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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στη Μονάδα Τοξικολογίας, Εργαστήριο 

Ιατροδικαστικών Επιστηµών, Τοµέας Μορφολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο 

Κρήτης στο διάστηµα 1997-2003. 

Ο πρόλογος της διδακτορικής διατριβής είναι το τµήµα εκείνο που γράφεται 

τελευταίο αποτελώντας ουσιαστικά και την κατάθεση ψυχής του συγγραφέα. 

"Περισσότερο από ανάγκη λοιπόν και λιγότερο από συνήθεια" αισθάνοµαι την 

υποχρέωση να ευχαριστήσω ορισµένα άτοµα χωρίς τα οποία η εκπόνηση της παρούσας 

διατριβής θα ήταν ουσιαστικά ανέφικτη.  

Οι γονείς µου έχουν τον πρώτο λόγο στη σειρά των ευχαριστιών κυρίως γιατί µε 

µεγάλωσαν µε κάποιες αρχές και µου έδωσαν όλα εκείνα τα εφόδια που κρίθηκαν 

αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων µου. Η συµπαράσταση τους αµέριστη και η 

αγάπη τους αστείρευτη. Εύχοµαι κάποια στιγµή να µπορέσω να το ανταποδώσω και εγώ 

στα δικά µου παιδιά.  

Επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στη γυναίκα που βρίσκεται στη ζωή 

µου από το 1989 και σύζυγο µου πλέον Αργυρώ. Ήταν ίσως από τα άτοµα που µε 

στερήθηκε  περισσότερο από όλους. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα µου υποµένοντας 

την όποια  γκρίνια µου (τόσα ξενύχτια και τόσες ώρες διάβασµα…….έχουν και κάποιες 

συνέπειες).  

Στον επιβλέποντα της διατριβής Αναπληρωτή καθηγητή κ. Αριστείδη Μιχαήλ 

Τσατσάκη είναι δύσκολο να εκφράσω µε λόγια την ευγνωµοσύνη µου. Τόσο η 

επιστηµονική του καθοδήγηση  όσο και η ηθική του συµπαράσταση µε βοήθησαν να 

ξεπεράσω σηµαντικά προβλήµατα και να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις της παρούσας 

εργασίας.  

Παράλληλα θερµές ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω και για τα µέλη της 

τριµελούς επιτροπής Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχαλοδηµητράκη Εµµανουήλ και 

Καθηγητή κ. Καφάτο Αντώνιο, που παρακολούθησαν την εργασία σε όλα της τα στάδια 

και συνέβαλλαν µε τις πολύτιµες συµβουλές τους. Επίσης ευχαριστίες θα ήθελα να 

απευθύνω και στα υπόλοιπα µέλη της επταµελούς επιτροπής για την προσεκτική 

ανάγνωση της διατριβής και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους.  

Φυσικά νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα άτοµα του Εργαστηρίου 

Τοξικολογίας ξεκινώντας όµως µε το  ∆ρ. Αλεγκάκη Θανάση του οποίου η επιστηµονική  

γνώση και προσωπική συµµετοχή συνέβαλλαν τα µέγιστα στη διαµόρφωση της 
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διατριβής. Επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στο ∆ρ. Τζατζαράκη Μανώλη η 

βοήθεια του οποίου στο αναλυτικό τµήµα της διατριβής και ειδικά στο θέµα του 

ελαιολάδου ήταν τεράστια. Ταυτόχρονα και τα υπόλοιπα µέλη του εργαστηρίου όπως  η 

∆ρ. Χρηστάκη Μαρία, η Τουτουδάκη Μαρία, ο Χατζηδάκης Γιώργος και η ∆ηµοπούλου 

Μαρία βοήθησαν σηµαντικά σε διάφορα στάδια της διατριβής τόσο µε τις γνώσεις τους 

όσο και µε τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους.  

Επίσης ένα ευχαριστώ οφείλω και στον ∆ρ. Χάρη ∆άνη υπεύθυνο του 

εργαστηρίου της ∆ΕΛΚΟΦ Α.Ε. τόσο για την επιστηµονική του συµβολή όσο και για την 

άψογη συνεργασία. Ένα αντίστοιχο ευχαριστώ οφείλω στον ∆ρ. Νίκλη Νικόλαο 

διευθυντή του εργαστηρίου υπολειµµάτων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 

Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης καθώς και στην Ελένη Κοιλαράκη, τη 

Χρύσα  Βαξεβάνη και την Κωστίτσα Αποστολίδου που εργάζονται στο συγκεκριµένο 

εργαστήριο.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόµη…..το οποίο ίσως δικαιολογεί 

αρκετές από τις επιλογές που έχω κάνει µέχρι σήµερα. Οι πρώτες µου παιδικές 

αναµνήσεις  έχουν έντονο το αγροτικό στοιχείο καθώς και οι δύο γονείς µου κατάγονται 

από αγροτική οικογένεια. Αναπολώντας τα χρόνια εκείνα θυµάµαι τους παππούδες και 

τις γιαγιάδες που µοχθούσαν µέσα στο χωράφι και εµένα, µικρό παιδί τότε, να τριγυρνάω 

και να αισθάνοµαι ότι βοηθάω κουβαλώντας ένα ροδάκινο ή µεταφέροντας ένα τελάρο. 

Σήµερα ολοκληρώνοντας την συγκεκριµένη διατριβή εύχοµαι να µπορέσω να βοηθήσω 

έστω και ελάχιστα τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας µας να παράγει ένα ασφαλές και 

ποιοτικό  προϊόν µε λιγότερο κόπο.   
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Τίτλος ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής  

 Υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε γεωργικά προϊόντα καταγραφή, 

νοµοθεσία, έλεγχος και επιπτώσεις 

 

Συγγραφέας:  

 Τσακίρης Ιωάννης, Γεωπόνος 

 

Εκπονήθηκε στο:  

 Πανεπιστήµιο Κρήτης  

 Ιατρική Σχολή  

 Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστηµών  

 Μονάδα Τοξικολογίας & Εγκληµατολογικής Χηµείας  

 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ρ. Αριστείδης Τσατσάκης 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στο θέµα των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα αγροτικά προϊόντα. Κύριος στόχος της είναι η 

διαπίστωση του κατά πόσο τα αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από τη βιολογική και 

την ολοκληρωµένη διαχείριση συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα της συµβατικής 

καλλιέργειας είναι ασφαλή για τον καταναλωτή. Παράλληλα µελετάται το υφιστάµενο 

κρατικό δίκτυο ελέγχου και καταγράφονται τα βασικά προβλήµατα που παρουσιάζονται 

κατά τη λειτουργία του δικτύου.  

Η διατριβή αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζονται οι παράµετροι που αφορούν το θέµα των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σχετίζονται µε ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας. Η καλλιέργεια του ροδάκινου τόσο του 

επιτραπέζιου όσο και του βιοµηχανικού έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς αποτελεί ένα από 

τα βασικά αγροτικά προϊόντα που εξάγονται, στηρίζοντας µε αυτό τον τρόπο σηµαντικά 

την τοπική οικονοµία. Οι Νοµοί Πέλλας και Ηµαθίας βρίσκονται στην πρώτη θέση από 

άποψη παραγωγής ροδάκινων. Η µέση ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε 900.000 

τόνους.  Ένα µεγάλο ποσοστό από τα ροδάκινα που παράγονται καταλήγουν στη 

βιοµηχανία κονσερβοποίησης. Επιπλέον η καλλιέργεια του ροδάκινου έχει σηµαντικές 
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απαιτήσεις σε ψεκασµούς ακόµη και κοντά στην περίοδο συγκοµιδής γεγονός που 

συνεπάγεται αυξηµένη πιθανότητα, σε περίπτωση λανθασµένης χρήσης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εύρεσης δειγµάτων µε επίπεδα υπολειµµάτων ανώτερα 

των επιτρεπτών (MRLs, Maximum Residues Limits). Οµοίως η καλλιέργεια της ελιάς 

επιλέχθηκε γιατί το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα βασικά αγροτικά προϊόντα της χώρας 

µας καθώς η Ελλάδα είναι η τρίτη κατά σειρά ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο. 

Επιπλέον το ελαιόλαδο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι η  επεξεργασία της ελιάς 

για την παραγωγή του  επιδρά στις συγκεντρώσεις των ενώσεων που ανιχνεύονται στο 

ελαιόλαδο. Οι ενώσεις που δείχνουν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση του 

ελαιόλαδου είναι το fenthion και το dimethoate. Πρόκειται για ενώσεις που βρίσκουν 

ευρύτατα εφαρµογή στη συµβατική φυτοπροστασία της ελιάς και ανήκουν στην οµάδα 

των ορφανοφωσφορικών που είναι αυτή στην οποία υπάγονται και τα περισσότερα 

εντοµοκτόνα που έχουν εγκεκριµένη χρήση για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια. Στην 

προκειµένη περίπτωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η µία ένωση είναι λιπόφιλη και η 

άλλη υδρόφιλη. Το dimethoate και το fenthion αποτελούν δυο από τις πιο ευρέως 

διαδεδοµένες ενώσεις στη φυτοπροστασία της ελιάς. Η χρήση των ενώσεων απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή καθώς έχουν αναφερθεί τόσο περιστατικά δηλητηριάσεων από 

εργασιακή χρήση όσο και περιστατικά αυτοκτονιών.  Και στις δυο καλλιέργειες 

εφαρµόζονται σε σηµαντική έκταση νέες καλλιεργητικές µέθοδοι όπως αυτή της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης στην περίπτωση των ροδάκινων και η βιολογική καλλιέργεια 

στην περίπτωση της ελιάς και κατά συνέπεια µπορούµε να συγκρίνουµε τα προϊόντα που 

παράγονται µε τα νέα καλλιεργητικά συστήµατα µε τα αντίστοιχα της συµβατικής 

γεωργίας και να αποφανθούµε σε ποιο βαθµό προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή 

Στη δεύτερη ενότητα αρχικά  παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την 

τοξικολογία των φυτοπροσταυτευτικών ενώσεων και µας βοηθούν στην κατανόηση 

χρήσιµων εννοιών όπως αυτή της ADI (Acceptable Daily Intake) και των MRLs. Η 

έκθεση των ανθρώπων στις φυτοπροστατευτικές ενώσεις συνεπάγεται και την εκδήλωση 

κάποιων επιδράσεων οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αποτυχία να περιορίσουµε την 

έκθεση σε αποδεκτά επίπεδα. Οι συγκεκριµένες επιδράσεις αφορούν κατά κύριο λόγο την 

οξεία έκθεση σε φυτοπροστατευτικές ενώσεις και εκδηλώνονται µε τη µορφή της οξείας 

δηλητηρίασης ή αφορούν τη χρόνια έκθεση και εκδηλώνονται µε τη µορφή χρόνιων 

βλαβών, όπως καρκινογένεση, µεταλλαξιγένεση, τερατογένεση κτλ. Οι εκδηλώσεις των 

διαφόρων προβληµάτων που αποτελούν συνέπεια της οξείας έκθεσης µπορούν να 

διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:1) Στις δηλητηριάσεις που οφείλονται κυρίως 
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στις τοξικές ιδιότητες της φυτοπροστατευτικής ένωσης 2) Στις µη ειδικές αντιδράσεις 

όπως εφίδρωση, ζαλάδα, τάση προς εµετό οι οποίες οφείλονται στις δυσάρεστες οσµές, 

στην εισπνοή διαλυτών, σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού, σκόνης εµποτισµένης µε 

την φυτοπροστατευτική ένωση κτλ 3) Στον ερεθισµό του δέρµατος, των µατιών και της 

αναπνευστικής οδού όταν ορισµένες ενώσεις έρθουν σε επαφή µε το δέρµα, τα µάτια ή 

εισπνευσθούν. Σε ότι αφορά τις χρόνιες επιδράσεις υπάρχει ένας αριθµός µελετών τόσο 

στη διεθνή όσο και στην Ελληνική βιβλιογραφία που όµως δεν είναι αρκετός για να µας 

βοηθήσει να καταλήξουµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

ενδείξεις οι οποίες βοηθούν στη σωστή οργάνωση των περαιτέρω ερευνών. Γενικά οι 

µελέτες στον αγροτικό πληθυσµό παρουσιάζουν το πρόβληµα της αποµόνωσης 

συγκεκριµένων παραγόντων καθοριστικών για την έκβαση της έρευνας. Για παράδειγµα 

όταν οι ψεκαστές εκτίθενται σε 40 διαφορετικές  δραστικές ενώσεις κατά τη διάρκεια του 

έτους είναι δύσκολο να συσχετιστεί στατιστικά η εκδήλωση συγκεκριµένων 

συµπτωµάτων µε κάποιες από αυτές. Επίσης υπάρχει έλλειψη σε δεδοµένα που αφορούν 

πρωτογενή στοιχεία όπως συνολική διάρκεια ψεκασµών κατά άτοµο, δραστικές στις 

οποίες έχει εκτεθεί, ατοµικά µέτρα προστασίας και βαθµός αποτελεσµατικότητας αυτών 

κ.α.  

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η νοµοθεσία και η  δοµή του υφιστάµενου 

δικτύου ελέγχου. Ο ουσιαστικός ρόλος της νοµοθεσίας σε ότι αφορά τα θέµατα της 

δηµόσιας υγείας είναι να προστατέψει το χρήστη των φυτοπροστατευτικών ενώσεων και 

τον καταναλωτή από τυχόν ανεπιθύµητες τοξικολογικές επιδράσεις. Στην παρούσα 

εργασία έγινε διαχωρισµός σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 1) Φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και νοµοθετικά µέτρα ελέγχου των επιπτώσεων στον άνθρωπο και στα 

παραγωγικά ζώα 2) Νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την κατάταξη και τη σήµανση 

των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών ενώσεων 3) Νοµοθετικές ρυθµίσεις που 

αφορούν τις επιπτώσεις από υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά 

προϊόντα και µέτρα ελέγχου.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί όσο το δυνατό περισσότερο η καταλληλότητα των 

διακινούµενων αγροτικών προϊόντων έχει οργανωθεί στη χώρα µας ένα δίκτυο ελέγχου 

αποτελούµενο κυρίως  από κρατικούς φορείς. Οι έλεγχοι που γίνονται για την ανίχνευση 

και τον προσδιορισµό υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ενώσεων  αφορούν κυρίως  

σε: 1) Ελέγχους που πραγµατοποιούν κρατικά εργαστήρια µε βάση την νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 2)Αναλύσεις ιδιωτικών εργαστηρίων για τη χορήγηση 

πιστοποιητικών (εξαγωγές, πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων και αυτοέλεγχοι 
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βιοµηχανιών) 3) Ερευνητικές εργασίες που πραγµατοποιούν κυρίως τα ΑΕΙ και τα 

Ερευνητικά Ινστιτούτα. Τα κρατικά εργαστήρια που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια 

των ελέγχων είναι κατανεµηµένα σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριµένα πρόκειται για τα: i) 

Τα εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και 

Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και Βόλου),ii) το 

εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και ii) το εργαστήριο του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους. Από τα δεδοµένα των εργαστηριακών ελέγχων  

παρατηρούµε ότι οι ενώσεις που εµφανίζονται συχνά είναι οι: chlorpyriphos, phosalone 

και captan,  endosulfan, methamidophos,  διθειοκαρβαµιδικές ενώσεις και το phosmet.  

 Η τέταρτη ενότητα της διδακτορικής διατριβής αποτελείται από το εργαστηριακό 

τµήµα. Συγκεκριµένα η ενότητα αυτή αποτελείται από τρεις εργασίες. Οι δυο εργασίες 

αφορούν: i)monitoring για υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε αγροτικά 

προϊόντα και συγκεκριµένα του dimethoate και  fenthion   σε δείγµατα ελαιολάδου 

προερχόµενα από συµβατική και βιολογική καλλιέργεια, και ii) monitoring σε 

βιοµηχανικά ροδάκινα προερχόµενα από συµβατική και ολοκληρωµένη διαχείριση για 

υπολείµµατα των ακόλουθων ενώσεων: Methamidophos, Dimethoate, Chlorothalonil, 

Chlorpyrifos-Methyl, Parathion-Methyl, Malathion, Chlorpyrifos, Fenthion, Dicofol, 

Captan, Endosulfan, Ethion, Phosmet, Phosalone, Azinphos-methyl. Η τρίτη εργασία 

αφορά τη µελέτη αποικοδόµησης του methyl parathion σε τοπικές κλιµατικές συνθήκες 

µε βάση τις διαδικασίες της ορθής εργαστηριακής πρακτικής στις µελέτες αγρού, όπως 

απαιτεί η κοινοτική οδηγία 91/414/EC. 

Τα Ανώτατα Επιτρεπόµενα Όρια (MRLs, FAO/WHO Codex Alimentarius) στο 

ελαιόλαδο είναι 1 ppm για το fenthion και 0,05 ppm για το dimethoate. Με βάση τα 

αποτελέσµατα της τριετούς παρακολούθησης µόνο σε ένα δείγµα ελαιολάδου από 

συµβατική καλλιέργεια  ανιχνεύθηκαν επίπεδα υπολειµµάτων του dimethoate ανώτερα 

από τα επιτρεπτά (έτος 1999). Είναι φανερό επίσης ότι τα επίπεδα των υπολειµµάτων του 

dimethoate και του fenthion στα  δείγµατα ελαιόλαδου από συµβατική καλλιέργεια είναι 

σταθερά υψηλότερα από τα αντίστοιχα της βιολογικής καλλιέργειας. Τα δείγµατα µε µη 

ανιχνεύσιµα επίπεδα υπολειµµάτων προέρχονταν αποκλειστικά και µόνο από βιολογική 

καλλιέργεια ελιάς. Κύρια πηγή επιµόλυνσης του βιολογικού ελαιόλαδου θεωρήθηκε η 

επεξεργασία του σε ελαιουργεία τα οποία επεξεργάζονταν ταυτόχρονα και ελιές 

προερχόµενες από συµβατική καλλιέργεια.  

Σε ότι αφορά τα αποτελέσµατα του ελέγχου στα ροδάκινα παρατηρούµε ότι οι 

συγκεντρώσεις των φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε κανένα από τα δείγµατα 
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ροδάκινων που προέρχονταν από την ολοκληρωµένη διαχείριση δεν ξεπέρασαν τα MRLs 

ενώ σε ότι αφορά τα δείγµατα που προέρχονταν από συµβατική διαχείριση  βρέθηκαν 5 

µε συγκεντρώσεις του cholrpyrifos υψηλότερες από τα MRLs (0,2 mg/Kg). Οι ενώσεις 

που ανιχνεύθηκαν και στις δύο κατηγορίες δειγµάτων ήταν: chlorothalonil, parathion-

methyl, malathion, chorpyrifos, phosmet. To chlorpyrifos-Methyl και το endosulfan 

ανιχνεύθηκαν µόνο σε δείγµατα ροδάκινων που προέρχονταν από συµβατική 

καλλιέργεια. Το phosalone ήταν η µόνη ένωση που ανιχνεύθηκε αποκλειστικά σε 

δείγµατα προερχόµενα από την ολοκληρωµένη διαχείριση ενώ το phosmet ήταν η µόνη 

ένωση που ανιχνεύθηκε στα παραπάνω δείγµατα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες της συµβατικής. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η ένωση 

methamidophos δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα δείγµα. 

Από τις δύο µελέτες αγρού  καταλήξαµε σε ορισµένα συµπεράσµατα που 

αφορούν την αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαίτερα του 

τοµέα της φυτοπροστασίας, προκειµένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες εκτίµησης του 

ασφαλούς χρόνου συγκοµιδής των αγροτικών προϊόντων: 

1. Η συνεργασία του επιβλέποντος γεωπόνου  µε τους τοπικούς µετεωρολογικούς 

σταθµούς κρίνεται αναγκαία προκειµένου να αξιοποιηθούν όσο το δυνατό 

καλύτερα τα µετεωρολογικά στοιχεία. Η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε 

µετεωρολογικά στοιχεία και µε παρατηρήσεις αγρού, όπως για παράδειγµα 

διάµετρος καρπού, µέτρηση στερεών διαλυτών, αντοχή σάρκας στην πίεση κτλ, 

µπορούν να µας βοηθήσουν να προβλέψουµε τον κατάλληλο χρόνο συγκοµιδής. 

Με βάση το δεδοµένο αυτό µπορούν να προγραµµατιστούν επεµβάσεις µε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που όµως δεν θα χαρακτηρίζονται από τον κίνδυνο 

να αφήσουν ανεπιθύµητα επίπεδα υπολειµµάτων κατά την περίοδο της 

συγκοµιδής. 

2. Στις οδηγίες φυτοπροστασίας που δίνονται στους παραγωγούς πρέπει να 

αναφέρεται ότι απαιτείται η εφαρµογή του ψεκαστικού διαλύµατος να γίνεται 

οµοιόµορφα. Είναι συνήθης η πρακτική των χειριστών των µέσων 

φυτοπροστασίας να κατευθύνουν τον ψεκαστικό υγρό σε σηµεία που 

παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση καρπών. Το γεγονός αυτό όµως ενέχει τον 

κίνδυνο να παραµείνουν στον καρπό υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ενώσεων 

µεγαλύτερα από ότι αρχικά υπολογιζόταν µε αποτέλεσµα, ειδικά εάν βρισκόµαστε 

σε περίοδο συγκοµιδής, να ανιχνευθούν στους καρπούς επίπεδα υπολειµµάτων 

µεγαλύτερα από τα MRLs. Το δεύτερο πρόβληµα έγκειται στο ότι τα παθογόνα 
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δεν βρίσκονται αποκλειστικά στους καρπούς αλλά και στα υπόλοιπα µέρη του 

φυτού και συνεπώς η µη επιτυχής κάλυψή τους µε το ψεκαστικό υγρό ενέχει τον 

κίνδυνο να µην έχουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα από φυτοπροστατευτικής 

άποψης.  

3. Επίσης σε συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς µπορούν να οργανωθούν παρόµοια 

πειράµατα ώστε να µελετηθεί καλύτερα η συµπεριφορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που χρησιµοποιούνται κατά κόρο στις οδηγίες φυτοπροστασίας στις 

τοπικές κλιµατικές συνθήκες. 
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ABSTRACT 

 

 The present dissertation deals with the problem of pesticide residues in 

agricultural products. The main purpose of the present study is compare the agricultural 

products which produce under the biological cultivation or Integrated Crop Management 

system with those produced from conventional cultivation in order to be able to declare 

about their safety for the consumers. Moreover we ponder the National Monitoring 

Network and record the main problems.  

 The dissertation consists from four main sections. In the first one we present the 

main parameters, which affect the pesticide residues and relate with quantitive and 

qualitative characteristics of Greek agriculture. The cultivation of peaches, both table and 

clingstone, is very important for the local economy. The regions of Pella and Imathia 

posses the first position in the produce of peaches in Greece. The average annual produce 

estimated up to 900.000 tn. A lagre percentage of these ends at the canning industries. 

Furthermore the cultivation of peaches is very demanding as far as concern the 

application. As a result, exists a high possibility to during the monitoring to be detected 

samples with levels of pesticide residues higher than the MRLs (Maximum Residues 

Limits).  

 Likewise the cultivation of olive is one of the most important agricultural products 

of Greece. Greece is the third olive oil produced country in the world. The olive oil is 

very interesting subject because its production procedure affect the concentrations of the 

plant protection products which detected. The most important a.i are dimethoate and 
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fenthion which are organophosphate and very popular in the plant protection plans. Also 

we should pay attention to the fact that the dimethoate is hydrophilic and fenthion is 

lypophilic. The application of these plant protection products demand a great attention. A 

homicide suicide reports and poising during the application cases have been report during 

the last years. The Integrated Crop Management System is widespread in the cultivation 

of peaches. Also the biological cultivation is widespread in the cultivation of olives. Base 

on these facts we are able to monitoring peach and olive oil from different cultivations 

systems and based on the results of monitoring to declare about the safety for the 

consumers.   

In the second section we present basic toxicology terms dealing with the pesticide 

residues as for example the Acceptable Daily Intake and the Maximum residues Limits. 

The improper exposure of a human to the pesticides may result the appearance of certain 

symptoms. Usually these symptoms are appearing as a result of acute exposure (acute 

pesticide poisoning) or as a result of long-term exposure (carcinogenesis i.e). The main 

symptoms of acute exposure are: 1) Poisonings due to toxic characteristics of the a.i  2) 

None specialized reactions (dizziness, vomiting i.e) due to inhalation of solvents, dust 

with a.i, ie. 3) Irritation of the skin, of eyes and of the respiratory system. A great number 

of bibliographies are exists for the affection of long term of pesticides on humans. 

Generally the studies on the agricultural population are very difficult because is 

impossible to isolate the exposure of the farmers. Usually they annually exposed on 40 

different a.i. Another problem is also the lack of primary bata (total exposure time, a.i in 

which the farmers were exposed i.e). 

The legislation and the structure of the National Monitoring Network are 

presented in the third section. The main purpose of the legislation is to prevent the 

consumers and the applicators from the undesirable toxicological effect of plant 

protection products. The legislation was divided in three parts: 1) Legislation for the 

control of the effect of plant protection products on humans and animals 2) legislation for 

the classification and marking of plant protection substances 3) legislation for pesticide 

residues. 

The main purpose of the National Monitoring Network is to ensure the safety of 

the agricultural products for the consumers. Generally in Greece the monitoring 

procedures deal with :1) Monitoring from national laboratories based on the European 

Union legislation 2) Monitoring from private laboratories 3) Projects of the Universities. 

The national laboratories are distributed in different regions. The most important are the 
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laboratories of Ministry of Agriculture (Regional Centers for Plant Protection and Quality 

Control), the Mpenakion Plant pathology Institute and the laboratory of General 

Chemistry of Greece. The most commonly detected plant protection products are 

chlorpyrifos, phosalon, captan , endosulfan, methamidophos, dithiocarbamates and 

phosmet. 

The third section consists from the analytical part. One project deals with the 

monitoring for dimethoate and fenthion residues in olive oil samples originate from 

conventional and biological cultivation. The second project deal with the monitoring for 

methamidophos, dimethoate, chlorothalonil, chlorpyrifos-methyl, parathion-methyl, 

malathion, chlorpyrifos, fenthion, dicofol, captan, endosulfan, ethion, phosmet, phosalone 

and azinphos-methyl residues in peaches originate from conventional and Integrated Crop 

Management. The third project is a field study for the degradation of parathion-methyl 

under local climatic conditions. 

The MRLs (FAO/WHO Codex Alimentarius) for dimethoate and fenthion in olive 

oil are 0,5 and 1 ppm respectively. Based on the results only one sample of olive oils was 

detected with residues levels of dimethoate higher than the MRLs (year 1999). Moreover 

the levels of fenthion and dimethoate residues in olive oil from biological cultivation are 

pernament higher compared with leves of residues in olive oil from conventional 

cultivation. All the samples with no detected residues are originate from biological 

cultivations. The oil factories are responsible for the super infection of biological olive oil 

because of parallel process of oil originates from conventional and biological cultivation.   

As far as concern the results from monitoring in peaches the samples from 

conventional cultivations were free of pesticide residues or with residues levels below the 

MRLs. In 4 samples from conventional cultivation were detected concentrations of 

chlorpyrifos higher than the MRLs. The plant protection products that had been detected 

both in peach samples from conventional cultivation and ICP were chlorothalonil, 

parathion methyl, malathion, chlorpyrifos and phosmet. Chlorpyrifos methyl and 

endosulfan were detected only in peach samples from conventional cultivation. On the 

contrary, phosalone was detected only in peach samples from ICM while only the 

concentrations of phosmet were higher in ICP samples as compared to the samples 

collected from conventional cultivation. Moreover, we should note that all the samples 

were free of methamidophos. 

Finally the main conclusions from the field studies, which may help the scientists 

to achieve a safe harvest, are: 
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1. Cooperation with local weather stations should be established in order to create a 

database, which would be useful to predict the best harvest time. Provided this 

database is enhanced with the results of pesticide residue analysis, the scientist 

may be able to predict for specific dose, how many days after the last application 

the fruits are free of pesticide residues under local climatic conditions.  

2. An uneven distribution of the pesticide solution might cause two potential 

problems. The first is that the initial levels of active ingredient on the fruits may 

be higher than expected and the levels of residues during harvesting will be found 

above or close to MRLs. The second problem is that the insects and the pathogens 

are not only at the fruits but also on the leaves, which should also be spayed in 

order to achieve satisfactory protection and avoid the qualitative debasement of 

fruits. 

3. A new field studies should be organized in order to study the attribute of the plant 

protection products under local climatic conditions.  
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1 Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

1.1   ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

 
Προκειµένου να εξετάσουµε το θέµα των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα αγροτικά προϊόντα κρίνεται σκόπιµο να 

παρουσιασθούν  ορισµένα στοιχεία που αφορούν βασικά ποσοτικά και ποιοτικά  

χαρακτηριστικά της Ελληνικής Γεωργίας. Η γεωργική γη σήµερα αντιπροσωπεύει το 

30% της συνολικής έκτασης της χώρας µας αποτελώντας ουσιαστικά και τη βασική 

µορφή αξιοποίησής της. Οι κύριες κατηγορίες εκµετάλλευσης της γεωργικής γης µε βάση 

τα δεδοµένα του 1998, κατά σειρά προτεραιότητας,  είναι:  

• οι αροτραίες  καλλιέργειες (57%),  

• οι δενδρώδεις  καλλιέργειες (25%),  

• οι άµπελοι (3%) και οι κηπευτικές καλλιέργειες (3%),  

• ενώ το  ένα τµήµα της γεωργικής γης βρίσκεται σε αγρανάπαυση (12%).  

Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες η µόνη που παρουσίασε αύξηση στο 

χρονικό διάστηµα 1981-1998 είναι η αυτή των δενδρωδών καλλιεργειών. Οι εκτιµήσεις 

για τα προαναφερόµενα µεγέθη µέχρι το έτος 2002 δεν παρουσιάζουν αξιόλογη 

µεταβολή. Σχετικά µε  την κατανοµή των εκτάσεων αυτών κατά γεωγραφικό διαµέρισµα 

αξίζει να αναφέρουµε ότι η Κρήτη κατέχει τη δεύτερη θέση σε ότι αφορά την έκταση των 

δενδρωδών καλλιεργειών ενώ η Μακεδονία την τέταρτη. Η ελιά αποτελεί µια από τις 

πλέον σηµαντικές δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς καλύπτει το 19% των συνολικών 

εκτάσεων της συγκεκριµένης κατηγορίας καλλιεργειών [1].   

Τόσο µεταξύ των προαναφερθέντων κατηγοριών καλλιεργειών όσο και εντός των 

κατηγοριών παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές σε θέµατα που αφορούν: 1) Τις 

απαιτήσεις σε φυτοπροστασία 2) Τα εγκεκριµένα προς χρήση αυτών των καλλιεργειών 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 3) Τον τρόπο εφαρµογής των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 4) Την έκθεση των χειριστών των ψεκαστικών µέσων.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα στοιχεία που αφορούν το  µέγεθος των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων. Η Μακεδονία µε µέση έκταση κατά εκµετάλλευση 48,4 στρέµµατα 

βρίσκεται στην τέταρτη θέση ενώ η Κρήτη µε µέση έκταση 46,1 στρέµµατα  βρίσκεται 

στην πέµπτη θέση. Σε ό,τι αφορά το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην 

Ελλάδα οι περισσότερες έχουν µέγεθος 10-19,9 στρέµµατα και 30-49,9 στρέµµατα ενώ ο 
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µικρότερος αριθµός εκµεταλλεύσεων βρίσκεται στην κατηγορία των 20-29,9 στρέµµατα 

[1]. 

 

1.2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ   

  

Στην  παρούσα έρευνα δόθηκε µεγαλύτερο βάρος στις δενδρώδεις  καλλιέργειες. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να γίνει παρουσίαση των στατιστικών δεδοµένων 

που σχετίζονται µε την εξέλιξη των  καλλιεργειών που µας απασχόλησαν. Ωστόσο 

σκόπιµο είναι  να αναφερθούν δεδοµένα και για κάποιες άλλες καλλιέργειες οι οποίες 

επίσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον αλλά καθαρά για πρακτικούς λόγους δεν εξετάστηκαν. 

Για να γίνουν κατανοητά τα δεδοµένα που παρουσιάζονται θα αναφερθεί και ο τρόπος 

συλλογής τους. 

 

1.2.1 Πηγές  
 

Η Γεωργική Στατιστική πληροφόρηση στην Ελλάδα εξυπηρετείται από δύο 

φορείς: την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και το Υπουργείο 

Γεωργίας. Η ΕΣΥΕ πραγµατοποιεί το σύνολο των ερευνών της σε επίπεδο 

εκµετάλλευσης ενώ παράλληλα διενεργεί έρευνα και σε επίπεδο ∆ήµου, την Ετήσια 

Γεωργική Στατιστική. Το Υπουργείο Γεωργίας συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία και 

τις πληροφορίες που αφορούν τόσο τις προβλέψεις των εκτάσεων για τις ετήσιες 

καλλιέργειες και την παραγωγή φυτικών προϊόντων όσο και τα τελικά στοιχεία των 

παραπάνω οικονοµικών µεγεθών µε τη µέθοδο των εκτιµήσεων των εµπειρογνωµόνων 

των περιφερειακών υπηρεσιών του. Οι τυχόν διαφορές των στοιχείων αυτών µε άλλα 

παρόµοια, που προέρχονται από άλλες πηγές ή και από την ίδια πηγή, είναι 

δικαιολογηµένες διότι οφείλονται είτε στη διαφορετική µεθοδολογία εκτίµησης των 

µεγεθών είτε στην εκτίµηση των ίδιων οικονοµικών µεγεθών από διαφορετικούς  

εµπειρογνώµονες. 

 

1.2.2. Βασικές καλλιέργειες 

 

Η Ελλάδα παρουσιάζει κλίµα το οποίο σε γενικές γραµµές ανήκει στο 

Μεσογειακό τύπο  που χαρακτηρίζεται από ήπιο χειµώνα και αρκετά θερµό καλοκαίρι, 
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από τη συγκέντρωση βροχών το χειµώνα και ξηρασία το καλοκαίρι και από µεγάλη 

ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλες τις εποχές του έτους και κυρίως κατά τη βλαστική περίοδο. 

Σύµφωνα µε την επικρατέστερη κλιµατική διάκριση παρατηρούµε 4 κλιµατικές περιοχές: 

την ορεινή, τη δυτική, τη βορειοανατολική και τη νοτιοανατολική [2]. Από τη µελέτη 

αυτών των 4 κλιµατικών περιοχών εξάγεται το συµπέρασµα πως η Ελλάδα παρά τη µικρή 

της έκταση παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία τύπων κλίµατος που δεν συναντάται ίσως σε 

καµία άλλη περιοχή της Ευρώπης. Οι κλιµατικές αυτές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 

ενός µεγάλου αριθµού καλλιεργειών εντός των οποίων συγκαταλέγονται και οι 

δενδρώδεις [3].  

Στο σχήµα 1.1 δίνεται η παραγωγή των κυριότερων αγροτικών προϊόντων από το 

1980 µέχρι το 1998 διότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν επίσηµα 

στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας. Από τις δενδροκοµικές καλλιέργειες στις δύο 

Περιφέρειες ξεχωρίζουν τα ροδάκινα, οι ελιές, τα µήλα, τα αχλάδια, τα βερίκοκα και τα 

πορτοκάλια. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σταφύλια αλλά και τα σπαράγγια. Από 

τις ετήσιες καλλιέργειες ξεχωρίζουν τα αγγούρια, οι πιπεριές, η τοµάτα, το µαρούλι [I]. 

Τα προϊόντα των καλλιεργειών αυτών αποτελούν βασικό µέρος του Ελληνικού 

διαιτολογίου ενώ παράλληλα συµµετέχουν ουσιαστικά  στη διαµόρφωση του αγροτικού 

εισοδήµατος. Μάλιστα πολλά από τα παραπάνω προϊόντα εξάγονται σε µεγάλες 

ποσότητες. Τα δεδοµένα αυτά λοιπόν καθιστούν το θέµα του ελέγχου των αγροτικών 

προϊόντων για υπολείµµατα  φυτοπροστατευτικών προϊόντων ακόµα πιο σηµαντικό.  

Τα µήλα αποτελούν µια ιδιαίτερα  σηµαντική δενδροκοµική καλλιέργεια 

φυλλοβόλων οπωροφόρων.  Οι νοµοί Πέλλας και Ηµαθίας µε ποσοστό παραγωγής 22% ο 

καθένας βρίσκονται στην πρώτη θέση. Τα βερίκοκα τα τελευταία χρόνια  παρουσιάζουν 

σηµαντική µείωση τόσο της παραγωγής τους όσο και της καλλιεργούµενης έκτασής τους. 

Παρόλα αυτά η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε επίπεδο παραγωγής της συγκεκριµένης καλλιέργειας. Η Κρήτη, η Φωκίδα, η 

Μεσσηνία, η Αργολίδα και η Χαλκιδική αποτελούν µερικά από τα πιο σηµαντικά 

παραγωγικά κέντρα. Το αµπέλι είναι µια από τις πιο σηµαντικές καλλιέργειες για την 

αγροτική µας οικονοµία. Η παραγόµενη ποσότητα παραµένει σταθερή τα τελευταία 

χρόνια µετά τη συνεχή µείωση που πραγµατοποιήθηκε την τελευταία 15ετία λόγω 

εκριζώσεων. Οι νοµοί Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής συγκαταλέγονται στα 

βασικότερα κέντρα παραγωγής. 
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Σχήµα 1.1.  Παραγωγή, σε χιλιάδες tn,  κυριότερων γεωργικών προϊόντων από το 1980 µέχρι και το 1998 
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Η καλλιέργεια της πορτοκαλιάς κατέχει την πρώτη θέση ανάµεσα στις άλλες 

καλλιέργειες εσπεριδοειδών, σε ό,τι αφορά την έκταση και την παραγωγή. Οι νοµοί 

Αργολίδος και Χανίων συγκαταλέγονται σε αυτούς µε τη µεγαλύτερη παραγωγή.  Η 

καλλιέργεια της κερασιάς  παρόλο που έχει µεγάλη ζήτηση παρουσιάζει µικρή αύξηση 

της καλλιεργούµενης έκτασης µε τους νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας να αποτελούν τα 

βασικότερα κέντρα παραγωγής τους σε Πανελλήνιο επίπεδο.  

