησή τους 

έγινε πολλά χρόνια πριν με τις τότε ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές), τότε 

ζητείται γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Φυτοφαρμάκων της Ε.Ε 

  

Πίνακας 2.5:Τιμές αναφοράς διατροφικής έκθεσης σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. 

 

 

 

 

 

 

 Πηγή: World Health Organization 

 

Δραστική ουσία  Ημερήσια Αποδεκτή Δόση 

Azoxystobin  

0.2 mg/kg/ ημέρα 

Chlorfenvinphos 

0.0005 mg/kg/ ημέρα 

Chlorpyrifos 

0.0005 mg/kg/ ημέρα 

Dimethoate 

0.01 mg/kg/ ημέρα 

Ethephon 

0.05 mg/kg/ ημέρα 

Glyphosate 

1 mg/kg/ ημέρα 

Methiocarb 

0.02 mg/kg/ ημέρα 
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Συμπεράσματα κεφαλαίου: Τα φυτοφάρμακα αποτελούν ήδη από τα πρώτα χρόνια 

ανακάλυψη τους μία δίοδο για την αντιμετώπιση ασθενειών και εντόμων.  Η χρήση 

τους πλέον στις καλλιέργειες είναι αναπόφευκτη για την αντιμετώπιση βλαβερών 

οργανισμών που προσβάλλουν τα φυτά.  Η χρήση τους όμως θα πρέπει να γίνεται με 

σύνεση και σύμφωνα με τις ετικέτες των προϊόντων και ακόμη  να μην 

χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα που δεν έχουν λάβει έγκριση. Τα φυτοφάρμακα 

χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους και τη χρήση τους.  Σε 

αντίθετη περίπτωση  η αλόγιστη χρήση τους  μπορεί να επιφέρει όχι μόνο επιπτώσεις 

στο περιβάλλον αλλά και παρενέργειες στον άνθρωπο. Τα υπολείμματα των 

φυτοφαρμάκων που παραμένουν είτε πάνω στο φυτό είτε στο έδαφος είναι κυρίως 

υπεύθυνα για τις επιδράσεις που προκαλούν. Για το σκοπό αυτό έχουν οριστεί από 

διεθνής οργανισμούς τα όρια των υπολειμμάτων τα οποία αν ανιχνευθούν δεν 

προκαλούν βλάβες στην υγεία του καταναλωτή .Είναι η μέγιστη συγκέντρωση των 

υπολειμμάτων που μπορεί να ανιχνευτεί σε τρόφιμα. Κατά τους ελέγχους που γίνονται 

διαπιστώνεται κατά πόσο ο γεωργός χρησιμοποίησε την κατάλληλη δόση σύμφωνα με 

την ετικέτα ώστε να έχει αποτέλεσμα. Tα MRLs ορίζονται από την ευρωπαϊκή ένωση 

και ισχύουν για κάθε κράτος μέλος της. Κάθε καλλιέργεια αποτελείται από το δικό της 

MRL και έχει ξεχωριστό για κάθε δραστική που υπάρχει. Τα όρια αυτά ανά κάποια έτη 

αλλάζουν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Για τον άνθρωπο έχει οριστεί η τιμή της  

αποδεκτής ημερήσιας δόσης η οποία εξαρτάται από το βάρος του ανθρώπου και από το 

ποσοστό συμμετοχής του κάθε προϊόντος στην καθημερινή διατροφή. Διαπιστώνουμε 

λοιπόν ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων έχει δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών και 

ελέγχων ο οποίος προκύπτει από τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με το πόσο 

επικίνδυνα είναι τα φυτοφάρμακα. Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο από τους 

γεωργούς- παραγωγούς αλλά και από τους καταναλωτές και ως προς τη χρήση τους 

αλλά και ως προς τις  παρενέργειες που προκαλούν.  Οι καταναλωτές πλέον οφείλουν 

να είναι ενημερωμένοι ως προς τα φυτοφάρμακα.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος συλλογής δεδομένων σχετικά με τα 

υπολείμματα προϊόντων φυτοπροστασίας στην περιοχή της Κ. Μακεδονίας. Στην αρχή 

παρουσιάζεται ο τρόπος ανάλυσης και προετοιμασίας των δειγμάτων και στη συνέχεια 

περιγράφεται το δείγμα και παρουσιάζονται οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων που 

ανιχνεύθηκαν σε κάθε δείγμα. Η ανίχνευση των δειγμάτων έγινε με τη μέθοδο της 

χρωματογραφίας.  

 

 

3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ως ανάλυση υπολειμμάτων αναφέρεται η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των 

φυτοπροστευτικών προϊόντων σε φυτικά υποστρώματα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η 

αξιολόγηση τους όσον αφορά στην ασφάλεια του καταναλωτή και την τήρηση της 

νομοθεσίας.( ΕΣΥΦ 2006)Η ανάλυση πραγματοποιείται με τεχνικές ενόργανης χημικής 

ανάλυσης και κυρίως με χρωματογραφικές μεθόδους ανάλυσης. Οι συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενες τεχνικές μεθόδων ανάλυσης είναι η αέρια χρωματογραφία και η 

υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. 

Οι τεχνικές αυτές εκτός από την εφαρμογή τους στην ανάλυση υπολειμμάτων των 

γεωργικών φαρμάκων εφαρμόζονται και σε άλλους τομείς της επιστήμης των 

γεωργικών φαρμάκων όπως στον υπολογισμό διάφορων φυσικοχημικών και 

βιολογικών ιδιοτήτων τους. 