Σε ότι αφορά τις καλλιέργειες των κηπευτικών η τοµάτα, η πιπεριά, το µαρούλι 

και το αγγούρι παρουσιάζουν µια συνεχή αύξηση της παραγωγής τους. Το 13% της 

καλλιεργούµενης έκτασης της τοµάτας είναι υπό κάλυψη, σε θερµοκήπια, µε βασικό 

κέντρο παραγωγής την Κρήτη η οποία συγκεντρώνει το 35% της υπό κάλυψη 

καλλιέργειας στην Ελλάδα  και ακολουθεί ο νοµός Θεσσαλονίκης µε ποσοστό 10%. Σε 

ότι αφορά τα επίπεδα της παραγωγής η Κρήτη καλύπτει το 44% της συνολικής 

παραγωγής της ντοµάτας υπό κάλυψη.  Περίπου το 11% της παραγόµενης ποσότητας της 

πιπεριάς προέρχεται από καλλιέργειες υπό κάλυψη µε βασικότερα κέντρα παραγωγής 

τους νοµούς Ηµαθίας, Λασιθίου και Λακωνίας ενώ στο νοµό Ηλείας συναντάµε κυρίως   

υπαίθρια  καλλιέργεια  πιπεριάς [4].   

Είναι φανερό λοιπόν ότι η πληθώρα των καλλιεργειών δηµιουργεί σηµαντικές 

απαιτήσεις στα θέµατα ελέγχου για υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

προκειµένου να διασφαλιστεί η υγεία του καταναλωτή.  Στην παρούσα διατριβή το 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε δενδρώδεις καλλιέργειες και συγκεκριµένα σε αυτές της 

ελιάς και του ροδάκινου. Για το λόγο αυτό δίνονται στη συνέχεια ορισµένα στοιχεία που 

αφορούν τις δυο αυτές καλλιέργειες, δικαιολογώντας έτσι  την επιλογή τους.  

 

1.3 Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ  

 

Τα ροδάκινα αποτελούν µια από τις σπουδαιότερες  και πιο δυναµικές 

δενδροκοµικές καλλιέργειες της χώρας µας. Μέχρι και το 1995 παρουσιάστηκε µια 

αλµατώδης αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων ενώ στη συνέχεια, κυρίως λόγω 

υπερπαραγωγής, είχαµε µια µικρή µείωση. Τα κυριότερα κέντρα παραγωγής της 

συγκεκριµένης καλλιέργειας αποτελούν οι νοµοί Πέλλας και Ηµαθίας. Η µέση ετήσια 

παραγωγή στους δυο Νοµούς  υπολογίζεται σε 900.000 tn ενώ σε επίπεδο χώρας περίπου 

1.108.000 tn.   

Τόσο οι επιτραπέζιες ποικιλίες όσο και αυτές που προορίζονται για βιοµηχανική 
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χρήση εξάγονται σε µεγάλο αριθµό χωρών, στηρίζοντας µε αυτό τον τρόπο σε σηµαντικό 

βαθµό το αγροτικό εισόδηµα. Μάλιστα όταν η παραγωγή του προϊόντος εστιάζεται σε 

συγκεκριµένες περιοχές, όπως οι προαναφερθέντες νοµοί, γίνεται κατανοητή η ιδιαίτερη 

σηµασία του για την τοπική οικονοµία.  

Σε ότι αφορά το θέµα της φυτοπροστασίας η ροδακινιά είναι µια καλλιέργεια µε 

σηµαντικές απαιτήσεις καθώς πρέπει να αντιµετωπιστούν αρκετοί εντοµολογικοί και 

µυκητολογικοί εχθροί. Μάλιστα πολλοί από αυτούς απαιτούν αντιµετώπιση κοντά στην 

καλλιεργητική περίοδο ή µε ενώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αργή αποικοδόµηση, 

µε ό,τι συνεπάγεται αυτό  στο ζήτηµα των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στη συγκεκριµένη καλλιέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µέχρι σήµερα σε 

ό,τι αφορά τα ροδάκινα υπάρχουν 14 εγκεκριµένες φυτοπροστατευτικές ενώσεις µε 

ακαρεοκτόνο δράση, 65 µε εντοµοκτόνο, 9 µε ζιζανιοκτόνο και 43 µε µυκητοκτόνο. 

Έχουµε δηλαδή στο σύνολο 131 ενώσεις, αριθµός αρκετά µεγάλος για δενδρώδη 

καλλιέργεια. Σχετικά µε το χρονικό διάστηµα µεταξύ τελευταίου ψεκασµού και 

συγκοµιδής οι περισσότερες ενώσεις στην περίπτωση των εντοµοκτόνων και των 

µυκητοκτόνων ανήκουν στην κατηγορία των 11-15 ηµερών. Στα ακαρεοκτόνα και τα 

ζιζανιοκτόνα οι αντίστοιχες κατηγορίες είναι αυτές των 21-25 και 26 –30 ηµερών για 

συγκοµιδή µετά τον ψεκασµό.  

Τα τελευταία χρόνια προκειµένου να αναβαθµιστεί η ποιότητα του 

κονσερβοποιηµένου ροδάκινου άρχισε να εφαρµόζεται από αρκετές συνεταιριστικές 

οργανώσεις το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των καλλιεργειών µε σκοπό την 

πιστοποίηση από τον κρατικό οργανισµό Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Με βάση το συνολικό αριθµό 

στρεµµάτων των οποίων η παραγωγική διαδικασία έχει πλέον πιστοποιηθεί, αλλά και 

αυτών που η παραγωγική διαδικασία πρόκειται να πιστοποιηθεί η καλλιέργεια του 

ροδάκινου βρίσκεται στην πρώτη θέση. Το συγκεκριµένο καλλιεργητικό σύστηµα απαιτεί 

τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το τελικό 

προϊόν είναι ασφαλές σε ό,τι αφορά το θέµα των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων.  

1.4. Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Η Ελλάδα είναι η τρίτη  ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο µετά την Ισπανία και 

την Ιταλία, ελέγχοντας το 16% της παγκόσµιας παραγωγής. Τα κυριότερα 

ελαιοπαραγωγικά κέντρα της χώρας µας είναι η Κρήτη, η Μεσσηνία , η Λακωνία και η 
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Λέσβος. Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 21% της 

καλλιεργούµενης έκτασης, το 75% της έκτασης των κανονικών δενδρώνων και το 60% 

των καλλιεργούµενων δέντρων. Ο νοµός Ηρακλείου βρίσκεται στην πρώτη θέση µε 815 

χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργούµενης έκτασης ελαιώνων. Όσον αφορά το δυναµικό του 

τοµέα στη χώρα µας µέχρι το 1998 λειτουργούσαν 3000 ελαιοτριβεία, 200 µονάδες 

τυποποίησης, 25 ραφιναρίες και 50 πυρηνελουργεία. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η 

καλλιέργεια της ελιάς έχει τεράστια οικονοµική σηµασία για την Ελλάδα. Εκτός όµως 

από την οικονοµική σηµασία το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό συστατικό του Μεσογειακού 

∆ιαιτολογίου ενώ παράλληλα στην κατανάλωσή του αποδίδονται  πλήθος θετικών 

επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία όπως για παράδειγµα η πρόληψη των  θροµβώσεων 

[5].  

Η καλλιέργεια της ελιάς, από φυτοπροστατευτικής άποψης, έχει αυξηµένες 

απαιτήσεις προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι εντοµολογικές και οι µυκητολογικές 

προσβολές. Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενδέχεται, εάν δε γίνει σωστά, 

να οδηγήσει στην παραγωγή ελαιόλαδου µε αυξηµένα επίπεδα υπολειµµάτων που 

ορισµένες φορές µπορεί να υπερβούν και τα Ανώτατα Επιτρεπτά Όρια (Maximum 

Residues Limits- MRLs). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µέχρι σήµερα για τις ελιές 

υπάρχουν 44 εγκεκριµένες φυτοπροστατευτικές ενώσεις  µε εντοµοκτόνο δράση, 13 µε 

ζιζανιοκτόνο, 11 µε µυκητοκτόνο και 3 µε φωτορυθµιστική δράση. Σε ότι αφορά το 

χρονικό διάστηµα µεταξύ τελευταίου ψεκασµού και συγκοµιδής οι περισσότερες ενώσεις 

στην περίπτωση των εντοµοκτόνων ανήκουν στην κατηγορία 31 και άνω ηµερών, ενώ 

των µυκητοκτόνων ανήκουν στην κατηγορία των 11-15 ηµερών. 

Η παραγωγή ελαιόλαδου από βιολογική καλλιέργεια ελιάς αποτελεί µια πολύ 

καλή πρόταση προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αρκεί να συνοδεύεται από πιστοποίηση του αρµόδιου 

πιστοποιητικού φορέα. Με βάση την έκταση εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας ο 

κλάδος της ελιάς προς ελαιοποίηση βρίσκεται στην πρώτη θέση µε ποσοστό περίπου 

49%. 
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2     ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι γεγονός πως τα αγροτικά οικοσυστήµατα κατευθύνονται προς τη 

µεγιστοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και µάλιστα του εµπορεύσιµου τµήµατος 

αυτής [6]. Προκειµένου να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο είναι αναγκαία η χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων η οποία όµως σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί  

εσφαλµένα ενέχει σηµαντικούς κινδύνους. Η πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει η 

Ελληνική Γεωργία τα επόµενα χρόνια είναι η διάθεση στην αγορά προϊόντων που 

αποδεδειγµένα θα παράγονται µε διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα 

θα είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.  

Ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι 

προαναφερόµενες προκλήσεις αποτελεί η ίδρυση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (Οργανισµός 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων). Πρόκειται για Νοµικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου του Υπουργείου Γεωργίας. Σκοπός του είναι η προαγωγή και η 

διασφάλιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, η προστασία όρων που αφορούν 

την προέλευσή τους και η προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών συστηµάτων ολοκληρωµένης 

διαχείρισης γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων.  

∆υο καλλιεργητικά συστήµατα τα οποία σταδιακά έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται 

και διασφαλίζουν την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων µε ταυτόχρονο 

σεβασµό στο περιβάλλον αποτελούν η ολοκληρωµένη διαχείριση των καλλιεργειών και η 

βιολογική γεωργία. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη αλλά περιεκτική 

παρουσίασή τους ενώ ταυτόχρονα  αποδίδεται και η οικονοµική διάσταση που ενέχει η 

διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.  

 

2.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

 

Ως Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης (ICM, Integrated Crop Management), 

νοούνται η δοµή και οι διαδικασίες που επιτρέπουν σε µια γεωργική εκµετάλλευση να 

σχεδιάσει και να ακολουθεί πολιτική για την παραγωγή ασφαλών-προϊόντων, µε σεβασµό 

στο περιβάλλον και στόχο την αειφορία [7]. Βασικό σηµείο ανάπτυξης της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης είναι η ελαχιστοποίηση των εισροών κυρίως µε την 
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εισαγωγή καινοτόµων τεχνολογιών ακρίβειας στη γεωργία. Η µείωση των εισροών έχει 

ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης και 

ταυτόχρονα την ελάττωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Επίσης ιδιαίτερο βάρος 

δίνεται στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας  των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν σε 

ένα σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, προκειµένου αυτό να αναπροσαρµόζεται στα 

πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης. Σε γενικές γραµµές η ολοκληρωµένη διαχείριση είναι 

ένα σύστηµα οργάνωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης που περιλαµβάνει την Ορθή 

Γεωργική Πρακτική, την Ασφάλεια και την Υγιεινή των Εργαζοµένων, την Ασφάλεια 

των Προϊόντων, την Ιχνηλασιµότητα και τις Φιλοπεριβαλλοντικές ∆ράσεις.  

Με τον όρο Ορθή Γεωργική Πρακτική νοείται η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων και η ορθή χρήση των εισροών µε σκοπό την εξασφάλιση της 

οικονοµικής βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης και της αειφορίας. Ως  

ιχνηλασιµότητα ορίζεται η ικανότητα να προσδιορίζεται η θέση όπου παράχθηκε το 

γεωργικό προϊόν και το ιστορικό του µετά την παραγωγή του, µε τη βοήθεια διαδικασιών 

συγκεκριµένης καταγραφής και ταυτοποίησης.  

Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι ενέργειες και οι καταγραφές που απαιτεί το σχέδιο 

διαχείρισης  της φυτοπροστασίας [8]. Συγκεκριµένα οι καταγραφές  που απαιτούνται για 

τις εφαρµογές των φυτοπροσταστευτικών προϊόντων µας δίνουν χρήσιµες πληροφορίες 

για τις ενώσεις που έχει εκτεθεί το κάθε άτοµο, τη χρονική διάρκεια της έκθεσης, το είδος 

της ένωσης, τη συγκέντρωση και τη συνολική ποσότητα των ενώσεων στις οποίες 

εκτέθηκε. Παράλληλα καταγράφονται τόσο τα ατοµικά µέσα προστασίας που ελήφθησαν 

όσο και οι συνιστώµενες διαδικασίες ασφαλούς χειρισµού των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Η φύλαξη των φυτοπροστατευτικών µέσων γίνεται µε βάση συγκεκριµένες 

απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης,  τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληροί ο χώρος αυτός, τις κατάλληλες επισηµάνσεις και τις ενέργειες σε 

περίπτωση δηλητηρίασης. Οι αναλύσεις για υπολείµµατα φυτοπροσταστευτικών 

προϊόντων αποτελούν επίσης µια βασική απαίτηση του συστήµατος προκειµένου να 

διασφαλιστεί η καταλληλότητα του προϊόντος για τη διάθεσή του στην αγορά και να 

ελεγχθεί η αποδοτικότητα του συστήµατος.  Επίσης σε ό,τι αφορά την υγεία, την 

ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζόµενων δίνεται  ιδιαίτερη σηµασία: 1) Στην 

παρακολούθηση της υγείας των χειριστών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων  βάση 

συγκεκριµένου σχεδίου και 2) Στην  διαρκή ενηµέρωση τους σε κρίσιµα θέµατα.      

Τα προαναφερθέντα δεδοµένα µπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασµό 

επιδηµιολογικών µελετών, στην πρόληψη των περιστατικών οξειών δηλητηριάσεων,  
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Πίνακας 2.1.  Συγκεντρωτικά στοιχεία  εφαρµογής του συστήµατος της Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης [ΙΙ]. 

Α/Α Καλλιέργεια Στρέµµατα Παραγωγοί Αγροτεµάχια 
Μέση Ετήσια 

Παραγωγή 
(τόνοι) 

1 Ακτινίδιο 1154 154 197 3.000 

2 Βιοµηχανικό 
Ροδάκινο* 4134 359 846 13.228 

3 Βιοµηχανικό 
Ροδάκινο 17367 1399 3493 57.311 

4 
Επιτραπέζιο 
ροδάκινο & 
νεκταρίνι 

13626 1195 3088 38.153 

5 Βερίκοκο* 340 43 62 680 

6 Βιοµηχανική 
Τοµάτα 436 5 11 3.052 

7 Επιτραπέζια 
Σταφύλια* 2451 137 337 4.167 

8 Επιτραπέζια 
Σταφύλια 88 17 15 220 

9 Οινοποιήσιµα 
Σταφύλια* 318 9 23 318 

10 Βιοµηχανικά 
Αχλάδια 665 49 66 1.663 

11 Μήλα* 138 2 10 552 

12 Σκόρδα* 208 15 15 135 

13 Αγγούρια 
Θερµοκηπίου* 2,9 1 1 80.000 (τεµ) 

14 Αµύγδαλα* 3945 133 332 2.367 
 

* σε  εξέλιξη της διαδικασίας πιστοποίησης   

 

στην πρόληψη της εκδήλωσης δυσµενών χρόνιων τοξικολογικών επιδράσεων που ενέχει 

η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων ασφαλών για τον καταναλωτή µε την ελάχιστη δυνατή 

επιβάρυνση για το περιβάλλον. Συγκεντρωτικά στοιχεία για την εφαρµογή της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης στην Ελλάδα δίνονται στον πίνακα 2.1.  
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2.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Η βιολογική γεωργία δεν σηµαίνει µόνο απαγόρευση στην χρησιµοποίηση συνθετικών 

φυτοπροστατατευτικών ενώσεων και αλληλοπαθητικών ζωοφαρµάκων αλλά και µία 

ολιστική φιλοσοφική προσέγγιση µε στόχους: 1) Την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

ποιότητας χωρίς κατάλοιπα χηµικών ενώσεων 2) Την ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής 

φιλικών προς το περιβάλλον 3) Την εφαρµογή καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς 

το περιβάλλον. Το νοµικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία στηρίζεται στους 

Κανονισµούς 2092/91/ΕΟΚ και 1804/99/ΕΚ [9,10]. Η ενσωµάτωση τους στην Ελληνική 

νοµοθεσία έγινε µε την ΚΥΑ 332221/11.01.2001 (ΦΕΚ10Β΄) όπως τροποποιήθηκε µε 

την ΚΥΑ 351178/26.03.2001(ΦΕΚ381Β) [11,12].  

 Βασικός στόχος της φυτοπροστασίας στη  βιοκαλλιέργεια  είναι η αποκατάσταση 

της οικολογικής ισορροπίας, η επίτευξη της οποίας καθιστά τον πληθυσµό των επιζήµιων 

εντόµων και παθογόνων σε τέτοια επίπεδα, ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα 

οικονοµικής σηµασίας από προσβολές. Η σωστή εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών 

(κλάδεµα, λίπανση, άρδευση) και η προστασία των ωφέλιµων οργανισµών βοηθούν προς 

την επίτευξη του παραπάνω στόχου.  Με τον τρόπο αυτό δίνεται βάση στην  πρόληψη και 

την αποτροπή των ασθενειών και όχι στον έλεγχό τους.  Επεµβάσεις στον αγρό γίνονται 

µόνο όταν θεωρείται απολύτως αναγκαίο και µε τη χρήση βιολογικών σκευασµάτων ή 

εντοµοκτόνων που επιτρέπονται από τον κανονισµό βιολογικών προϊόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Το 0.63% της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης, δηλαδή περίπου 220.000στρ, 

έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα στο σύστηµα της βιολογικής καλλιέργειας. Οι βασικές 

πιστοποιούµενες καλλιέργειες είναι: 1) Η ελιά για παραγωγή λαδιού σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 50% της συνολικής έκτασης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει και την 

τεράστια σηµασία που έχει η παραγωγή ελιών αρχικά και ελαιόλαδου στη συνέχεια στο 

οποίο να µην ανιχνεύονται υπολείµµατα απαγορευµένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων   

2) Τα εσπεριδοειδή 3) Το αµπέλι για κρασί 4) Τα σιτηρά 5) Τα οπωρολαχανικά.  

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένα από τα επιτρεπτά προς χρήση 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τον έλεγχο των παράσιτων και των ασθενειών των 

φυτών: Παρασκευάσµατα µε βάση πυρεθρίνες, γή διατόµων,  παρασκευάσµατα µε βάση 

τη µεταλδεύδη που περιέχουν απωθητικό για ανώτερα ζωικά είδη -και εφόσον 

χρησιµοποιούνται µέσα σε παγίδες-, Θείο, Βορδιγάλειος πολτός, Βουργούνδιος πολτός, 
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καλλιούχος σάπων, παρασκευάσµατα φεροµονών, παρασκευάσµατα του Bacillus 

thurungiensis, φυτικά και ζωικά έλαια, παραφινέλαιο κ.α. 

 Η βιολογική γεωργία αποτελεί ένα πολλά υποσχόµενο µοντέλο καλλιέργειας που 

όµως πρέπει να αντιµετωπίσει ορισµένες αδυναµίες του οι οποίες συνίστανται κυρίως 

στις εξής :  

i) Τη µη ικανοποιητική, σε αρκετές περιπτώσεις, αντικατάσταση των συνθετικών 

εισροών σε βάρος των αποδόσεων και της ποιότητας παραγωγής  

ii) Την περιβαλλοντικά µη αποδεκτή και µερικές φορές επικίνδυνη χρησιµοποίηση 

οργανικών λιπασµάτων  

iii) Την ανεπαρκή φροντίδα για προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού 

τοπίου  

iv) Τη µειωµένη πληρότητα των απαιτήσεων σε θέµατα έλεγχου της υγείας των 

αγροτών από τη χρήση των προτεινόµενων ενώσεων. 

 

2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

  

Είναι γεγονός πως οι καταναλωτές των ανεπτυγµένων χωρών στρέφουν πλέον το 

αγοραστικό τους ενδιαφέρον σε αγροτικά προϊόντα που εξασφαλίζουν ποιότητα και 

ασφάλεια στη διατροφή τους, γεγονός το οποίο έχει άµεση επίδραση στην 

διαφοροποίηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων [13]. Οι εξελίξεις στην ΚΑΠ 

(Κοινή Αγροτική Πολιτική) εκφράζουν τις νέες τάσεις των καταναλωτών και ολόκληρης 

της  ευρωπαϊκής κοινωνίας για παραγωγή  ποιοτικών προϊόντων µε ταυτόχρονο σεβασµό 

στο περιβάλλον [14].  Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί ο στόχος της βιωσιµότητας της 

Ελληνικής γεωργίας κρίνεται αναγκαία η προσαρµογή της σε νέα καλλιεργητικά 

συστήµατα µε βασικό χαρακτηριστικό τους τη διασφάλιση της ποιότητας. Κάτι τέτοιο θα 

γίνει εφικτό µε την υιοθέτηση συστηµάτων-προτύπων που είναι διεθνώς καθιερωµένα και 

αποδεκτά.  

 Η διασφάλιση ποιότητας περιλαµβάνει ένα σύνολο προγραµµατισµένων ή 

συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα ότι ένα 

προϊόν ή υπηρεσία πληροί ορισµένες προδιαγραφές. Τα βασικά πλεονεκτήµατα από τη 

διασφάλιση της ποιότητας στα αγροτικά προϊόντα είναι τα εξής:  

 Αύξηση της εµπιστοσύνης των αγοραστών προς τα συγκεκριµένα προϊόντα. Για 

παράδειγµα προϊόντα που είναι πιστοποιηµένο ότι είναι απαλλαγµένα από 
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υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ενώσεων τυγχάνουν της αυξηµένης 

προτίµησης των καταναλωτών.   

 Πληρέστερη κάλυψη των απαιτήσεων των καταναλωτών µε τη σταθερή ποιότητα 

των προϊόντων.    

 Σηµαντική βελτίωση της αγοραστικής εικόνας του παραγόµενου προϊόντος και 

έµµεσα της περιοχής παραγωγής του. Στο γεγονός αυτό συνηγορεί  και το ότι το  

προϊόν παράγεται µε διαδικασίες που σέβονται το περιβάλλον.  

 ∆ιευκόλυνση της διείσδυσης  των προϊόντων σε νέες αγορές  

 Αύξηση των εσόδων των παραγωγών καθώς: 1) µειώνεται το κόστος των τελικών 

προϊόντων λόγω σταδιακής µείωσης των ελαττωµατικών µονάδων και 2) 

αυξάνεται η εµπορική αξία των προϊόντων.    

Το κόστος της ποιότητας συνίσταται από δύο βασικά τµήµατα, το κόστος ελέγχου 

που περιλαµβάνει το κόστος πρόληψης και το κόστος εκτίµησης, και το κόστος 

αποτυχίας του ελέγχου που περιλαµβάνει το κόστος των εσωτερικών αστοχιών και το 

κόστος των εξωτερικών αστοχιών. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση του 

ελέγχου για υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ενώσεων είναι το κόστος της εκτίµησης 

το οποίο είναι το κόστος που απαιτείται για να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 

ποιότητας. Προκειµένου λοιπόν να υπάρχει η βεβαιότητα ότι το παραγόµενο προϊόν µιας 

οµάδας παραγωγών εκπληρώνει ορισµένες προδιαγραφές ασφαλείας και συγκεκριµένα 

είναι απαλλαγµένο από ανεπίτρεπτα επίπεδα συγκεντρώσεων υπολειµµάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  αντικειµενικό τµήµα της παραγωγής υπόκειται σε 

εργαστηριακό έλεγχο.  

  Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η ιδιαίτερη σηµασία που έχει για την Ελληνική 

γεωργία:1) η παραγωγή προϊόντων ποιότητας όπως το ελαιόλαδο από βιολογική 

καλλιέργειας ελιάς και τα ροδάκινα από ολοκληρωµένη διαχείριση, και 2) ο έλεγχος για 

υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τόσο στα πλαίσια των καλλιεργητικών 

συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας όσο και στη συµβατική γεωργία.  
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3  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται οι φυτοπροστατευτικές ενώσεις 

είναι τα εντοµοκτόνα, τα µυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα ακαρεοκτόνα [15]. Στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται µια επιγραµµατική  αναφορά των κυριοτέρων οµάδων στις οποίες 

ανήκουν οι ενώσεις των εντοµοκτόνων και των µυκητοκτόνων καθώς αυτές θα µας 

απασχολήσουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέµα των υπολειµµάτων. Επίσης παρατίθενται 

στοιχεία που αφορούν τις βασικές µορφές τυποποίησης των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων καθώς και ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που τις 

χαρακτηρίζουν.  

Από τη στιγµή που µια φυτοπροστατευτική ένωση βρεθεί επί ή εντός ενός 

αγροτικού προϊόντος δέχεται την επίδραση ποικίλων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν 

τη διάρκεια παραµονής των υπολειµµάτων της. Επειδή η  γνώση των παραγόντων αυτών, 

όχι µόνο στο σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης αλλά και στη συµβατική 

καλλιέργεια, είναι απαραίτητη προκειµένου να παραχθούν αγροτικά προϊόντα ασφαλή 

για τον καταναλωτή µε ταυτόχρονο σεβασµό προς το περιβάλλον, γίνεται µια σύντοµη 

παράθεσή τους στο παρόν κεφάλαιο.  

 

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

3.2.1. Εντοµοκτόνα  

 

Για την αντιµετώπιση των εντοµολογικών εχθρών χρησιµοποιούνται κυρίως οι 

ακόλουθες οµάδες χηµικών ενώσεων: Ι) Οργανοφωσφορικά: Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν ενώσεις επαφής και διασυστηµατικές. Ιδιαίτερη αναφορά για τη συγκεκριµένη 

κατηγορία θα γίνει στη συνέχεια. ΙΙ) Οργανοχλωριοµένα: Εµφανίζουν µεγάλη 

σταθερότητα στο περιβάλλον και αθροιστικές ιδιότητες στο λιπώδη ιστό των  εντόµων 

και άλλων ζωικών εχθρών. Λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων προκαλούν µόνιµες βλάβες 

και σε πολλές περιπτώσεις είναι καρκινογόνα. Γενικώς η τοξικότητα τους ποικίλει 

ανάλογα µε το βαθµό χλωρίωσής τους [16,17]. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην 

απαγόρευση της χρήσης τους σχεδόν στο σύνολό τους από το 1973. ΙΙΙ) Καρβαµιδικά: 
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Μια επίσης από τις πιο σηµαντικές οµάδες εντοµοκτόνων. Εκτός από ορισµένες 

εξαιρέσεις έχουν σε σηµαντικό βαθµό διασυστηµατική δράση. ΙV) Συνθετικές πυρεθρίνες: 

Πρόκειται για µη διασυστηµατικά εντοµοκτόνα µέτρια υπολειµµατικής δράσης [18] V) 

Παράγωγα βενζουλουρίας: Είναι γνωστά και ως ρυθµιστές ανάπτυξης των εντόµων. VI) 

Εντοµοκτόνα διαφόρων χηµικών οµάδων: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως 

ορισµένα νεότερα εντοµοκτόνα που ανήκουν σε διάφορες χηµικές οµάδες και έχουν 

διαφορετικό τρόπο δράσης. VII) Πολτοί: Πρόκειται για γαλακτώµατα ή 

γαλακτωµατοποιήσιµα σκευάσµατα ελαίων, συνήθως ορυκτέλαιου, παραφινέλαιου ή 

ανθρακέλαιου. Θεωρούνται σχετικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο, ενώ δεν έχουν 

καθοριστεί ανώτατα ανεκτά  όρια υπολειµµάτων τους από καµία χώρα.   

 

3.2.2. Μυκητοκτόνα 

 

Για την αντιµετώπιση των µυκητολογικών προσβολών χρησιµοποιούνται κυρίως 

οι ακόλουθες οµάδες µυκητοκτόνων [19,20]: 

I. Ανόργανα µυκητοκτόνα: Στην κατηγορία αυτή ανήκει το θείο, το οποίο αποτελεί 

και την πρώτη ουσία που χρησιµοποιήθηκε σαν µυκητοκτόνο, και οι ενώσεις χαλκού.  

II. Οργανοµεταλλικά µυκητοκτόνα:  Στη συγκεκριµένη κατηγορία συναντάµε τα 

οργανικά υδραργυρούχα, η χρήση των οποίων στη χώρα µας  έχει απαγορευτεί από το 

1974 και τα οργανοκασσιτερούχα. 

III. Οργανικά µε µη εξειδικευµένη δράση: 

1) ∆ειθιοκαρβαµιδικά: Από την αποικοδόµηση των µόνο άλκυλο-

διθειοκαρβαµιδικών κατά τη βιοµηχανική παραγωγή τους ή κατά την αποθήκευσή 

τους σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλής θερµοκρασίας και υγρασίας αλλά ιδιαίτερα κατά 

τη διαδικασία θερµικής επεξεργασίας στη διάρκεια της µεταποίησης, σχηµατίζονται 

καρκινογόνοι µεταβολίτες η αιθυλενουρία (ETU) και η προυπυλενοθειουρία (PTU) 

για τα αιθυλένο- ή προπυλένο-δις-διθειοκαρβαµιδικά αντίστοιχα. Στα εµπορικά 

σκευάσµατα υπάρχει περιορισµός στην περιεκτικότητά τους στους δύο αυτούς 

βασικούς µεταβολίτες [21]. 

2) Φθαλµίδια και σουλφαµίδια: Αποτελεί τη δεύτερη πιο σηµαντική οµάδα 

προστατευτικών µυκητοκτόνων µετά την προηγούµενη. Για τα φθαλµίδια έχουν 

αναγνωριστεί µεταλλαξιγόνες επιδράσεις και η χρήση µερικών όπως το captafol έχει 

ήδη απαγορευθεί [22].  
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3) Κινόνες: Η µόνη ένωση της συγκεκριµένης κατηγορίας που κυκλοφορεί στη χώρα 

µας είναι το Dithianon το οποίο βρίσκει εφαρµογή σε δενδρώδεις καλλιέργειες.  

4) Παράγωγα υδροξυκινολίνης: Οι ενώσεις της κατηγορίας αυτής χρησιµοποιούνται 

κυρίως στο αµπέλι, στα κηπευτικά και στον καπνό, όπως επίσης και σαν 

απολυµαντικά σπόρων, σποράς σιτηρών και κηπευτικών. 

5) Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες και δικαρβοξιµιδικά: Η ταξινόµηση στην ίδια 

οµάδα βασίστηκε σε δύο κοινές ιδιότητες: α) στην ύπαρξη διασταυρωτής 

ανθεκτικότητας µεταξύ των ενώσεων που ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία και 

β) στην παρατηρούµενη γενετική δραστικότητα που προκαλούν (θραύσεις ή 

αποχωρισµό χρωµατοσωµάτων).  

6) Επιφανειοδραστικά (γουανιδίνες): Οι ενώσεις της κατηγορίας αυτής εκτός των 

λοιπών εφαρµογών τους είναι χρήσιµες και για την αντιµετώπιση µετασυλλεκτικών 

σήψεων καρπών εσπεριδοειδών.  

7)  Λοιπά οργανικά προστατευτικά. 

IV. Οργανικά µε εξειδικευµένη δράση:   

1) Καρβοξαµιδικά: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πρώτες διασυστηµατικές 

ενώσεις που ανακαλύφθηκαν το 1966 ( carboxin και oxicarboxin).  

2) Βενζιµιδαζολικά:  Στην κατηγορία αυτή ανήκει το benomyl το οποίο σε υδατικό 

διάλυµα υδρολύεται στο σταθερό παράγωγο αυτού το methyl-benzimidazole-

carbamate (MBC) το οποίο κυκλοφορεί και σαν φυτοπροστατευτικό σκεύασµα µε την 

ονοµασία carbendazim. Επίσης και το thiophanate methyl που ανήκει στην κατηγορία 

αυτή µετατρέπεται σε carbendazim [23]. Η χρήση τους εκτός από τη πιθανή 

µεταλλαξιογόνο δράση ενέχει και τον κίνδυνο της ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών 

διαφόρων µυκήτων.   

3) Φαινυλοκαρβαµιδικά: Αρχικά οι ενώσεις της κατηγορίας αυτής είχαν 

χρησιµοποιηθεί ως ζιζανιοκτόνα και στη συνέχεια ανακαλύφθηκε η µυκητοκτόνος 

δράση. 

4) 2-Αµινοπυριµιδινικά:  Οι ενώσεις της κατηγορίας αυτής εµφανίζουν 

εξειδικευµένη ωιδιοκτόνο δράση.  

5) Παρεµποδιστές βιοσύνθεσης εργαστερόλης: Πρόκειται για τη σηµαντικότερη και 

πολυπληθέστερη οµάδα διασυστηµατικών µυκητοκτόνων. 

6) Οργανοφωσφορικά   

7) Φαινυλαµίδια: Πρόκειται για διασυστηµατικές ενώσεις.   

8) Ισοξαζόλες: Η µόνη ένωση της συγκεκριµένης κατηγορίας είναι η hymexazol.  
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9) Καρβαµιδικά:   Συνήθως εµφανίζουν γρήγορο µεταβολισµό εντός του φυτού. 

10 ) Μορφολίνες    

 11) Ακεταµίδια: Η µόνη ένωση της κατηγορίας αυτής που χρησιµοποιείται στην 

Ελλάδα είναι η cymoxanil ένα τοπικά διασυστηµατικό µυκητοκτόνο. Παρουσιάζει 

γρήγορο µεταβολισµό εντός των φυτών.   

12) Στροµπιλουρίνες: Εµφανίζουν προληπτική και θεραπευτική δράση µε διάρκεια 

περίπου 12-14 µέρες.  

 13) Ανιλινοπυριµιδίνες: Χαρακτηρίζονται από θεραπευτική και εξοντωτική δράση 

και χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική υπολειµµατικότητα.  

14) Υδροξυανιλίδες: Πρόκειται για µια νέα οµάδα µε εκπρόσωπο το fenhexamid.  

15) Φαινυλοπυριδιναµινές: Μοναδικός εκπρόσωπος της κατηγορίας είναι το 

fluazinam.    

16) Κινολίνες: Πρόκειται για νέα οµάδα µυκητοκτόνων µε βασικό εκπρόσωπο  το 

quinoxyfen που παρουσιάζει αξιόλογη υπολειµµατική δράση.  

17) Καρβαµιδικά αµίδια αµινοξέος: Το iprovalicarb αποτελεί µοναδικό εκπρόσωπο 

της συγκεκριµένης οµάδας µε υπολειµµατική δράση 10-12 ηµέρες.   

18) Αντιπαθογονικές ενώσεις: ∆ρουν µόνο in vivo παρεµποδίζοντας την είσοδο του 

παθογόνου στο φυτό ή ενισχύοντας την άµυνά του.  

19) Αντιβιοτικά: Είναι προϊόντα µεταβολισµού µικροοργανισµών µε δράση εναντίον 

µυκήτων και βακτηρίων. Κατά κανόνα τα αντιβιοτικά είναι διασυστηµατικά.  

20) Μικροβιακά σκευάσµατα: Μοναδικός εκπρόσωπος της κατηγορίας στη χώρα µας 

είναι ο Tricoderma harzianum.  

 

3.3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Στην ελληνική αγορά διατίθενται περίπου 1700 σκευάσµατα φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, διαφόρων µορφών, που περιέχουν περίπου 450 δραστικές ουσίες [24]. Η 

επικινδυνότητα µιας δραστικής ουσίας ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τόσο για τον 

άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, συνήθως ποικίλει πολύ ανάλογα µε τη µορφή του 

σκευάσµατος και τη µέθοδο εφαρµογής του. Γενικά οι φυτοπροστατευτικές ενώσεις 

κυκλοφορούν στην αγορά µε τη µορφή µειγµάτων µε διάφορες άλλες ουσίες όπως είναι 

οι διαλύτες, οι προσθετικές ενώσεις κτλ. και ονοµάζονται σκευάσµατα. Η διαδικασία 

παρασκευής του σκευάσµατος είναι γνωστή σαν τυποποίηση.  
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Με την τυποποίηση επιδιώκεται η παραγωγή ενός σκευάσµατος που κάνει 

ευκολότερη και ασφαλέστερη τη χρήση της δραστικής ουσίας. Όπως είναι γνωστό καµία 

δραστική  ένωση δεν µπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσµατική στον αγρό από ότι της 

επιτρέπει το είδος της τυποποίησης που έχει υποστεί [25]. Σε ό,τι αφορά τις υγρές µορφές 

σκευασµάτων εµφανίζουν το µειονέκτηµα της διαχείρισης των κενών συσκευασίας και 

της αδυναµίας επανασυλλογής σε περίπτωση διαρροής.  Ταυτόχρονα  όµως έχουν 

σηµαντικό πλεονέκτηµα σε ότι αφορά την ευκολία της διαχείρισής τους από τους 

ψεκαστές και κατά συνέπεια την αποφυγή λαθών στη δοσολογία κατά το χειρισµό τους. 

Μεταξύ των διαφόρων µορφών υγρών σκευασµάτων υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στην ασφάλεια για το χρήστη και το περιβάλλον, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά 

την επιλογή. Οι στερεές µορφές σκευασµάτων πλεονεκτούν έναντι των υγρών κυρίως στο 

θέµα της διαχείρισης των κενών συσκευασίας. Παρόλα αυτά εµφανίζουν µειονεκτήµατα 

σε ό,τι αφορά το θέµα της ευκολίας χρήσης αλλά και της σταθερότητας του ψεκαστικού 

µείγµατος. 