Οι μέθοδοι προσδιορισμού των υπολειμμάτων διακρίνονται σε πολυδύναμες (multi-

residue methods) και σε εξειδικευμένες (specific methods). Οι πολυδύναμες μέθοδοι 

δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν τον έλεγχο ρουτίνας (monitoring) των γεωργικών 

προϊόντων. Επιτρέπουν τον ταυτόχρονα προσδιορισμό πολλών φυτοφαρμάκων έως και 

200 και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον προκαταρτικό έλεγχο των γεωργικών 

προϊόντων δεν επαρκούν όμως για την επισήμανση και τον προσδιορισμό του 

συνολικού ρυπαντικού φορτίου του δείγματος. Αντίθετα με τις εξειδικευμένες μεθόδους 

προσδιορίζεται ένα μόνο φυτοφάρμακο κάθε φορά ή και ορισμένες συγγενείς ουσίες. 



43 
 

Μία από τις πιο εύχρηστες ενόργανες αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων είναι η χρωματογραφία. Με τον όρο χρωματογραφία 

εννοούμε την τεχνική που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των συστατικών ενός 

μίγματος. Όλες οι χρωματογραφικές μέθοδοι απαιτούν μία στατική και μια κινητή 

φάση. Αν η κινητή φάση είναι αέρια τότε έχουμε την αέρια χρωματογραφία ενώ αν 

είναι υγρή έχουμε την υγρή χρωματογραφία. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη 

ανάπτυξη στα εργαστήρια προσδιορισμού των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων των 

γεωργικών φαρμάκων η συζευγμένη φασματογραφία μάζας (GC/MS ή LC/MS). 

Η έκταση των απαιτήσεων επικύρωσης σχετίζεται συνήθως με τα χρησιμοποιούμενα 

όργανα. Υπάρχει η  τρέχουσα τάση για πολλά εργαστήρια να χρησιμοποιούν αέρια 

χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS ή GCMS /MS) και υγρής 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (LC-MS / MS) με βάση πολλαπλά 

υπολείμματα, προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των φυτοφαρμάκων του 

πεδίου διαπίστευσης τους. Την ίδια στιγμή τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν μεθόδους 

βασισμένες σε GC ή LC έχουν περιορισμένες δυνατότητες διαπίστευσης και οι 

απαιτήσεις για τη διαπίστευση τους διαφέρουν από τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν 

μεθόδους MS. 

 

3.2 ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αναπτύχθηκε σαν τεχνική τα τελευταία 40 χρόνια. Στην αέρια χρωματογραφία όπως 

προαναφέρθηκε  η κινητή φάση είναι αέρια ενώ η στατική είναι είτε υγρή είτε στερεή.  

Το αέριο για την αέρια φάση πρέπει να είναι αδρανές (He, N2, Ar) και επιλέγεται με 

βάση τον ανιχνευτή που χρησιμοποιείται. Η καρδιά του χρωματογράφου είναι η στήλη. 

Υπάρχουν δυο είδη, οι πληρωμένες στήλες και οι τριχοειδείς. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν αναπτυχθεί περισσότερο οι τριχοειδείς στήλες οι οποίες έχουν μήκος 15-60 m. 

Το δείγμα που έχει όγκο 1.0 ml εισάγεται στο αέριο στην αρχή της στήλης με μια μικρή 

σύρριγα . Η θερμοκρασία που υπάρχει ελέγχεται αυστηρά και είναι αυτή που καθορίζει 

την ταχύτητα και την ικανότητα του διαχωρισμού. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται λόγω 

των διαφόρων δυνάμεων συγκράτησης και έκλυσης των συστατικών του μίγματος. Ο 

ανιχνευτής τοποθετείται στο τέλος της στήλης και τα σήματα καταγράφονται στο 

σύστημα.  

Με την αέρια χρωματογραφία διαχωρίζονται ενώσεις που έχουν πολύ χαμηλό σημείο 

ζέσεως.  Η μέθοδος αυτή διαχωρίζει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ενώσεων.  
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 3.3 ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Στην υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid 

Chromatography-HPLC) η κινητή φάση είναι υγρή, ενώ η στατική είναι στερεή ή υγρή. 

Στη μέθοδο αυτή διακρίνουμε δυο τεχνικές, την υγρή χρωματογραφία κανονικής φάσης 

όπου η στατική φάση είναι περισσότερο πολική, και την υγρή χρωματογραφία 

αντίστροφης φάσης όπου η στατική φάση είναι λιγότερη πολική.  

Η στήλη που χρησιμοποιείται είναι μικρή σε διάσταση και χαλύβδινη, γεμισμένη 

ασφυκτικά με το υλικό της στατικής φάσης η οποία με αυτό τον τρόπο ακινητοποιείται. 

Ο διαχωρισμός γίνεται με ταυτόχρονο συνδυασμό χρωματογραφίας καταγραφής, 

εκλεκτικής και προσρόφησης. Τα συστατικά του μίγματος ανιχνεύονται και το σήμα 

στέλνεται στον καταγραφέα.   

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες για αυτό χρησιμοποιείται για το 

διαχωρισμό δειγμάτων που είναι ευπαθείς στις υψηλές θερμοκρασίες της αέριας 

χρωματογραφίας. Σήμερα εφαρμόζεται για την ανάλυση δειγμάτων που περιέχουν 

ορμόνες, φάρμακα, βιταμίνες, εντομοκτόνα, τοξίνες.     

 

3.4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Η ποσότητα του δείγματος που απαιτείται για την ανάλυση στο εργαστήριο είναι 

περίπου 1-1.5kg. Το δείγμα αμέσως μετά την παραλαβή του αλέθεται σε μίξερ με ξηρό 

πάγο έως ότου μετατραπεί  σ ένα ομογενοποιημένο δείγμα, συνήθως υπό τη μορφή 

σκόνης. Εάν το δείγμα δεν αναλυθεί άμεσα τότε φυλάσσεται και διατηρείται στους -

18°C. Ακόμη αν το δείγμα δεν περάσει από την διαδικασία της άλεσης άμεσα τότε 

φυλάσσεται με την μορφή που παραλείφθηκε στους  -18°C . Τα δείγματα που φτάνουν 

στο εργαστήριο δεν πλένονται. 

Αφού παραληφθεί αφαιρούνται τυχόν σκουπίδια ή χώματα ενώ κατά την διαδικασία της 

άλεσης δεν αλέθονται μαζί οι ρίζες με τα λαχανικά, τα κοτσάνια, τα φύλλα και οι 

κορυφές. Όταν αναλύονται πυρηνόκαρπα δείγματα όπως κεράσια τότε το δείγμα 

ζυγίζεται ολόκληρο, στη συνέχεια αφαιρούνται οι πυρήνες(κουκούτσια) , ζυγίζονται και 

τέλος η ανάλυση γίνεται επί της σάρκας του δείγματος. 
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Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εκχύλιση του δείγματος  όπου ζυγίζεται 15 έως 15.05 

gr του ομογενοποιημένους δείγματος σε φυγοκεντρικό σωλήνα και προστίθεται σε κάθε 

δείγμα ένα μείγμα διαλυτών ουσιών, οι οποίες δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα αλλά 

αποτελούν μια επιβεβαίωση προς το εργαστήριο ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

σωστά. Μετά την προσθήκη της διαλυτής ουσίας το δείγμα ανακινείται σε ειδικό 

μηχάνημα(δονούμενη τράπεζα) για 15 λεπτά. Ύστερα από την πάροδο των λεπτών 

προστίθεται στο μείγμα 6 gr. Θειικού μαγνησίου και 1.5 gr. Οξικού νατρίου. Κατά την 

προσθήκη των παραπάνω αντιδραστηρίων προσέχουμε να μην δημιουργούνται σβόλοι. 

Ο φυγοκεντρικός σωλήνας κλείνει και το δείγμα ανακινείται για ακόμα 30 λεπτά. Στη 

συνέχεια φυγοκεντρείται στις 4000 στροφές για 5 λεπτά. Με την κίνηση αυτή 

διαχωρίζεται το δείγμα σε στερεή και υγρή ουσία από την οποία για την ανάλυση 

χρησιμοποιείται η υγρή ουσία που έχει προκύψει. 

Έτσι παραλαμβάνονται 5 ml από την υγρή ουσία και τοποθετείται σε αυτή ένα ακόμη 

αντιδραστήριο αποτελούμενο από 250 gr. PSA  και 750 gr.  Θειικού  μαγνησίου. 

Ανακινείται και πάλι στο φυγοκεντρικό σωλήνα στις 4000 στροφές για 5 λεπτά και το 

δείγμα είναι έτοιμο για την τοποθέτηση του στο μηχάνημα της χρωματογραφίας στην 

οποία θα αναλυθούν περίπου 600 δραστικές φυτοφαρμάκων. 

  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν εκφράζονται σε mg/kg(ppm) με ακρίβεια στο 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για περιεκτικότητες μικρότερες από το όριο αναφοράς 

χρησιμοποιείται η έκφραση N.D. δηλαδή δεν ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της 

μεθόδου. 

 

Τα όρια  έχουν υπολογιστεί με πειραματικά δεδομένα βάση της ανάκτησης και της 

επαληψιμότητας. Ταυτόχρονα το όριο ποσοτικού προσδιορισμού ταυτίζεται με το όριο 

αναφοράς της μεθόδου.  

Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου είναι το 1/3 του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού. 

 

Συμπεράσματα κεφαλαίου: Αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση φυτοφαρμάκων και η 

ανίχνευση τους έχει οδηγήσει σε εξέλιξη των μεθόδων και των οργάνων που 

χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Η 

διαδικασία όπου το δείγμα φτάνει στο εργαστήριο ακολουθείται από μια σειρά 

ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται με ασφάλεια. Αν κάποια από αυτές τις 

διαδικασίες παραληφθεί ή γίνει εσφαλμένα τότε το αποτέλεσμα θα παρεκκλίνει από την 
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πραγματικότητα. Τα όργανα, τα υλικά και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται πρέπει να 

τηρούν τους κανόνες ασφάλειας έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ούτε ως προς το 

προσωπικό ούτε ως προς το αποτέλεσμα. Μια διαδικασία  που διεξάγεται με τις σωστές 

ενέργειες θα επιφέρει και το σωστό αποτέλεσμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ- 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τον προσδιορισμό των δραστικών ουσιών των 

φυτοφαρμάκων που εντοπίστηκαν στα διάφορα υποστρώματα φρούτων και λαχανικών, 

μας δίνουν πληροφορίες τόσο για τον ακριβή αριθμό των δειγμάτων στα οποία 

εμφανίστηκαν όσο και για το ποια από αυτά ξεπερνούν τα MRLs. Στην αρχή 

παρουσιάζονται οι πίνακες όπου καταγράφονται τα δεδομένα των εργαστηριακών 

αναλύσεων  και στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία και πινακοποίηση των δεδομένων. 