Οι κυριότερες µορφές σκευασµάτων που κυκλοφορούν σήµερα είναι: Εναιώρηµα 

µικροκαψουλών (Capsule Suspension-CS), σκόνη επίπασης (Dusting Powders-DP), 

σκόνη για ξηρή επένδυση σπόρων (Seed Dresser-SD), γαλακτοποιήσιµο υγρό 

(Emulsifiable Conscentrate-EC), γαλάκτωµα (λάδι σε νερό) (Emulsion in Water-EW), 

εναιωρηµατοποιήσιµο για επένδυση σπόρων (Flowable Seeds-FS), καπνογόνο 

(Fumigants-FU), κοκκώδες (granular-GR), εναιωρηµατοποιήσιµο υγρό (συµπύκνωµα)  

(Suspension Concentrate-SC), εναιωρηµατοποιήσιµο γαλάκτωµα (Suspo Emulsion-SE), 

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (Water Soluble Granules WSG), υδατοδιαλυτό υγρό (Soluble 

Liquid-SL), υδατοδιαλυτή σκόνη (Solube Powder-SP), δισκία TB(Tablets), βρέξιµοι 

(εναιωρηµατοποιήσιµοι) κόκκοι (Water Dispersible granules-WG), βρέξιµη σκόνη 

(Wettable Powder-WP).  

Η πλειονότητα των ενώσεων που µελετήσαµε διατίθεται µε τη µορφή του 

γαλακτοποιήσιµου υγρού και για το λόγο αυτό θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στη 

συγκεκριµένη κατηγορία σκευάσµατος. Η προαναφερόµενη µορφή επιλέγεται κυρίως για 

την τυποποίηση υγρών δραστικών, αδιάλυτων στο νερό. Οι οργανικοί διαλύτες που 

χρησιµοποιούνται για τη διάλυση της ένωσης, όπως για παράδειγµα αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες, ξυλόλιο κτλ, κατατάσσουν τα σκευάσµατα της κατηγορίας αυτής από 

τα λιγότερο ασφαλή για το χρήστη. Συνήθως η περιεκτικότητά τους σε οργανικές ενώσεις 

κυµαίνεται µεταξύ 20 και 50% w/v. Πρέπει να αναφερθεί ότι ορισµένες ενώσεις όπως το 

carbaryl δεν τυποποιούνται µε αυτή τη µορφή γιατί είναι διαλυτές σε διαλύτες των 
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οποίων το κόστος είναι απαγορευτικό. Μετά την ανάµειξη του σκευάσµατος µε το νερό 

σχηµατίζεται το γαλάκτωµα τύπου έλαιο σε νερό o/w (oil/water) και η δραστική ουσία 

βρίσκεται στην ελαιώδη φάση. Σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν τη σταθερότητα 

του γαλακτώµατος εκτός της µικρής ενδοεπιφανειακής τάσης των δύο φάσεων είναι το 

pH και η σκληρότητα του νερού που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του ψεκαστικού 

µείγµατος, οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των συστατικών, οι συνθήκες θερµοκρασίας, 

φωτός κτλ. Η τελική συγκέντρωση των γαλακτοµατοποιητικών ουσιών κυµαίνεται από 5-

10% w/w. Συνήθως τα σκευάσµατα αυτά εφαρµόζονται µε ψεκασµούς µεγάλου όγκου 

µετά από αραίωση στο 5% ή στο 1% v/v [26]. 

 

3.4 ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΩΣΕΙΣ 

 

Πρόκειται για µια από τις πιο σηµαντικές κατηγορίες των φυτοπροστατευτικών 

ενώσεων. ∆ιακρίνονται από µια µεγάλη ποικιλία δράσεων µε αυτή της εντοµοκτόνου να 

αποτελεί την πλέον σηµαντική. Και οι τρεις ενώσεις που µελετήθηκαν στην παρούσα 

εργασία, δηλαδή  dimethoate,  fenthion και  parathion-methyl, ανήκουν στην κατηγορία 

αυτή. Χαρακτηρίζονται από ισχυρή δράση µικρής χρονικής διάρκειας, κατά κανόνα 

διασπώνται γρήγορα σε µη τοξικά προϊόντα και δρουν µέσω δέσµευσης της 

χοληνεστεράσης η οποία είναι απαραίτητη για τη µετάδοση νευρικών ερεθισµάτων. Με 

βάση τη χηµική δοµή όλα τα οργανοφωφορικά είναι λιποδιαλυτοί εστέρες του 

φωσφορικού οξέως (H3PO4) µε διάφορους συνδυασµούς οξυγόνου, άνθρακα, θείου και 

αζώτου συνδεδεµένων µε φώσφορο. Στον πίνακα 3.1 δίνονται οι οργανοφωσφορικές 

εντοµοκτόνες φυτοπροστατευτικές ενώσεις που έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην 

Ελλάδα, ο αριθµός και το είδος των σκευασµάτων που κυκλοφορούν για κάθε µια 

ξεχωριστά και η σήµανση σε ότι αφορά την τοξικότητα για τον άνθρωπο και τους 

υδρόβιους οργανισµούς. 

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των οργανοφωσφορικών ως γεωργικά 

φάρµακα είναι: 1) Ευρύ φάσµα δράσης και ισχυρή δράση κατά των εχθρών των φυτών 2) 

Είναι σχετικά ασταθή στο περιβάλλον και διασπώνται σχηµατίζοντας µη τοξικές ουσίες 

για τον άνθρωπο και τα ζώα 3) Χαµηλή δοσολογία ουσιών ανά µονάδα περιοχής 

εφαρµογής 4) ∆ιασυστηµατική δράση µεγάλου αριθµού ενώσεων 5) Σχετικά γρήγορος 

µεταβολισµός στους σπονδυλωτούς οργανισµούς και απουσία συσσώρευσης στο σώµα  

καθώς και χαµηλή χρόνια τοξικότητα 6) Ταχεία δράση εναντίον των εχθρών των 
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Πίνακας 3.1. Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά εγκεκριµένων στην Ελλάδα 

οργανοφωσφορικών δραστικών ουσιών µε εντοµοκτόνο δράση.  

α/α ∆ραστική ουσία 
Αριθµός εµπορικών 

σκευασµάτων 
Μορφή 

σκευασµάτων 

Σήµανση 
τοξικότητας για 

τον άνθρωπο 
1 acephate 14 SL Xn, 
2 azinphos methyl 20 EC, SC,WP T, PTY 
3 cadusafos 3 EW, GR, CS Xn,TY 
4 chlormephos 1 GR T,TY 
5 chlorpyrifos EC 30 EC T Xi,PTY 
6 chlorpyrifos GR 11 GR Xn,PTY 
7 chlorpyrifos WG 1 WG Xn,PTY 
8 chlorpyrifos WP 4 WP Xi,PTY 

9 
chlorpyrifos 

1 EC Xi,PTY 
10 demeton S methyl 2 EC T,TY 
11 diazinon 20 GR,FU,WP,EC Xn,TY 
12 dichlorvos 4 EC,SL T,TY 
13 dichlorvos  7 2 EC,L Xn,- 
14 dimethoate 23 EC Xn-Xi, BY 
15 disulfoton 2 GR T, PTY 
16 ethion 4 EC T,BY 
17 ethoprop EC 1 EC T+,TY 
18 ethoprop GR 1 GR Xn,BY 
19 fenamiphos CS 1 CS Xn,PTY 
20 fenamiphos EC 1 EC T+,PTY 
21 fenamiphos GR 1 GR T,TY 
22 fenitrothion 2 EC Xn,TY 
23 fenitrothion CS 1 CS _,TY 
24 fenthion 1 EC Xn,- 
25 formothion 1 EC Xn,- 
26 heptenophos 1 EC T,TY 
27 malathion 16 EW,EC,WP Xn-Xi, PTY 
28 malthion 1 DP 4 DP _,TY 
29 malthion DP 17 DP _,TY 
30 mecarbam 1 EC T,BY 
31 methamidophos 19 SL T+,BY 
32 methidathion 4 EC,WP T,TY 
33 monocrotophos 19 SL T+,TY 
34 omethoate 1 EC T+,TY 
35 parathion methyl 25 EC T+,TY 

36 
parathion methyl  

CS 2 CS _,PTY 

37 
parathion methyl  

GR 1 GR T,TY 
38 phorate 19 GR T,TY 
39 phosalone 5 WP,EC Xn-Xi,TY 
40 phosmet 9 EC,DP,SC,WP Xn-Xi, PTY 
41 phosphamidon 1 SCW T,TY 

methyl 
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42 
pirimiphos methyl 

DP 1 DP Xi,TY 

43 
pirimiphos methyl 

EC 2 EC Xi,TY 

44 
pirimiphos methyl 

FU 1 FU Xi,TY 
45 profenophos 1 EC Xn-Xi, PTY 
46 quinalphos 4 EC T,PTY 
47 terbufos 5 GR T+,PTY 
48 thiometon 1 EC Xn,- 
49 triazophos 1 EC T,TY 

- : χωρίς σήµανση, Xi : Ερεθιστικό ,Xn: Επικίνδυνο, T: Τοξικό, T+: ∆ηλητήριο 

 

καλλιεργειών. Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα των ενώσεων της κατηγορίας αυτής 

είναι η σχετικά υψηλή οξεία τοξικότητα στα σπονδυλωτά, γεγονός που συνεπάγεται την 

απαίτηση για κατάλληλα µέτρα προστασίας κατά την εφαρµογή.  

Μεγάλος αριθµός επαγγελµατικών αλλά και από ατύχηµα δηλητηριάσεων 

προκαλούνται από οργανοφωσφορικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι δηλητηριάσεις δε 

γίνονται µόνο µετά από κατάποση ή εισπνοή, αν και οι ενώσεις αυτές δεν απορροφούνται 

αρκετά γρήγορα µέσω των βλεννογόνων µεµβρανών του πεπτικού συστήµατος και µέσω 

του αναπνευστικού συστήµατος, αλλά και µε απορρόφηση µέσω του δέρµατος η οποία 

είναι αρκετά γρήγορη. Στη συνέχεια µεταφέρονται στο αίµα και από εκεί στους ιστούς 

του σώµατος [27,28,29].  

Πρέπει να αναφέρουµε ότι διάφορα οργανοφωσφορικά φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα δρουν ως µεταλλαξιoγόνα σε κάποιους οργανισµούς γεγονός που αυξάνει την 

πιθανότητα να προκαλούν µετάλλαξη γενετικών κυττάρων και καρκινογένεση στον 

άνθρωπο. Κάτι τέτοιο όµως δεν έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα [30,31]. 

 

Dimethoate  

Σήµερα υπάρχουν στην Ελλάδα διαθέσιµα 19 εγκεκριµένα σκευάσµατα του 

dimethoate [III]. Στην καλλιέργεια της ελιάς το dimethoate χρησιµοποιείται για  

δολωµατικούς ψεκασµούς µικρού όγκου από το έδαφος ή πολύ µικρού όγκου από αέρος 

και για ψεκασµούς καλύψεως. Η απόσταση µεταξύ τελευταίου ψεκασµού και συγκοµιδής 

για τις συγκεκριµένες ενώσεις είναι 20 ηµέρες. Τα σκευάσµατα του dimethoate   

απαντώνται µε την µορφή γαλακτοποιήσιµου συµπυκνώµατος (EC) και χαρακτηρίζονται 

ως επικίνδυνα, ερεθιστικά για τον άνθρωπο και βλαβερά για τους υδρόβιους 

οργανισµούς.  
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Ο µοριακός τύπος του dimethoate είναι C5H12NO3PS2  και έχει σηµείο τήξεως 

τους 52-52.5 oC. Το τεχνικώς καθαρό αντιδραστήριο έχει γκρί λευκό χρώµα και στερεή 

κρυσταλλική µορφή µε σηµείο ζέσεως τους 43-45 oC. Είναι ευκολοδιάλυτο στους 

περισσότερους οργανικούς διαλύτες και διαλυτό στο νερό σε ποσότητα 25 g/L σε 

θερµοκρασία 21 oC  .Έχει  τάση ατµών 1.1 mPA (25 oC) [23].  

 Τα επίπεδα των υπολειµµάτων του που ανιχνεύονται σε αγροτικά προϊόντα  είναι 

συνήθως χαµηλότερα από 1mg/Kg. Η είσοδος στον ανθρώπινο οργανισµό γίνεται κυρίως 

µέσω της αναπνοής και του δέρµατος. Μελέτες έχουν δείξει ότι απορροφάται γρήγορα 

από το γαστρεντερικό σύστηµα ενώ τα όργανα στα οποία παρατηρούνται αυξηµένες 

συγκεντρώσεις είναι το συκώτι, η χολή, τα νεφρά. Χαρακτηρίζεται από µέτρια οξεία 

τοξικότητα µε παρατηρούµενη, για χορήγηση από το στόµα,  LD50  σε αρουραίους από 

150 µέχρι 400 mg/Kg σωµατικού βάρους. Η θανατηφόρος δόση για τον άνθρωπο 

κυµαίνεται από 50-500mg/Kg σωµατικού βάρους. Η ADI (Acceptable Daily Intake) 

εκτιµάται σε 0.004 mg/Kg σωµατικού βάρους. Τα συµπτώµατα οξείας δηλητηρίασης που 

παρουσιάζει είναι τα τυπικά συµπτώµατα που παρουσιάζουν τα οργανοφωσφορικά. 

Επανειληµµένη ή παρατεταµένη έκθεση του δέρµατος ενδέχεται να προκαλέσει 

δερµατίτιδα. Σαν ένωση παρουσιάζει γρήγορη αποικοδόµηση και δεν εµφανίζει τάση 

σταθερότητας στο περιβάλλον [32].    

 

 Fenthion  

Σήµερα υπάρχει στην Ελλάδα διαθέσιµο µόνο ένα σκεύασµα για το fenthion [III]. 

Η χρήση του αφορά  κυρίως  δολωµατικούς ψεκασµούς εδάφους. Η απόσταση µεταξύ 

τελευταίου ψεκασµού και συγκοµιδής είναι 40 µέρες. Το σκεύασµα του fenthion 

απαντάται µε την µορφή γαλακτοποιήσιµου συµπυκνώµατος (EC) και χαρακτηρίζεται  

ως επικίνδυνο για τον άνθρωπο.  

Ο µοριακός του τύπος fenthion είναι C10H15O3PS2 και έχει σηµείο τήξεως τους 

7.5 oC. Το τεχνικώς καθαρό αντιδραστήριο είναι υγρό ελαιώδες µε κίτρινο-καφέ χρώµα 

µε χαρακτηριστική οσµή σκόρδου µε σηµείο ζέσεως τους 87 oC σε 0.01 mm Hg.  Είναι 

ευκολοδιάλυτο στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες και διαλυτό στο νερό σε  

ποσότητα 2 mg/L στους 20 oC.  Έχει  τάση ατµών 4.4 mPA (20 oC) [23].  

 Η είσοδος στον ανθρώπινο οργανισµό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του 

δέρµατος και της αναπνοής. Τα συµπτώµατα της οξείας δηλητηρίασης που 

παρουσιάζονται είναι τα τυπικά συµπτώµατα που εµφανίζουν τα οργανοφωσφορικά. Τα 

όργανα στα οποία παρατηρούνται αυξηµένες συγκεντρώσεις είναι το συκώτι και τα 
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νεφρά. Η αποµάκρυνση του από τον οργανισµό γίνεται µε τα ούρα και τα περιττώµατα. Η 

ADI εκτιµάται σε 0.007 mg/Kg σωµατικού βάρους. Χαρακτηρίζεται από µέτρια οξεία 

τοξικότητα µε LD50,  για χορήγηση από το στόµα, από 180 µέχρι 298 mg/kg σωµατικού 

βάρους σε αρουραίους, 150 mg/kg σωµατικού βάρους σε κουνέλια και 88 µε 145 mg/kg 

σωµατικού βάρους σε ποντίκια [33,34].  

 

 Methyl Parathion 

Σήµερα υπάρχουν διαθέσιµα στην Ελλάδα 28   σκευάσµατα του parathion- methyl 

[III]. 25 µε τη µορφή γαλακτοποιήσιµου συµπυκνώµατος  και χαρακτηρίζονται ως 

δηλητήρια για τον άνθρωπο και τοξικά για τους υδρόβιους οργανισµούς. Από τα 

υπόλοιπα 2 απαντώνται µε τη µορφή µικροκαψουλών και χαρακτηρίζονται πολύ τοξικά  

για τους  υδρόβιους οργανισµούς και 1 µε τη µορφή κοκκώδους σκευάσµατος και 

χαρακτηρίζεται τοξικό για τον άνθρωπο και τους υδρόβιους οργανισµούς.  

Ο µοριακός του τύπος είναι C8H10NO5PS και έχει σηµείο τήξεως τους 35-36 oC. 

Το τεχνικώς καθαρό αντιδραστήριο  έχει ένα ανοιχτό µέχρι σκούρο κιτρινωπό καφέ 

χρώµα µε σηµείο ζέσεως τους 29 oC [23]. Είναι ευκολοδιάλυτο στους περισσότερους 

οργανικούς διαλύτες και διαλυτό στο νερό σε ποσότητα 55 mg/l σε θερµοκρασία 20 oC. 

Η πυκνότητα του είναι 1,53 (20 oC) και η τάση ατµών 0.2MPA (20 oC). 

Πρόκειται για ένωση που χαρακτηρίζεται από υψηλή οξεία τοξικότητα. Η LD50 

για λήψη από το στόµα κυµαίνεται από 6 µέχρι 50 mg/kg σωµατικού βάρους  σε 

αρουραίους, από 14.5 µέχρι 19.5 mg/kg σωµατικού βάρους σε ποντίκια και 420  mg/kg 

σωµατικού βάρους σε λαγούς.  Επίσης η LD50 για λήψη από το  δέρµα σε αρουραίους 

είναι 67 LD50 mg/kg σωµατικού βάρους και σε λαγούς 300  mg/kg σωµατικού βάρους. 

Τα συµπτώµατα της οξεία δηλητηρίασης που παρουσιάζονται είναι ανάλογα µε αυτά των 

οργανοφωσφορικών. Σε περίπτωση λήψης από το στόµα η µέγιστη συγκέντρωση στους 

ιστούς του σώµατος παρατηρείται 1 µε 2 ώρες µετά [34,35].  

 

3.5  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Από τη στιγµή που θα απελευθερωθεί µια φυτοπροστατευτική ένωση  µπορεί να 

µεταφερθεί στην ατµόσφαιρα, στα φυτά, το έδαφος και το νερό [36]. Συνήθως βέβαια η 
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ατµόσφαιρα είναι εκείνο το τµήµα του περιβάλλοντος µε το οποίο έρχεται πρώτα σε 

επαφή το µεγαλύτερο τµήµα των φυτοπροστατευτικών ενώσεων αµέσως µετά την 

εφαρµογή τους. Η µορφή της ένωσης µπορεί να είναι αέρια υγρή ή στερεή δηλαδή ατµός, 

µικρά σταγονίδια ή σκόνη αντίστοιχα [37]. Η παρουσία µιας ένωσης στην ατµόσφαιρα 

είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφορά της σε σηµεία διαφορετικά από το 

στόχο λόγω αεροµεταφοράς [38,39].   

 Αρχικά ιδιαίτερη σηµασία έχει ο τρόπος εφαρµογής. Γενικά όσο πιο κοντά στο 

στόχο βρίσκεται η µέθοδος εφαρµογής τόσο µικρότερες απώλειες επιτυγχάνονται και 

τόσο µικρότερη είναι η µόλυνση του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια σηµαντικό ρόλο έχει 

το είδος του σκευάσµατος. Οι σκόνες είναι πιο εύκολο να διαφύγουν στην ατµόσφαιρα 

συγκρινόµενες µε τα σταγονίδια. Επίσης και ανάµεσα στα σταγονίδια παρουσιάζονται 

σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το µέγεθός τους. Σταγονίδια διαµέτρου έως 50µm 

µεταφέρονται εύκολα µε τον αέρα σε απόσταση αρκετών χιλιοµέτρων σε αντίθεση µε 

αυτά που έχουν διάµετρο 100 µm [40].  

Από τη στιγµή  που η φυτοπροστατευτική ένωση καταλήξει στο στόχο της οι 

κύριες αιτίες απωλειών της διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: χηµικές, µηχανικές και 

µικροβιακές.  

Στις χηµικές περιλαµβάνονται η εξάτµιση, η διάσπαση, η διάχυση σε πορώδεις 

επιφάνειες και η διάλυση. Η εξάτµιση µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης σε 

εργαστηριακές συνθήκες εξαρτάται κυρίως από την τάση των ατµών της ουσίας. Η τάση 

των ατµών µας δίνει πληροφορίες για το πόσο σταθερή είναι µια ένωση.  Η χρήση 

λιγότερο πτητικών διαλυτών για την αραίωση της δραστικής ουσίας µειώνει την τάση 

των ατµών και κατά συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια παραµονής της. Σε συνθήκες αγρού η 

εξάτµιση επηρεάζεται κυρίως από τη δόση εφαρµογής, τις καιρικές συνθήκες, το 

υπόστρωµα και κυρίως το είδος του σκευάσµατος γιατί αυτό καθορίζει και τις φυσικές 

ιδιότητες του αποθέµατος που έχει επικαθίσει µε το ψεκασµό. Γενικά έχει παρατηρηθεί 

ότι η εξάτµιση της ένωσης είναι περισσότερο έντονη τις πρώτες µέρες µετά την 

εφαρµογή της και µάλιστα πριν την προσκόλληση στις φυτικές ίνες ή την προσκόλλησή 

της στα κολλοειδή του εδάφους [41,42]. 

Η διάσπαση µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης εξαρτάται από: I) από τη χηµική 

δοµή της δραστικής ουσίας ΙΙ) Την επιφάνεια εφαρµογής ΙΙΙ) Το µέσο αραίωσης IV) Τις 

καιρικές συνθήκες.  

Η διάσπαση µπορεί να οφείλεται σε υδρόλυση εστέρων, οξειδώσεις, αναγωγές 

κτλ. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η φωτοδιάσπαση. Συγκεκριµένα, από τη στιγµή που µία 
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ένωση βρεθεί στην ατµόσφαιρα δέχεται αναπόφευκτα την επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι φυσικοχηµικές της ιδιότητες να 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό και τη συµπεριφορά της. Γενικά οι ακόρεστες 

αρωµατικές ενώσεις διασπώνται σχετικά εύκολα από την υπεριώδη ακτινοβολία. Σε ότι 

αφορά την ηµιπερίοδο ζωής των ενώσεων αυτή κυµαίνεται από µερικά λεπτά της ώρας 

µέχρι αρκετές ώρες [43]. Επίσης η υπερβολική βροχόπτωση αυξάνει το χρόνο παραµονής 

των φυτοπροστατευτικών ενώσεων που εκπλύνονται σχετικά εύκολα, επειδή τις 

µεταφέρει σε βαθύτερα στρώµατα του εδάφους όπου ο ρυθµός διάσπασης αποσύνθεσης 

τους είναι βραδύτερος [44,45]. Σε αντίθεση βέβαια η κανονική βροχόπτωση σε 

συνδυασµό µε υψηλή θερµοκρασία µειώνει το χρόνο παραµονής. Εντός των φυτών η 

ταχύτητα των αντιδράσεων µεταβολισµού επηρεάζεται από το είδος του φυτού, το ρυθµό 

ανάπτυξης και άλλες φυσιολογικές λειτουργίες [46]. 

 Το πρόβληµα της διάχυσης παρουσιάζεται µόνο όταν γίνεται ψεκασµός σε 

πορώδεις επιφάνειες. Συνήθης αντιµετώπιση είναι χρησιµοποίηση µεγαλύτερων δόσεων.  

Στην προκειµένη περίπτωση η κατηγορία αυτή δε µας αφορά καθώς τα υποστρώµατα της 

συγκεκριµένης µελέτης ήταν φυτικά.  

Η διάλυση της φυτοπροστατευτικής ένωσης µπορεί να γίνει είτε στο νερό της 

βροχής που βρίσκεται πάνω στο φύλλωµα και στο έδαφος είτε στους κηρούς της 

φυλλικής επιφάνειας. Έχει βρεθεί ότι µεταξύ µιας σταγόνας βροχής και µιας αέριας 

φυτοπροστατευτικής ένωσης αποκαθίσταται ισορροπία σε περίπου 10 m. πτώσης της 

σταγόνας [47]. Γενικά εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα που δεν έχουν διασυστηµατική 

δράση είναι συνήθως δυσδιάλυτα στο νερό.  Σε περιοχές µε έντονες βροχοπτώσεις ακόµη 

και πολύ δυσδιάλυτα γεωργικά φάρµακα µπορούν να διαλυθούν από αποθέµατα 

ψεκασµών χαµηλών δόσεων. Η διάλυση µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης  στους κηρούς 

των φύλλων µπορεί να αυξήσει αρχικά την παραµονή της ως υπόλειµµα, καθώς την 

προστατεύει από τη διάλυση της στο νερό ή την εξάτµιση, συγχρόνως όµως µειώνει το 

βιολογικό της αποτέλεσµα.   

Στις µηχανικές αιτίες απώλειας µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης 

περιλαµβάνονται: 1) η έκπλυση και η διάλυσή της από το νερό της βροχής και 2) η 

αποµάκρυνσή της από τον αέρα. Για το λόγο αυτό το είδος του σκευάσµατος που θα 

χρησιµοποιηθεί έχει µεγάλη σηµασία αφού από αυτό εξαρτώνται και οι ιδιότητες του 

αποθέµατος που παραµένει. Στερεά σωµατίδια σκονών ή βρέξιµων σκονών 

παρασύρονται ευκολότερα από τα αποθέµατα του ψεκασµού ενός διαλύµατος ή 

γαλακτωµατοποιήσιµου υγρού. Επίσης η τυποποίηση σε κοκκώδη µορφή ή αιωρήµατα 
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µικροκαψουλών αυξάνει την υπολειµµατική διάρκεια µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης 

στο έδαφος [48]. Για να επιτευχθεί µείωση της επίδρασης των µηχανικών αιτιών 

έκπλυσης προστίθενται στο σκεύασµα προσκολλητικές ουσίες όπως διάφορα υδρόφοβα  

πολυµερή ή υδατοδιαλυτά κόµµεα και πρωτεΐνες. Οι ουσίες αυτές συνήθως αυξάνουν τη 

διάρκεια παραµονής της φυτοπροστατευτικής ένωσης αλλά ταυτόχρονα µειώνουν τη 

βιολογική της δράση.  
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4 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ήταν γνωστή από τα αρχαία 

χρόνια. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε αναφορά του Όµηρου από το 1000πχ ήταν γνωστή η 

χρήση του θείου. Το 1942 έως το 1962 η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

γνωρίζει τη πρώτη της έξαρση καθώς θεωρούνται ως πανάκεια στην αντιµετώπιση των 

φυτοπαθολογικών προσβολών. Την περίοδο αυτή έχουµε την ανακάλυψη του DDT και 

άλλων οργανοχλωριοµένων µορίων όπως του chlordane, dieldrin κ.α. Στη συνέχεια και 

κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσµίου πολέµου γίνεται η ανακάλυψη των 

οργανοφωσφορικών ενώσεων που έχουν ιδιαίτερα χαµηλό κόστος και εκπληκτική 

αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση των εντοµολογικών εχθρών. Στις µέρες µας 

είναι πλέον γεγονός η ευρεία χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων  µε σκοπό την  

αποφυγή της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθµισης της αγροτικής παραγωγής. Η 

γεωργική παραγωγή έχει ανάγκη τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  προκειµένου να 

καλυφθούν  οι συνεχώς αυξανόµενες διατροφικές ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσµού.  

 Η χρήση όµως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιηθεί βάσει κανόνων ασφαλείας ενέχει σηµαντικούς κινδύνους τόσο για το 

περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Οι πρώτες επιδράσεις οι οποίες έγιναν γνωστές 

αφορούσαν εκδηλώσεις της οξείας τοξικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

κατά κύριο λόγο τις δηλητηριάσεις. Τα τελευταία χρόνια η επιστηµονική κοινότητα  

κατανόησε ότι εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις µπορεί να έχει και η µακροχρόνια και 

επανειληµµένη έκθεση των ανθρώπων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. ∆υνητικά 

εκτιθέµενοι πληθυσµοί στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα µπορεί να είναι ο γενικότερος 

πληθυσµός, οι καταναλωτές αγροτικών προϊόντων που εµπεριέχουν υπολείµµατα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων  και οι εργαζόµενοι στη γεωργία, τη χηµική βιοµηχανία 

και την εµπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ορισµένα βασικά στοιχεία της τοξικολογίας 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γίνεται ανάλυση των τρόπων έκθεσης και των 

οδών εισόδου µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης στον ανθρώπινο οργανισµό. Παράλληλα 

δίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν αποτελέσµατα ερευνών για τις δυσµενείς , 

οξείες και χρόνιες, επιδράσεις από τη χρήση  των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον 
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ανθρώπινο οργανισµό.  

 

4.2  ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

Πριν την ανάπτυξη θεµάτων που αναφέρονται στους τρόπους έκθεσης του 

ανθρώπινου οργανισµού στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις επιδράσεις που 

ενδέχεται να ενέχει η χρήση τους, κρίνεται χρήσιµο να αναφερθούν όροι που 

χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν ό,τι έχει σχέση µε την τοξικολογία των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Με τον όρο τοξικότητα προσδιορίζεται η ικανότητα µιας χηµικής ουσίας να 

προκαλεί εσωτερικές ή εξωτερικές βλάβες στους οργανισµούς [49]. Επίσης σύµφωνα µε 

έναν άλλο ορισµό µε τον όρο τοξικότητα προσδιορίζεται η ικανότητα που έχει µια 

συγκεκριµένη ουσία να επηρεάζει τις ζωτικές λειτουργίες ενός βιολογικού συστήµατος 

ενός ζώντος οργανισµού. Για την εκδήλωση της τοξικής δράσης της ουσίας απαιτείται η 

παραµονή της ουσίας, των µεταβολιτών της ή των προϊόντων βιοµετατροπής, σε ικανή 

συγκέντρωση για αρκετό χρονικό διάστηµα, στον κατάλληλο υποδοχέα του βιολογικού 

συστήµατος [50]. Κίνδυνος τοξικότητας είναι η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη 

ανάλογα µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται µια ένωση. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος που 

εµπεριέχει η χρησιµοποίηση µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης καθορίζεται όχι µόνο από 

την τοξικότητα της ίδιας της ένωσης αλλά και από την πιθανότητα να εκτεθεί ο ψεκαστής 

σε τοξικές ποσότητες της δραστικής ουσίας.   

Η τοξικότητα µιας ουσίας καθορίζεται αφενός από τη χηµική της σύνθεση και 

αφετέρου από ένα πλήθος παραγόντων όπως η παρουσία άλλων συστατικών στο δείγµα 

της ουσίας τα οποία µπορεί να δρουν συνεργικά ή αθροιστικά, η συγκέντρωση της 

ουσίας, τα επίπεδα έκθεσης σε αυτή, οι ενδογενείς παράµετροι του βιολογικού 

συστήµατος κ.α. Οι βασικότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν την τοξικότητα µιας 

ουσίας είναι οι ακόλουθοι : 

Α. Παράµετροι που σχετίζονται µε τον τοξικό παράγοντα:  

 i) Χηµική σύσταση  (όσο ποιο εύκολα διασπάται σε ιόντα τόσο ποιο τοξική είναι) 

 ii) Προσµείξεις ή Παραπροϊόντα 

iii) Φυσικά χαρακτηριστικά (φυσική κατάσταση, µέγεθος σωµατιδίων, τάση 

ατµών, σταθερότητα, λιποφυλικότητα, κινητικότητα στο περιβάλλον κ.λ.π) 

iv) Έκδοχα και αδρανείς ουσίες 
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v) ∆ιαλυτότητα του τοξικού παράγοντα στα βιολογικά υγρά 

Β. Παράµετροι που σχετίζονται µε τις συνθήκες έκθεσης ή χορήγησης 

 i)∆όση συγκέντρωση και όγκος χορήγησης 

 ii)∆ιάρκεια και συχνότητα έκθεσης 

 iii)Χρόνος έκθεσης ή χορήγησης ( ώρα, εποχή κ.λ.π) 

Γ. Παράµετροι ενδογενείς του εκτιθέµενου οργανισµού 

 i) Είδος 

 ii) Βάρος σώµατος 

iii)Ηλικία 

iv)Φύλο και ορµονική κατάσταση 

v)Φυλή 

vi)∆ιαιτητική κατάσταση 

vii)Παρουσία νόσου 

viii)Ιδιοσυγκρασία – Υπερευαισθησία 

ix)Παρουσία άλλων ουσιών (Συνέργια – Ανταγωνισµός ) 

∆. Παράµετροι εξωγενείς (περιβαλλοντικοί) 

 Θερµοκρασία 

 Βαροµετρική πίεση 

Ακτινοβολία 

Είναι λοιπόν σαφές ότι µια ουσία που µπορεί να θεωρείται λιγότερο τοξική από 

µία άλλη, πιθανώς να είναι περισσότερο επικίνδυνη στο χρήστη λόγω υψηλότερης 

έκθεσης σε αυτή κάτω από δεδοµένες συνθήκες έκθεσης ή εφαρµογής [51].  Η 

τοξικότητα µε τη σειρά της διακρίνεται σε οξεία και χρόνια τοξικότητα και εξαρτάται 

άµεσα από τη δόση. Προκειµένου να εκφραστεί αριθµητικά η τοξικότητα 

χρησιµοποιούνται διάφορες έννοιες. Αυτή που επικρατεί συνήθως είναι η µέση 

θανατηφόρος δόση LD50 δηλαδή η απαιτούµενη δόση (σε mg/Kg βάρους 

πειραµατόζωου) για τη θανάτωση του 50% ενός πληθυσµού πειραµατόζωων που έλαβαν 

εφάπαξ την εν λόγω δόση. Επίσης αρκετά χρήσιµες είναι οι ακόλουθες έννοιες [52]:  

 Μέση θανατηφόρα συγκέντρωση (Lethal Concentration 50 ή LC50): Είναι η 

συγκέντρωση της ουσίας, εκφρασµένη σε mg/Kg βάρους πειραµατόζωου, που 

όταν χορηγηθεί σε µία οµάδα πειραµατόζωων προκαλεί το θάνατο του 50% των 

πειραµατόζωων. 

 Μέση τοξική δόση (Toxic Dose 50 ή TD50): Είναι η δόση, εκφρασµένη σε 

mg/Kg βάρους πειραµατόζωου,που προκαλεί τοξικά φαινόµενα και ανεπιθύµητες 
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ενέργειες στο 50% των πειραµατόζωων.  

 Οριακή τιµή έκθεσης (Threshold Limit Value ή TLV): Είναι η µέγιστη 

συγκέντρωση ουσίας που µπορεί να επιτραπεί η έκθεση εργαζοµένων σε 

εργασιακό χώρο  για διάρκεια 8 ωρών ηµερησίως και για 5 µέρες την εβδοµάδα. 

Η τιµή εκφράζεται σε mg ουσίας ανά m3 αέρα. 

 Οριακή συγκέντρωση µικρής διάρκειας (Short Threshold Limit Value ή 

STEL): Είναι η συγκέντρωση της ουσίας στην οποία οι εργαζόµενοι µπορούν να 

εκτίθενται για 15 λεπτά εργασίας µέχρι 4 φορές την ηµέρα. Η τιµή εκφράζεται σε 

mg ουσίας ανά m3 αέρα. 

 

Η έννοια της Ηµερήσιας Αποδεκτής ∆όσης (Acceptable Daily Intake, ADI)  

χρησιµοποιείται από τον WHO ως τοξικολογική παράµετρος για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και τα πρόσθετα των τροφίµων προκειµένου να εκφράσει τη µέγιστη δόση 

ουσίας που δεν αναµένεται να προκαλέσει τοξικολογική επίδραση λαµβανόµενη σε 

καθηµερινή βάση και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του ατόµου (µέτρο της 

χρόνιας τοξικότητας), εκφράζεται σε mg/Kg σωµατικού βάρους [53]. Στη συνέχεια από 

την ADI γίνεται ο προσδιορισµός των MRLs (Maximum Residues Limits) ή Ανώτατα 

Επιτρεπτά Όρια Υπολειµµάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν τις νόµιµες ποσότητες 

φυτοπροστατευτικών ενώσεων και ορισµένων µεταβολιτών τους που επιτρέπεται  να 

ανιχθευτούν στα αγροτικά προϊόντα και εκφράζεται  σε mg/kg προϊόντος.   

 

4.3  ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

Η έκθεση σε µια τοξική ουσία διακρίνεται βάση της διάρκειας και της συχνότητας 

της σε οξεία, υποξεία, υποχρόνια, και χρόνια έκθεση. Η οξεία έκθεση αναφέρεται στην 

περίπτωση ενός ή περισσοτέρων περιστατικών έκθεσης για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 

µε αποτέλεσµα την άµεση εµφάνιση τοξικών συµπτωµάτων που µπορεί να επιφέρουν τον 

θάνατο (οξεία δηλητηρίαση). Η υποξεία έκθεση αναφέρεται σε αριθµό περιστατικών 

έκθεσης σε διάστηµα το πολύ ενός µηνός, η υποχρόνια σε διάστηµα από ένα έως τρεις 

µήνες και η χρόνια σε διάστηµα από τρεις µήνες και άνω [54].  

Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο η έκθεση στις φυτοπροστατευτικές ενώσεις µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί σε διάφορα στάδια µερικά  από τα οποία είναι τα παρακάτω:  

1) Κατά την προετοιµασία του ψεκαστικού διαλύµατος. 
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2) Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. 

3) Κατά την επανείσοδο σε ψεκασµένους αγρούς.  

4) Κατά το χειρισµό των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5) Κατά την αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

6) Κατά τη συγκοµιδή και το µετασυλλεκτικό χειρισµό αγροτικών προϊόντων µε 

υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

7) Με την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων που έχουν υπολείµµατα  

φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 

Οι 6 πρώτες περιπτώσεις αφορούν κυρίως τον ψεκαστή ενώ η τελευταία τον 

καταναλωτή.  