 

4.1.ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ AZOXYSTROBIN 

To Azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο  με προστατευτική και θεραπευτική δράση σε 

διάφορους μύκητες. Διαθέτει  το ευρύτερο φάσμα δραστικότητας όλων των γνωστών 

αντιμυκητιασικών παραγόντων.  Χρησιμοποιείται ευρέως στη γεωργία ιδιαίτερα στην 

καλλιέργεια σιταριού.  Σύμφωνα με την νομοθεσία είναι πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις 

στο υδάτινο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι μικρότερα του MRL. 

Πίνακας 4.1: Τιμές της δραστικής ουσίας Azoxystrobin με βάση τα υποστρώματα 

στα οποία ανιχνεύθηκε. 

Υπόστρωμα Αριθμός 

Εύρεσης 

Αποτέλεσμα MRL  Aριθμός 

δειγμάτων  

> MRL 

Αριθμός 

δειγμάτων  

<= MRL 

Αγγουράκια 2 0,03 1 0 2 

Καρότα 4 0,01 1 0 4 

Κολοκυθάκι 1 0,01 1 0 1 

Λεμόνια 3 0,75 15 0 3 

Μαρούλι 10 0,57 15 0 10 

Μελιτζάνα 1 0,02 3 0 1 
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Μπανάνα 25 0,17 2 0 25 

Τομάτες 30 0,03 3 0 30 

Φράουλες 8 0,13 10 0 8 

Επιτρ. 

Σταφύλια  

7 0,09 3 0 7 

Μαϊντανός  12 0,61 70 0 12 

Μάνγκο 1 0,06 0,7 0 1 

Πεπόνια  4 0,04 1 0 4 

Καυτερές 

Πιπεριές 

22 0,03 3 0 22 

Πράσα 1 0,02 10 0 1 

Φρέσκα 

Κρεμμύδια 

3 0,26 10 0 3 

Σκόρδο  1 0,01 10 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ: 135 - - - - 

Πηγή: Εργαστήριο Αναλύσεων Agrolab Rds 

Διάγραμμα 4.1:Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων δειγμάτων στα οποία 

ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Azoxystrobin συναρτήσει του αριθμού τους. 
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4.2.ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  BOSCALID  

Είναι δραστική ουσία  η οποία παρουσιάζει φάσμα δράσης που εκτείνεται σε πολλούς 

από τους παθογόνους οργανισμούς που θέτουν σε κίνδυνο το δυναμικό της παραγωγής , 

της ποιότητας και της μετέπειτα εμπορικής αξίας των προϊόντων. Τα εμπορικά 

σκευάσματα που περιέχουν την δραστική αυτή ουσία αποτελούν διασυστηματικά 

εντομοκτόνα. Απορροφάται διαμέσου των φύλλων και αναστέλλει τη δράση του 

ενζύμου και έτσι διαταράσσει την παραγωγή ενέργειας στους μύκητες. Το Boscalid 

ψεκάζεται στα φυτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών, 

ειδικά λαχανικά και φρούτα που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο.  Το αποτέλεσμα της 

εργαστηριακής ανάλυσης είναι χαμηλότερο του MRL. 

 

Πίνακας 4.2:Τιμές της δραστικής ουσίας Βoscalid με βάση τα υποστρώματα στα 

οποία ανιχνεύθηκε. 

Υπόστρωμα Αριθμός 

Εύρεσης 

Αποτέλεσμα MRL Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

<=MRL 

Αγγουράκια  3 0,06 4 0 3 

Καρότα  8 0,03 2 0 8 

Ακτινίδια  15 0,23 5 0 15 

Αχλάδια  41 0,10 1,5 0 41 

Βερίκοκα  46 0,22 5 0 46 

Μελιτζάνες  7 0,03 3 0 7 

Τομάτες 36 0,10 3 0 36 

Φράουλες 11 0,14 6 0 11 

Mπανάνα 3 0,30 0,6 0 3 

Μαρούλι 48 0,55 50 0 48 

Ρόδι 7 0,03 0,01 7 0 

Βατόμουρα  2 0,05 10 0 2 

Δαμάσκηνα 8 0,02 3 0 8 

Καρπούζι 1 0,01 3 0 1 

Κεράσια 92 0,08 4 0 92 

Μήλα  44 0,09 2 0 44 
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Σκόρδο  5 0,11 5 0 5 

Σπανάκι 19 0,43 50 0 19 

Αμπελόφυλλα 2 0,02 0,01 1 1 

Κρεμμύδια 4 0,01 5 0 4 

Λάχανο 1 0,03 5 0 1 

Παστινάκι 1 0,03 2 0 1 

Καυτερές 

Πιπεριές 

32 0,11 3 0 32 

Πορτοκάλια 1 0,01 2 0 1 

Σύνολο 437 - - - - 

Πηγή: Εργαστήριο Αναλύσεων Agrolab Rds 

  

 

 

Διάγραμμα 4.2: Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων δειγμάτων στα οποία 

ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Βoscalid συναρτήσει του αριθμού τους. 
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4.3.ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ CHLORPYRIFOS 

Το Chlorpyriphos είναι οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο . Είναι μη διασυστηματικό 

εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με ευρύ φάσμα δράσης καθώς καταπολεμά πολλά 

παράσιτα συμπεριλαμβανομένων των εντόμων και των σκωλήκων.  Χρησιμοποιείται σε 

πολλές καλλιέργειες όπως βαμβάκι, σπαράγγι, πατάτα, καπνά καθώς και για τον έλεγχο 

εντόμων υγειονομικής σημασίας και οικιακών ζώων. Θεωρείται από την Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας μέτρια επικίνδυνη για τον άνθρωπο.  Τα αποτελέσματα τα 

εργαστηριακής ανάλυσης είναι χαμηλότερα του MRL.  