Για να εκδηλώσει κάποια φυτοπροστατευτική ένωση τη τοξική της δράση πρέπει 

να εισέλθει στον οργανισµό. Η είσοδος µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης στον 

οργανισµό µπορεί να γίνει µε την εισπνοή, από το δέρµα, από το γαστρεντερικό σύστηµα 

και παρεντερικά. Γενικώς πάντως στην περίπτωση  των ψεκαστών  οι οδοί έκθεσης είναι 

κυρίως το δέρµα και δευτερευόντως η αναπνευστική οδός [55]. Όσο αφορά τους 

παράγοντες που επιδρούν στα επίπεδα έκθεσης, οι κυριότεροι από αυτούς είναι το είδος 

του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, η ποσότητα ψεκαστικού διαλύµατος που 

εφαρµόζεται, η συγκέντρωση του ψεκαστικού διαλύµατος, το είδος του σκευάσµατος και 

της συσκευασίας, η κατάσταση του εξοπλισµού, η τεχνική του ψεκαστή, το µέγεθος της 

επιφάνειας εφαρµογής, το είδος της καλλιέργειας και η πυκνότητα του φυλλώµατος, η 

εκπαίδευση του ψεκαστή, τα προστατευτικά µέσα που χρησιµοποιεί κ.α [56].  

Η απορρόφηση µε την εισπνοή αποτελεί σηµαντική οδό εισόδου µιας ένωσης 

στον ανθρώπινο οργανισµό [57]. Η ταχύτητα µε την οποία απορροφάται η ένωση 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η συγκέντρωση της ένωσης στον 

εισπνεόµενο αέρα, η διαλυτότητά της στο αίµα και ο αερισµός των πνευµόνων [58]. Το 

αναπνευστικό σύστηµα αποτελείται από το άνω αναπνευστικό σύστηµα (µύτη, στόµα, 

λάρυγγα), τις αεραγωγούς οδούς (τραχεία, βρόγχους, βρογχόλια, κυψελώδεις πόρους) και 

την περιοχή ανταλλαγής αερίων όπου το οξυγόνο από τον εισπνεόµενο αέρα διαχέεται 

στο αίµα και το διοξείδιο του άνθρακα από το αίµα διαχέεται στον αέρα [59]. Κατά την 

εισπνοή οι ουσίες που βρίσκονται στον εισπνεόµενο αέρα, εισέρχονται µέσα από τη µύτη 

ή το στόµα περνούν στις αεραγωγούς οδούς και τελικά φτάνοντας στην περιοχή της 

ανταλλαγής αερίων  είτε αποθηκεύονται είτε εισέρχονται µέσα από τις µεµβράνες της 

περιοχής στην κυκλοφορία του αίµατος, µέσω της οποίας φτάνουν στους ιστούς και τα 

όργανα του σώµατος [60].  
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Σε ό,τι αφορά το δέρµα είναι ανθεκτικό στη δίοδο διαφόρων ουσιών κυρίως 

εξαιτίας της δοµής της κερατίνης στοιβάδας και του λιπώδους εκκρίµατος των 

σµηγµατογόνων αδένων. Παρόλα αυτά οι διαβρωτικές αλλά  και οι λιποδιαλυτές ουσίες 

καταστρέφουν την κερατίνη στιβάδα και εισέρχονται ταχύτατα στον οργανισµό. Τέτοιες 

ουσίες είναι το χλωροφόρµιο, ο αιθέρας, οι διάφοροι διαλύτες, οι οργανοφωσφορικοί 

εστέρες, τα βαρέα µέταλλα, τα πτητικά φυτοφάρµακα. Μερικές ουσίες µπορεί να 

αποµακρύνουν το προστατευτικό στρώµα, καθιστώντας το δέρµα ξηρό, τραχύ και 

ερεθίζοντας το. Τέτοιες είναι διάφορα οξέα όπως το θειικό και το υδροχλωρικό οξύ.   

Γενικά, το πόσο γρήγορα θα περάσει µια ένωση το δέρµα εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες από τους οποίους περισσότερο σηµαντικοί είναι [61,62,63,64,29,IV] : 

1. Οι χηµικές ιδιότητες της φυτοπροστατευτικής ένωσης όπως πχ η λιποδιαλυτότητά 

της.  Τα πολικά µόρια σπάνια περνούν το δέρµα, ενώ µερικά οργανοφωσφορικά 

και καρβαµιδικά εντοµοκτόνα µπαίνουν πολύ γρήγορα. Αντίθετα οι πυρεθρίνες 

εισέρχονται ελάχιστα .  

2. Το αν το διάλυµα της ένωσης είναι αραιό η πυκνό. Η περατότητα του δέρµατος 

είναι µεγαλύτερη για τα πυκνά και µικρότερη για τα αραιά διαλύµατα. 

3. Το µέρος του δέρµατος που θα πέσει το φυτοφάρµακο. Για παράδειγµα  το 

τριχωτό της κεφαλής και το µέρος πίσω από τα αυτιά είναι δέκα φορές πιο 

διαπερατά από ότι το δέρµα στα µπράτσα. Είναι πολύ πιθανό τα πιο τριχωτά µέρη 

να διευκολύνουν την περατότητα του δέρµατος.  

4. Οι ατοµικές διαφορές.  

5. Η κατάσταση του δέρµατος (ιδρωµένο ή όχι). Οι περισσότερες δραστικές 

διαπερνούν σχετικά εύκολα το ιδρωµένο δέρµα. Ωστόσο υπάρχουν και µερικές 

που δεν µπορούν να διεισδύσουν όταν αυτό είναι ιδρωµένο. 

6. Η διάρκεια παραµονής στο δέρµα . 

7. Η επιφάνεια του δέρµατος που εκτέθηκε. 

Εάν η φυτοπροστατευτική ένωση βρεθεί στην τροφή, στο νερό ή στο σάλιο τότε 

απορροφάται µέσω του γαστρεντερικού σωλήνα. Σηµαντικός παράγοντας για την 

απορρόφηση των διαφόρων ουσιών από το γαστρεντερικό σωλήνα είναι η πυκνότητα και 

η διαλυτότητά τους. Όσο πιο ευδιάλυτη είναι µια ουσία και όσο µεγαλύτερη είναι η 

πυκνότητά της τόσο ταχύτερη και µεγαλύτερη είναι η απορρόφηση της. Η παρεντερική 

απορρόφηση στην προκειµένη περίπτωση δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς γίνεται µόνο 
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µε ενέσεις ενδοδερµικά, ενδοµυικά, υποδόρια, ενδοφλέβια, ενδοκαρδιακά, ενδοραχιαία, 

ενδοπεριτοναικά και ενδοαρθρικά [52].   

Όπως έγινε ήδη αντιληπτό η εκδήλωση της τοξικότητας µιας ένωσης αλλά και η 

κύρια οδός εισόδου της στον ανθρώπινο οργανισµό είναι αποτέλεσµα αρκετών 

παραµέτρων. Για παράδειγµα µπορεί µια ένωση να είναι αρκετά πτητική και η χρήση 

ενός κατάλληλου διαλύτη να µειώσει την πτητικότητά της. Αυτό σηµαίνει µικρότερη 

έκθεση µέσω της αναπνοής αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να αυξάνεται η δερµατική 

έκθεση κυρίως λόγω της επίδρασης του διαλύτη. Γενικά οι ενώσεις µεταξύ τους 

παρουσιάζουν διαφορές στην πτητικότητά τους, για παράδειγµα το dichlorvos είναι 

αρκετά πτητικό ενώ το malathion όχι.  Επίσης αρκετές ενώσεις δεν ιονίζονται και είναι 

λιποφιλικές (π.χ οι περισσότερες οργανοφωσφορικές ενώσεις). Το γεγονός αυτό, όπως 

ήδη έχει αναφερθεί, βοηθά σηµαντικά την είσοδό τους από το δέρµα. Παράλληλα πρέπει 

να λάβουµε υπόψη µας ότι οι υγρές µορφές ενώσεων, µε τις οποίες συνήθως 

τυποποιούνται τα περισσότερα οργανοφωσφορικά, απορροφώνται ευκολότερα από τον 

ανθρώπινο οργανισµό. Επίσης τα οργανοφωσφορικά χαρακτηρίζονται από αρκετά  

υψηλή οξεία τοξικότητα γεγονός στο οποίο οφείλεται εν µέρει και ο µεγάλος αριθµός των 

περιστατικών οξείας δηλητηρίασης µε ενώσεις της συγκεκριµένης κατηγορίας.  

 

4.4  ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

 

Η έκθεση των ανθρώπων στις φυτοπροστατευτικές ενώσεις συνεπάγεται και την 

εκδήλωση κάποιων επιδράσεων οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αποτυχία να 

περιορίσουµε την έκθεση σε αποδεκτά επίπεδα. Η αποτυχία αυτή συνήθως προέρχεται 

από τη λανθασµένη χρήση των σκευασµάτων όπως επίσης από τα ελλειπή  ατοµικά 

µέτρα προστασίας. Οι συγκεκριµένες επιδράσεις αφορούν κατά κύριο λόγο την οξεία 

έκθεση σε φυτοπροστατευτικές ενώσεις και εκδηλώνονται µε τη µορφή της οξείας 

δηλητηρίασης ή αφορούν τη χρόνια έκθεση και εκδηλώνονται µε τη µορφή χρόνιων 

βλαβών, όπως καρκινογένεση, µεταλλαξιγένεση, τερατογένεση κτλ [65,66] 

 

4.4.1  ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ)  

 

Οι εκδηλώσεις των διαφόρων προβληµάτων που αποτελούν συνέπεια της οξείας 
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έκθεσης µπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: i) Στις δηλητηριάσεις που 

οφείλονται κυρίως στις τοξικές ιδιότητες της φυτοπροστατευτικής ένωσης ii) Στις µη 

ειδικές αντιδράσεις όπως εφίδρωση, ζαλάδα, τάση προς εµετό οι οποίες οφείλονται στις 

δυσάρεστες οσµές, στην εισπνοή διαλυτών, σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού, σκόνης 

εµποτισµένης µε την φυτοπροστατευτική ένωση κτλ iii) Στον ερεθισµό του δέρµατος, 

των µατιών και της αναπνευστικής οδού όταν ορισµένες ενώσεις έρθουν σε επαφή µε το 

δέρµα, τα µάτια ή εισπνευσθούν.  

Οι φυτοπροστατευτικές ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των 

οργανοφωσφορικών βρίσκονται στην πρώτη θέση σε ότι αφορά το ποσοστό των 

δηλητηριάσεων µε το παρακουάτ, τις πυρεθρίνες και τα καρβαµιδικά να ακολουθούν. 

Σχετικά µε την κατανοµή τους εντός του έτους ο Ιούλιος έχει µια αυξηµένη συχνότητα 

παρουσίασης περιστατικών [67,68]. Το γεγονός αυτό ίσως µπορεί να συνδυαστεί µε την 

αυξηµένη εφίδρωση του δέρµατος, τον ελαφρύ ρουχισµό και την αύξηση του αριθµού 

των ψεκασµών στη συγκεκριµένη περίοδο. Τα τελευταία χρόνια αν και παρατηρείται 

µείωση του ποσοστού των δηλητηριάσεων µε φυτοπροστατευτικές ενώσεις ο απόλυτος 

αριθµός των περιστατικών έχει αυξηθεί από  1193 το  1988 σε 1700 το 1999. Παράλληλα 

και ιδιαίτερα κατά τη διετία 1996-97 αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των θανατηφόρων 

δηλητηριάσεων. Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις θανατηφόρων δηλητηριάσεων οι 

οργανοφωσφορικές  και οι καρβαµιδικές ενώσεις είναι οι οµάδες φυτοπροστατευτικών 

ενώσεων που εµπλέκονται σε µεγαλύτερο ποσοστό [69]. Μάλιστα ειδικά στην περιοχή 

της Κρήτης το methomyl εµφανίζεται αρκετά συχνά σε περιστατικά δηλητηριάσεων 

[70,71,72,73].   

Επειδή οι ενώσεις που µελετάµε ανήκουν στην κατηγορία των 

οργανοφωσφορικών κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν ορισµένα από τα βασικά 

συµπτώµατα που προκαλούν σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης. Τα πρώτα συµπτώµατα 

είναι άγχος, ναυτία και ανορεξία και µπορούν να επιδεινωθούν από το κάπνισµα ή την 

κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών. Στη συνεχεία εµφανίζονται συµπτώµατα όπως 

τάση για έµετο, υπογάστριος πόνος, διάρροια, εφίδρωση και αυξηµένη παραγωγή σιέλου 

και αναλόγως της σοβαρότητας της δηλητηρίασης µπορούν να εµφανιστούν 

πονοκέφαλος και µυϊκές κράµπες, βραδυκαρδία, πόνοι στο στήθος, βρογχόρροια, µύωσης 

έντονη αδυναµία, τοξική ψύχωση, αιφνίδια λιποθυµία, ζάλη, φόβος, ανώµαλη οµιλία, 

απώλεια συντονισµού και υπεραερισµός. Η πίεση του αίµατος ανεβαίνει αρχικά για να 

πέσει λίγο πριν το θάνατο που επέρχεται µετά από παράλυση του αναπνευστικού 
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συστήµατος. Το είδος και η ένταση των συµπτωµάτων εξαρτάται από το είδος του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την έκταση της προσβολής από αυτό [55].  

Συνήθως οι οξείες δηλητηριάσεις οφείλονται σε ατυχήµατα ή σε έκθεση κατά την 

εργασία [74]. Μάλιστα η έκθεση µέσω αναπνοής  είναι µια από τις βασικές αιτίες. Σε ότι 

αφορά τη στρατηγική αντιµετώπισης των δηλητηριάσεων, και ειδικά των 

οργανοφωσφορικών και του παρακουατ, έχουν προκύψει τα ακόλουθα [75,76,77]:     

1. Η αιµοκάθαρση αποµακρύνει µικρό ποσοστό των λιποδιαλυτών γεωργικών 

φαρµάκων από το σώµα. 

2. Επαναλαµβανόµενη πλύση στοµάχου πρέπει να εφαρµόζεται για τα περιστατικά 

από στόµατος λήψης. 

3. Τοξικά επίπεδα των οργανοφωσφορικών στο σώµα µπορεί να ανιχνευθούν για 

µεγάλες περιόδους µετά την έκθεση. 

4. Οι δόσεις ατροπίνης και πραλιδοξίµης που χορηγούνται πρέπει να 

διαφοροποιούνται κατά την διάρκεια της θεραπείας ώστε να επιτυγχάνεται 

κατάσταση ισορροπίας. 

5. Από τα στοιχεία φαρµακοκινητικής στο πλάσµα προκύπτει ότι υπάρχει σταδιακή 

απελευθέρωση του παρακουάτ από τους ιστούς και κατά συνέπεια κρίνεται 

απαραίτητη η εφαρµογή αιµοκάθαρσης ακόµη και σε περιπτώσεις  που τα επίπεδά 

του στο πλάσµα ήταν κάτω του ορίου ανίχνευσης  

 

Σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των προβληµάτων οξείας δηλητηρίασης έχει 

η σωστή ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού για την αναγκαιότητα λήψης ατοµικών 

µέσων προστασίας αλλά και η ενηµέρωσή τους στην σωστή εφαρµογή των µέτρων 

αυτών. Στο θέµα αυτό θα αναφερθούµε ιδιαίτερα στη συνέχεια. 

 

4.4.2  ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

Για τις χρόνιες επιδράσεις υπάρχει ένας αριθµός µελετών τόσο στη διεθνή όσο και 

στην Ελληνική βιβλιογραφία που όµως δεν είναι αρκετός για να µας βοηθήσει να 

καταλήξουµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Παρόλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις οι 

οποίες βοηθούν στη σωστή οργάνωση των περαιτέρω ερευνών. Γενικά οι µελέτες στον 

αγροτικό πληθυσµό παρουσιάζουν το πρόβληµα της αποµόνωσης συγκεκριµένων 

παραγόντων καθοριστικών για την έκβαση της έρευνας. Επίσης υπάρχει έλλειψη σε 
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δεδοµένα που αφορούν πρωτογενή στοιχεία όπως συνολική διάρκεια ψεκασµών κατά 

άτοµο, δραστικές ενώσεις στις οποίες έχει εκτεθεί, ατοµικά µέτρα προστασίας και βαθµός 

αποτελεσµατικότητας αυτών κ.α.  

Από µελέτη ανασκόπησης που έγινε από τους Maroni M. & Fait A και αφορά την 

καταγραφή επιδράσεων στην υγεία λόγω της χρόνιας έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα προκύπτει ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουµε σε σαφή συµπεράσµατα για 

το συγκεκριµένο συσχετισµό [78]. Οι κύριες επιδράσεις που έχουν µελετηθεί είναι η 

θνησιµότητα, η εµφάνιση συγκεκριµένων µορφών καρκίνου, οι επιδράσεις στην 

αναπαραγωγή και άλλες επιδράσεις µη σχετιζόµενες µε την καρκινογένεση.  

Τα αποτελέσµατα, µας δείχνουν συσχετισµό µεταξύ κακοηθών νοσηµάτων του 

αιµοποιητικού και λεµφικού συστήµατος σε σχέση µε την έκθεση στα φαινοξυοξέα [78]. 

Επίσης φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας καρκίνου του εγκεφάλου 

και της έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα από ανεξάρτητες µεταξύ τους πηγές 

[78]. Για τον καρκίνο των πνευµόνων και την έκθεση σε αρσενικούχα σκευάσµατα δεν 

µπορούν να εξαχθούν σαφή συµπεράσµατα κυρίως λόγω της συνήθειας του καπνίσµατος 

[78]. Επίσης από πολλές µελέτες εξάγεται το συµπέρασµα του σαφούς συσχετισµού 

µεταξύ του καρκίνου του προστάτη και της έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

[78]. Σε ότι αφορά το θέµα των κυτταρογενετικών µελετών έχει προκύψει πως υπάρχει 

αυξηµένη συχνότητα χρωµοσωµικών ελλείψεων ή ανταλλαγών αδερφών σωµατιδίων 

µεταξύ των εκτιθέµενων σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα  σε σχέση µε τον υπόλοιπο 

πληθυσµό [78].  

Μελέτη που έγινε για τη θνησιµότητα από λευχαιµία και λέµφωµα στον 

πληθυσµό της Ελλάδας την περίοδο 1958-1982  έδωσε ενδείξεις αυξηµένης συχνότητας 

εµφάνισης λευχαιµίας και λεµφώµατος στον αγροτικό πληθυσµό [79]. Ιδιαίτερα 

σηµαντική επίσης ήταν µελέτη η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Τυµπάκι προκειµένου να 

εκτιµηθούν οι επιδράσεις της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία 

των οικογενειών της συγκεκριµένης περιοχής. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε µια 

σαφής επίδραση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα επίπεδα της ChE 

των ερυθρών αιµοσφαιρίων στον πληθυσµό του Τυµπακίου. Ακόµη προέκυψε σαφής 

διαφορά µεταξύ του εκτιθέµενου πληθυσµού και της οµάδας ελέγχου στις νοητικές 

λειτουργίες και στους δείκτες του ΚΝΣ και ΠΝΣ. Επιδράσεις επίσης παρατηρήθηκαν και 

στη συχνότητα εµφάνισης βρογχοκήλης και διόγκωσης του ήπατος στα παιδιά του 

Τυµπακίου [80].  

Σε κυτταρογενετική µελέτη στα περιφερειακά λεµφοκύτταρα 56 χρηστών 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων µελετήθηκαν η συχνότητα εµφάνισης χρωµοσωµικών 

αφαιρέσεων (CA) και ανταλλαγής αδερφών χρωµατιδίων (SCE). Τα αποτελέσµατα 

έδωσαν αύξηση στις CA 2,6% στους χρήστες σε σχέση µε 0,53% στους µη χρήστες  ενώ 

δεν υπήρξε ένδειξη για επαγωγή SCE. Επίσης βρέθηκε αύξηση CA στους εργαζόµενους 

στα θερµοκήπια σε σχέση µε τους εργαζόµενους σε ανοιχτές καλλιέργειες (CA : 3,37% 

και 1,88% αντίστοιχα) [81].  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και άλλη µια µελέτη η οποία έγινε στην 

Ιεράπετρα  στην οποία εξετάστηκαν 450 καλλιεργητές σε 1 χρόνο και 150 άτοµα που 

αποτελούσαν την οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µακροχρόνια έκθεση 

σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα θερµοκήπια χωρίς τη χρήση ατοµικών µέσων 

προστασίας δείχνει να έχει τοξική επίδραση στο ήπαρ. Συγκεκριµένα είναι πιθανό να 

εµφανιστούν ιστολογικές αλλοιώσεις και βιοχηµικές διαταραχές. Παρόλα αυτά δεν είναι 

δυνατό να ενοχοποιηθούν συγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα διότι 

χρησιµοποιούνται ετησίως περισσότερες από 40 δραστικές ενώσεις [82]. 
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5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η αγροτική παραγωγή χωρίς τη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν µπορεί καλύψει τις συνεχώς αυξανόµενες 

διατροφικές ανάγκες του πληθυσµού της γης. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  όµως 

ανάλογα µε τις εγγενείς ιδιότητές τους, τον τρόπο και τη συχνότητα που εφαρµόζονται 

είναι δυνατό να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στα φυτά, στον άνθρωπο, στα  παραγωγικά ή 

άγρια ζώα και στο περιβάλλον γενικότερα.  

Για την αντιµετώπιση των δυσµενών επιπτώσεων και προκειµένου να 

περιοριστούν αυτές όσο το δυνατό περισσότερο, είναι αναγκαία η θέσπιση κατάλληλων 

νοµοθετικών ρυθµίσεων. Η νοµοθεσία που διέπει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

καθορίζεται  τόσο από αρµόδια κρατικά νοµοθετικά όργανα όσο και από υπερεθνικά 

όργανα καθώς και από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που παράγονται µεταξύ 

διαφόρων κρατών. Στην περίπτωση της Ελλάδας τέτοια όργανα παραγωγής υπερεθνικού 

δικαίου είναι εκτός από τους διάφορους ∆ιεθνείς Οργανισµούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το 60-70% της εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον έχει προέλθει από την 

εναρµόνιση του Ελληνικού δικαίου µε το Κοινοτικό. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια 

σύντοµη αναφορά στις σηµαντικότερες κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την προστασία 

του ψεκαστή και του καταναλωτή. Παράλληλα αναφέρονται και οι κοινοτικές οδηγίες 

που αφορούν τον έλεγχο των αγροτικών προϊόντων για υπολείµµατα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειµένου να γίνει αντιληπτός ο ρόλος του εθνικού 

δικτύου ελέγχου αγροτικών προϊόντων που αναπτύσσεται  στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

5.2 ΈΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

 

Είναι γεγονός ότι το θέµα της προστασίας του χειριστή έχει ιδιαίτερη σηµασία 

καθώς ανήκει στην κατηγορία εκείνη των εργαζοµένων µε αυξηµένα επίπεδα έκθεσης σε 

ενώσεις µε τοξικές επιδράσεις. Για το λόγο αυτό και η διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας 

ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι κατάλληλα προσαρµοσµένη ώστε να 

εξασφαλίζεται σε µέγιστο βαθµό η προστασία του χειριστή. Αρχικά λοιπόν γίνεται ένας 
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πλήρης τοξικολογικός έλεγχος  µε βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/414 EEC [83]. 

Στη συνέχεια γίνεται προσδιορισµός των επιπέδων έκθεσης του χειριστή κατά την 

εφαρµογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Στο τελικό στάδιο γίνεται ο 

χαρακτηρισµός και προσδιορισµός του κινδύνου για το χειριστή.  

Το τελικό αυτό στάδιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και για την υλοποίησή του 

ακολουθούνται τέσσερα διακριτά βήµατα:  

i) Προσδιορισµός των ειδικών τοξικολογικών ιδιοτήτων και επιδράσεων που µπορεί 

να προκύψουν από την έκθεση σε µία χηµική ουσία όπως πχ καρκινογένεση, 

αναπαραγωγικές επιδράσεις κτλ. Επίσης γίνεται προσδιορισµός των συνθηκών 

κάτω από τις οποίες µπορεί αυτές να εκδηλωθούν. 

ii) Προσδιορισµός της σχέσης δόσης-τοξικολογικής απόκρισης: Στο στάδιο αυτό 

γίνεται περαιτέρω µελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες µπορεί να 

εκδηλωθούν οι τοξικές επιδράσεις. Συγκεκριµένα προσδιορίζονται η Ηµερήσια 

Αποδεκτή Λήψη (Acceptable Daily Intake, ADI) η ∆όση Αναφοράς για την 

πρόκληση οξέων τοξικών συµπτωµάτων (Acute Reference Dose, ARfD) και τα 

Αποδεκτά Επίπεδα Έκθεσης για τον χειριστή (Acceptable Operator Exposure 

Levels, AOEL).  

iii) Προσδιορισµός  των επιπέδων έκθεσης: Προσδιορίζεται ο πληθυσµός ο οποίος 

αναµένεται ότι µπορεί να εκτεθεί στην ουσία που µας ενδιαφέρει να 

αξιολογήσουµε. Επιπλέον προσδιορίζονται οι οδοί από τις οποίες µπορεί να γίνει 

η έκθεση, τα επίπεδα έκθεσης, η διάρκεια έκθεσης καθώς και η πιθανή δόση την 

οποία ενδέχεται να προσλάβουν τελικά τα άτοµα σαν αποτέλεσµα της έκθεσής 

τους.  

iv) Χαρακτηρισµός και προσδιορισµός του κινδύνου: Στο στάδιο αυτό 

συναξιολογούνται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα στάδια 1-3 

προκειµένου να εκτιµηθεί η επικινδυνότητα από την έκθεση στην υπό εξέταση 

ουσία για τον πληθυσµό που µπορεί να εκτεθεί σε αυτή.  

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον προσδιορισµό των επιπέδων 

επικινδυνότητας µιας ουσίας, ακολουθεί η διαδικασία της διαχείρισης του κινδύνου η 

οποία περιγράφει τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς µείωσης της επικινδυνότητας από 

την έκθεση σε µια δυνητικά τοξική ουσία. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να προτείνονται 

µέσα προστασίας, να ελέγχεται η αποτελεσµατικότητά τους καθώς και η τήρηση των 

κανόνων ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων.  
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Από την συναξιολόγηση των αποτελεσµάτων των τοξικολογικών ελέγχων της 

προς εξέταση ουσίας προκύπτει η AOEL , Acceptable Operator Exposure Level,  δηλαδή   

η τιµή της ανώτατης αποδεκτής έκθεσης του ψεκαστή χωρίς την πρόκληση ανεπιθύµητων 

επιπτώσεων. Στη συνέχεια µε τη χρήση κατάλληλων υπολογιστικών µοντέλων γίνεται 

προσδιορισµός των επιπέδων έκθεσης του ψεκαστή και ακολουθεί σύγκριση της AOEL 

µε τα επίπεδα έκθεσης. Εάν ξεπερνιέται η AOEL  συνίσταται η λήψη πρόσθετων µέτρων 

ατοµικής προστασίας και γίνεται επανεκτίµηση του κινδύνου. Εάν παρά τα λαµβανόµενα 

µέτρα προστασίας τα επίπεδα έκθεσης εξακολουθούν να είναι µεγαλύτερα της AOEL 

τότε πρέπει να γίνουν πειράµατα αγρού προκειµένου να αποδειχθεί  ότι η χρήση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι ασφαλής για τον χειριστή. Τελικά, αν αυτά τα 

επίπεδα έκθεσης συνεχίζουν να ξεπερνούν τα ανεκτά όρια, δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί 

έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν για τη συγκεκριµένη χρήση.  

Μέχρι σήµερα υπάρχουν τρία µοντέλα που αφορούν τον προσδιορισµό των 

επιπέδων έκθεσης του χειριστή : 1) Το Βρετανικό µοντέλο 2) Το Γερµανικό µοντέλο και 

3) Το Ολλανδικό µοντέλο. Κάθε ένα από τα παραπάνω µοντέλα παρουσιάζει τις δικές 

του ιδιαιτερότητες. Για παράδειγµα δίνουν διαφορετική βαρύτητα στους παράγοντες που 

επηρεάζουν τα επίπεδα έκθεσης. Αυτό έχει ως συνέπεια τη λήψη διαφορετικών 

αποτελεσµάτων κατά τη θεώρηση παρόµοιων σεναρίων, αν και γενικώς επικρατούν 

διαφορετικά σενάρια εφαρµογής. Επίσης οι παράγοντες στους οποίους βασίζονται οι 

υπολογισµοί αλλά και ο τρόπος έκφρασης των αποτελεσµάτων είναι διαφορετικοί 

[84,85,86].  

Σε γενικές γραµµές πρέπει να αναφέρουµε ότι ο προσδιορισµός των ανώτατων 

επιτρεπτών επιπέδων έκθεσης του χειριστή είναι οµοιόµορφος για όλα τα κράτη µέλη (Κ-

Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού βασίζεται στην αξιολόγηση ακριβώς όµοιων 

τοξικολογικών δεδοµένων. Η τιµή της AOEL που θα προκύψει είναι κοινά αποδεκτή και 

αποτελεί µια σταθερά για κάθε µόριο (δρών συστατικό). Αντίθετα ο προσδιορισµός των 

επιπέδων της έκθεσης του χειριστή έχει υψηλή µεταβλητότητα γεγονός που οφείλεται σε 

διάφορους  παράγοντες.  

Προκείµένου λοιπόν να αντιµετωπιστεί το συγκεκριµένο πρόβληµα κρίθηκε 

αναγκαία η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού µοντέλου EUROPOEM το οποίο προσαρµόζεται 

στις φυτοπροστατευτικές πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το µοντέλο 

αυτό γίνονται προσπάθειες για αντικειµενικότερο προσδιορισµό της έκθεσης. Η βάση 

δεδοµένων θα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για πρόβλεψη επιπέδων έκθεσης, 

αξιολόγηση µοντέλων, ανάλυση επικινδυνότητας, σύγκριση τεχνικών εφαρµογής, 
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σχεδιασµό µελετών έκθεσης, προσδιορισµό των αναγκών προστασίας καθώς και για 

νοµοθετικούς σκοπούς. Μελλοντικά θα περιληφθούν στοιχεία έκθεσης κατά το χειρισµό 

των εδαφών και κατά την πραγµατοποίηση εργασιών στο πεδίο εφαρµογής µετά από 

αυτή (re-entry) [86,87]. 

 

5.3  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ   

 

 Ο τοξικολογικός έλεγχος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάσει της 

Κοινοτικής Οδηγίας 91/414/EEC, περιλαµβάνει µια σειρά µελετών που αφορούν τόσο τη 

δραστική ουσία του προϊόντος όσο και το ίδιο το φυτοπροστατευτικό προϊόν και είναι οι 

εξής [88]: i) Μελέτες οξείας τοξικότητας από στόµατος, µέσω δέρµατος και µέσω 

αναπνευστικού συστήµατος ii) Μελέτες ερεθιστικότητας οφθαλµών και δέρµατος iii) 

Μελέτες ευαισθητοποίησης δέρµατος για την ανίχνευση αλλεργιογόνου δράσης iv) 

Μελέτες υποχρόνιας τοξικότητας v) Μελέτες γονοτοξικότητας in vivo και in vitro vi) 

Μελέτες χρόνιας τοξικότητας και καρκινογένεσης vii) Μελέτες αναπαραγωγής 

(πολλαπλών γενεών και τερατογένεσης) viii) Άλλες µελέτες (απορρόφησης, κατανοµής, 

απέκκρισης και µεταβολισµού δρώντος συστατικού, δυναµικού νευροτοξικότητας κ.α). 

Τα ερωτήµατα στα οποία καλείται να απαντήσει ο τοξικολογικός έλεγχος δίνονται υπό 

µορφή διαγράµµατος ροής στο σχήµα 5.1.  

Από τις µελέτες οξείας τοξικότητας προκύπτει η µέση θανατηφόρος δόση LD50. Η 

παράµετρος αυτή χρησιµοποιείται για την τοξικολογική κατάταξη των χηµικών ουσιών 

αλλά και για τον καθορισµό της ευαισθησίας µεταξύ των ειδών και η τιµή της  δεν είναι 

σταθερή αλλά επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων όπως το φύλο, η ηλικία, ο φορέας 

χορήγησης της εξεταζόµενης ουσίας κ.α [88]. Από τις µελέτες επαναλαµβανόµενης 

χορήγησης (υποχρόνια, χρόνια, αναπαραγωγής, κ.α) προκύπτει η δόση η οποία δεν 

προκαλεί εµφανείς τοξικές επιδράσεις γνωστή και ως No Observed Effect Level, NOEL 

[89]. Η παράµετρος αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία και έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί τη 

βάση για τον υπολογισµό άλλων χαρακτηριστικών της προς εξέταση ουσίας. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι προϋπόθεση για συνέχιση του τοξικολογικού ελέγχου µιας 

φυτοπροστατευτικής ένωσης είναι η δυνατότητα προσδιορισµού της NOEL για όλες τις 

τοξικολογικές µελέτες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η έγκριση κυκλοφορίας 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 
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Σχήµα 5.1.  ∆ιάγραµµα ροής τοξικολογικού ελέγχου  

 
 

Εξίσου σηµαντική µε τη NOEL είναι και η No Observed Adverse Effect Level  

NOAEL, η οποία είναι η δόση που δεν προκαλεί  µη αναστρέψιµες βιολογικά 

σηµαντικές επιδράσεις. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι η NOAEL 

προσδιορίζεται από διάφορες µελέτες και έχει συγκεκριµένες εφαρµογές. Έτσι η NOAEL 

που προκύπτει από τις µελέτες υποχρόνιας τοξικότητας χρησιµοποιείται για την εκτίµηση 

της επικινδυνότητας της ουσίας κατά την εργασιακή έκθεση του ανθρώπου. Η τιµή της 

NOAEL από τις µελέτες χρόνιας τοξικότητας, χρησιµοποιείται κατά κανόνα για την 

εκτίµηση κινδύνου για τους καταναλωτές γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι µπορούν να 

καταναλώσουν την εξεταζόµενη ουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους µέσω 

γεωργικών προϊόντων µε µορφή υπολειµµάτων. Επίσης και από τις µελέτες 

αναπαραγωγής και τερατογένεσης προσδιορίζεται η NOAEL η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της επικινδυνότητας της ουσίας τόσο για τον 

καταναλωτή γεωργικών προϊόντων όσο και κατά την εργασιακή έκθεση στην υπό µελέτη 

ουσία. Από τις µελέτες µεταλλαξιγένεσης καθορίζεται η συνολική συνολική δόση που 
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δεν αναµένεται να προκαλέσει µη αναστρέψιµες βλάβες (NOAEL) στο πλέον ευαίσθητο 

πειραµατόζωο µε σκοπό τον καθορισµό των µέγιστων ανεκτών επιπέδων έκθεσης του 

ανθρώπου και των αποδεκτών επιπέδων έκθεσης του χειριστή. Από την παράµετρο αυτή 

προκύπτει και η Acceptable Daily Intake ADI, Ηµερήσια Αποδεκτή ∆όση. Η ADI 

προκύπτει από την NOEL ή την NOAEL όταν η τελευταία διαιρεθεί µε ένα συντελεστή 

ασφαλείας, ο οποίος συνήθως έχει την τιµή 100  και συµπεριλαµβάνει τη διαφορά 

ευαισθησίας που µπορεί να υπάρχει µεταξύ ανθρώπων καθώς και τη διαφορά 

ευαισθησίας µεταξύ πειραµατόζωου και ανθρώπου [51]. Οι συντελεστές ασφαλείας  

έχουν ορισθεί αυθαίρετα αλλά είναι τοξικολογικά αποδεκτοί. 

Με βάση την ADI καθορίζονται τα Μέγιστα Ανεκτά Ορια Υπολειµµάτων 

MRLs (Maximum Residues Limits) στα τρόφιµα. Για τον προσδιορισµό τους 

εφαρµόζονται διάφορες µέθοδοι έχοντας όλες όµως ένα κοινό σκοπό. Για τις ουσίες που 

η αποδεκτή ηµερήσια λήψη για τον άνθρωπο έχει καθοριστεί βάση δεδοµένων χρόνιων 

επιδράσεων θα πρέπει η υπολογιζόµενη µέση ηµερήσια λήψη κάθε τοξικής ουσίας να µην 

υπερβαίνει την ADI. Τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπάγονται στην 

κατηγορία αυτή.  Για τις ενώσεις που η σηµαντικότερη τοξικολογική τους ιδιότητα είναι 

η οξεία τοξικότητα ή οι ουσίες που ελέγχονται για τερατογενέσεις  χρησιµοποιείται ένα 

τροποποιηµένο σύστηµα. 

Στην πρώτη περίπτωση ακολουθούνται συνοπτικά τα επόµενα στάδια: 

α) Υπολογισµός της Θεωρητικής Μέγιστης Ηµερήσιας Λήψης (Theoretical Maximum 

Daily Intake, TMDI). β) Εάν η TMDI υπερβαίνει την ADI τότε κρίνεται αναγκαίος ο 

υπολογισµός της Εκτιµώµενης Μέγιστης Ηµερήσιας Λήψης (Estimated Maximum Daily 

Intake, EMDI) γ) Εάν και η EMDI υπερβαίνει την ADI τότε κρίνεται αναγκαίο να 

ακολουθήσει ο υπολογισµός της Εκτιµώµενης Ηµερήσιας Λήψης (Estimated Daily Intake,  

EDI) που αποτελεί την άριστη εκτίµηση και επιτρέπει µεγάλου βαθµού ακρίβειας 

πρόβλεψη της διατροφικής λήψης υπολειµµάτων.  

Τελικά στην περίπτωση που οι τελικοί υπολογισµοί για κάποια ουσία οδηγήσουν 

σε υπέρβαση της ADI τότε η ουσία αυτή δεν πρέπει να εγκριθεί ή θα πρέπει το πεδίο 

εφαρµογής της να περιοριστεί, ή το PHI (Pre Harvest Interval) να επιµηκυνθεί, αν βέβαια 

το επιτρέπει η βιολογία των παρασίτων. 