 

Πίνακας 4.3: Τιμές της δραστικής ουσίας Chlorpyrifos με βάση τα υποστρώματα 

στα οποία ανιχνεύθηκε. 

Υπόστρωμα  Αριθμός 

Εύρεσης 

Αποτέλεσμα MRL Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

<=MRL 

Ακτινίδια  2 0,02 0,01 1 1 

Αχλάδια  3 0,02 0,01 3 0 

Καρότα  14 0,09 0,01 2 12 

Κολοκυθάκια 1 0,01 0,05 0 1 

Λεμόνια  10 0,04 0,2 0 10 

Μανταρίνια 56 0,11 1,5 0 56 

Μήλα  3 0,02 0,01 2 1 

Μπανάνα 5 0,02 3 0 5 

Τομάτες 6 0,03 0,01 5 1 

Πατάτες 13 0,05 0,01 9 4 

Ροδάκινα  14 0,06 0,01 9 5 

Ρόδι  1 0,01 0,05 0 1 

Αγγούρια  2 0,02 0,05 0 2 

Βερίκοκα  2 0,02 0,05 0 2 

Γλυκό 

Καλαμπόκι 

1 0,01 0,05 0 1 

Δαμάσκηνα  4 0,04 0,2 0 4 

Κυδώνια  2 0,04 0,5 0 2 
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Γκρειπ φρουτ 17 0,03 0,3 0 17 

Μπάμιες 1 0,02 0,5 0 1 

Φράουλες 1 0,04 0,2 0 1 

Μαρούλι 4 0,10 0,05 2 2 

Μπιζέλια 

χωρίς λοβό  

1 0,14 0,05 1 0 

Σύνολο 163 - - - - 

Πηγή: Εργαστήριο Αναλύσεων Agrolab Rds 

 

 

 

Διάγραμμα 4.3: Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων δειγμάτων στα οποία 

ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Chlorpyrifos συναρτήσει του αριθμού τους 
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4.4. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ CYPRODINIL 

Είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση, 

αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση πολλών παθογόνων μυκήτων. Συνιστάται σε 

ψεκασμούς φυλλώματος ή για επένδυση σπόρων σε πολλές καλλιέργειες, όπως σιτηρά, 

μηλοειδή, κηπευτικά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, καλλωπιστικά. Έχει άριστη προληπτική, 

θεραπευτική και εξοντωτική δράση και αξιόλογη υπολειμματικότητα. Τα αποτελέσματα 

για τα διάφορα υποστρώματα των εμπορικών δειγμάτων που αναλύθηκαν 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 Πίνακας 4.4: Τιμές της δραστικής ουσίας Cyprodinil με βάση τα υποστρώματα 

στα οποία ανιχνεύθηκε. 

Υπόστρωμα  Αριθμός 

Εύρεσης 

Αποτέλεσμα  MRL  Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

<=MRL 

Αγγούρια 10 0,07 0,5 0 10 

Ακτινίδια 2 0,85 0,02 2 0 

Αχλάδια 3 0,05 2 0 3 

Βερίκοκα 18 0,05 2 0 18 

Κεράσια 5 0,02 2 0 5 

Κρεμμύδια 1 0,01 0,3 0 1 

Λεμόνια  1 0,01 0,02 0 1 

Μαρούλι 14 0,34 15 0 14 

Μήλα 5 0,08 2 0 5 

Τομάτες 23 0,08 1,5 0 23 

Πιπεριές 5 0,04 1,5 0 5 

Ροδάκινα 77 0,09 2 0 77 

Σπανάκι 1 0,02 15 0 1 

Φράουλες 4 0,50 0,1 5 4 

Σκόρδο 2 0,20 0,07 1 1 

Δαμάσκηνα  7 0,08 2 0 7 

Επιτ.Σταφύ

λια 

298 0,42 3 0 298 
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Μελιτζάνες 3 0,02 1,5 0 3 

Πεπόνια 2 0,14 0,6 0 2 

Ρόκα 1 0,01 15 0 1 

Σύνολο 482 - - - - 

Πηγή: Εργαστήριο Αναλύσεων Agrolab Rds 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.4: Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων δειγμάτων στα οποία 

ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Cyprodinil συναρτήσει του αριθμού τους.  
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4.5.ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ETOFENPROX 

Είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου εναντίον μυζητικών και μασητικών εντόμων 

και  διαταράσσει τα νευρικά τους συστήματα. Χρησιμοποιείται στη γεωργία, την 

κηπουρική, την αμπελουργία, την δασοκομία, την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία 

ενάντια σε πολλά έντομα παράσιτα. Στη γεωργία χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα 

καλλιεργειών όπως το ρύζι, τα φρούτα, τα λαχανικά, το καλαμπόκι, τη σόγια και το 

τσάι. Είναι κακώς απορροφημένη από τις ρίζες και υπάρχει μικρή μετατόπιση μέσα στα 

φυτά. Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα ενώ η εισπνοή 

ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Το εν λόγω παρασιτοκτόνο είναι τοξικό 

για τους υδρόβιους οργανισμούς αλλά και για τις μέλισσες που εκτίθενται σε άμεση 

επεξεργασία σε ανθισμένες καλλιέργειες ή ζιζάνια. Τα αποτελέσματα για τα διάφορα 

υποστρώματα των εμπορικών δειγμάτων που αναλύθηκαν παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 Πίνακας 4.5: Τιμές της δραστικής ουσίας Etofenprox με βάση τα υποστρώματα 

στα οποία ανιχνεύθηκε. 

Υπόστρωμα 

 

Αριθμός 

Εύρεσης 

 

Αποτέλεσ

μα 

 

MRL 

 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

<=MRL 

 

Ακτινίδια 29 0,08 1 0 29 

Αχλάδια 4 0,04 1 0 4 

Βερίκοκα 5 0,11 1 0 5 

Επιτρ.Σταφύ

λια 

7 0,05 5 0 7 

Κεράσια 1 0,01 1 0 1 

Μήλα 15 0,03 1  15 

Ροδάκινα 168 0,85 0,6 1 167 

Οινοπ. Σταφ. 1 0,01 5 0 1 

Δαμάσκηνα 3 0,02 1 0 3 

Σύνολο 234 - - - - 

Πηγή: Εργαστήριο Αναλύσεων Agrolab Rds 
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Διάγραμμα 4.5: Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων δειγμάτων στα οποία 

ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Etofenprox συναρτήσει του αριθμού τους.  

 

4.6.ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ FLYODIOXONIL 

Είναι ένα μη συστημικό μυκητοκτόνο το οποίο χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες 

επεξεργασίας ιδιαίτερα τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά, συχνά σε 

συνδυασμό με ένα άλλο μυκητοκτόνο όπως για παράδειγμα ο cyrpodinil. Η δράση του 

είναι προληπτική και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη του 

βλαστικού σωλήνα.  Τα αποτελέσματα για τα διάφορα υποστρώματα των εμπορικών 

δειγμάτων που αναλύθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ακτινίδια Μήλα Ροδάκινα

29
15

168

Α
ρ

ιθ
,μ

ό
ς 

Δ
ει

γμ
ά

τω
ν 

Κυριότερα δείγματα στα οποία εντοπίστηκε η δραστική



57 
 

Πίνακας 4.6: Τιμές της δραστικής ουσίας Fluodioxonil με βάση τα υποστρώματα 

στα οποία ανιχνεύθηκε. 

Υπόστρωμα 

 

Αριθμός 

Εύρεσης 

 

Αποτέλεσμα 

 

MRL Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

<=MRL 

 

Αγγούρια  7 0,04 0,4 0 7 

Ακτινίδια  5 1,51 15 0 5 

Ανανάς 4 0,19 7 0 4 

Αχλάδια 37 0,06 5 0 37 

Βερίκοκα  10 0,12 5 0 10 

Δαμάσκηνα 5 0,57 5 0 5 

Κεράσια  39 0,72 5 0 39 

Κυδώνια  1 0,14 5 0 1 

Λεμόνια  5 0,68 10 0 5 

Ρόδι 1 0,01 3 0 1 

Μαρούλι 12 0,55 40 0 12 

Μελιτζάνες  2 0,02 0,4 0 2 

Σπανάκι 2 0,02 30 0 2 

Τομάτες  18 0,03 3 0 18 

Eπιτ.Σταφύλ

ια 

209 0,31 5 0 209 

Μήλα 2 0,07 5 0 2 

Φράουλες 3 0,56 4 0 3 

Κ. Πιπεριές 18 0,02 1 0 18 

Πεπόνια  2 0,17 0,3 1 1 

Σκόρδο 3 0,05 0,02 2 1 

Σύνολο 382 - - - - 

Πηγή: Εργαστήριο Αναλύσεων Agrolab Rds 
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Διάγραμμα 4.6: Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων δειγμάτων στα οποία 

ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Fluodioxonil συναρτήσει του αριθμού τους. 

 

4.7. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ TEBUCONAZOLE 

Είναι ένα μυκητοκτόνο τριαζολίου που χρησιμοποιείται γεωργικά για τη θεραπεία 

φυτικών παθογόνων μυκήτων. Αναφέρεται ως πιθανός καρκινογόνος παράγων στους 

καταλόγους της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος και  η οξεία τοξικότητα 

του είναι μέτρια. Τα αποτελέσματα για τα διάφορα υποστρώματα των εμπορικών 

δειγμάτων που αναλύθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4.7: Τιμές της δραστικής ουσίας  Tebuconazole με βάση τα υποστρώματα 

στα οποία ανιχνεύθηκε. 

Υπόστρωμα 

 

Αριθμός 

Εύρεσης 

 

Αποτέλεσμα 

 

MRL Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

<=MRL 

 

Αγγούρια  1 0,02 0,6 0 1 

Ακτινίδια  11 0,30 0,02 2 9 

Αχλάδια  52 0,03 0,3 0 52 

Βερίκοκα  43 0,05 0,6 0 43 

Κυδώνια 1 0,32 0,5 0 1 

Γκρειπ 

Φρουτ 

1 0,01 5 0 1 

Επιτ. 

Σταφύλια 

9 0,07 0,5 0 9 

Δαμάσκηνα  11 0,06 1 0 11 

Καρότα  9 0,02 0,4 0 9 

Μελιτζάνες 3 0,03 0,4 0 3 

Κ.Πιπεριές 20 0,10 0,6 0 20 

Πεπόνια 2 0,01 0,2 0 0,2 

Μήλα  34 0,03 0,3 0 34 

Μαρούλι 2 0,01 0,5 0 2 

Παστινάκι 6 0,02 0,4 0 6 

Μπάμιες 3 0,15 0,02 1 2 

Τομάτες 6 0,02 0,9 0 6 

Σκόρδο  5 0,04 0,1 1 4 

Σύνολο 216 - - - - 

Πηγή: Εργαστήριο Αναλύσεων Agrolab Rds 
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Διάγραμμα 4.7: Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων δειγμάτων στα οποία 

ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία Tebuconazole συναρτήσει του αριθμούς τους. 