Στην περίπτωση των ενώσεων µε κύριο χαρακτηριστικό την οξεία τοξικότητα 

λαµβάνεται υπόψη η έκθεση του πληθυσµού  σαν µια σειρά περιπτώσεων οξείας έκθεσης 

και κατά συνέπεια οι τιµές κατανάλωσης τροφίµων αφορούν «µερίδες φαγητού» και όχι 

τιµές µέσης κατανάλωσης [90]. 
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5.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ  ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

Το τµήµα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που συνδέει τον παραγωγό µε την 

όλη ερευνητική διαδικασία που προηγήθηκε είναι η ετικέτα του. Από τα στοιχεία της 

ετικέτας ο παραγωγός θα πρέπει να πληροφορείται για τις ιδιότητές του, την 

αποτελεσµατικότητά του, τον καταλληλότερο τρόπο εφαρµογής, καθώς και για πιθανές 

αρνητικές συνέπειες στην υγεία του και τα µέτρα προφύλαξης που πρέπει να λάβει κατά 

τη χρήση του. Κρίνεται εποµένως απαραίτητο στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος να αναγράφονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να 

εξασφαλίζουν την ορθή χρήση του και να προφυλάσσουν την υγεία του χρήστη και του 

καταναλωτή γεωργικών προϊόντων.  

Ορισµένες από τις πιο σηµαντικές πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην 

ετικέτα είναι οι παρακάτω: α) Τοξικολογική κατάταξη του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και αντίστοιχη σήµανση (σύµβολα και φράσεις κινδύνου), όπως αυτά έχουν προκύψει 

από την λεπτοµερή αξιολόγηση της τοξικότητας του σκευάσµατος και της δραστικής 

ουσίας που περιέχεται σε αυτό β) Τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης, εφόσον αυτά έχουν 

κριθεί απαραίτητα, µετά από εκτίµηση ή µέτρηση των επιπέδων έκθεσης, που πρέπει να 

λαµβάνονται από τον χρήστη-ψεκαστή  του φυτοπροστατευτικού προϊόντος γ) Τα µέτρα 

προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν, εφόσον έχει κριθεί απαραίτητο, µετά από εκτίµηση 

ή µέτρηση των επιπέδων έκθεσης από έναν εργαζόµενο, στην περίπτωση που κατά τη 

διάρκεια της συγκοµιδής ή όποιας άλλης εργασίας έρχεται σε επαφή µε τα πιθανά 

υπολείµµατα της φυτοπροστατευτικής ένωσης  

Οι οδηγίες οι οποίες χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η 91/414/ΕΟΚ, 

για την κατάταξη και σήµανση των δραστικών ουσιών και των παρασκευασµάτων τους 

είναι η 67/548/ΕΟΚ και η 78/631/ΕΟΚ [91,92]. Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ (Β) σχετικά µε 

τη ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών, έχει εκ νέου 

κωδικοποιηθεί το 1993 ενσωµατώνοντας όλες τις έως εκείνη τη χρονική στιγµή 

τροποποιήσεις και συµπληρώσεις όπως είχαν οριστεί από νεώτερές της κοινοτικές 

οδηγίες. Η οδηγία καθορίζει τις διαδικασίες κοινοποίησης όλων των νέων χηµικών 

ουσιών που διατίθενται στην κοινοτική αγορά και αποτελεί τη βάση της πολιτικής 

ελέγχου των κινδύνων από τα χηµικά προϊόντα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Στη χώρα µας οι σχετικές διατάξεις θεσπίστηκαν µε την απόφαση 

378/1994(Β705) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως αυτή είχε 
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τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από πρόσθετες οδηγίες. Επικίνδυνες ουσίες και 

παρασκευάσµατα, σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ είναι οι: εκρηκτικές, 

οξειδωτικές, εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, πολύ τοξικές, τοξικές ουσίες, 

επιβλαβείς, διαβρωτικές, ερεθιστικές, ευαισθητοποιητικές, καρκινογόνες, 

µεταλλαξογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες.  

Με την οδηγία 78/631/ΕΟΚ, η οποία ρυθµίζει τις σχετικές διατάξεις µε την 

ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των γεωργικών φαρµάκων, όπως έχει 

τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από νεώτερες κοινοτικές οδηγίες, η χώρα µας 

εναρµονίστηκε µε την απόφαση της 17ης Σεπτεµβρίου 1986(Β587). Η τοξικολογική 

κατάταξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία 78/631/ΕΟΚ 

γίνεται µε βάση την οξεία τοξικότητα (από στόµατος δέρµατος και αναπνοής) και την 

ερεθιστικότητα (στο δέρµα και στους οφθαλµούς) του παρασκευάσµατος.  

Η οδηγία αυτή δεν µπορεί να καλύψει ικανοποιητικά την ταξινόµηση ενός 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του για 

τη δηµόσια υγεία, εφόσον δεν ασχολείται µε τη χρόνια τοξικότητα στην αναπαραγωγή 

και τη γονοτοξικότητα. Η οδηγία αυτή αναφέρεται και παραπέµπει στην οδηγία 

67/548/ΕΟΚ που περιλαµβάνει τα κριτήρια τοξικολογικής ταξινόµησης των χηµικών 

ουσιών για όλες τις κατηγορίες τοξικότητας. ∆ε θεσπίζονται όµως κριτήρια σύµφωνα µε 

τα οποία πρέπει να γίνεται η ταξινόµηση και η σήµανση ενός φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος µε βάση τις τοξικολογικές ιδιότητές του ή των δραστικών ουσιών του, αλλά 

και των διαλυτών και των πιθανών προσµίξεων του.  

Με τη νέα οδηγία 1999/45/ΕΚ θεσπίστηκαν καινούργιες διατάξεις σχετικές µε 

την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων [93]. Σύµφωνα µε τις 

νέες αυτές διατάξεις για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των σκευασµάτων θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη εκτός από την ή τις δραστικές ουσίες και η παρουσία 

προσµίξεων ή εκδόχων που ορίζονται ως επικίνδυνες ουσίες. Στη νέα οδηγία δίνονται για 

κάθε κατηγορία τοξικότητας και ανάλογα µε τη µορφή του σκευάσµατος (στερεό, υγρό , 

αέριο) τα επίπεδα της συγκέντρωσης µιας επικίνδυνης ουσίας, πάνω από τα οποία εάν 

περιέχεται σε ένα παρασκεύασµα, αυτό ταξινοµείται όµοια µε την ουσία. Οι µόνες 

περιπτώσεις που εξαιρούνται είναι αυτές όπου στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 

67/548/ΕΟΚ έχουν θεσπιστεί διαφορετικά οριακά επίπεδα συγκέντρωσης για µια 

επικίνδυνη ουσία.  

Η εναρµόνιση της χώρας µας µε την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ αναµένεται να γίνει 
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έως το τέλος του 2004. Παρόλα αυτά στα πλαίσια του τοξικολογικού ελέγχου των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων  όταν αυτά περιέχουν ουσίες στις οποίες αποδίδονται 

τοξικολογικές ιδιότητες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον άνθρωπο (µεταλλαξιγόνες, 

καρκινογόνες, τοξικές στην αναπαραγωγή), και εφόσον η ισχύουσα νοµοθεσία δεν 

επιτρέπει την εκτίµηση του κινδύνου, είναι αναπόφευκτο να οδηγηθεί ο αξιολογητής 

στην παραπάνω οδηγία για να τη συµβουλευτεί και να εφαρµόσει τη σήµανση που 

προβλέπει.  

 

5.5 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ως υπολείµµατα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ορίζονται µία η περισσότερες ουσίες παρούσες εντός ή 

επί των φυτών ή των προϊόντων φυτικής προέλευσης, των βρώσιµων προϊόντων ζωικής 

προέλευσης ή αλλού στο περιβάλλον, προερχόµενες από τη χρήση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος περιλαµβανοµένων των µεταβολιτών τους και των 

προϊόντων που προέρχονται από την αποικοδόµηση ή την αντίδραση τους. 

Η παρουσία υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά 

προϊόντα ενέχει διάφορους κινδύνους για τον καταναλωτή ανάλογα µε: α) Την οξεία, την 

υποχρόνια και τη χρόνια τοξικότητα των φυτοπροστατευτικών ενώσεων β) Το επίπεδο των 

υπολειµµάτων στο συγκεκριµένο προϊόν και γ) Τις διατροφικές συνήθειες των 

καταναλωτών. Προκειµένου λοιπόν να έχουµε άµεσα µια εικόνα για την καταλληλότητα 

ή όχι ενός προϊόντος σε ό,τι αφορά το θέµα των υπολειµµάτων, έχουν θεσπιστεί τα 

Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs, Maximum Residues Limits) για κάθε συνδυασµό 

αγροτικού προϊόντος και φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Η θέσπιση των MRLs έχει δυο 

απώτερους στόχους, αφενός την προστασία του καταναλωτή από τις ανεπιθύµητες 

επιδράσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αφετέρου τη διευκόλυνσή του 

ενδοκοινοτικού και διεθνούς εµπορίου αγροτικών προϊόντων.  

Τα MRLs καθορίζονται µετά από µια πολύπλοκη διαδικασία. Συγκεκριµένα 

απαιτούνται δεδοµένα για τη µελέτη των ιδιοτήτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(υπολειµµατικότητα, µεταβολισµός, συµπεριφορά στον αγρό κ.α), τα οποία προέρχονται 

από εκτενή πειραµατισµό που διεξάγεται σύµφωνα µε τους κανόνες της Ορθής 

Εργαστηριακής Πρακτικής και της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, και δεδοµένα που 

αφορούν τις διατροφικές συνήθειες των διαφόρων κρατών προκείµενου να καθοριστεί η 
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αναµενόµενη έκθεση του ανθρώπου ή των ζώων µέσω της τροφής. Οι διαδικασίες αυτές 

καθορίζονται στην Οδηγία 91/414/ΕΟΚ και τα MRLs που θεσπίζονται είναι υποχρεωτικά 

για τα Κ-Μ και ορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη συνεργασία της 

Επιτροπής και εκπροσώπων της κρατών µελών.  

Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικότερες οδηγίες της Ε.Ε που θεσπίζουν MRLs 

στα αγροτικά προϊόντα µε τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις τους:  

1) Οδηγία 76/895/ΕΟΚ [94] : «περί του καθορισµού της µέγιστης περιεκτικότητας για τα 

κατάλοιπα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός των οπωροκηπευτικών», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 80/428/ΕΟΚ, 81/36/ΕΟΚ, 82/528/ΕΟΚ, 

88/298/ΕΟΚ, 89/186/ ΕΟΚ, 93/58/ ΕΚ, 96/32/ ΕΚ, 97/41/ΕΚ και 2000/24/ΕΚ. 

Η οδηγία αυτή καθορίζει Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs) για 59 δραστικές 

σε 29 οµάδες οπωροκηπευτικών. Προβλέπει ελέγχους για την τήρηση των MRLs (άρθρο 

4) και αποστολή σχετικής έκθεσης στην Ε.Ε. Τα MRLs που καθορίζονται µε την αρχική 

Οδηγία (76/895/ΕΟΚ) δεν είναι υποχρεωτικά για τα Κ-Μ τα οποία έχουν τη δικαιοδοσία 

να εφαρµόσουν στην επικράτεια τους αυστηρότερα όρια. Οι ρυθµίσεις (MRLs) της εν 

λόγω οδηγίας, τροποποιούνται σταδιακά µε βάση τα νεώτερα επιστηµονικά δεδοµένα και 

µεταφέρονται στην Οδηγία  90/642/ΕΟΚ η οποία προβλέπει µεταξύ άλλων την 

υποχρεωτική τήρηση των MRLs από τα Κ-Μ. 

2) Οδηγία 86/362/ΕΟΚ [95]: «για τον καθορισµό ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα 

κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µέσα και επάνω στα σιτηρά» όπως τροποποιήθηκε µε τις 

οδηγίες : 88/298/ΕΟΚ, 93/57/ΕΚ, 94/29/ΕΚ, 95/39/ΕΚ, 97/41/ΕΚ, 97/71/ΕΚ, 98/82/Εκ, 

99/65/ΕΚ,99/71/ΕΚ,2000/24/ΕΚ και 2000/58/ΕΚ. 

Με την οδηγία αυτή καθορίζονται τα MRLs για 70 περίπου φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα  στα σιτηρά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και προβλέπονται 

έλεγχοι σε ετήσια βάση για τήρηση των ορίων και ενηµέρωση της Επιτροπής και των 

άλλων Κ-Μ για τα αποτελέσµατα των ελέγχων.  

3) Οδηγία 86/363/ΕΟΚ [96]: «για τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα 

υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής 

προέλευσης» όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες : 93/57/ΕΚ, 94/29/ΕΚ, 

95/39/ΕΚ,97/41/ΕΚ,97/71/ΕΚ, 98/82/ΕΚ, 99/71/ΕΚ, 2000/24/ΕΚ, 2000/48/ΕΚ, και 

2000/58/ΕΚ. 

Με την οδηγία αυτή καθορίζονται MRLs για 70 περίπου φυτοπροστατευτικα 

προϊόντα σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης (γάλα, αυγά, λίπος και κρέας) και προβλέπονται 
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έλεγχοι σε ετήσια βάση για τήρηση των ορίων της Οδηγίας και ενηµέρωση της επιτροπής 

και των άλλων Κ-Μ για τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. 

4) Οδηγία 90/642/ΕΟΚ [97]: «Για τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα 

κατάλοιπα φυτοφαρµάκων επάνω και µέσα σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης 

συµπεριλαµβανοµένων και των οπωροκηπευτικών», όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες: 

93/58/ΕΚ, 94/30/ΕΚ, 95/38/ΕΚ, 95/61/ΕΚ, 96/32/ΕΚ, 97/41/ΕΚ, 97/71/ΕΚ, 98/82/ΕΚ, 

99/65/ΕΚ, 99/71/ΕΚ, 2000/24/ΕΚ, 2000/48/ΕΚ και 2000/58/ΕΚ. 

Η Οδηγία αυτή καταρτίζει κατάλογο οµάδων φυτικών προϊόντων για τα οποία 

προβλέπει καθορισµό ανώτατων  ορίων υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων (MRLs), δίνει παραδείγµατα προϊόντων που ανήκουν σε κάθε οµάδα (άρθρο 

1) και καθορίζει τα τµήµατα των προϊόντων που ελέγχονται για τον προσδιορισµό 

υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (παράρτηµα οδηγίας). Επίσης 

προβλέπει κατάρτιση καταλόγου µε MRLs που καθορίζονται σταδιακά µε βάση τις 

νεότερες απαιτήσεις για τα προϊόντα του παραρτήµατος, καθιστά τα MRLs υποχρεωτικά 

για τα Κ-Μ και απαιτεί συστηµατικούς ελέγχους από τα Κ-Μ βάσει των Εθνικών και του 

Συντονισµένου Κοινοτικού προγράµµατος για τήρηση των MRLs. 

Οι µέθοδοι ανάλυσης που θα εφαρµόζονται µπορεί να είναι οι υποδεικνυόµενοι 

από την Ε.Ε ή και Εθνικές αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα 

κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ που αφορά στις 

µεθόδους ελέγχου τροφίµων.  

Τέλος προβλέπει την αποστολή εκθέσεων στην Επιτροπή της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε ετήσια βάση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, τα κριτήρια βάσει 

των οποίων έγιναν τα προγράµµατα, τον αριθµό των επιθεωρήσεων και τον τρόπο 

διεξαγωγής των ελέγχων και των παραβιάσεων των MRLs που διαπιστώθηκαν.  

5) Οδηγία 93/57/ΕΟΚ [98]: Τροποποιεί το παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ 

(MRLs σε σιτηρά) και προσθέτει MRLs για 22 φυτοπροστατευτικά προϊόντα και το 

παράρτηµα Ι της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ (MRLs σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης) στο οποίο 

προσθέτει MRLs για 16 φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

6) Οδηγία 93/58/ΕΟΚ [99]:  Οδηγία 93/58/ΕΟΚ: για την τροποποίηση του 

παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 76/895/ΕΟΚ περί του καθορισµού της µέγιστης 

περιεκτικότητας σε υπολείµµατα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επί και εντός των 

οπωροκηπευτικών και του παραρτήµατος της Οδ 90/642/ΕΟΚ που αφορά τον καθορισµό 

ενός πρώτου καταλόγου µεγίστων ορίων (MRLs). 
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Με την οδηγία αυτή καταργούνται διατάξεις (MRLs) που περιλαµβάνονται στην 

76/895/ΕΟΚ και µεταφέρονται στην 90/642/ΕΟΚ ως υποχρεωτικά για τα Κ-Μ. 

Προσθέτει στον κατάλογο των προϊόντων που περιλαµβάνονται στην Οδ. 90/642/ΕΟΚ 

τους σπόρους ηλίανθου και τις ελιές.  

7) Οδηγία 95/39/ΕΚ [100]: Τροποποιεί τα παραρτήµατα των Οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 

86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορούν στον καθορισµό ανώτατων περιεκτικοτήτων 

για τα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων επάνω και µέσα στα σιτηρά και στα 

τρόφιµα ζωικής προέλευσης αντιστοίχως. 

8) Οδηγία 97/41/ΕΚ [101]: Τροποποιεί τις Οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 

86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφορούν στον καθορισµό της µέγιστης 

περιεκτικότητας των υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός των 

οπωροκηπευτικών, των σιτηρών, των τροφίµων ζωικής προέλευσης και ορισµένων 

προϊόντων φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των οπωροκηπετυικών 

αντίστοιχα.   

9) Οδηγία 98/82/ΕΚ [102]: Τροποποιεί τα παραρτήµατα των Οδηγιών του Συµβουλίου 

που αφορούν στον καθορισµό MRLs σε σιτηρά, τρόφιµα ζωικής προέλευσης και 

ορισµένα προϊόντα φυτικές προέλευσης αντίστοιχα.  

10) Οδηγία 2000/24/ΕΚ [103]: Τροποποιεί τα παραρτήµατα των Οδηγιών : 76/895/ΕΟΚ, 

86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ σχετικά µε τα MRLs που έχουν θεσπιστεί σε 

σιτηρά, προϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των 

οπωροκηπευτικών.  

11) Σχετικά µε τη δειγµατοληψία για τον έλεγχο υπολειµµάτων  φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων  η οδηγία 79/700/ΕΟΚ  «περί καθορισµού κοινοτικών µεθόδων 

δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των καταλοίπων φυτοφαρµάκων επί και εντός 

των οπωροκηπευτικών» που ίσχυε έχει αντικατασταθεί από την οδηγία 2002/63/ΕΚ «για 

την καθιέρωση κοινοτικών µεθόδων δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των 

υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής 

προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ » [104,105] 

Φυσικά το όλο νοµοθετικό πλαίσιο καλύπτεται και από κάποιες επιπλέον 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν τον έλεγχο των τροφίµων. Στην κατηγορία αυτή 

υπάγεται η Οδηγία 89/397/ΕΟΚ «Σχετικά µε τον επίσηµο έλεγχο τροφίµων» όπως 

συµπληρώθηκε τελευταία µε την Οδηγία 93/99/ΕΟΚ που θεσπίζει γενικές αρχές και 

προβλέπει ελέγχους και διαβίβαση των αποτελεσµάτων των ελέγχων στην Επιτροπή της 

Ε.Ε [106,107]. Η χώρα µας εναρµονίστηκε µε την παραπάνω οδηγία  µε την Απόφαση 
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Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 11/92 (ΦΕΚ 313/Β/8-5-92) και καθορίστηκε ως 

Αρµόδια Αρχή για τις αναλύσεις το Γενικό Χηµείο του Κράτους ενώ δεν έχει 

εναρµονιστεί ακόµη µε την Οδηγία 93/99/ΕΟΚ. Επίσης στην κατηγορία αυτή υπάγονται 

η Οδηγία 85/591/ΕΟΚ «Καθιέρωση κοινοτικών τρόπων δειγµατοληψίας και µεθόδων 

ανάλυσης για τον έλεγχο των τροφίµων» και η οδηγία 93/43/ΕΟΚ «Υγιεινή τροφίµων» 

που έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε την ΚΥΑ  487/2000 (ΦΕΚ 1219/4-10-2000) 

µε αρµόδια αρχή για την εφαρµογή της το Υπ. Ανάπτυξης και ειδικότερα ο Ενιαίος 

Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) [108,109]. 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με βάση τη νοµοθεσία που αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο και 

προκειµένου να διασφαλιστεί όσο το δυνατό περισσότερο η καταλληλότητα των 

διακινούµενων αγροτικών προϊόντων έχει οργανωθεί στη χώρα µας ένα δίκτυο ελέγχου 

αποτελούµενο κυρίως  από κρατικούς φορείς. Οι έλεγχοι που γίνονται για την ανίχνευση 

και τον προσδιορισµό υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων αφορούν: 1) 

Ελέγχους που πραγµατοποιούν κρατικά εργαστήρια λόγω των υποχρεώσεων της χώρας 

µας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2) Αναλύσεις ιδιωτικών εργαστηρίων για τη 

χορήγηση πιστοποιητικών απαραίτητων για την πραγµατοποίηση εξαγωγών, για   

πιστοποίηση της ποιότητας διαφόρων αγροτικών προϊόντων και τους αυτοέλεγχους των 

βιοµηχανιών 3) Ερευνητικές εργασίες που πραγµατοποιούν κυρίως τα ΑΕΙ και τα 

Ερευνητικά Ινστιτούτα. Οι εργασίες αυτής της κατηγορίας είναι αρκετά εξειδικευµένες. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε  ορισµένες οι οποίες αφορούν: ελέγχους για υπολείµµατα 

pentimethalin σε κρεµµύδια [110], του teflubenzuron σε σταφύλια και τη µεταφορά τους 

σε µούστο και κρασί [111], του chloropropham σε πατάτες [112], του mancozeb σε 

βερίκοκα [113], του lindane σε πατάτες και καρότα [114], του chlozolinate σε 

επιτραπέζια σταφύλια [115], του dicloran σε συµπύρηνα ροδάκινα [116], την µελέτη 

αποικοδόµησης του teflubnezuron και του triflumuron σε αχλάδια αγρού και 

κατεψυγµένα [117], την αποικοδόµηση του pyrazohpos σε τοµάτες θερµοκηπίου [118].  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα κρατικά και ιδιωτικά 

εργαστήρια ελέγχου των αγροτικών προϊόντων, αναφέρονται οι αναλυτικές µέθοδοι που 

χρησιµοποιούν και δίνονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που πραγµατοποιούν. 

 

6.2 ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 

Αρµόδια Εργαστήρια  

Τα κρατικά εργαστήρια που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια των ελέγχων είναι 

κατανεµηµένα σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριµένα πρόκειται για τα :  
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1. Τα εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας, γνωστά και ως Περιφερειακά Κέντρα 

Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε), τα οποία 

κατανέµονται στις εξής πόλεις : Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος  

2. Το εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΠ) 

3. Το εργαστήριο του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ) 

Το κρατικό δίκτυο ελέγχου έρχονται να συµπληρώσουν τα ιδιωτικά εργαστήρια 

τα οποία όµως έχουν διαφορετικό προσανατολισµό. Η λειτουργία τους έχει σαν σκοπό να 

καλύψει συγκεκριµένες απαιτήσεις ιδιωτών που συνήθως θέλουν να γνωρίζουν εάν τα 

προϊόντα που παράγουν είναι ασφαλή για τον καταναλωτή  ή όχι. Μερικά από τα πιο 

σηµαντικά εργαστήρια που λειτουργούν στη χώρα µας και πραγµατοποιούν αναλύσεις 

είναι:  

• ∆ΕΛΚΟΦ ΑΕ Σκύδρα Ν. Πέλλας  

• Agrolab ΒΙ ΠΕ Θ, Σίνδος Θες/νίκης  

• Essex Pharma, Μαρινόπουλου  

• Skylab 

• Fasmatech, Κιάτο  

• Εργαστήριο της ΕΤΑΤ, που είναι ΝΠΙ∆. 

 

Αναλυτικές µέθοδοι 

Σε ό,τι αφορά το αναλυτικό τµήµα τα κρατικά εργαστήρια ελέγχου χρησιµοποιούν 

διάφορες µεθοδολογίες ανάλογα µε τις απαιτήσεις των αναλύσεων που πραγµατοποιούν 

 [119] :  

1. Τα εργαστήρια υπολειµµάτων των περιφερειακών κέντρων του Υπουργείου Γεωργίας 

(Πειραιάς, Ηράκλειο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη) για ανίχνευση και προσδιορισµό 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων χρησιµοποιούν αναλυτική µεθοδολογία που 

προτείνεται από τις αντίστοιχες Ολλανδικές αρχές [120]. Με την ανωτέρω µέθοδο και 

την χρήση επιλεκτικών ανιχνευτών ECD (ανιχνευτής δέσµευσης ηλεκτρονίων), NPD 

(ανιχνευτής N, P) και TSD (ανιχνευτής θερµικής ευαισθησίας για µόρια Ν,Ρ) 

ανιχνεύουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε οργανοφωσφορικά και 

οργανοχλωριωµένα µόρια σε προϊόντα φυτικής προέλευσης. Το Εργαστήριο 

Υπολειµµάτων Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε Ηρακλείου χρησιµοποίησε την ανωτέρω µέθοδο για 

ανίχνευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων κυρίως σε  σταφύλια. Επίσης το ίδιο 
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εργαστήριο  χρησιµοποίησε την παραπάνω µέθοδο τροποποιηµένη για ανίχνευση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων  σε λάδι. 

2. Τα εργαστήρια ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου και Πάτρας χρησιµοποιούν 

φασµατοφώτοµετρική µέθοδο για προσδιορισµό διθειοκαρβαµιδικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικούς ιστούς (µέθοδος 1279/VI/80 της Ε.Ε) µε 

παγίδευση και προσδιορισµό του (CS2) διθειάνθρακα. Και τα δύο εργαστήρια έκαναν 

τον έλεγχο της ανάκτησης  µε προσθήκη κατάλληλης ποσότητας πρότυπου 

διαλύµατος thiram σε καθαρά δείγµατα Το εργαστήριο Υπολειµµάτων του 

ΠΚΠΦ&ΠΕ της Πάτρας χρησιµοποιεί φασµατοµετρική µέθοδο για τον προσδιορισµό 

carbendazim και thiobendazole σε δείγµατα φυτικών ιστών.  

3. Το εργαστήριο Υπολειµµάτων του ΜΦΙ έχει µακρά παράδοση στις αναλύσεις 

δειγµάτων για ανίχνευση και προσδιορισµό φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

θεωρείται πρωτοπόρο. Ο νόµος 721/77 ανέθετε σε αυτό τις αναλύσεις υπολειµµάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Χρησιµοποιεί διάφορες αναλυτικές µεθόδους. 

Τελευταία χρησιµοποιεί αναλυτική µεθοδολογία προτεινόµενη από το Υπουργείο 

∆ηµόσιας Υγείας της Ολλανδίας [121]. 

4. Το Γενικό Χηµείο του Κράτους χρησιµοποιεί για την ανίχνευση και τον 

προσδιορισµό φυτοπροστατευτικών  προϊόντων σε διάφορα δείγµατα τις παρακάτω 

µεθόδους:  

• Ανίχνευση και προσδιορισµός οργανοφωσφορικών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε ελαιόλαδο: Οι αναλύσεις γίνονται µε την ίδια µέθοδο που 

χρησιµοποιεί και το ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου, στην περίπτωση του ελαιολάδου. 

Υπάρχει επικύρωση της ανάκτησης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

:diazinon, dimethoate, chlorpyrifos-ethyl, fenthion, parathion ethyl και 

methidathion.  

• Ανίχνευση και προσδιορισµός οργανοφωσφορικών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε δείγµατα φυτικής προέλευσης: Οι αναλύσεις γίνονται µε την ίδια  

µέθοδο που χρησιµοποιούν και τα Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε. Υπάρχει επικύρωση της 

ανάκτησης για καρότο, φράουλα, σιτάρι στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

omethoate, chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyrifos-methyl, pirimiphos –methyl και 

triazophos.  

• Ανίχνευση και προσδιορισµός οργανοφωσφορικών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε δείγµατα δηµητριακών και όσπριων: Οι αναλύσεις γίνονται µε τη 
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Γερµανική µέθοδο. Υπάρχει επικύρωση της ανάκτησης για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα diazinon, dichlorvos, chlorpyrifos-ehtyl, chlorpyrifos methyl, 

fenitrothion, malathion, pirimiphos methyl και triazophos.  

• Ανίχνευση και προσδιορισµός φυτοπροστατευτικών προϊόντων  σε κρασί: Οι 

αναλύσεις γίνονται µε τη Γερµανική µέθοδο. Στοιχεία επικύρωσης της ανάκτησης 

για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν έχουν δοθεί. 

 

6.3  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ  

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.  

 

Επειδή τόσο τα κρατικά εργαστήρια ελέγχου όσο και τα ιδιωτικά εφαρµόζουν 

διαφορετικές µεθόδους ανίχνευσης για διαφορετικά αγροτικά προϊόντα και για 

διαφορετικές φυτοπροστατευτικές ενώσεις, κρίνεται προτιµότερο να γίνει η παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά. Έτσι παρατίθενται στη συνέχεια τα 

αποτελέσµατα κατά οµάδες εργαστηρίων, όταν αυτά λειτουργούν µε όµοιες αναλυτικές 

διαδικασίες, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις παρατίθενται τα αποτελέσµατα του κάθε 

εργαστηρίου ξεχωριστά.  

Παρατήρηση : Τα αποτελέσµατα που παρατίθενται αφορούν χρονικό διάστηµα διετίας. 

Ορισµένα όµως εργαστήρια έδωσαν στοιχεία µόνο ενός έτους [122].  

Αποτελέσµατα των Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας και του ΜΦΙ 1997-1998 

• Είδος τροφίµων : νωπά φυτικά προϊόντα όλων των κατηγοριών  

• ∆είγµατα : 2017 

• Φυτοπροστατευτικά  προϊόντα που αναζητήθηκαν : έως 93  

• Αποτελέσµατα  

∆είγµατα µε µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα (Μ.Α.) = 1241 (62%) 

 ∆είγµατα µε υπολείµµατα  µικρότερα ή ίσα µε τα MRLs = 532 (26%) 

 ∆είγµατα µε υπολείµµατα µεγαλύτερα από τα  MRLs 74 (3,6%) 

∆είγµατα µε υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία δεν έχουν 

θεσπιστεί MRLs =170(8.4)  

Τα πιο συχνά εµφανιζόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ήταν : chlorpyrifos 

ethyl &methyl, maneb group, phosalone, captan, methamidophos, endosulfan, 

benomyl group, phosmet, fluvalinate, methidathion, procymidone, malathion. 
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Αποτελέσµατα Γενικού Χηµείου του Κράτους 1999 

• ∆είγµατα τροφίµων : 231 (207 εγχώρια, 24 εισαγόµενα)  

• Κατηγορίες τροφίµων: ελαιόλαδο, σπορέλαιο, άλευρα, ζυµαρικά, βότανα, 

µπαχαρικά, οίνος, χυµοί, γάλατα, µέλι, µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά.  

• Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναζητήθηκαν : από 4 έως 16  

• Αποτελέσµατα  

∆είγµατα µε µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα (Μ.Α)=52.7 % 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µικρότερα ή ίσα των  MRLs 43% 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µεγαλύτερα των  MRLs 4,3 % 

 

Αποτελέσµατα εργαστηρίου ΕΤΑΤ 1999,2000 

• Αριθµός δειγµάτων : 57 (πολλά από βιολογική καλλιέργεια)  

• Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναζητούνται : από 8 έως 60 (ανάλογα µε την 

ανάλυση). Κυρίως οργανοχλωριωµένα και οργανοφωσφορικά. 

• Κατηγορίες τροφίµων: έλαια, χυµοί φρούτων, γλεύκος, κρασί, άλευρα, ελιές 

• Αποτελέσµατα 

∆είγµατα µε µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα (ΜΑ) =100% 

 

Αποτελέσµατα εργαστηρίου Agrolab 1998, 1999 

Με πολυδύναµες µεθόδους  

• Αριθµός δειγµάτων :1296 

• Κατηγορίες τροφίµων : φυτικά προϊόντα πολλών κατηγοριών(νωπά και 

επεξεργασµένα ) σιτηρά, άλευρα, ελαιόλαδο 

• Φυτοπροστατευτικά  προϊόντα που αναζητήθηκαν : 18 έως 58 

• Αποτελέσµατα 

∆είγµατα µε µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα (Μ.Α) 82 % 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µικρότερα ή ίσα των   MRLs  18% 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µεγαλύτερα των  MRLs 10 % 

Με ειδικές µεθόδους  

• Αριθµός δειγµάτων : 529  

• Κατηγορίες τροφίµων : φυτικά προϊόντα  

• Αποτελέσµατα :  

∆είγµατα µε µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα (Μ.Α)= 87 % 
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∆είγµατα µε υπολείµµατα µικρότερα ή ίσα των  MRLs  9% 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µεγαλύτερα των  MRLs 4 % 

 

Αποτελέσµατα εργαστηρίου Fasma Tech 1999 2000 

• Είδος τροφίµων: σταφύλι (σουλτανίνα)  

• Αριθµός δειγµάτων :62 

• Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναζητήθηκαν : 11 Οργανοφωσφορικά  

• Αποτελέσµατα 

∆είγµατα µε µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα (Μ.Α)= 5 % 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µικρότερα ή ίσα των  MRLs  84% 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µεγαλύτερα των MRLs 11% 

Ανιχνευθέντα φυτοπροστατευτικά προϊόντά : acephate, chlorpyrifos methyl, 

diazinon, dichlorvos, iprodione, methamidophos, methidathion, pyrazophos. 

 

Αποτελέσµατα εργαστηρίου SkyLab 2000 

• Είδος τροφίµων : ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, χυµοί φρούτων, γαλακτοκοµικά, 

δηµητριακά, κρασιά.  

• Αριθµός δειγµάτων : 500 (πολλά από τα οποία από βιολογική )  

• Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναζητήθηκαν : Οργανοφωσφορικά 

οργανοχλωριωµένα, αζωτούχα, πυρεθρίνες, δίθειοκαρβαµιδικά.  

• Αποτελέσµατα 

∆είγµατα µε µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα (Μ.Α)= 90 % 

∆είγµατα µε υπολείµµατα  µικρότερα ή ίσα των  MRLs = 6% 

∆είγµατα µε υπολείµµατα µεγαλύτερα των  MRLs 4% 

• Τα πιο συχνά εµφανιζόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα : diazinon, iprodione, 

methidathion, fenthion, dimethoate, phosalone, pirimiphos methyl, bromophos 

methyl, malathion, διθειοκαρβαµιδικά. 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ   FENTHION ΚΑΙ DIMETHOATE 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ελαιόλαδο συγκρινόµενο µε το λάδι που παράγεται από τον ηλίανθο, το 

καλαµπόκι, τη σόγια όπως επίσης και µε άλλα είδη λαδιού είναι  το πλέον δύσκολο στη 

χηµική ανάλυση [123]. Το γεγονός αυτό  οφείλεται αφενός µεν  στο  υψηλό ποσοστό 

λιπιδίων  που πρέπει να αποµακρυνθούν κατά το καθαρισµό του δείγµατος (clean up 

procedures) και αφετέρου στην επίδραση που ενδεχοµένως να έχουν τυχόν υπολείµµατα 

τους. Η πορεία των υπολειµµάτων ενός  φυτοπροστατευτικού προϊόντος από τον καρπό 

της ελιάς στο ελαιόλαδο κατά τη διαδικασία παραγωγής του, είναι άµεσα συνυφασµένη 

µε την λιποδιαλυτότητα του. Ενδέχεται λοιπόν να παρουσιάζεται συµπύκνωση των 

υπολειµµάτων στο λάδι. Σηµαντικές πληροφορίες για κάτι τέτοιο µπορούµε να έχουµε 

από τον συντελεστή µεταφοράς γνωστό ως transmission factor (TF). Ο συντελεστής 

µεταφοράς µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης δίνεται στον τύπο που ακολουθεί :  

f

o

C
C

TF =      

όπου Co
 η συγκέντρωση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο ελαιόλαδο και Cf η 

συγκέντρωση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στον καρπό της ελιάς. 

Για το dimethoate η αντίστοιχη τιµή είναι 0,03 ενώ για το  fenthion ο TF  µπορεί 

να πάρει τις τιµές 3,3 ή 5,2. Τιµή του δείκτη για ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν  

µεγαλύτερη από τη µονάδα υποδηλώνει τη συµπύκνωση των υπολειµµάτων του  στο λάδι 

[124].  

Τα µέχρι τώρα δεδοµένα για ελέγχους που έχουν γίνει σε δείγµατα ελαιόλαδου, 

στην Ελλάδα, δείχνουν µια µείωση της παρουσίας υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών 

ενώσεων [125,126].  

Στη συγκεκριµένη έρευνα αναλύθηκαν  53 δείγµατα ελαιολάδου που προερχόταν 

από βιολογική καλλιέργεια για υπολείµµατα dimethoate και fenthion κατά έτος, για τρία 

χρόνια (1997-1999), και αντίστοιχα 50 δείγµατα ελαιολάδου που προερχόταν από 

συµβατική καλλιέργεια. Όλα τα δείγµατα προέρχονταν από την περιοχή του Νοµού 

Ηρακλείου της Κρήτης. Για την πραγµατοποίηση της δειγµατοληψίας εφαρµόστηκε η 
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αντίστοιχη κοινοτική οδηγία 2002/63/ΕΚ προκείµενου τα δείγµατα που λαµβάνονται να 

είναι αντικειµενικά και  οι ποσότητες επαρκείς για την πραγµατοποίηση των αναλύσεων.  

Σκοπός της παρούσας ενότητας ήταν η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων: 1) 

για την ποιότητα του παραγόµενου ελαιόλαδου ειδικά σε ότι αφορά το θέµα των 

υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 2) για την αποτελεσµατικότητα της 

εφαρµογής τόσο της βιολογικής όσο και της συµβατικής καλλιέργειας της ελιάς 3) για 

τον προσδιορισµό και ακολούθως την κατάλληλη διαχείριση κρίσιµων παραµέτρων 

(τόσο της καλλιεργητικής διαδικασίας όσο και της  παραγωγής ελαιολάδου) που επιδρούν 

στην εµφάνιση υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο ελαιόλαδο. 