 

Πίνακας 4.8: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις περιπτώσεις δειγμάτων που               

ανιχνεύθηκαν  με κατάλοιπα άνω του επιτρεπόμενου ορίου. 

 

 

Ουσία: Chlorpyrifos 

Υπόστρωμα 

 

Συνολικά 

δείγματα 

Αριθμός Δειγμάτων >MRL 

 

Αχλάδια 3 3 

Καρότα  14 2 

Μήλα  3 2 

Τομάτες  6 5 

Πατάτες 13 9 

Ροδάκινα  14 9 

Μαρούλι 4 2 

Μπιζέλια χωρίς λοβό 1 1 
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Συμπεράσματα κεφαλαίου: Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων, η 

οποία έγινε με τη μέθοδο της χρωματογραφίας, διαπιστώνουμε ότι τα δείγματα που 

εντοπίστηκαν με υπολείμματα φυτοφαρμάκων άνω του επιτρεπόμενου ορίου αποτελούν 

ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των δειγμάτων. Τα κυριότερα δείγματα που 

εντοπίστηκαν είναι τα ακτινίδια, τα αχλάδια, τα ροδάκινα, τα μήλα, το σκόρδο, οι 

τομάτες και τα καρότα. Τα δείγματα αυτά έφτασαν στο εργαστήριο κατά τους μήνες 

Ιούνιο με Αύγουστο και παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση χρήσης φυτοφαρμάκων. Αυτό 

συνέβη διότι οι γεωργοί  βιάζονταν να βγάλουν  μεγάλη ποσότητα  παραγωγής για να 

την διοχετεύσουν κυρίως στο εξωτερικό. Τα προϊόντα όμως που ανιχνεύθηκαν άνω του 

επιτρεπόμενου ορίου δεν πέρασαν στην αγορά.   Αποτελούν βέβαια ένα μικρό ποσοστό 

σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα  διότι πλέον όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για 

τις αγορές περνούν από αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους για να καταλήξουν στα 

χέρια των καταναλωτών. Οι περισσότεροι γεωργοί και οι παραγωγοί ακολουθούν τους 

κανόνες και τα πρότυπα που έχουν επιβληθεί διότι αν δεν το πράξουν θα έχουν 

κυρώσεις και απώλεια της παραγωγής τους. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μια ομάδα 

Ουσία: Cyprodinil Ουσία: Etofenprox Ουσία: Fluodioxonil   

Υπόστρω

μα 

 

Συνολικ

ά 

δείγματα 

Αριθμός 

Δειγμάτω

ν >MRL 

 

Υπόστρ

ωμα 

Συνολικ

ά 

δείγματα 

Αριθμός 

Δειγμάτ

ων 

>MRL 

 

Υπόστρ

ωμα 

Συνολικ

ά 

δείγματα 

Αριθμός 

Δειγμάτ

ων 

>MRL 

 

Ακτινίδια 2 2 Ροδάκιν

α  

168 1 Πεπόνια  2 1 

Σκόρδο  2 1 - - - Σκόρδο 3 2 

Ουσία: Tebuconazole Ουσία: Boscalid  

Υπόστρωμα 

 

Συνολικά 

δείγματα 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

 

Υπόστρωμα Συνολικά 

δείγματα 

Αριθμός 

Δειγμάτων 

>MRL 

 

Ακτινίδια 11 2 Ρόδι 7 7 

Μπάμιες 3 1 Αμπελόφυλλα 2 1 

Σκόρδο 5 1 - - - 
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γεωργών και παραγωγών οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στους κανονισμούς και τα 

πρότυπα και συνεχίζουν την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Με την υποχρέωση 

όμως που έχουν να δώσουν τα προϊόντα τους για ανάλυση διαπιστώνεται η παράβαση 

τους.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διαχείριση της ποιότητας αφορά ένα σύνολο διαδικασιών και σταδίων ελέγχου με 

απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας βάση συγκεκριμένων κανόνων και 

προτύπων. Ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων η διαχείριση ποιότητας έχει ορισμένες 

ιδιαιτερότητες οι οποίες αναφέρονται στις υποκειμενικές θεωρήσεις σχετικά με το τι 

ακριβώς σημαίνει ποιότητα στα τρόφιμα δεδομένης της σημασίας των αξιολογικών 

κρίσεων των καταναλωτών. Η ποιότητα είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό στην 

ποιότητα των τροφίμων και συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια ,δηλαδή την απουσία 

κινδύνων από παθογόνους οργανισμούς και φάρμακα.  

Η διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας στα τρόφιμα αποτελεί ένα εγχείρημα υψηλών 

απαιτήσεων που αποσκοπεί στη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων, στη συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα και στην κάλυψη των 

πελατειακών αναγκών. Όλα αυτά θα επιτευχθούν μέσω μιας ολοκληρωμένης 

οργανωτικής  λειτουργίας με δραστηριότητες ελέγχου, τυποποίησης, διασφάλισης και 

πιστοποίησης. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της 

ποιότητας έγκειται τόσο σε τεχνολογικές και τεχνικές διαδικασίες της επιχείρησης όσο 

και σε διοικητικές λειτουργίες σχετικά με την πολιτική ποιότητας που εφαρμόζεται. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού 

αυξάνονται και η νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων έχει γίνει πιο αυστηρή 

κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή συστημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.  

Η ποιότητα στα φρούτα και τα λαχανικά αποτελεί έναν καταλυτικό παράγοντα διότι 

χαρακτηρίζονται ως ευπαθή ομάδα προϊόντων. Αποτελούν ένα τρόφιμο το οποίο 

βρίσκεται σε καθημερινή βάση στη διατροφή του ανθρώπου. Οι επιχειρήσεις του 

κλάδου ανταγωνίζονται πλέον όχι μόνο στην τιμή του προϊόντος αλλά κατά βάση στην 

ποιότητα. Η ποιότητα των φρούτων και των λαχανικών απαρτίζεται από πολλούς 
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παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο πως θα φτάσει το προϊόν στις αγορές και 

εξαρτώνται κυρίως από τους χειρισμούς του παραγωγού-γεωργού.  

Η λογική που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια για να έχει ο παραγωγός αύξηση στην 

απόδοση και την ποιότητα των φρούτων και των λαχανικών είναι η χρήση 

φυτοφαρμάκων. Χρησιμοποιούνται ευρέως στις καλλιέργειες για την αντιμετώπιση 

ασθενειών που έχει ως αποτέλεσμα την φύρα της παραγωγής. Αυτό που επικρατούσε 

πριν κάποια χρόνια ήταν η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων όπου παράλληλα δεν 

υπήρχε και κάποιος έλεγχος, τουλάχιστον όχι όπως σήμερα, με αποτέλεσμα να φτάνουν 

στους καταναλωτές προϊόντα τα οποία ήταν κίνδυνος για την υγεία. Τα υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων αποτέλεσαν ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έγινε οξύτερο τα 

τελευταία χρόνια λόγω της παρατεταμένης χρήσης τους.  Η ιδιότητα των υπολειμμάτων 

είναι να παραμένει η ουσία πάνω στο φυτό ακόμα και μετά τη συγκομιδή του.  Αφού 

λοιπόν μελετήθηκαν οι παρενέργειες των υπολειμμάτων των  φυτοφαρμάκων τόσο στον 

άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον και διαπιστώθηκε πόσο βλαβερά είναι, 

δημιουργήθηκαν διεθνής οργανισμοί με σκοπό των έλεγχο της χρήσης τους και την 

καταπολέμηση των παραβάσεων. Οι οργανισμοί αυτοί δημιούργησαν κάποια πρότυπα 

βασισμένα στις ανάγκες του καταναλωτή και των επιχειρήσεων και παρουσίασαν ποια 

θα πρέπει να είναι τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων έτσι ώστε να μην θέτεται σε κίνδυνο 

η υγεία του ανθρώπου αλλά και η μόλυνση του περιβάλλοντος. Τα όρια αυτά 

δημιουργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν για κάθε κράτος μέλος της.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να διερευνηθεί κατά πόσο τα φρούτα και τα 

λαχανικά που ήρθαν στο εργαστήριο περιείχαν πάνω από την επιτρεπόμενη ποσότητα 

φυτοφαρμάκων. Εξετάστηκαν διάφορα φρούτα και λαχανικά σε ορισμένες δραστικές 

με τη μέθοδο της χρωματογραφίας. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά.  Από τις 

αναλύσεις που προέκυψαν διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι παραγωγοί σήμερα 

ακολουθούν τους κανόνες και μειώνουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως διότι αν τα προϊόντα τους ανιχνευθούν με ποσότητα άνω του επιτρεπόμενου 

ορίου δεν θα τους δοθεί η άδεια να τα εξάγουν στις διεθνής αγορές.  

Παρόλα αυτά όμως βρέθηκαν και ορισμένα δείγματα, όπως τα καρότα, τα ακτινίδια, τα 

αχλάδια, το σκόρδο το οποίο σε 2 δραστικές τουλάχιστον ήταν πάνω από το 

επιτρεπόμενο όριο, τα οποία ξεπέρασαν τα MRL που προβλέπονται. Κάποια δείγματα 

από αυτά ήταν όλη η ποσότητα που αναλύθηκε ενώ άλλα ήταν ορισμένα δείγματα από 

την συνολική ποσότητα. Και πάλι όμως με τους ελέγχους που έχουν εφαρμοστεί και με 

τους κανόνες δεν θα έπρεπε κανένα δείγμα να υπερβεί τα όρια αυτά. Διαπιστώνουμε 
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λοιπόν ότι αν και η χρήση φυτοφαρμάκων έχει κατά κάποιο τρόπο ελαττωθεί δεν παύει 

να υπερισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι προτάσεις που θα ήθελα να καταθέσω με αφορμή την εργασία μου και την 

συμμετοχή μου στην πρακτική άσκηση είναι η όσο τον δυνατόν λιγότερη χρήση των 

φυτοφαρμάκων από τους γεωργούς ώστε να κυκλοφορούν στην αγορά ασφαλή 

προϊόντα και να υπάρχει σχέση αξιοπιστίας μεταξύ παραγωγού  και καταναλωτή. 

Συνάμα με αυτό θα πρέπει και οι καταναλωτές από την πλευρά τους να ενημερώνονται 

σχετικά με τα φυτοφάρμακα, αν τα προϊόντα που προμηθεύονται έχουν περάσει 

εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής για τα 

φρούτα και τα λαχανικά όπως είναι για παράδειγμα η σωστή πλύση τους. Η χρήση 

λοιπόν των φυτοφαρμάκων έχει δυο πλευρές. Η μία αναφέρεται στους γεωργούς στους 

οποίους επισημαίνεται η συμμόρφωση τους με τους κανονισμούς και η άλλη 

αναφέρεται στους καταναλωτές οι οποίοι οφείλουν να είναι ενημερωμένοι. 
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