 

7.2 ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 

7.2.1 Πρότυπες δραστικές ουσίες και διαλύτες  

 

Σε ότι αφορά τις δραστικές ενώσεις το fenthion και το dimethoate προέρχονταν 

από την Rieble-de Haen (Γερµανία). Στα πρότυπα αυτά διαλύµατα δεν έγινε επιπλέον 

αραίωση. 

Οι οργανικοί διαλύτες χλωροφόρµιο,  εξάνιο,  µεθανόλη  ( Lab-Scan, Stillorgen 

Ind Park Co, Dublin, Ireland) και  ακετονιτρίλιο (E. Merc, Darmstadt, Germany), ήταν 

υψηλού βαθµού καθαρότητας (pesticide residue analysis grade), κατάλληλοι για 

ιχνοαναλύση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

7.2.2 ∆ιαλύµατα παρακαταθήκης και διαλύµατα εργασίας 

 

Από τις πρότυπες ουσίες δηµιουργήθηκαν µε κατάλληλη αραίωση διαλύµατα των 

100 mg/mL και συντηρήθηκαν στους –20 οC.  

Από τα διαλύµατα παρακαταθήκης παρασκευάσθηκαν µε διαδοχικές αραιώσεις 

σε ακετονιτρίλιο  τα παρακάτω διαλύµατα 0, 0,0125, 0,0025, 0,00625, 0,01875, 0,0375 

και  0,0750 mg/Kg  για κάθε ουσία ξεχωριστά. 

 

7.2.3 Οργανολογία 

 

Για τον ποσοτικό προσδιορισµό χρησιµοποιήθηκε αέριος χρωµατογράφος της 

εταιρίας Erba, Vega Series 6000 µε ανιχνευτή αζώτου-φωσφόρου (NPD). Η τριχοειδής 
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στήλη ήταν DB-5, 30m x 0,32mm id, 0,25 µm film thickness. Η ταυτοποίηση των 

αποτελεσµάτων έγινε µε χρωµατογράφο µάζας σε σύστηµα Finnigan Mat GCQ 

εφοδιασµένο µε τριχοειδή στήλη τύπου AT 5 MS 30m x 0,25mm, 0,25 film thickness. 

O ρότορας που χρησιµοποιήθηκε για την εξάτµιση ήταν Vacuum rotary 

evaporator, type 349/2, J. Bibby. Τα χρησιµοποιούµενα υαλικά εργαστηρίου ήταν grade 

A.   

 

7.2.4 Εκχύλιση  

 

Υγρή-Υγρή εκχύλιση  

 

15 ml δείγµατος ελαιόλαδου τοποθετούνται σε ποτήρι χωρητικότητας 100 ml και 

αναµειγνύονται µε 50 ml εξανίου κεκορεσµένου µε ακετονιτρίλιο. Στη συνέχεια 

µεταφέρεται σε διαχωριστική χωάνη 250 ml όπου προστίθενται και 100 ml 

ακετονιτρίλιου κεκορεσµένου µε εξάνιο. Ακολούθως προσθέτουµε 1 ml  απεσταγµένο 

νερό και ανακινούµε για ένα λεπτό. Αφήνουµε για 15 λεπτά προκειµένου να επιτευχθεί ο 

διαχωρισµός των φάσεων. Η κάτω στοιβάδα του ακετονιτρίλιου µεταφέρεται σε δεύτερη 

διαχωριστική χοάνη στην οποία έχουµε προσθέσει 25 ml εξανίου κεκορεσµένου µε 

ακετονιτρίλιο και η διαδικασία διαχωρισµού επαναλαµβάνεται. Οι φάσεις του 

ακετοντρίλιου από τις εκχυλίσεις συλλέγονται και µε περιστροφική κίνηση εξατµίζεται 

µέχρι ξηρού σε ρότορα στους 30 οC. Το στερεό υπόλειµµα συλλέγεται µε 5 ml ακετόνης, 

συµπυκνώνεται σχεδόν µέχρι ξηρού µε χρήση αζώτου και τελικά διαλύεται σε 5 ml νερού 

[125].  

 

Υγρή- στερεή εκχύλιση  

 

Τα 5 ml του υδατικού διαλύµατος  µεταφέρονται σε ενεργοποιηµένη (2 ml 

µεθανόλης και 2 ml απεσταγµένο νερό) στήλη, Techelut SPE C18 (200 mg) και 

εκλούονται µε µείγµα χλωροφόρµιου-µεθανόλης (9:1).  Η ταχύτητα ροής του δείγµατος 

στη στήλη είναι 1 ml/min. Ακολουθεί διάλυση σε 25µl ethyl acetate και έπειτα ανάλυση 

σε GC-NPD και GC-MS.  

 

7.2.5 Αναλυτική µεθοδολογία  
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Αέριο χρωµατογραφική NPD ανάλυση 

 

Σε ότι αφορά τον αέριο χρωµατογράφο ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε ήλιο µε 

ροή 2.4 ml/min. Η θερµοκρασία στην έκχυση ήταν 220 oC και στον ανιχνευτή 300 oC. 

Θερµοκρασιακές συνθήκες : έκχυση 220 oC, πρόγραµµα στήλης 180 oC για τρία λεπτά, 

µετά αύξηση στους 230 oC µε ρυθµό 10 oC/min, παραµονή στους 230 oC για 35 λεπτά, 

στη συνέχεια αύξηση στους 270 oC µε ρυθµό 5 oC/min και παραµονή στους 270 oC για 

πέντε λεπτά, ανιχνευτής 300 oC. Η ποσότητα του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε σε 

κάθε ανάλυση ήταν 1 µl σε splitless mode και το attenuation ήταν 2.  

 

Χρωµατογραφία µάζας  

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ταυτοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε µε αέρια 

χρωµατογραφία-χρωµατογραφία µάζας εφαρµόζοντας ηλεκτρονικό ιονισµό σε σύστηµα 

της εταιρείας Finnigan (Finnigan Mat GCQ). Το φέρον αέριο που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

το ήλιο καθαρότητας 99,999% µε ροή 20 cm/sec. Η ποσότητα του δείγµατος που 

χρησιµοποιήθηκε σε κάθε ανάλυση ήταν 1 µl σε splitless mode. Το πρόγραµµα 

θερµοκρασίας ήταν: αρχική θερµοκρασία φούρνου 70°C όπου το όργανο παρέµενε για 3 

min, ακολουθεί αύξηση της θερµοκρασίας στους 270°C µε βήµα 10°C/min όπου 

παραµένει για 10 min, και στην συνέχεια η θερµοκρασία ανεβαίνει στους 310°C µε βήµα 

10°C/min όπου και παραµένει για 2 min. Η θερµοκρασία εισόδου του δείγµατος 

ρυθµίστηκε στους 270°C ενώ η θερµοκρασία του transfer line ήταν 275°C. Όσο αφορά το 

φασµατογράφο µάζας η θερµοκρασία πηγής ρυθµίστηκε στους 200°C και η τάση στον 

multiplier ήταν 1200 V. Ελήφθησαν χρωµατογραφήµατα σε full scan και Selective Ion 

Mode (SIM). 

 

7.2.6 Προτυποποίηση καµπύλων  

 

Η ανάλυση των δειγµάτων ελαιολάδου πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη 

παραπάνω µέθοδο, στην ίδια σειρά, µε "τυφλά" δείγµατα ελαιολάδου, τα οποία 

εµβολιάστηκαν µε ένα µείγµα fenthion και dimethoate σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σε 

7 διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων 0, 0,00125, 0,0025, 0,00625, 0,01875, 0,0375 και  

0,0750 ppm από ένα πρότυπο διάλυµα µε συγκέντρωση 100 mg/mL. Τα επίπεδα του 

 79 



dimethoate και του fenthion προσδιορίστηκαν µε βάση την καµπύλη βαθµονόµησης  που 

προερχόταν από τα φορτισµένα δείγµατα ελαιόλαδου µε dichlorvos. 

Οι εξισώσεις  ευθείας που προέκυψαν από την γραµµική παλινδρόµηση, για το 

Dimethoate και το Fenthion αντίστοιχα  είναι  

(I)  y= 18719x1 – 14482    

(II) y=34052x2– 3949   

όπου  x1 x2  οι συγκεντρώσεις των ενώσεων του dimethoate και του Fenthion και y το 

εµβαδόν των αντίστοιχων κορυφών. Η προσαρµογή της καµπύλης είναι σχεδόν άριστη 

r1=0,9971  και r2=0,9946 αντίστοιχα. Στο σχήµα 7.1 παρουσιάζονται η καµπύλη 

βαθµονόµησης του fenthion και του dimethoate σε φορτισµένα δείγµατα ελαιολάδου σε 

συγκεντρώσεις 0, 0,00125, 0,0025, 0,0625, 0,0125, 0,01875, 0,0375, 0,0750 ppm 

(mg/Kgr)   

 

7.2.7 Πειράµατα ανάκτησης 

 

Η απόδοση (% ανάκτηση) και το κατώτερο όριο ανίχνευσης (LOD) της µεθόδου 

προετοιµασίας των δειγµάτων προσδιορίσθηκε µε τα πειράµατα ανάκτησης. Τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις επαναλήψεις µε προσθήκη σταθερών ποσοτήτων 

των συγκεκριµένων ενώσεων σε οµογενοποιηµένα δείγµατα. Συγκεκριµένα σε “τυφλά 

δείγµατα” 15g προστέθηκαν σταθερές ποσότητες των ενώσεων από τα αντίστοιχα  

πρότυπα διαλύµατα ώστε να προκύψουν τελικά δείγµατα µε συγκεντρώσεις 0, 0,00125, 

0,0025, 0,00625, 0,01875, 0,0375 και  0,0750 ppm (mg/Kg). Στη συνέχεια η ανάκτηση 

των ενώσεων προσδιορίστηκε µε χρήση των µεθόδων που περιγράφηκαν .  

 

7.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

7.3.1 Πειραµατικά αποτελέσµατα ανάκτησης ενώσεων  

 

Τo ποσοστό ανάκτησης του dimethoate ήταν  78% ενώ το ποσοστό ανάκτησης 

του fenthion ήταν 84%. Το όριο ανίχνευσης (Limit of Detection LOD) για την 

προαναφερόµενη µέθοδο καθορίστηκε σε 0,0011 ppm για το fenthion  και 0,0018 ppm 

για το dimethoate. Το όριο ποσοτικού προσδιορισµού (Limit of Quantitation LOQ)  

προσδιορίστηκε σε 0,00125 για το fenthion και 0,002 ppm για το dimethoate. 
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 Σχήµα 7.1.  Καµπύλη βαθµονόµησης του fenthion και του dimethoate 

 

7.3.2 Στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης αποτελεσµάτων  

 

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων εφαρµόστηκε η µη κατά ζεύγη 

δοκιµασία δοκιµασία t (unpaired t-test), αφού είχε προηγηθεί έλεγχος των τυπικών 

αποκλίσεων των οµάδων µετρήσεων µε F-test. Τα αποτελέσµατα των στατιστικών 

αναλύσεων δόθηκαν σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. Η ανάλυση έγινε µε Excel 2000 και 

SPSS ver 11.0 για Windows. 

 

7.3.3 Αποτελέσµατα αναλύσεων δειγµάτων ελαιολάδου 

 

Το σχήµα 7.2 δείχνει ένα τυπικό GC-NPD χρωµατογράφηµα της συγκεκριµένης 

µεθόδου όπου διακρίνονται οι κορυφές των φυτοπροστατευτικών ενώσεων dichlorvos, 

dimethoate, και fenthion, ενώ ταυτόχρονα παρατηθείτε και ένα χρωµατογράφηµα GC-

NPD δείγµατος ελαιολάδου από βιολογική καλλιέργεια ελιάς που συλλέχθηκε κατά  τη 

διάρκεια του πρώτου έτους.  Στο σχήµα 7.3 δίνεται ένα τυπικό GC-MS χρωµατογράφηµα 

του dichlorvos (20 µg/ml), του dimethoate(20 µg/ml) και του fenthion (15 µg/ml). 

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα από τις αναλύσεις δειγµάτων ελαιόλαδου 

προερχόµενου από συµβατική και βιολογική καλλιέργεια ελιάς,  διάρκειας  τριών ετών 

,για υπολείµµατα του dimethoate και του fenthion παρατίθενται στο παράρτηµα Α στους 

πίνακες I και II αντίστοιχα.  
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Σχήµα 7.2.  (Α) Τυπικό GC-NPD χρωµατογράφηµα του dichlorvos (1,5 µg/ml), του 

dimethoate (1 µg/ml) και του fenthion (0.5 µg/ml). (Β) Τυπικό GC-NPD 

χρωµατογράφηµα δείγµατος βιολογικού ελαιολάδου από το πρώτος έτος. 
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Σχήµα 7.3. Τυπικό GC-MS χρωµατογράφηµα του dichlorvos (20 µg/ml), του 

dimethoate (20 µg/ml) και του fenthion (15 µg/ml). 
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Στο σχήµα 7.4 δίνονται οι µέσες τιµές των συγκεντρώσεων των δύο 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά έτος και κατηγορία δείγµατος, ενώ στο σχήµα 7.5 

δίνονται τα ποσοστά µεταβολής, από χρονιά σε χρονιά, των επιπέδων των 

συγκεντρώσεων των υπολειµµάτων των δύο φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά 

κατηγορία δείγµατος. Στους πίνακες 7.1 και 7.2 δίνονται περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία(µέση συγκέντρωση, σχετική τυπική απόκλιση, αριθµός δειγµάτων, µέγιστη και 

ελάχιστη συγκέντρωση) των αποτελεσµάτων των δειγµατοληψιών κατά έτος, 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (dimethoate και fenthion) και τρόπο καλλιέργειας (βιολογική 

καλλιέργεια και συµβατική καλλιέργεια ελιάς). 

Στα δείγµατα ελαιόλαδου προερχόµενα από συµβατική καλλιέργεια κατά τη 

χρονική διάρκεια 1997-1999 η µέση συγκέντρωση του fenthion κυµάνθηκε από 0,1222 

µέχρι 0,1702 ppm και του dimethoate από 0,0226 µέχρι 0,0271 ppm. Στα δείγµατα  

ελαιόλαδου προερχόµενα από βιολογική καλλιέργεια για την ίδια χρονική περίοδο η µέση 

συγκέντρωση του fenthion κυµάνθηκε από 0,0215 µέχρι 0,0035 ppm και του dimethoate 

από 0,0098 µέχρι  0,0010 ppm. 

Σε όλα δείγµατα ελαιολάδου που προήλθαν από συµβατική καλλιέργεια ελιάς οι 

δύο ενώσεις ανιχνεύθηκαν µε την ίδια συχνότητα (σε όλα τα δείγµατα). Αντιθέτως στα 

δείγµατα που προήλθαν από τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς τα υπολείµµατα του fenthion 

ανιχνεύθηκαν πιο συχνά. Η ανώτερη συγκέντρωση υπολειµµάτων του dimethoate που 

ανιχνεύθηκε ήταν 0,0501 mg/Kg (το 1999 σε δείγµα από συµβατική καλλιέργεια), ενώ 

για το fenthion η αντίστοιχη τιµή ήταν 0,315 mg/Kg (το 1999 σε δείγµα από συµβατική 

καλλιέργεια).  

Είναι φανερό επίσης ότι τα επίπεδα των υπολειµµάτων του dimethoate και του 

fenthion στα  δείγµατα ελαιόλαδου από συµβατική καλλιέργεια είναι σταθερά υψηλότερα 

από τα αντίστοιχα της βιολογικής καλλιέργειας. Το πρώτο δείγµα ελαιολάδου µε µη 

ανιχνεύσιµα επίπεδα υπολειµµάτων dimethoate βρέθηκε το 1998, ένα χρόνο µετά την 

έναρξη εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας. Για το fenthion το πρώτο δείγµα µε µη 

ανιχνεύσιµα επίπεδα υπολειµµάτων  βρέθηκε το 1999, δύο χρόνια  δηλαδή µετά την 

έναρξη εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας. Συγκεκριµένα το 1998 βρέθηκαν 8 

δείγµατα ελαιολάδου µε µη ανιχνεύσιµα επίπεδα υπολειµµάτων του dimethoate και 

κανένα του fenthion. Tο 1999 βρέθηκαν 30 δείγµατα ελαιολάδου µε µη ανιχνεύσιµα 

επίπεδα υπολειµµάτων του dimethoate και 10 του fenthion. Τα δείγµατα µε µη 

ανιχνεύσιµα επίπεδα υπολειµµάτων προέρχονταν αποκλειστικά και µόνο από βιολογική 

καλλιέργεια ελιάς.  
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Σχήµα 7.4 Μέση συγκέντρωση (ppm) του fenthion και του dimethoate σε δείγµατα 

ελαιόλαδου από βιολογική και συµβατική καλλιέργεια 

 
a Fenthion BK: Μέση συγκέντρωση fenthion σε δείγµατα ελαιόλαδου βιολογικής 

καλλιέργειας, 

  

Dimethoate ΒΚ: Μέση συγκέντρωση dimethoate σε δείγµατα ελαιόλαδου βιολογικής 

καλλιέργειας,  

 

Fenthion ΣK: Μέση συγκέντρωση fenthion σε δείγµατα ελαιόλαδου συµβατικής 

καλλιέργειας,  

 

Dimethoate ΒΚ: Μέση συγκέντρωση Dimethoate σε δείγµατα ελαιόλαδου συµβατικής 

καλλιέργειας, 
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Σχήµα 7.5 Ποσοστά (%) µεταβολής των συγκεντρώσεων του dimethoate και του 

fenthion από έτος σε έτος 

 

Fenthion BK: Μεταβολή της µέσης συγκέντρωσης fenthion σε δείγµατα ελαιόλαδου 

βιολογικής καλλιέργειας, 

  

Dimethoate ΒΚ: Μεταβολή της µέσης συγκέντρωσης dimethoate σε δείγµατα ελαιόλαδου 

βιολογικής καλλιέργειας,  

 

Fenthion ΣK: Μεταβολή της µέσης συγκέντρωσης fenthion σε δείγµατα ελαιόλαδου 

συµβατικής καλλιέργειας,  

 

Dimethoate ΒΚ: Μεταβολή της µέσης συγκέντρωσης Dimethoate σε δείγµατα ελαιόλαδου 

συµβατικής καλλιέργειας, 
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Πίνακας 7.1. Στατιστική ανάλυση των συγκεντρώσεων του dimethoate σε δείγµατα 

ελαιόλαδου προερχόµενα από βιολογική και συµβατική καλλιέργεια ελιάς στη Κρήτη 

κατά τα έτη 1997-1999.  

Έτος Είδος 
καλλιέργειας 

Μέση 
συγκέντρωση 
(mg/Kg) ± SD 

Σχετική 
τυπική 

απόκλιση 

Αριθµός 
δειγµάτων 

Ελάχιστη 
συγκέντρωση 

Μέγιστη 
συγκέντρωση P 

1997 ∆ΒΚ 0,0098 ± 0,0027 27,551 53 0,0045 0,0135 <0,001 

 ∆ΣΚ 0,0226 ± 0,0108 47,7876 50 0,0089 0,0486  

1998 ∆ΒΚ 0,0038 ± 0,0025 65,7895 53 ∆.Α 0,0090 <0,001 

 ∆ΣΚ 0,0264 ± 0,0107 40,5303 50 0,0088 0,0485  

1999 ∆ΒΚ 0,0010 ± 0,0013 130,0000 53 ∆.Α 0,0045 <0,001 

 ∆ΣΚ 0,0271 ± 0,0106 39,1144 50 0,0090 0,0501  
 

Πίνακας 7.2. Στατιστική ανάλυση των συγκεντρώσεων του fenthion σε δείγµατα 

ελαιόλαδου προερχόµενα από βιολογική και συµβατική καλλιέργεια ελιάς στη Κρήτη 

κατά τα έτη 1997-1999.  

Έτος Είδος 
καλλιέργειας 

Μέση 
συγκέντρωση 
(mg/Kg) ± SD 

Σχετική 
τυπική 

απόκλιση 

Αριθµός 
∆ειγµάτων 

Ελάχιστη 
συγκέντρωση 

Μέγιστη 
συγκέντρωση P 

1997 ∆ΒΚ 0,0215 ± 0.0060 27,9070 53 0,0108 0,0351 <0,001 

 ∆ΣΚ 0,1222 ± 0.0728 59,5745 50 0,0162 0,2952  

1998 ∆ΒΚ 0,0099 ± 0.0031 31,3131 53 0,0027 0,0162 <0,001 

 ∆ΣΚ 0,1457 ± 0.0727 49,8970 50 0,0288 0,3105  

1999 ∆ΒΚ 0,0035 ± 0.0024 68,5714 53 ∆.Α 0,0081 <0,001 

 ∆ΣΚ 0,1702 ± 0.0746 43,8308 50 0,0315 0,2952  
 

∆ΒΚ: ∆είγµατα ελαιόλαδου από βιολογική καλλιέργεια, 

 

∆ΣΚ: ∆είγµατα ελαιολάδου από συµβατική καλλιέργεια  

 

SD: τυπική απόκλιση 

 

∆Α: ∆εν ανιχθεύθηκε 
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7.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα GC-NPD χρωµατοφραφήµατα που παρατέθηκαν και υπό  τις 

συνθήκες που εφαρµόστηκαν παρατηρούµε πως ο χρόνος έκλουσης του dichlorvos ήταν 

7,85 λεπτά, του dimethoate 20,71 λεπτά και του fenthion 37,67 λεπτά. Στο GC-MS 

σύστηµα, και µε βάση τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, τα κύρια θραύσµατα του 

dimethoate ήταν τα m/z=87,93 και 125, του fenthion τα  245 και 278 και του dichlorvos 

79,109 και 185 . Οι χρόνοι έκλουσης ήταν  για το dichlorvos 10,23,  για το dimethoate 

18,12 και για το fenthion 21,14 λεπτά. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η µέθοδος 

εκχύλισης που εφαρµόσθηκε µας επέτρεψε να αποµακρύνουµε συστατικά του 

ελαιολάδου, όπως για παράδειγµα τα λιπίδια, τα οποία συνήθως  παρεµποδίζουν την 

αναλυτική διαδικασία και µειώνουν τη διάρκεια ζωής της στήλης [126]. 

Τα Ανώτατα Επιτρεπόµενα Όρια (MRLs, FAO/WHO Codex Alimentarius) είναι 1 

ppm για το fenthion και 0,05 ppm για το dimethoate [127]. Με βάση τα αποτελέσµατα 

της τριετούς παρακολούθησης µόνο σε ένα δείγµα ελαιολάδου από συµβατική 

καλλιέργεια  ανιχνεύθηκαν επίπεδα υπολειµµάτων του dimethoate ανώτερα από τα 

επιτρεπτά (έτος 1999). 

Στον ελληνικό χώρο έχουν πραγµατοποιηθεί έλεγχοι που αφορούν κατά κύριο 

λόγο ελαιόλαδο προερχόµενο από συµβατική καλλιέργεια ελιάς. Σε όλες τις 

δηµοσιευµένες µελέτες τα δείγµατα σχεδόν στο σύνολο τους, σε ότι αφορά το θέµα των 

υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ήταν ασφαλή καθώς είτε δεν 

ανιχνεύθηκαν ενώσεις είτε τα επίπεδα των συγκεντρώσεων τους ήταν χαµηλότερα των 

MRLs. Οι πιο συχνά εµφανιζόµενες ενώσεις είναι το dimethoate και το fenthion [128]. 

Τα επίπεδα στα  οποία ανιχνεύονται κυµαίνονται σε ότι αφορά το dimethoate από 0,0005 

µέχρι 0,0816 µε µέση τιµή 0,0065 ενώ για το fenthion οι αντίστοιχες τιµές κυµαίνονται 

από 0,0009 µέχρι 0,1802 µε µέση τιµή 0,0473. Τα παραπάνω αποτελέσµατα αναφέρονται 

σε δείγµατα µεµονωµένων παραγωγών. Σε ό,τι αφορά τις αντίστοιχες τιµές σε δείγµατα 

τυποποιηµένου ελαιολάδου που ελήφθησαν  από την αγορά  υπολείµµατα του dimethoate 

ανιχνεύθηκαν σε εύρος συγκέντρωσης από 0,004-0,0175 µε µέση τιµή 0,0102 ενώ οι 

αντίστοιχες τιµές για το fenthion ήταν  0,0030 µέχρι 0,1430 (εύρος τιµών) και 0,0443 

µέση τιµή.  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των δυο µελετών (δείγµατα µεµονωµένων 

παραγωγών µε αποτελέσµατα έτους 1999) παρατηρούµε ότι η µέση τιµή της 

συγκέντρωσης του dimethoate σε δείγµατα ελαιολάδου προερχόµενα από συµβατική 

 88 



καλλιέργεια είναι τετραπλάσια ενώ η µέση τιµή του fenthion στην ίδια κατηγορία 

δειγµάτων είναι τριπλάσια. Σε αντίστοιχη σύγκριση µε τα δείγµατα ελαιολάδου που 

προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια οι µέσες τιµές των συγκεντρώσεων των δύο 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ανιχνεύονται είναι 16 φορές µικρότερες στη 

περίπτωση του fenthion και 7 φορές στην περίπτωση του dimethoate.  

Σε παρόµοια έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε και στην οποία ελέχθησαν τόσο 

δείγµατα συσκευασµένου ελαιόλαδου που βρισκόταν στην αγορά όσο και δείγµατα 

ελαιολάδου από µεµονωµένους παραγωγούς, το fenthion ήταν η πιο συχνά εµφανιζόµενη 

ένωση και µάλιστα στις υψηλότερες συγκεντρώσεις (χαµηλότερες των MRLs). 

Συγκεκριµένα, σε 30 δείγµατα διατιθέµενου στην αγορά ελαιολάδου 13 είχαν 

υπολείµµατα fenthion µε τιµές που κυµαίνονταν από 0,01-0,15 mg/Kg .  Παράλληλα από 

115 δείγµατα µεµονωµένων παραγωγών σε 59 δεν ανιχνεύθηκε καµία ένωση ενώ το 

fenthion ανιχνεύθηκε σε 53, σε συγκεντρώσεις από 0,01-1 mg/Kg ενώ 7 δείγµατα 

ξεπερνούσαν τα MRLs. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στο ότι η έρευνα είχε εστιαστεί σε 

δείγµατα ελαιολάδου τα οποία αναµενόταν να έχουν πρόβληµα [125].  

Σε ελέγχους που έγιναν στην Ιταλία βρέθηκε ότι τα επίπεδα του fenthion στο 

ελαιόλαδο είναι χαµηλότερα των MRLs όταν τηρείται χρονικό διάστηµα µεταξύ 

τελευταίου ψεκασµού και συγκοµιδής 60 ηµερών [129]. Γενικά η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας µας δείχνει ότι οι λιποδιαλυτές ενώσεις παρουσιάζουν συµπύκνωση κατά 

την επεξεργασία της ελιάς για την παραγωγή  ελαιόλαδου και συναντώνται συνήθως σε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις συγκριτικά µε τις υδατοδιαλυτές κάτι που επιβεβαιώνεται και 

στην προκειµένη περίπτωση. Φυτοπροστατευτικές ενώσεις µε συντελεστή κατανοµής 

οκτανόλης νερού logPo/w  µεγαλύτερο του 3 εµφανίζουν συµπύκνωση στο λάδι [125,130]. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι και άλλες έρευνες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της 

εφαρµογής νέων καλλιεργητικών συστηµάτων προκειµένου να διασφαλίζεται ο 

καταναλωτής τουλάχιστο σε ότι αφορά το θέµα των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα [131]. 

Το γεγονός ότι  οι συγκεντρώσεις των υπολειµµάτων του fenthion είναι µονίµως 

υψηλότερες του  dimethoate  αποδίδεται κυρίως στην υψηλότερη υδατοδιαλυτότητα του 

dimethoate σε σχέση µε το fenthion. Εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς του ένα µεγάλο µέρος 

του αποµακρύνεται µε την υδατική φάση κατά τη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου. 

Επιπλέον το dimethoate  αποικοδοµείται γρηγορότερα  συγκρινόµενο µε το fenthion το 

οποίο είναι λιποδιαλυτό. Τα υψηλότερα επίπεδα του fenthion, σε συσχέτιση µε την µικρή 
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αύξηση που παρατηρείται στα επίπεδα των υπολειµµάτων του, ίσως καταδεικνύουν µία 

πιο ευρεία χρήση του fenthion στη συµβατική καλλιέργεια σε σχέση µε το dimethoate.  

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της έρευνας ήταν ο προσδιορισµός και στη 

συνέχεια η κατάλληλη  διαχείριση κρίσιµων παραµέτρων, τόσο της καλλιεργητικής 

διαδικασίας όσο και της παραγωγής ελαιολάδου, που επιδρούν στην εµφάνιση  

υπολειµµάτων στο ελαιόλαδο. Αυτό το οποίο έπρεπε να διευκρινιστεί αρχικά ήταν η 

κύρια πηγή µόλυνσης του ελαιόλαδου, ειδικά στα δείγµατα της βιολογικής καλλιέργειας.   

 Κανένα από τα δυο φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν έχει εγκεκριµένη χρήση 

στην Ελλάδα για εφαρµογή στο έδαφος. Τόσο το dimethoate όσο και το fenthion 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ψεκασµό φυλλώµατος ή για δολωµατικό ψεκασµό.  

Επιπλέον οι ιδιότητές τους είναι τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν µεγάλη διάρκεια 

παραµονής στο έδαφος αλλά ούτε και µετακίνηση. Συγκεκριµένα το fenthion 

παρουσιάζει µέτρια σταθερότητα στο έδαφος µε µέση ηµιπερίοδο ζωής στον αγρό 

περίπου 34 µέρες ενώ παράλληλα η απορρόφησή του από τα σωµατίδια του εδάφους 

είναι µικρή. Για το λόγο αυτό είναι αρκετά δύσκολη η µετακίνησή του στο έδαφος 

[132,133]. Το dimethoate έχει ηµιπερίοδο ζωής στον αγρό 4 µε 16 µέρες και διασπάται 

αρκετά γρήγορα από τους µικροοργανισµούς του εδάφους [134] . Με βάση τις ιδιότητες 

των δύο ενώσεων και τις εγκεκριµένες χρήσεις τους η υπόθεση της µόλυνσης των 

ελαιώνων  βιολογικής καλλιέργειας  από το έδαφος είναι µάλλον αβάσιµη. 

Η αεροµεταφορά (drift) των ψεκαστικών σταγονιδίων αποτελεί πάντα µια σοβαρή 

απειλή για τη µόλυνση της βιολογικής καλλιέργειας µε ανεπιθύµητες 

φυτοπροστατευτικές ενώσεις. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που έγιναν οι 

δειγµατοληψίες οι ψεκασµοί που πραγµατοποιήθηκαν αφορούσαν µόνο σκευάσµατα 

εγκεκριµένα από τη νοµοθεσία που αφορά τη βιολογική καλλιέργεια, στα οποία φυσικά 

δεν περιλαµβάνονται και οι προς µελέτη ενώσεις. Επιπλέον γινόταν χρήση κατάλληλων 

προληπτικών µέτρων προκειµένου να ελεγχθεί τόσο η χρήση απαγορευµένων ενώσεων 

όσο και η µόλυνση από γειτονικές καλλιέργειες. Παρόλα αυτά, είναι πρακτικά αδύνατο 

να εξαλειφθεί εντελώς ο κίνδυνος της µόλυνσης από την αεροµεταφορά των σταγονιδίων,  

αλλά µπορεί να περιοριστεί σηµαντικά.  

 Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν η πιθανότητα µόλυνσης της βιολογικής 

καλλιέργειας στον αγρό είναι αρκετά µικρή. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η πλέον πιθανή πηγή µόλυνσης του ελαιολάδου ήταν τα ελαιοτριβεία. 

Συγκεκριµένα η επεξεργασία των ελιών που προέρχονταν από βιολογική καλλιέργεια δεν 

γινόταν ξεχωριστά από αυτές που προέρχονταν από  συµβατική µε αποτέλεσµα την 
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επιµόλυνση του ελαιόλαδου. Για την αποφυγή τέτοιων προβληµάτων προτείνεται η 

λειτουργία ελαιοτριβείων αποκλειστικά για την επεξεργασία ελιών από βιολογική 

καλλιέργεια.  

Τα υπολείµµατα των δυο φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ανιχνεύονται στα 

δείγµατα ελαιολάδου που προέρχονται από τη συµβατική καλλιέργεια της ελιάς, 

οφείλονται αποκλειστικά στην χρήση τους στον αγρό. Μάλιστα από τα αποτελέσµατα 

αποδεικνύεται ότι η εφαρµογή τους έγινε µε βάση την Ορθή Γεωργική Πρακτική καθώς 

τα επίπεδα των συγκεντρώσεων τους είναι µικρότερα από τα MRLs. 

Για τη µείωση του επιπέδου των υπολειµµάτων στο τµήµα του αγρού απαραίτητη 

κρίνεται η σωστή οργάνωση της φυτοπροστασίας σε συνδυασµό µε κατάλληλες 

καλλιεργητικές φροντίδες, οι οποίες έχουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία πρόληψης 

µιας φυτοπαθολογικής  προσβολής. Λανθασµένες καλλιεργητικές πρακτικές όπως 

ανισόρροπη λίπανση (υπερβολική αζωτούχος), υπερβολική άρδευση ( αύξηση της 

υγρασίας), κακό κλάδεµα (ανεπαρκής αερισµός και ηλιοφωτισµός) πρέπει να 

αποφεύγονται προκειµένου να µην παρουσιαστεί έξαρση προσβολών, γεγονός το οποίο 

συνεπάγεται επέµβαση µε χηµικά µέσα. Ειδικά στην περίπτωση της συµβατικής 

καλλιέργειας για την εφαρµογή του τελευταίου ψεκασµού πρέπει να χρησιµοποιείται το 

dimethoate που είναι υδατοδιαλυτό και αποικοδοµείται ταχύτερα από το fenthion που 

είναι λιποδιαλυτό και έτσι υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης fenthion στο ελαιόλαδο.  

Από τα αποτελέσµατα των ελέγχων κατά έτος και τη σύγκριση µεταξύ τους 

µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία αφορούν τόσο την 

αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της συµβατικής και της βιολογικής καλλιέργειας της 

ελιάς για παραγωγή ελαιολάδου όσο και τη  σύγκριση των δύο καλλιεργητικών 

συστηµάτων. Από τα στοιχεία των πινάκων 7.1 και 7.2 παρατηρούµε ότι τα ανιχνεύσιµα 

επίπεδα των υπολειµµάτων του fenthion και του dimethoate σε δείγµατα βιολογικού 

ελαιολάδου, εντός του ίδιου έτους, είναι στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερα σε 

συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα του ελαιόλαδου που προέρχεται από συµβατική 

καλλιέργεια ελιάς.  

Τα ανιχνεύσιµα επίπεδα των υπολειµµάτων του fenthion και του dimethoate στο 

ελαιόλαδο που προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια ελιάς παρουσιάζουν στατιστικά 

σηµαντική µείωση από έτος σε έτος. Τρία χρόνια µετά την εφαρµογή του συγκεκριµένου 

συστήµατος τα ποσοστά των δειγµάτων ελαιόλαδου µε µη ανιχνεύσιµα επίπεδα 

υπολειµµάτων fenthion είναι 18% ενώ για το dimethoate το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

56.6% Βασιζόµενοι  στα αποτελέσµατα λοιπόν και αναφορικά µε την 
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αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του καθενός ξεχωριστά,  µπορούµε να αποφανθούµε 

ότι η µέθοδος της βιολογικής καλλιέργειας ελιάς για παραγωγή ελαιολάδου εφαρµόζεται 

µε επιτυχία, ελέγχοντας αρκετές από τις παραµέτρους που επηρεάζουν τα επίπεδα των 

υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών ενώσεων.  Ωστόσο όµως απαιτεί βελτίωση. Τα 

ανιχνεύσιµα επίπεδα των υπολειµµάτων του dimethoate και του fenthion στο ελαιόλαδο 

που προέρχεται από συµβατική καλλιέργεια ελιάς δεν παρουσιάζουν στατιστικά 

σηµαντική διαφορά από έτος σε έτος και κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα όχι όµως 

µεγαλύτερα των MRLs.  Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή 

της συµβατικής καλλιέργειας της ελιάς για παραγωγή ελαιολάδου  παρόλο που κρίνεται 

αρχικά ικανοποιητική, απαιτεί βελτίωση στο σχεδιασµό της καθώς  υπάρχουν σαφείς 

ενδείξεις αυξητικής τάσης στα επίπεδα των υπολειµµάτων των προς µελέτη 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Σχετικά µε το θέµα της ποιότητας του ελαιόλαδου και της καταλληλότητάς του 

για τον καταναλωτή µπορούµε να αποφανθούµε ότι και τα δύο είδη ελαιόλαδου, 

βιολογικό και συµβατικό, θεωρούνται ασφαλή και κατάλληλα για κατανάλωση σε ό,τι 

αφορά το θέµα των υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το πλεονέκτηµα του 

βιολογικού ελαιόλαδου, σε περίπτωση που εφαρµοστούν σωστά όλες οι διαδικασίες, 

είναι ότι τα επίπεδα των υπολειµµάτων  φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι πρακτικά 

µη ανιχνεύσιµα. Το γεγονός αυτό δίνει ένα αίσθηµα ασφάλειας στον καταναλωτή και 

βοηθά σηµαντικά στην προώθηση του προϊόντος. Παράλληλα όµως χαρακτηρίζεται από 

σχετικά υψηλότερη τιµή συγκρινόµενο µε το συµβατικό ελαιόλαδο.   

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας λοιπόν προκύπτει η αναγκαιότητα του 

συστηµατικού ελέγχου του ελαιόλαδου, ανεξάρτητα από τη µέθοδο καλλιέργειας, για την 

εύρεση µη επιτρεπτών επίπεδων υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Μάλιστα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα πρέπει να αξιολογούνται από διάφορες 

επιστηµονικές ειδικότητες προκειµένου να προτείνονται και να πραγµατοποιούνται 

ενέργειες οι οποίες βοηθούν στη άµβλυνση του συγκεκριµένου προβλήµατος. Αναγκαία 

κρίνεται η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας προκειµένου να προσδιορίζεται η θέση όπου 

παρήχθη το γεωργικό προϊόν και το ιστορικό του, µετά την παραγωγή του, µε τη βοήθεια 

διαδικασιών συγκεκριµένης καταγραφής και ταυτοποίησης. Με τον τρόπο αυτό θα 

εξασφαλίζονται οι διαδικασίες εκείνες που θα µας επιτρέπουν να έχουµε στη διάθεσή µας 

στοιχεία που αφορούν το κάθε δείγµα ελαιολάδου. Με τη συγκεκριµένη διαδικασία θα 

παρέχεται η δυνατότητα της συσχέτισης των αποτελεσµάτων των ελέγχων για 

υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε το χρόνο εφαρµογής τους, το χρόνο 
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δειγµατοληψίας , το αγροτεµάχιο από το οποίο συλλέχθηκε το δείγµα και φυσικά τον 

παραγωγό.  
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  

Σε προηγούµενη ενότητα της παρούσας διατριβής έγινε σαφής η σπουδαιότητα 

της καλλιέργειας του ροδάκινου και η σηµασία που έχει η εφαρµογή της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης τόσο για τον καταναλωτή όσο και για την οικονοµική βιωσιµότητα της 

καλλιέργειας και κατ’ επέκταση των παραγωγών. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο 

παραθέτουµε τα αποτελέσµατα του ετήσιου ελέγχου σε δείγµατα νωπών ροδάκινων από 

περιοχές των νοµών Πέλλας και Ηµαθίας. Ο συνολικός αριθµός των δειγµάτων ήταν 150 

από τα οποία τα 95 δείγµατα προέρχονταν από ολοκληρωµένη διαχείριση και 55 από 

συµβατική. Για την πραγµατοποίηση της δειγµατοληψίας εφαρµόστηκε η αντίστοιχη 

κοινοτική οδηγία 2002/63 προκειµένου τα δείγµατα να είναι αντικειµενικά και  οι 

ποσότητες επαρκείς για την πραγµατοποίηση των αναλύσεων. Η περίοδος συλλογής ήταν  

από 15/6/2001 µέχρι 30/8/2001 καλύπτοντας µε τον τρόπο αυτό σχεδόν το σύνολο της 

παραγόµενης ποσότητας ροδάκινου. Όλα τα δείγµατα αποτελούνταν από ροδάκινα που 

είχαν αποκτήσει το τελικό τους µέγεθος και βρίσκονταν στο στάδιο της συγκοµιδής.  

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τα οποία διενεργήθηκε έλεγχος ήταν τα εξής: 

Εντοµοκτόνα: methamidophos, dimethoate, chlorpyrifos-methyl, parathion-

methyl, malathion, chlorpyrifos, fenthion, endosulfan, ethion, phosmet, phosalone, 

azinphos-methyl 

Μυκητοκτόνα: chlorothalonil, captan 

Ακαρεοκτόνα:  dicofol 

Όλα τα εντοµοκτόνα, εκτός του endosulfan που είναι οργανοχλωριοµένο, ανήκουν 

στην κατηγορία των οργανοφωσφορικών, τα µυκητοκτόνα ανήκουν στην κατηγορία των 

φθαλµίδιων και των λοιπών οργανικών µυκητοκτόνων µε προστατευτική δράση 

(χλωρονιτρίλια), το dicofol στην οµάδα Γ των ακαρεοκτόνων (οργανοχλωριωµένο).  

 Το ότι τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπάγονται στα εντοµοκτόνα 

οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση τους είναι ευρεία στην περίοδο συγκοµιδής 

προκειµένου να αποφευχθεί η ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση του παραγόµενου 

αγροτικού προϊόντος.  
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  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων στα 

εξής θέµατα: 

1. Κατά πόσο καλύπτονται οι νοµοθετικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων  στα ροδάκινα προκειµένου αυτά είναι ασφαλή 

για τον καταναλωτή. 

2. Την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής τόσο της συµβατικής όσο και της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης των καλλιεργειών.  

3. Τον προσδιορισµό φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε αυξηµένη συχνότητα 

εµφάνισης υπολειµµάτων και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης 

 

8.2 ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 

8.2.1 Πρότυπες δραστικές ουσίες και διαλύτες  

 

Οι δραστικές ενώσεις: chlorothalonil, dicofol, chlorpyrifos-methyl, phosmet, 

Captan προήλθαν από τη Riedel de Haen (Seelze, Germany) ενώ οι malathion, azinphos-

methyl, dimethoate, endosulfan, phosalone, fenthion, methamidophos, clorpyriphos, 

parathion-methyl και ethion από την PSC-Poly Science Corporation (Niles, Illinois, 

USA).  Στα πρότυπα αυτά διαλύµατα δεν έγινε επιπλέον αραίωση.  

Οι οργανικοί διαλύτες ακετρονιτρίλιο, τολουόλιο και ακετόνη (Riedel de Haen) 

ήταν υψηλού βαθµού καθαρότητας (pesticide residue analysis grade), κατάλληλοι για 

ιχνοαναλύση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

8.2.2 ∆ιαλύµατα παρακαταθήκης και διαλύµατα εργασίας 

 
Από τις πρότυπες ουσίες δηµιουργήθηκαν µε κατάλληλη αραίωση διαλύµατα των 

100 mg/mL και συντηρήθηκαν στους –20 οC.  

Από τα διαλύµατα παρακαταθήκης παρασκευάσθηκαν µε διαδοχικές αραιώσεις 

σε ακετονιτρίλιο  τα παρακάτω διαλύµατα 1, 0.5, 0.1, 0.05 και 0.025 mg/Kg  για κάθε 

ουσία ξεχωριστά. 

 
8.2.3 Οργανολογία 

 
Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ένας αέριος χρωµατογράφος συνδυασµένος µε 

φασµατογράφο µάζας της εταιρείας Shimadzu (Kyoto, Japan) QP 5050A. Η τριχοειδής 
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στήλη ήταν  MDN-5S fused silica capillary διαστάσεων 30m X 0,32 mm i.d. (SUPELCO, 

Bellefonte, USA). Τα χρησιµοποιούµε υαλικά εργαστηρίου ήταν grade A.  

 

8.2.4 Εκχύλιση 

 

50 g τεµαχισµένων ροδάκινων οµογενοποιούνται µε 100 mL ακετονιτρίλιο ( 5 

λεπτά). Στη συνέχεια προσθέτουµε 10 g χλωριούχο νάτριο και το δείγµα οµογενοποιείται 

για άλλα δέκα λεπτά. 13 mL από τη φάση του ακετονιτρίλιου µεταφέρονται και 

εκλούονται από ένα ενεργοποιηµένο (5 mL ακετονιτρίλιο) φυσίγγιο ENVI-18. Μετά τη 

ξήρανση µε θειικό νάτριο και την συµπύκνωση σε όγκο 0,5 mL το δείγµα µεταφέρεται σε 

ενεργοποιηµένο (5 mL ακετονιτρίλιο) φυσίγγιο  ENVI-Carb SPE και εκλούεται µε 10 mL 

µείγµα ακετονιτρίλιο: τολουόλιο (3:1). Ακολούθως το δείγµα συµπυκνώνεται σχεδόν 

µέχρι ξηρού  και επανακτάται σε ακετονιτρίλιο όγκου 1 mL το οποίο αναλύεται µε 

αέρια χρωµατογραφία. 

 

8.2.5 Αναλυτική µεθοδολογία  

 

Η ανάλυση των δειγµάτων µε τη µέθοδο GC-MS πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση 

της περιγραφόµενης µεθόδου προετοιµασίας. Θερµοκρασιακές συνθήκες εγχυτήρα  220 
oC, πρόγραµµα στήλης 50 oC έως 160 oC (10 min),  ρυθµός αύξησης  5 oC/ min (πρώτο 

βήµα) και από 160 oC έως 250 oC (20 min) µε ρυθµό 15 oC/min (τελικό βήµα), 

ανιχνευτής 250 oC. Η ποσότητα του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε ανάλυση 

ήταν 5µl σε splitless mode. Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε ήλιο µε ροή 1,5 mL / min 

(87,5kPa). Εύρος µαζών 45 έως 400 m/z και ταχύτητα ανάλυσης 1000 amu/sec. Η τάση 

στο multiplier ήταν 1200V. Η καταγραφή ενός ιόντος ανά ουσία (Selected ion 

Monitoring, SIM) χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό των ενώσεων [135,136,137].  

 

8.2.6 Προτυποποίηση καµπύλων   

 

Τα πρότυπα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την καµπύλη αναφοράς 

δηµιουργήθηκαν ως εξής: σε δείγµατα ροδάκινων µε µη ανιχνεύσιµες ποσότητες 

φυτοπροστατευτικών ενώσεων (“τυφλά δείγµατα”) προστέθηκαν συγκεκριµένες 

ποσότητες των ενώσεων  από τα πρότυπα διαλύµατα των 100 mg/mL ώστε να ώστε να 

προκύψουν δείγµατα µε συγκεντρώσεις 1, 0,5, 0,1, 0,05 και 0,025 mg/Kg  και 
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αναλύθηκαν όπως ακριβώς και τα άγνωστα δείγµατα, σε πέντε επίπεδα επαναλήψεων. Τα 

επίπεδα  των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα δείγµατα προσδιορίστηκαν µε βάση τη 

καµπύλη αναφοράς, που προερχόταν από τα 5 standards, τα οποία αναλύθηκαν σε 

ταυτόχρονη διαδικασία επεξεργασίας δείγµατος και ανάλυσης.   

 

8.2.7 Πειράµατα ανάκτησης    

 

Η απόδοση (% ανάκτηση) και το κατώτερο όριο ανίχνευσης (LOD) της µεθόδου 

προετοιµασίας των δειγµάτων προσδιορίσθηκε µε τα πειράµατα ανάκτησης. Τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις επαναλήψεις µε προσθήκη σταθερών ποσοτήτων 

των συγκεκριµένων ενώσεων σε οµογενοποιηµένα δείγµατα. Συγκεκριµένα σε “τυφλά 

δείγµατα” βάρους 50 g προστέθηκαν σταθερές ποσότητες των ενώσεων από τα 

αντίστοιχα  πρότυπα διαλύµατα ώστε να προκύψουν τελικά δείγµατα µε συγκεντρώσεις 

2,1, 0,5 mg/Kg. Στη συνέχεια η ανάκτηση των ενώσεων προσδιορίστηκε µε χρήση των 

µεθόδων που περιγράφηκαν.  

 

8.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    

 

8.3.1 Πειραµατικά αποτελέσµατα ανάκτησης  ενώσεων   

 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων ανάκτησης δίνονται στον πίνακα 8.1 όπου 

αναφέρονται οι µέσες τιµές από τρεις διαφορετικές µετρήσεις. Τα ποσοστά ανάκτησης 

της συγκεκριµένης µεθόδου κυµαίνονται από 85% µέχρι 110%. Στον πίνακα  8.2 δίνονται  

οι χρόνοι ανάκτησης των ενώσεων καθώς και τα προσδιοριζόµενα ιόντα.  

 

8.3.2 Αποτελέσµατα αναλύσεων δειγµάτων ροδάκινων  

    

Στο σχήµα 8.1 δίνεται ένα τυπικό GC-MS χρωµατογράφηµα των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία γίνεται ο έλεγχος ενώ στο σχήµα 8.2 

παρουσιάζεται ένα χρωµατογράφηµα δείγµατος ροδάκινων συµβατικής καλλιέργειας στο 

οποίο ανιχνεύθηκαν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα chlorpyriphos και phosmet.  

Στο σχήµα 8.3 παρουσιάζονται οι ανώτατες συγκεντρώσεις των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ανιχνεύθηκαν ενώ στο σχήµα 8.4 δίνεται το 

ποσοστό των δειγµάτων στα οποία ανιχνεύθηκε η κάθε ένωση κατά κατηγορία δειγµάτων   
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Πίνακας 8.1. Μέση ανάκτηση (%) των ενώσεων από τα ροδάκινα σε  GC-MS/MDN-5S 

σύστηµα.  

Φυτοπροστατευτική 
ένωση  

Ποσοστό 
ανάκτησης % 

Φυτοπροστατευτική 
ένωση  

Ποσοστό 
ανάκτησης % 

methamidophos 105 dicofol 110 

dimethoate 94 captan 89 

chlorothalonil 95 endosulfan 97 

chlorpyrifos-methyl 93 ethion 101 

parathion-methyl 100 phosmet 93 

malathion 98 phosalone 90 

chlorpyrifos 96 azinphos-methyl 105 

fenthion 92   
 
 

Πίνακας 8.2. Χρόνοι ανάκτησης και προσδιοριζόµενα ιόντα κατά ένωση σε  QP 5050A 

GC-MS/ MDN-5S σύστηµα.  

Α/Α Φυτοπροστατευτική ένωση Χρόνος ανάκτησης Προσδιοριζόµενα ιόντα 

1 methamidophos 18,10 94,95,141,47,64,79 

2 dimethoate 28,37 87,93,125,229 

3 chlorothalonil 29,17 266,264,268,229 

4 chlorpyrifos-methyl 30,04 286,288,125,47,197,321 

5 parathion-methyl 30,98 109,263,125,79 

6 malathion 31,27 125,127,93,173,158 

7 chlorpyrifos 32,30 97,197,199,314,125,286 

8 fenthion 33,61 278,125,109,169 

9 dicofol 33,92 139,251,253,111,141 

10 captan 34,20 79,149,117,107,263 

11 endosulfan 34,54 195,241,265,339,170,159 

12 ethion 35,07 231,153,97,125,121,384 

13 phosmet 37,09 160,76,104,133 

14 phosalone 39,43 182,121,184,154,367 

15 azinphos-methyl 40,23 160,132,77,104,93 
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Σχήµα 8.1. Τυπικό GC-MS χρωµατογράφηµα του συνόλου των ενώσεων που 

ανιχνεύονται  

 
Σχήµα 8.2. Τυπικό GC-MS χρωµατογράφηµα δείγµατος ροδάκινων συµβατικής 

καλλιέργειας 
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Σχήµα 8.3. Ανώτατες συγκεντρώσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ροδάκινα 

προερχόµενα από ολοκληρωµένη και συµβατική καλλιέργεια 

 

 
Σχήµα 8.4. Ποσοστό ανίχνευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σχέση µε το 

συνολικό αριθµό δειγµάτων κατά κατηγορία 
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Σχήµα 8.5. Μεταβολή της συγκέντρωσης του chlorpyrifos στο χρονικό διάστηµα 1/6 

έως 30/8 σε ροδάκινα προερχόµενα από ολοκληρωµένη και συµβατική καλλιέργεια 

 

Οι µέγιστες συγκεντρώσεις των ενώσεων που ανιχνεύονται κατά αύξουσα σειρά 

είναι: chlorpyrifos 0,82 mg/Kg (χρονικό διάστηµα 1/6 έως 15/6), malathion 0,28 mg/Kg, 

chlorothalonil 0,14 mg/Kg, parathion-methyl 0,09 mg/Kg, phosmet 0,03 mg/Kg, 

chlorpyrifos methyl 0,02 mg/Kg, phosalone 0,02 mg/Kg, endosulfan 0,01 mg/Kg. 

Οι ενώσεις που ανιχνεύθηκαν και στις δύο κατηγορίες δειγµάτων ήταν οι  

chlorothalonil, parathion-methyl, malathion, chorpyrifos, phosmet. To chlorpyrifos-

Methyl και το endosulfan ανιχνεύθηκαν µόνο σε δείγµατα ροδάκινων που προέρχονταν 

από συµβατική καλλιέργεια. Το phosalone ήταν η µόνη ένωση που ανιχνεύθηκε 

αποκλειστικά σε δείγµατα προερχόµενα από την ολοκληρωµένη διαχείριση ενώ το 

phosmet ήταν η µόνη ένωση που ανιχνεύθηκε στα παραπάνω δείγµατα σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες της συµβατικής. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η 

ένωση methamidophos δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα δείγµα.  

Στο σχήµα 8.5 δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του chlorpyrifos στο 

χρονικό διάστηµα 1/6 έως 30/8 σε ροδάκινα προερχόµενα από συµβατική και 

ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών. 

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα από τις αναλύσεις δειγµάτων ροδακίνων  

προερχόµενων από συµβατική και ολοκληρωµένη καλλιέργεια ελιάς για υπολείµµατα 

των προς µελέτη φυτοπροστατευτικών ενώσεων παρατίθενται στο παράρτηµα Β στους 

πίνακες I και II αντίστοιχα. 
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8.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τις συνθήκες που αναφέρθηκαν παρατηρούµε ότι η ένωση που εκλούεται  

πρώτη είναι το methamidophos σε χρόνο 20.1 λεπτά. Ο συνολικός χρόνος της ανάλυσης 

καθορίζεται από το azinphos-methyl το οποίο και εκλούεται τελευταίο σε χρόνο 39.79 

λεπτά. Η χρήση των πολυυπολειµµατικών ή πολυδύναµων µεθόδων παρουσιάζει 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι των εξειδικευµένων µεθόδων, κυρίως όταν έχουµε να 

αναλύσουµε άγνωστα δείγµατα, τα οποία είναι [119]: 

α) Προσδιορισµός µεγάλου αριθµού φυτοπροστατευτικών προϊόντων και µεταβολιτών σε 

ποικιλία προϊόντων και σε διάφορες κατηγορίες δειγµάτων (φυτικά-ζωικά τρόφιµα, νερό, 

έδαφος κλπ)  

β) Σύντοµος χρόνος ανάλυσης 

γ) Σχετικά χαµηλό κόστος ανάλυσης  

δ) Κατάλληλες για εφαρµογή από εργαστήρια που εφαρµόζουν σύστηµα ποιότητας στις 

αναλύσεις (ορθότητα, ακρίβεια, ευαισθησία, όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης)  

Επίσης η εκχύλιση στερεάς φάσης-υγρού (Solid Phase Extraction) για την 

προκατεργασία και το διαχωρισµό των συστατικών του µείγµατος έχει τα εξής 

πλεονεκτήµατα [26]: 

α)Μεγαλύτερη εκλεκτικότητα και ικανότητα εκχύλισης σε σύγκριση µε εκχύλιση υγρού 

υγρού 

β) Χρησιµοποίηση µικρότερων όγκων διαλυτών 

γ) Προσυµπύκνωση του δείγµατος, δηλαδή παραλαβή των δραστικών ουσιών που 

ενδιαφέρουν για την ανάλυση από µεγάλο όγκο σε µικρό όγκο χωρίς να γίνει 

συµπύκνωση του διαλύτη 

δ) Επεξεργασία µεγάλου αριθµού δειγµάτων ταυτόχρονα  

ε) Πολύ καλή επαναληψιµότητα 

Η καλλιέργεια του ροδάκινου, παρά την εξέχουσα σηµασία της, δεν έχει 

µελετηθεί ιδιαίτερα και δε συναντάµε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία µελέτες που να 

αναφέρονται αποκλειστικά σε monitoring στο συγκεκριµένο αγροτικό προϊόν. Επίσης δεν 

υπάρχουν εργασίες που να παρουσιάζουν συγκριτικά στοιχεία ανάµεσα στην 

ολοκληρωµένη διαχείριση και τη συµβατική καλλιέργεια. Παρόλα αυτά συναντάµε 

εργασίες εντός των οποίων συµπεριλαµβάνονται και δείγµατα από ροδάκινα. 

Φυτοπροστατευτικές ενώσεις οι οποίες εµφανίζονται µε αυξηµένη συχνότητα, σε 
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συγκεντρώσεις όµως χαµηλότερες των MRLs, είναι οι captan, dimethoate, 

methamidophos, phosmet, chlorpyrifos, [138,139]. 

Αναφορικά µε την κάλυψη των νοµοθετικών απαιτήσεων, και βασιζόµενοι στα 

αποτελέσµατα, παρατηρούµε ότι σε κανένα από τα δείγµατα που προέρχονται από την 

ολοκληρωµένη διαχείριση δεν ανιχνεύονται  συγκεντρώσεις φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε επίπεδα ανώτερα από τα MRLs, ενώ σε ό,τι αφορά τα δείγµατα που 

προέρχονταν από συµβατική διαχείριση  βρέθηκαν 5 µε συγκεντρώσεις του cholrpyrifos 

υψηλότερες από τα MRLs (0,2 mg/Kg). Το γεγονός η ένωση methamidophos δεν 

ανιχνεύθηκε σε κανένα δείγµα οφείλεται κυρίως στο ότι οι χώρες στις οποίες εξάγονται 

τα ροδάκινα, και κυρίως οι ΗΠΑ, έχουν θέσει σαν όρο για την αποδοχή των φορτίων τη 

µη ανίχνευση υπολειµµάτων της συγκεκριµένης ένωσης. Γενική διαπίστωση είναι ότι οι 

συγκεντρώσεις των φυτοπροστατευτικών ενώσεων στα δείγµατα της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης είναι χαµηλότερες σε κάθε περίπτωση, εκτός του Phosmet, από τις 

αντίστοιχες της συµβατικής.  

Η ένωση η οποία δείχνει να απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή στο χειρισµό της είναι 

το chlorpyrifos. Πρόκειται για οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφής, στοµάχου και 

αναπνοής, σε µορφή γαλακτωµατοποιήσιµου υγρού (EC) για ψεκασµό στο φύλλωµα ή 

στο έδαφος. Η απόσταση µεταξύ τελευταίου ψεκασµού και συγκοµιδής είναι 20 µέρες. 

Ως ένωση παρουσιάζει µέτρια τοξικότητα για τον άνθρωπο. Παρόλο που οι περισσότερες 

οργανοφωσφορικές ενώσεις απορροφούνται γρήγορα από το δέρµα το chlorpyrifos 

παρουσιάζει περιορισµένη απορρόφηση [35]. Τα συµπτώµατα οξείας  δηλητηρίασης από 

τη συγκεκριµένη ένωση είναι παρόµοια µε τα γενικά συµπτώµατα που προκαλούν οι 

οργανοφωσφορικές ενώσεις. Τα επίπεδα της ψευδοχολινεστεράσης µειώνονται 

σηµαντικά µετά την έκθεση µέσω του αναπνευστικού συστήµατος [33].  Η τιµή της LD50 

για χορήγηση από το στόµα σε ποντίκια  είναι 60 mg/Kg, ενώ σε κουνέλια η αντίστοιχη 

τιµή είναι 1000 mg/Kg [34,140]. Σε περίπτωση δερµατικής έκθεσης η αντίστοιχη τιµή 

της LD50 για τα κουνέλια είναι 2000 mg/Kg. Από τη στιγµή που θα εισέλθει στον 

ανθρώπινο οργανισµό το chlorpyrifos αποικοδοµείται ταχύτατα. Η ηµιπερίοδος ζωής στο 

αίµα µετά από χορήγηση από το στόµα είναι 1 µέρα [141]. Η αποικοδόµηση γίνεται 

κυρίως στα νεφρά [33].   

Γενικά η χρήση του chlorpyrifos προτείνεται από 1/5 µέχρι 20/8 για τις όψιµες 

ποικιλίες. Με βάση το σχήµα 8.3 παρατηρούµε ότι στην  ολοκληρωµένη διαχείριση από 

1/6 µέχρι 30/6 βρίσκονται δείγµατα µε συγκεντρώσεις chlorpyrifos ακριβώς στο όριο των 

MRLs ενώ στη συµβατική καλλιέργεια βρίσκονται δείγµατα µε συγκεντρώσεις 
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υψηλότερες από τα MRLs από 1/6 έως 30/7. Το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις που 

ανιχνεύεται παρουσιάζουν µείωση οφείλεται κυρίως στο ότι χρησιµοποιείται χαµηλότερη 

δοσολογία όσο πλησιάζουµε στην περίοδο συγκοµιδής (µάλιστα όσο πιο όψιµη η 

συγκοµιδή τόσο µικρότερες και οι δόσεις εφαρµογής)  αλλά και στις υψηλότερες 

θερµοκρασίες που επικρατούν όσο προχωράµε στους καλοκαιρινούς µήνες, οι οποίες 

επιταχύνουν τη διάσπαση της συγκεκριµένης ένωσης.  

Η εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισης ενώ είχε παρόµοια, εάν όχι 

καλύτερα, αποτελέσµατα από άποψη φυτοπροστασίας, µας έδωσε ροδάκινα µε 

συγκεντρώσεις chlorpyrifos χαµηλότερες από τα MRLs έστω και οριακά. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι απαιτείται  µεγαλύτερη προσοχή στο σχεδιασµό της φυτοπροστασίας 

προκειµένου να επιτύχουµε ακόµη χαµηλότερες συγκεντρώσεις και µικρότερες 

συχνότητες εµφάνισης υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Στην περίπτωση της συµβατικής καλλιέργειας του ροδάκινου οι υψηλές 

συγκεντρώσεις του chlorpyrifos που παρατηρήθηκαν σε ορισµένα δείγµατα οφείλονται 

κυρίως στο ότι: 1) Στο συγκεκριµένο σύστηµα η παραγωγική διαδικασία δεν υπόκειται σε  

εντατικό έλεγχο ανάλογο   µε αυτό της ολοκληρωµένης διαχείρισης και 2) Η συµβολή 

του επιστηµονικού προσωπικού στην παραγωγική διαδικασία είναι περιορισµένη. 

Παρόλα αυτά ο αριθµός των δειγµάτων στα οποία ανιχνεύθηκαν υπολείµµατα  

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στη συγκεκριµένη περίπτωση chlorpyryfos,  σε 

συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των MRLs είναι µικρός και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη 

δηµόσια υγεία. Το γεγονός όµως ότι βρέθηκαν δείγµατα στα οποία παρουσιάστηκε 

πρόβληµα, καταδεικνύει την αναγκαιότητα της εφαρµογής νέων σύγχρονων µεθόδων 

καλλιέργειας όπως αυτή της ολοκληρωµένης διαχείρισης προκειµένου τα αγροτικά 

προϊόντα που παράγονται να είναι απαλλαγµένα από ανεπιθύµητες συγκεντρώσεις 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Από τα δεδοµένα λοιπόν καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τα ροδάκινα, τόσο 

της συµβατικής όσο και της ολοκληρωµένης διαχείρισης, είναι ασφαλή για τον 

καταναλωτή, µε αυτά της ολοκληρωµένης διαχείρισης όµως να υπερτερούν. Επιπλέον 

γίνεται φανερή η ανάγκη του ελέγχου του τελικού προϊόντος, προκειµένου ελεγχθεί η 

παραγωγική διαδικασία και να εξασφαλιστεί ο καταναλωτής. Το σύστηµα της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης υπερτερεί στον τοµέα αυτό κάτι που γίνεται αντιληπτό και 

από το διπλάσιο αριθµό δειγµάτων που ελέγχθηκαν. Επίσης τα αναλυτικά εργαστήρια 

προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό δειγµάτων αλλά και να 

δώσουν όσο το δυνατό ταχύτερα απαντήσεις, πρέπει να προσαρµοστούν σε νέες 
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αναλυτικές µεθόδους µε µειωµένο χρόνο ανάλυσης, µεγαλύτερο εύρος σε ό,τι αφορά τις 

ουσίες που προσδιορίζονται και µεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσµατα.          

Επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, στην περίπτωση των αποτελεσµάτων, 

όταν η ποσότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που ανιχνεύεται  είναι κοντά ή 

πάνω από τα όρια MRL. Στην συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχουν δύο συνδυασµοί :1) Το 

αποτέλεσµα να είναι µικρότερο ή ίσο του MRL, αλλά όταν προστεθεί η αβεβαιότητα να 

υπερβαίνει το MRL 2) Το αποτέλεσµα να υπερβαίνει το MRL, αλλά αν αφαιρεθεί η 

αβεβαιότητα να είναι µικρότερο από αυτό. Το πρόβληµα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά 

όλα τα αναλυτικά εργαστήρια. 

Απαραίτητη κρίνεται η  εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας προκειµένου να 

προσδιορίζεται η θέση όπου παρήχθη ένα αγροτικό προϊόν και το ιστορικό του µετά την 

παραγωγή. Η διαδικασία αυτή βοηθά ιδιαίτερα στην περίπτωση που ανιχνεύονται επίπεδα 

υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ενώσεων ανώτερα των επιτρεπτών. Με τον τρόπο 

αυτό µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα τα αποτελέσµατα του αναλυτικού ελέγχου και να 

αναπτυχθούν διαδικασίες αντιµετώπισης του προβλήµατος σε επίπεδο αγρού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105 



9. ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ PARATHION-METHYL ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΓΡΟΥ  

 

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης των καλλιεργειών αποτελεί και η πρόβλεψη για συνεχή βελτίωσή του, µέσω 

διαδικασιών που ορίζονται στο Πρόγραµµα Βελτίωσης και πραγµατοποιούνται εντός 

ορισµένης χρονικής περιόδου. Συγκεκριµένα κρίνεται χρήσιµο σε κάθε τοµέα  που 

σχετίζεται µε την παραγωγική διαδικασία να προτείνονται ενέργειες οι οποίες 

υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήµατος και παράλληλα µεγιστοποιούν τη 

δυνατότητα παραγωγής προϊόντων ασφαλών για τον καταναλωτή µε ταυτόχρονο 

σεβασµό προς το περιβάλλον.  

Ο επιβλέπων επιστήµονας του συστήµατος κρίνεται απαραίτητο να έχει στη 

διάθεσή του όσο το δυνατό περισσότερα επιστηµονικά δεδοµένα, προκειµένου να 

αιτιολογεί τις προτεινόµενες ενέργειες. Στη σωστή διαχείριση της παραγωγικής 

διαδικασίας ενός αγροτικού προϊόντος εισέρχονται πλήθος παραγόντων, αρκετοί από 

τους οποίους είναι σταθεροί, ανεξάρτητα από την επίδραση των τοπικών κλιµατικών 

συνθηκών.  Παράλληλα όµως δύναται η επίδραση του τοπικού κλίµατος, σε αρκετές 

περιπτώσεις, να επηρεάσει σηµαντικά την οργάνωση της παραγωγής ενός αγροτικού 

προϊόντος.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο εµπλουτισµός του συστήµατος της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης της καλλιέργειας της ροδακινιάς  και της µηλιάς, και ειδικά 

του τοµέα της διαχείρισης της φυτοπροστασίας, µε στοιχεία που αφορούν την 

αποικοδόµηση του parathion-methyl στις τοπικές κλιµατικές συνθήκες µετά από την 

εφαρµογή συγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών πρακτικών.  

Στην περίπτωση της καλλιέργειας του ροδάκινου το ένα πειραµατικό τεµάχιο 

ψεκάστηκε µία φορά ενώ το άλλο δύο, µε ακριβώς ίδια διαλύµατα. Η αποικοδόµηση του 

parathion-methyl µελετήθηκε σε κάθε πειραµατικό τεµάχιο ξεχωριστά προκειµένου να 

διαπιστωθεί εάν το διπλό πέρασµα του ψεκαστικού έχει συνέπεια τόσο στη ποσότητα της 

ένωσης που παραµένει στον καρπό όσο και στην αποικοδόµηση της.  

Στην καλλιέργεια του µήλου πραγµατοποιήθηκε ψεκασµός µε βάση τη συνήθη 

πρακτική και στη συνέχεια έγινε διαχωρισµός της κόµης του δέντρου σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα δειγµατοληψιών. Με την ενέργεια αυτή µπορούµε να διαπιστώσουµε εάν είναι 
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 δυνατό να διακρίνουµε δυο διαφορετικές ζώνες αποικοδόµησης της προς µελέτη ένωσης. 

Η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών θα βοηθήσει στην βελτίωση της οργάνωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας προκειµένου οι καρποί που συγκοµίζονται να είναι 

ασφαλείς για τον καταναλωτή σε ό,τι αφορά το θέµα των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επιπλέον γίνεται καταγραφή ορισµένων από τις 

ενέργειες που απαιτούνται στο τµήµα της φυτοπροστασίας και στο τµήµα της υγείας, 

ασφάλειας και κατάρτισης των εργαζοµένων σε µια γεωργική εκµετάλλευση στην οποία 

εφαρµόζεται το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης, και οι οποίες συµβάλλουν 

στην   πρόληψη   και την  αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τις 

δυσµενείς τοξικολογικές επιπτώσεις που ενέχει η χρήση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων για τον άνθρωπο. 

 

9.2 ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 

9.2.1 Οργάνωση µελέτης αγρού  

 

Ο σχεδιασµός και των δύο µελετών αγρού καταγράφηκε σε πρωτόκολλο το οποίο 

περιείχε πληροφορίες για το σκοπό της µελέτης, το σχεδιασµό των πειραµατικών 

τεµαχίων, την εφαρµογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τη δειγµατοληψία, τη 

µεταφορά,  την αποθήκευση, το χειρισµό των δειγµάτων και την αναλυτική µεθοδολογία 

[142]. Όλες οι διαδικασίες έγιναν βασισµένες στην Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική των 

µελετών αγρού (GLP, Good Laboratory Practice) και ακολουθώντας τυποποιηµένες 

διαδικασίες γνωστές ως SOPs (Standard Operated Procedures). Η χρήση των 

συγκεκριµένων διαδικασιών κρίνεται αναγκαία προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

αξιοπιστία της διαδικασίας που εφαρµόζεται καθώς αποφεύγονται τυχαία σφάλµατα. 

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να επιθεωρηθεί η διαδικασία και να εντοπιστούν 

τυχόν σηµεία που απαιτούν βελτίωση.  

Για το ψεκασµό, και στις δύο µελέτες αγρού, χρησιµοποιήθηκε ένας 

µηχανοκίνητος ψεκαστήρας µετά από κατάλληλη βαθµονόµηση. Συγκεκριµένα 

πραγµατοποιήθηκαν 3 µετρήσεις, διάρκειας 30 δευτερολέπτων η κάθε µια,  προκειµένου 

να υπολογιστεί η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος που µε δεδοµένη πίεση και 

ακροφύσιο καταλήγει στο στόχο. Η τελική τιµή ήταν ο µέσος όρος των τριών µετρήσεων. 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι µε βάση την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική των µελετών 

αγρού, σε περίπτωση που η παρατηρούµενη   διαφορά από µέτρηση σε µέτρηση είναι 

 107 



µεγαλύτερη από 5% απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας. Στις συγκεκριµένες µελέτες 

δεν αντιµετωπίσαµε τέτοιο πρόβληµα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο υπολογισµός της 

χρονικής διάρκειας του ψεκασµού του πειραµατικού τεµαχίου προκειµένου να καταλήξει 

στο στόχο η απαιτούµενη ποσότητα του ψεκαστικού υγρού.  

Στην περίπτωση της µελέτης αγρού που έγινε στην καλλιέργεια του ροδάκινου ο 

πειραµατικός αγρός αποτελούνταν από τρία πειραµατικά αγροτεµάχια από τα οποία τα 

Τ1peach (Treated) και Τ2peach (Treated) ψεκάστηκαν ενώ το Cpeach (Control) έµεινε 

αψέκαστο και αποτέλεσε τον µάρτυρα. Καθένα από τα  πειραµατικά αγροτεµάχια 

αποτελούνταν από 5 δέντρα. Με βάση τις γενικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τις συγκεκριµένες µελέτες ο ελάχιστος αριθµός δέντρων που απαιτείται προκειµένου τα 

αποτελέσµατα να θεωρηθούν αξιόπιστα είναι 4. Όλα τα πειραµατικά αγροτεµάχια είχαν 

κατάλληλη σήµανση  που επέτρεπε το διαχωρισµό τους. Συγκεκριµένα εκτός από την 

ταινία σήµανσης υπήρχε και αδιάβροχο καρτελάκι στον κορµό του δέντρου το οποίο 

περιείχε στοιχεία αναγνώρισης του δέντρου όπως το πειραµατικό τεµάχιο που ανήκει, την 

ηµεροµηνία ψεκασµού κ.α. Το Τ1peach πειραµατικό αγροτεµάχιο ψεκάστηκε µία φορά µε 

το ψεκαστικό διάλυµα ενώ το Τ2peach δύο  φορές συνεχόµενες.  

Στην µελέτη αγρού που έγινε στην καλλιέργεια του µήλου ο πειραµατικό αγρός 

αποτελούταν επίσης από 2 πειραµατικά αγροτεµάχια από τα οποία το  Τ1apples (Treated) 

ψεκάστηκε ενώ το Capples (Control)  έµεινε αψέκαστο και αποτέλεσε τον µάρτυρα. Και σε 

αυτή την περίπτωση κάθε πειραµατικό τεµάχιο αποτελούνταν από 5 δέντρα. Οι 

διαδικασίες σήµανσης των πειραµατικών τεµαχίων ήταν παρόµοιες µε αυτές που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως µε τη µόνη διαφορά ότι στο πειραµατικό αγροτεµάχιο 

Τ1apples ,µε µια διαφορετικού χρώµατος ταινία σήµανσης, διαχωρίστηκε η κόµη του κάθε 

δέντρου σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα ξεκινούσε από το χαµηλότερο σηµείο µέχρι 

τη µέση της κόµης και το άλλο από τη µέση της κόµης µέχρι την κορυφή της.   

 Και στις δύο µελέτες µετά τον ψεκασµό και µε βάση τις απαιτήσεις της Ορθής 

Εργαστηριακής Πρακτικής των µελετών αγρού το ψεκαστικό υγρό που περίσσεψε και 

που ουσιαστικά αποτελεί τον λεγόµενο όγκο ασφαλείας ζυγίζεται. Σε περίπτωση που η 

απόκλιση από την ποσότητα που υπολογίστηκε αρχικά είναι µεγαλύτερη από ±5% 

απαιτείται επανάληψη του πειράµατος. Στην µελέτη της καλλιέργειας του ροδάκινου το 

ποσοστό αυτό ήταν -0,9% ενώ στα µήλα +0,5%, ποσοστά εξαιρετικά ικανοποιητικά. Στη 

συνέχεια η διάθεση του ψεκαστικού υγρού που περίσσεψε έγινε σε συγκεκριµένο 

αγροτεµάχιο γνωστό ως waste plot. Τα στοιχεία για την παρασκευή των ψεκαστικών 

διαλυµάτων δίνονται στον πίνακα 9.1. Το σκεύασµα που χρησιµοποιήθηκε  και στις δύο 
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µελέτες ήταν ίδιο και είχε περιεκτικότητα σε δραστική ουσία 40%. Στον πίνακα 9.2 

δίνονται οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του ψεκασµού σε κάθε µελέτη 

αγρού ξεχωριστά.  

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη δειγµατοληψία έγινε σχεδόν τρεις ώρες µετά τον 

ψεκασµό και αφού είχε στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυµα. Στη συνέχεια γινόταν 

δειγµατοληψία κάθε δεύτερη µέρα και για χρονικό διάστηµα 16 ηµερών. Τα στοιχεία που 

καταγράφονταν σε κάθε δειγµατοληψία ήταν αριθµός φρούτων, συνολικό βάρος, 

διάµετρος καρπών. Κάθε δείγµα αποτελούταν τουλάχιστο από 12 καρπούς και είχε 

ελάχιστο βάρος 1 kg. Παράλληλα λαµβανόταν και αντίστοιχο αντί-δείγµα όπως απαιτούν 

οι αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής των µελετών αγρού. Στη συνέχεια κάθε 

δείγµα πακεταριζόταν µε κατάλληλη σήµανση ξεχωριστά. Πριν την κατάψυξη τα 

δείγµατα πολτοποιούνταν. Η διαδικασία της δειγµατοληψίας βασίστηκε στα πρότυπα του 

FDA [143].  

 

9.2.2 Πρότυπες δραστικές ουσίες και διαλύτες  

 

Η δραστική ένωση parathion-methyl προήλθε από την PSC-Poly Science 

Corporation (Niles, Illinois, USA).  Στα πρότυπο αυτό διάλυµα δεν έγινε επιπλέον 

αραίωση.  

Οι οργανικοί διαλύτες ακετρονιτρίλιο, τολουόλιο και ακετόνη (Riedel de Haen), 

όπως επίσης και το ethyl acetate (Lab-Scan) ήταν υψηλού βαθµού καθαρότητας 

(pesticide residue analysis grade), κατάλληλοι για ιχνοαναλύση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. 

  

9.2.3 ∆ιαλύµατα παρακαταθήκης και διαλύµατα εργασίας 

 
Από την πρότυπη ουσίες δηµιουργήθηκαν µε κατάλληλη αραίωση διαλύµατα των 

100 mg/mL και συντηρήθηκαν στους –20 οC.  

Από τα διαλύµατα παρακαταθήκης για τις απαιτήσεις των εργαστηριακών 

αναλύσεων της µελέτης αγρού των ροδάκινων παρασκευάσθηκαν µε διαδοχικές 

αραιώσεις σε ethyl acetate τα παρακάτω διαλύµατα 1, 0,5, 0,1, 0,05 και 0,02 mg/Kg.  

Από τα διαλύµατα παρακαταθήκης για τις απαιτήσεις των εργαστηριακών 

αναλύσεων της µελέτης αγρού των µήλων παρασκευάσθηκαν µε διαδοχικές αραιώσεις σε 

ακετονιτρίλιο  τα παρακάτω διαλύµατα 1, 0,5, 0,1, 0,05 και 0,025 mg/Kg.  
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Πίνακας 9.1. Υπολογισµοί για την παρασκευή των διαλυµάτων ψεκασµού.  

Α/Α Παράµετροι 
υπολογισµού Τύποι υπολογισµού 

Πειραµατικό 
αγροτεµάχιο 

Τ1peach 

Πειραµατικό 
αγροτεµάχιο 

Τ1apples 

(1) Μέγεθος πειραµατικού 
αγροτεµαχίου (m2)  125 280 

(2) Αριθµός επαναλήψεων  1 1 

(3) 
Συνολικό µέγεθος 

πειραµατικών 
αγροτεµαχίων (m2) 

(2)x(3) 125 280 

(4) 
∆έντρα ανά 
πειραµατικό 
αγροτεµάχιο 

 5 5 

(5) ∆έντρα ανά εκτάριο  400 179 

(6) 
Συνολικός αριθµός 

δέντρων που θα 
ψεκαστούν 

(2)x(4) 5 5 

(7) Παράγοντας (6)/(5) 0,0125000 0,0279330 

(8) Ποσότητα ένωσης ανά 
εκτάριο (ml)  2000 2000 

(9) Ψεκαστικό διάλυµα 
ανά εκτάριο (L)  2000 2000 

(10) 
Ποσότητα ένωσης ανά 

πειραµατικό 
αγροτεµάχιο (ml) 

(7)x(8) 25,0000 55,8659 

(11) 
Ψεκαστικό διάλυµα 

ανά πειραµατικό 
αγροτεµάχιο (ml) 

(7)x(9)x1000 25000 55866 

(12) Παράγοντας ασφαλείας 
(ml)  6250 10165 

(13) Σχετικός παράγοντας 
ασφαλείας (12)/ (11) + 1 1,2500 1,1900 

(14) 
Ποσότητα της ένωσης 

που πρέπει να 
εφαρµοστεί (ml) 

(10)x(13) 31,25 66,48 

(15) Τελική ποσότητα 
νερού (ml) (11)x(13) 31250 66480 

(16) Ανοχή (ml) (11)*[1±5/100] 1250 2793 
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Πίνακας 9.2. Συνθήκες κατά τη διάρκεια των ψεκασµών. 

Καλλιέργεια Θερµοκρασία 
oC 

Υγρασία 
% 

Κατάσταση 
εδάφους Φύλλωµα 

Ροδάκινο 19 58 Φυσιολογική Στεγνό 

Μήλο 17 67 Φυσιολογική Στεγνό 
 

9.2.4 Οργανολογία 

 

Για την ανάλυση στη µελέτη αγρού των ροδάκινων χρησιµοποιήθηκε ένας αέριος 

χρωµατογράφος Varian 3700 µε ανιχνευτή αζώτου φωσφόρου (NPD, Nitrogen-

Phosphorous Detector). Η στήλη ήταν RTX-1701 (crossbond 14% cyanopropylphenyl-

86% dimethyl polysiloxane) διαστάσεων 30mX 0,53 mm id. 

 Για την ανάλυση στην µελέτη αγρού των µήλων χρησιµοποιήθηκε ένας αέριος 

χρωµατογράφος συνδυασµένος µε φασµατογράφο µάζας της εταιρείας Shimadzu (Kyoto, 

Japan) QP 5050A. Η τριχοειδής στήλη ήταν  MDN-5S fused silica capillary διαστάσεων 

30m X 0,32 mm i.d. (SUPELCO, Bellefonte, USA).  

Τα χρησιµοποιούµε υαλικά εργαστηρίου και στις δύο περιπτώσεις  ήταν grade A.  

 

9.2.5 Εκχύλιση 

  

Εκχύλιση από ιστό ροδάκινου 
50 g τεµαχισµένων ροδάκινων οµογενοποιούνται µε  100 mL ethyl acetate για ένα 

λεπτό. Ακολουθεί προσθήκη 50 gr θειικού νατρίου και επιπλέον οµογενοποίηση. 

Αφήνουµε το µίγµα για 30 λεπτά και στη συνέχεια περνάµε από διηθητικό χαρτί. 

Ακολούθως το δείγµα συµπυκνώνεται, µε τη χρήση αζώτου,  µέχρι τα 5 ml και  

ακολουθεί ανάλυση µε αέρια χρωµατογραφία [144]. 

 

Εκχύλιση από ιστό µήλου 
50 g τεµαχισµένων µήλων οµογενοποιούνται µε 100 mL ακετονιτρίλιο (5 λεπτά). 

Στη συνέχεια προσθέτουµε 10 g χλωριούχο νάτριο και το δείγµα οµογενοποιείται για 

άλλα δέκα λεπτά. 13 mL από τη φάση του ακετονιτρίλιου µεταφέρονται και εκλούονται 

από ένα ενεργοποιηµένο (5 mL ακετονιτρίλιο) φυσίγγιο ENVI-18. Μετά τη ξήρανση µε 

θειικό νάτριο και την συµπύκνωση σε όγκο 0,5 mL το δείγµα µεταφέρεται σε 

ενεργοποιηµένο (5 mL ακετονιτρίλιο) φυσίγγιο  ENVI-Carb SPE και εκλούεται µε 10 mL 
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µείγµα ακετονιτρίλιο: τολουόλιο (3:1). Ακολούθως το δείγµα συµπυκνώνεται σχεδόν 

µέχρι ξηρού  και επανακτάται σε ακετονιτρίλιο όγκου 1 mL το οποίο αναλύεται µε 

αέρια χρωµατογραφία. 

 

9.2.6 Αναλυτική µεθοδολογία  

  

 Ανάλυση δειγµάτων ροδάκινου 

Η ανάλυση των δειγµάτων µε τη µέθοδο της αέριας χρωµατογραφίας GC-NPD 

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση της περιγραφόµενης µεθόδου προετοιµασίας.  

θερµοκρασία εγχυτήρα 250 oC, πρόγραµµα στήλης 100 oC έως 260, ρυθµός αύξησης 5 
oC/min, ανιχνευτής 270 oC. Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε άζωτο µε ταχύτητα ροής 

9.7 ml/min. Η ποσότητα του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε ανάλυση ήταν 4µl 

σε splitless mode και το attenuation ήταν 5.  

 

Ανάλυση δειγµάτων µήλου  

Η ανάλυση των δειγµάτων µε τη µέθοδο GC-MS πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση 

της περιγραφόµενης µεθόδου προετοιµασίας. Θερµοκρασιακές συνθήκες εγχυτήρα 220 
oC, πρόγραµµα στήλης 50 oC έως 160 oC (10 min),  ρυθµός αύξησης  5 oC/ min (πρώτο 

βήµα) και από 160 oC έως 250 oC (20 min) µε ρυθµό 15 oC/min (τελικό βήµα), 

ανιχνευτής 250 oC. Η ποσότητα του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε ανάλυση 

ήταν 5µl σε splitless mode. Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε ήλιο µε ροή 1,5 mL / min 

(87,5kPa). Εύρος µαζών 45 έως 400 m/z και ταχύτητα ανάλυσης 1000 amu/sec. Η τάση 

στο multiplier ήταν 1200V. Η καταγραφή ενός ιόντος ανά ουσία (Selected ion 

Monitoring, SIM) χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό των ενώσεων [135,136,137].  

 

9.2.7 Προτυποποίηση καµπύλων 

  

 Προτυποποίηση καµπύλων για την ανάλυση δειγµάτων µήλου 

Τα πρότυπα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την καµπύλη αναφοράς 

δηµιουργήθηκαν ως εξής: σε δείγµατα µήλων µε µη ανιχνεύσιµες ποσότητες 

φυτοπροστατευτικών ενώσεων (“τυφλά δείγµατα”) προστέθηκαν συγκεκριµένες 

ποσότητες των ενώσεων  από τα πρότυπα διαλύµατα των 100 mg/mL ώστε να ώστε να 

προκύψουν δείγµατα µε συγκεντρώσεις 1, 0,5, 0,1, 0,05 και 0,025 mg/Kg και 

αναλύθηκαν όπως ακριβώς και τα άγνωστα δείγµατα, σε πέντε επίπεδα επαναλήψεων. Τα 
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 επίπεδα  των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα δείγµατα προσδιορίστηκαν µε βάση 

τη καµπύλη αναφοράς, που προερχόταν από τα 5 standards, τα οποία αναλύθηκαν σε 

ταυτόχρονη διαδικασία επεξεργασίας δείγµατος και ανάλυσης.   

 Η εξίσωση ευθείας που προέκυψε για τη γραµµική παλινδρόµηση ήταν η εξής  

y  = (4449331,9±13612.0) x + (16484 ± 740,1) 

όπου x οι συγκεντρώσεις του parathion methyl και y το εµβαδόν των αντίστοιχων 

κορυφών. Η προσαρµογή της καµπύλης είναι σχεδόν άριστη µε  r = 0,997. 

 

 Προτυποποίηση καµπύλων για την ανάλυση δειγµάτων ροδάκινου 

Τα πρότυπα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την καµπύλη αναφοράς 

δηµιουργήθηκαν ως εξής: σε δείγµατα ροδάκινων µε µη ανιχνεύσιµες ποσότητες 

φυτοπροστατευτικών ενώσεων (“τυφλά δείγµατα”) προστέθηκαν συγκεκριµένες 

ποσότητες των ενώσεων  από τα πρότυπα διαλύµατα των 100 mg/mL ώστε να ώστε να 

προκύψουν δείγµατα µε συγκεντρώσεις 1, 0,5, 0,1, 0,05 και 0,02 mg/Kg  και αναλύθηκαν 

όπως ακριβώς και τα άγνωστα δείγµατα, σε έξι επίπεδα επαναλήψεων. Τα επίπεδα  των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα δείγµατα προσδιορίστηκαν µε βάση τη καµπύλη 

αναφοράς, που προερχόταν από τα 5 standards, τα οποία αναλύθηκαν σε ταυτόχρονη 

διαδικασία επεξεργασίας δείγµατος και ανάλυσης.   

 Η εξίσωση της ευθείας που προέκυψε για τη γραµµική παλινδρόµηση ήταν η  

y  = (56071,25±1731,81) x - (150,119 ± 870) 

όπου x οι συγκεντρώσεις του parathion methyl και y το εµβαδόν των αντίστοιχων 

κορυφών. Η προσαρµογή της καµπύλης είναι σχεδόν άριστη µε  r = 0,997. 

 

9.2.8 Πειράµατα ανάκτησης 

 

 Πειράµατα ανάκτησης από ιστό ροδάκινου  

Η απόδοση (% ανάκτηση) και το κατώτερο όριο ανίχνευσης (LOD) της µεθόδου 

προετοιµασίας των δειγµάτων προσδιορίσθηκε µε τα πειράµατα ανάκτησης. Τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις επαναλήψεις µε προσθήκη σταθερών ποσοτήτων 

methyl parathion σε οµογενοποιηµένα δείγµατα. Συγκεκριµένα σε “τυφλά δείγµατα” 

βάρους 50 g προστέθηκαν σταθερές ποσότητες του methyl parathion από το πρότυπο 

διάλυµα ώστε να προκύψουν τελικά δείγµατα µε συγκεντρώσεις 1, 0,2 και 0,06 mg/Kg. 

Στη συνέχεια η ανάκτηση του methyl parathion προσδιορίστηκε µε τη χρήση των 

µεθόδων που περιγράφηκαν.  
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Πειράµατα ανάκτησης από ιστό µήλου  
Η απόδοση (% ανάκτηση) και το κατώτερο όριο ανίχνευσης (LOD) της µεθόδου 

προετοιµασίας των δειγµάτων προσδιορίσθηκε µε τα πειράµατα ανάκτησης. Τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις επαναλήψεις µε προσθήκη σταθερών ποσοτήτων 

των συγκεκριµένων ενώσεων σε οµογενοποιηµένα δείγµατα. Συγκεκριµένα σε “τυφλά 

δείγµατα” βάρους 50 g προστέθηκαν σταθερές ποσότητες του parathion methyl από το 

αντίστοιχο  πρότυπο διάλυµα ώστε να προκύψουν τελικά δείγµατα µε συγκεντρώσεις 

2,1,0.5 mg/Kg. Στη συνέχεια η ανάκτηση των ενώσεων προσδιορίστηκε µε χρήση των 

µεθόδων που περιγράφηκαν.  

 

9.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
9.3.1 Πειραµατικά αποτελέσµατα ανάκτησης ενώσεων  

 

Πειραµατικά αποτελέσµατα ανάκτησης από ιστό ροδάκινου 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων ανάκτησης δίνονται στον πίνακα 9.4 όπου 

αναφέρονται οι µέσες τιµές από τρεις διαφορετικές µετρήσεις. Το κατώτερο όριο 

ανίχνευσης (LOD) για τη συγκεκριµένη µέθοδο καθορίστηκε σε 0,0026 mg/Kg ενώ το 

κατώτερο όριο ποσοτικού προσδιορισµού καθορίστηκε σε 0,0082 mg/Kg. 

 

Πειραµατικά αποτελέσµατα ανάκτησης από ιστό µήλου 
Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων ανάκτησης δίνονται στον πίνακα 9.3 όπου 

αναφέρονται οι µέσες τιµές από τρεις διαφορετικές µετρήσεις. Το κατώτερο όριο 

ανίχνευσης (LOD) για τη συγκεκριµένη µέθοδο καθορίστηκε σε 0,003 mg/Kg ενώ το 

κατώτερο όριο ποσοτικού προσδιορισµού καθορίστηκε σε 0,009 mg/Kg. Σε ό,τι αφορά τα 

προσδιοριζόµενα ιόντα επιλέχθηκαν τα 109,263,125,79 

 

9.3.2 Στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης αποτελεσµάτων  

 

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων εφαρµόστηκε η µη κατά ζεύγη 

δοκιµασία δοκιµασία t (unpaired t-test), αφού είχε προηγηθεί έλεγχος των τυπικών 

αποκλίσεων των οµάδων µετρήσεων µε F-test. Τα αποτελέσµατα των στατιστικών 

αναλύσεων δόθηκαν σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. Η ανάλυση έγινε µε Excel 2000 και 

SPSS ver 11.0 για Windows. 
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Πίνακας 9.3. Επίπεδα φόρτισης και ανάκτησης του parathion-methyl από ιστό 

ροδάκινου. 

Αριθµός 
επαναλήψεων 

Ενέσιµος 
όγκος µl 

Επίπεδο 
φόρτισης 

ppm 

Εκατοστιαία 
ανάκτηση 

Μέση τιµή 
ανάκτησης 

Τυπική 
απόκλιση 

3 4 1 
72,86 
69,27 
65,81 

69,31 3,25 

3 4 0,2 
80,70 
75,11 
51,08 

68,96 15,73 

3 4 0,06 
73,60 
93,03 
76,14 

80,95 10,53 

 

 

Πίνακας 9.4. Επίπεδα φόρτισης και ανάκτησης του parathion-methyl από ιστό µήλου. 

Αριθµός 
επαναλήψεων 

Ενέσιµος 
όγκος µl 

Επίπεδο 
φόρτισης 

ppm 

Εκατοστιαία 
ανάκτηση 

Μέση τιµή 
ανάκτησης 

Τυπική 
απόκλιση 

3 5 2 
98 
95 
100 

97,6 2,5 

3 5 1 
97 
99 
94 

97,3 1,5 

3 5 0,5 
99 
98 
99 

98,6 0,5 

 

 

9.3.3 Αποτελέσµατα αναλύσεων δειγµάτων ροδάκινου και µήλου   

 

Στο σχήµα 9.1 δίνεται ένα  δίνεται ένα τυπικό GC-NPD χρωµατογράφηµα της 

µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση του parathion methyl σε ιστό 

ροδάκινου. Στο σχήµα 9.2 παρουσιάζεται ένα τυπικό GC-MS χρωµατογράφηµα του 

συνόλου των ενώσεων που ανιχνεύονται µε τη  µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για την  

ανίχνευση του parathion methyl σε ιστό µήλου. Στους πίνακες 9.5 και 9.6 δίνονται τα 
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αποτελέσµατα της µελέτης αγρού των ροδάκινων και των µήλων αντίστοιχα όπως   

προέκυψαν κατά τρόπο ψεκασµού και ηµέρα δειγµατοληψίας. 

Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων των δειγµάτων ροδάκινων  

(P<0,001, F=1,42, t=0,002) προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

στα αποτελέσµατα των δύο διαφορετικών οµάδων µετρήσεων. Έτσι από τη µέση τιµή 

των αποτελεσµάτων κατά πειραµατικό τεµάχιο και ηµέρα δειγµατοληψίας προέκυψε η 

τελική τιµή της συγκέντρωσης του parathion-methyl κατά ηµέρα δειγµατοληψίας. Στο 

σχήµα 9.3 δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του parathion- methyl σε σχέση µε το 

χρόνο. Στο σχήµα 9.4 δίνονται οι υψηλότερες και οι χαµηλότερες θερµοκρασίες κατά τη 

διάρκεια των 16 ηµερών που διήρκεσαν οι δειγµατοληψίες, ενώ στον πίνακα 9.7 δίνονται 

ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση της διαµέτρου των καρπών που συλλέχθηκαν. Κατά 

τη διάρκεια του πειράµατος δεν παρατηρήθηκε βροχόπτωση. 

Αµέσως µετά τον ψεκασµό η συγκέντρωση του parathion-methyl στα ροδάκινα 

είναι 0.309 ppm ενώ 8 µέρες µετά την εφαρµογή µε τη συγκεκριµένη µέθοδο δεν 

ανιχνεύονται υπολείµµατα του  προς µελέτη φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Στη 

παρούσα µελέτη αγρού η συγκέντρωση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στα ροδάκινα 

γίνεται µικρότερη από τα MRLs (0,2 mg/kg) την 4 µέρα µετά τον ψεκασµό. Η 

ηµιπερίοδος ζωής του parathion-methyl  ήταν περίπου 2 µε 3 µέρες. 

 Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων των δειγµάτων µήλων  

(P<0,001, F=1,19, t= 0,41) προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στα 

αποτελέσµατα των δύο διαφορετικών οµάδων µετρήσεων. Έτσι από τη µέση τιµή των 

αποτελεσµάτων κατά οµάδα δειγµάτων και ηµέρα δειγµατοληψίας προέκυψε η τελική 

τιµή της συγκέντρωσης του parathion-methyl κατά ηµέρα δειγµατοληψίας.  

 Στο σχήµα 9.5 δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του parathion- methyl σε 

σχέση µε το χρόνο. Στο σχήµα 9.6 δίνονται οι υψηλότερες και χαµηλότερες 

θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια των 16 ηµερών που διήρκεσαν οι δειγµατοληψίες όπως 

επίσης και η διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Στον πίνακα 9.8 δίνονται ο µέσος όρος 

και η τυπική απόκλιση της διαµέτρου των καρπών που συλλέχθηκαν. 

 Αµέσως µετά τον ψεκασµό η συγκέντρωση του parathion-methyl στα µήλα είναι 

2,89 ppm ενώ 14 µέρες µετά την εφαρµογή µε τη συγκεκριµένη µέθοδο δεν ανιχνεύονται 

υπολείµµατα του συγκεκριµένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Τα επίπεδα των 

υπολειµµάτων γίνονται µικρότερα από τα MRLs µετά την παρέλευση 8 ηµερών από τον 

τελευταίο ψεκασµό. Η ηµιπερίοδος ζωής του parathion-methyl όπως και στην 

προηγούµενη περίπτωση είναι περίπου 2 µε 3 µέρες. 
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Σχήµα 9.1. Τυπικό GC-NPD χρωµατογράφηµα του parathion-methyl 

 

 
Σχήµα 9.2. Τυπικό GC-MS χρωµατογράφηµα του συνόλου των ενώσεων που 

ανιχνεύονται µε τη συγκεκριµένη αναλυτική µέθοδο.To parathion methyl αντιστοιχεί στη 

κορυφή 5 
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Πίνακας 9.5. Συγκεντρώσεις του parathion-methyl (mg/Kg) σε δείγµατα ροδάκινων   απo 

τα πειραµατικά αγροτεµάχια Τ1peach Τ2peach και Cpeach κατά  ηµέρα δειγµατοληψίας. 

Ηµέρα δειγµατοληψίας 0 2 4 6 8 10 12 14 

∆Τ1peach 
 0,27 0,21 0,07 0,02 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

∆Τ2peach 
 0,35 0,22 0,12 0,03 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

∆Cpeach ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 
 

∆Τ1peach : ∆είγµατα ροδάκινων από το πειραµατικό αγροτεµάχιο Τ1peach 

 

∆Τ2peach : ∆είγµατα ροδάκινων από το πειραµατικό αγροτεµάχιο Τ2peach 

 

∆Cpeach : ∆είγµατα ροδάκινων από το πειραµατικό αγροτεµάχιο Cpeach 

 

∆.Α: ∆εν ανιχνεύθηκε  

 

Πίνακας 9.6. Συγκεντρώσεις του parathion-methyl (mg/Kg) σε δείγµατα µήλων του 

ανώτερου και του κατώτερου τµήµατος της κόµης  κατά ηµέρα δειγµατοληψίας. 

Ηµέρα δειγµατοληψίας 0 2 4 6 8 10 12 14 

∆Τ1apples Ο-Μ 
 2,65 1,06 0,56 0,27 0,17 0,09 0,04 ∆.Α 

∆Τ1apples Μ-Κ 
 3,12 1,95 0,80 0,41 0,24 0,10 0,08 ∆.Α 

∆Capples ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

 
 
∆Τ1apples Ο-Μ : ∆είγµατα µήλων από το κατώτερο σηµείο της κόµης µέχρι τη µέση,  

 

∆Τ1apples Μ-Κ : ∆είγµατα µήλων από το τη µέση της κόµης µέχρι τη κορυφή, 

 

∆Capples : ∆είγµατα ροδάκινων από το πειραµατικό αγροτεµάχιο Capples, 

 

∆.Α: ∆εν ανιχνεύθηκε  
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Σχήµα 9.3. Μεταβολή της συγκέντρωσης του parathion-methyl σε δείγµατα ροδάκινων 

σε σχέση µε το χρόνο 
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Σχήµα 9.4. Μέγιστη ηµερήσια  και νυχτερινή θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της 

µελέτης αγρού των ροδάκινων 
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Πίνακας 9.7. Μέσος όρος διαµέτρου καρπών που συλλέχθηκαν από τα πειραµατικά 

αγροτεµάχια Τ1peach  και Τ2peachκατά ηµέρα δειγµατοληψίας.  

Ηµέρα δειγµατοληψίας 0 2 4 6 8 10 12 14 

Μ.∆Τ1peach ±   Τ.Α 
 

8,50 
± 
0,67 

8,75 
± 
0,45 

8,50 
± 
0,67 

8,75 
± 
0,48 

8,58 
± 
0,52 

8,92 
± 
0,92 

8,75 
± 
0,48 

8,83 
± 
0,42 

Μ.∆Τ2peach ±   Τ.Α 
 

8,58 
± 
0,79 

8,92 
± 
0,51 

8,67 
± 
0,65 

8,67 
± 
0,48 

8,50 
± 
0,84 

8,58 
± 
0,70 

8,92 
± 
0,32 

8,92 
± 
0,32 

 

Μ.∆Τ1peach: Μέση διάµετρος καρπών που συλλέχθηκαν από το πειραµατικό αγροτεµάχιο 

Τ1peach 

 

Μ.∆Τ2peach: Μέση διάµετρος καρπών που συλλέχθηκαν από το πειραµατικό αγροτεµάχιο 

Τ2peach 

 

Τ.Α: Τυπική απόκλιση διαµέτρου καρπών 

 

 
Σχήµα 9.5. Μεταβολή της συγκέντρωσης του parathion-methyl σε δείγµατα µήλων σε 

σχέση µε το χρόνο 
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Σχήµα 9.6. Μέγιστη, ελάχιστη θερµοκρασία και διάρκεια ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος. 

 

Πίνακας 9.8. Μέσος όρος διαµέτρου καρπών που συλλέχθηκαν από τo πειραµατικό 

αγροτεµάχιο Τ1   κατά ηµέρα δειγµατοληψίας  

Ηµέρα δειγµατοληψίας 0 2 4 

apples

6 8 10 12 14 

Μ.∆Τ1applesO-M ±   Τ.Α 
 

8,13 

± 

0.28 

8.32 

± 

0.19 

8.21 

± 

0.33 

8.21 

± 

0.25 

8.14 

± 

0.26 

8.21 

± 

0.24 

8.12 

± 

0.40 

8.27 

± 

0.12 

Μ.∆Τ1applesM-K  ±   Τ.Α 
 

8.06 

± 

0.31 

8.18 

± 

0.21 

8.18 

± 

0.36 

8.23 

± 

0.21 

8.20 

± 

0.18 

8.10 

± 

0.31 

8.26 

± 

0.24 

8.13 

± 

0.19 

 

Μ.∆Τ1applesO-M: Μέση διάµετρος καρπών που συλλέχθηκαν από το πειραµατικό 

αγροτεµάχιο T1apples από το κατώτερο σηµείο της κόµης µέχρι τη µέση,  

 

Μ.∆Τ2peach: Μέση διάµετρος καρπών που συλλέχθηκαν από το πειραµατικό αγροτεµάχιο 

T1apples από τη µέση της κόµης µέχρι τη κορυφή, 

 
Τ.Α: Τυπική απόκλιση διαµέτρου καρπών 
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9.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην περίπτωση της αναλυτικής µεθόδου που εφαρµόσαµε για την ανάλυση των 

υπολειµµάτων του parathion-methyl στην καλλιέργεια του ροδάκινου παρατηρούµε ότι  

κάτω από τις συνθήκες που αναφέρθηκαν  ο χρόνος έκλουσης του parathion-methyl ήταν 

19,6 λεπτά. Αντίστοιχα στην αναλυτική µέθοδο που εφαρµόσαµε για την ανάλυση των 

υπολειµµάτων του parathion-methyl στην καλλιέργεια των µήλων παρατηρούµε ότι µε τις 

συνθήκες που εφαρµόζονται ο χρόνος έκλουσης του parathion-methyl είναι 30,6 λεπτά. 

Αν και οι δύο µέθοδοι προτείνονται ως πολυυπολειµµατικές, στην παρούσα εργασία τις 

εφαρµόσαµε µόνο για την ανίχνευση της προς µελέτη ένωσης.  

Παρόµοιες εργασίες για την αποικοδόµηση του parathion-methyl  στα ροδάκινα 

παρουσιάζονται σε δεδοµένα που δίνονται στη δηµοσιότητα από εταιρίες παραγωγής 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων [145]. Συγκεκριµένα µόλις µια µέρα µετά την εφαρµογή 

ανάλογου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (EC), τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του  

parathion-methyl στα ροδάκινα ήταν περίπου 0,11 ppm. Στην παρούσα έρευνα αντίστοιχο 

επίπεδο συγκεντρώσεων στα ροδάκινα επιτυγχάνεται 2 µε 3 µέρες µετά την εφαρµογή 

στον αγρό. Στην περίπτωση των µήλων επίσης συναντάµε στην βιβλιογραφία µελέτες 

αγρού που αφορούν την αποικοδόµηση του parathion-methyl, στις οποίες όµως δεν έχει 

γίνει διαχωρισµός της κόµης του δέντρου σε δύο επίπεδα. Σε µελέτη αγρού που έγινε στη 

Γερµανία, επίσης σε µήλα, η ηµιπερίοδος ζωής της ένωσης ήταν περίπου 2,5-5 µέρες ενώ 

µετά από 14 µέρες τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

που παρέµειναν  στους καρπούς ήταν σε επίπεδα ανάλογα µε αυτά που παρατηρήθηκαν 

στη δική µας µελέτη [146]. Επίσης σε µελέτη αγρού που έγινε στην Ελλάδα, µε 

παρόµοιες συγκεντρώσεις ψεκαστικού διαλύµατος και σκοπός της οποίας ήταν η µελέτη 

της αποικοδόµησης του parathion-methyl στον αγρό και σε συνθήκες αποθήκευσης των 

µήλων, η ηµιπερίοδος ζωής της συγκεκριµένης ένωσης ήταν περίπου 8 µέρες [147]. 

Οι διαφορές που παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα µπορούν να αποδοθούν σε 

ποικίλους παράγοντες όπως οι διαφορές των κλιµατικών συνθηκών, η τεχνική του 

ψεκασµού, oι διαφορετικές  δοσολογίες που ενδεχοµένως χρησιµοποιούνται κ.α Μάλιστα 

οι µελέτες αγρού που πραγµατοποιούνται από τις εταιρίες παραγωγής 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειµένου να µελετηθεί η συµπεριφορά των 

υπολειµµάτων ενός προϊόντος στον αγρό έχουν αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Να 

διαπιστώσουν δηλαδή κατά πόσο παρουσιάζονται διαφορές από χώρα σε χώρα και να 

εξαχθούν συµπεράσµατα µε βάση το χειρότερο σενάριο. Είναι γνωστό ότι για να 
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διευκολυνθεί η διαδικασία καθορισµού των MRLs, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα τους, εφαρµόστηκε κυρίως από τους FAO/WHO η επέκταση των δεδοµένων 

(Extrapolation). Συγκεκριµένα όταν υπάρχουν στοιχεία από πειραµατισµό σε µια κύρια 

καλλιέργεια αυτά λαµβάνονται ως βάση για τον καθορισµό MRLs σε άλλα είδη της ίδιας 

βοτανικής οµάδας πχ λεµόνια, µανταρίνια και εσπεριδοειδή. Επειδή όµως η 

συγκεκριµένη τεχνική δέχθηκε οξείες κριτικές η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά 

επιφυλακτική στην εφαρµογή της συγκεκριµένης διαδικασίας.  

 Παράλληλα υπάρχουν και άλλες δηµοσιευµένες εργασίες για το methyl parathion 

οι οποίες αναφέρονται κυρίως στο θέµα της εξάτµισης της ένωσης ανάλογα µε τη µορφή 

του χρησιµοποιούµενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος [148]. Συγκεκριµένα γίνεται 

σύγκριση ανάµεσα σε σκευάσµατα γαλακτοποιήσιµου υγρού και εναιωρήµατος 

µικροκαψουλών όπου προκύπτει ότι η  εξάτµιση της ένωσης γίνεται ταχύτερα στην 

πρώτη περίπτωση κάτι που άλλωστε είναι και αναµενόµενο καθώς στην περίπτωση των 

µικροκαψουλών υπάρχει βραδεία και ελεγχόµενη απελευθέρωση του δραστικού 

συστατικού.  

Η απόσταση µεταξύ τελευταίας εφαρµογής και συγκοµιδής για το parathion-

methyl στην καλλιέργεια των ροδάκινων και των µήλων είναι 14 µέρες και αυτό το 

διάστηµα πρέπει πάντα να τηρείται ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά της ένωσης σε 

τοπικό επίπεδο. Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα δείχνουν ότι στις πρώτες µέρες µετά την 

εφαρµογή το ποσοστό µείωσης των επιπέδων των υπολειµµάτων είναι τουλάχιστο 60% 

[149]. Στη µελέτη αγρού των ροδάκινων το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 43,84% τις δύο 

πρώτες µέρες µετά την εφαρµογή  ενώ σε αυτή των µήλων το αντίστοιχο ποσοστό ήταν  

47,7%.   

Η µείωση των υπολειµµάτων µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης οφείλεται στην 

εξάτµισή της, στην αύξηση της φυτικής µάζας, στο µεταβολισµό που η ένωση υφίσταται 

εντός του φυτικού ιστού και στην επίδραση των κλιµατικών παραγόντων. Συγκεκριµένα, 

η θερµοκρασία επηρεάζει την εξάτµιση από τη φυτική επιφάνεια, την ταχύτητα µε την 

οποία η ένωση διαπερνά τους φυτικούς ιστούς όπως επίσης τη µετακίνηση και το 

µεταβολισµό της εντός των φυτικών ιστών. Επιπλέον σηµαντικό ρόλο έχει η ηλιακή 

ακτινοβολία. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που καταλήγει στην κόµη εξαρτάται 

τόσο από τη γεωγραφική θέση όσο και από το ποσοστό της νέφωσης.  Γενικά περιοχές µε 

νότιο προσανατολισµό δέχονται µεγαλύτερα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση µε 

περιοχές που έχουν βόρειο προσανατολισµό. Επιπλέον το σχήµα των δέντρων επηρεάζει 

τόσο την άµεση όσο και τη διαχεόµενη ηλιακή ακτινοβολία. Η πυκνότητα του 
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φυλλώµατος επηρεάζει την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στα διάφορα µέρη της 

κόµης των δέντρων. Τα µήλα δέχονται το µεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας 

στα εξωτερικά τµήµατα του φυλλώµατος, περίπου 70 µε 100%  και οι µεταβολές της 

θερµοκρασίας είναι πιο έντονες στα τµήµατα αυτά [150].  

Στις συγκεκριµένες µελέτες αγρού η κύρια αιτία της µείωσης των επιπέδων των 

υπολειµµάτων ήταν η εξάτµιση της δραστικής ένωσης από τη φυτική επιφάνεια λόγω 

υψηλών θερµοκρασιών και λόγω της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Πρέπει να 

αναφέρουµε ότι το methyl-parathion χαρακτηρίζεται σαν ένωση επαφής. Αυτό σηµαίνει 

ότι δεν εισέρχεται εντός του φυτικού ιστού, αρά δεν υφίσταται µεταβολικές διεργασίες, 

και παραµένει εκτεθειµένη επί αυτού [151]. Επίσης κατά τη διάρκεια των πειράµατος 

στον αγρό δεν υπήρξε βροχόπτωση και κατά συνέπεια δεν είχαµε έκπλυση της δραστικής 

ουσίας από το φυτικό ιστό. Επιπλέον οι καρποί, και στις δύο περιπτώσεις, είχαν 

αποκτήσει το τελικό τους µέγεθος και συνεπώς δεν επηρεάστηκε η µεταβολή του 

επιπέδου των υπολειµµάτων από το συγκεκριµένο παράγοντα καθώς η  αύξηση της 

φυτικής µάζας των καρπών έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της συγκέντρωσης µιας 

φυτοπροστατευτικής ένωσης 

Στην περίπτωση των ροδάκινων η επίδραση της θερµοκρασίας είναι ιδιαίτερα 

εµφανής καθώς ο µέγιστος ρυθµός αποικοδόµησης 0.061 ppm/ηµέρα εµφανίζεται µεταξύ 

της δεύτερης και τέταρτης µέρας που έχουµε αύξηση της θερµοκρασίας από τους 29 

στους 33,5 oC.  

Παρόλο που η διαφορά στα επίπεδα των συγκεντρώσεων στα δύο πειραµατικά 

αγροτεµάχια Τ1peach και Τ2peach δεν είναι στατιστικά σηµαντική, παρατηρούµε ότι τα 

αρχικά επίπεδα των υπολειµµάτων είναι µεγαλύτερα στο πειραµατικό τεµάχιο που 

ψεκάστηκε δύο φορές (Τ2peach). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη µορφή της 

επιδερµίδας του ροδάκινου. Συγκεκριµένα το χνούδι που υπάρχει στην επιδερµίδα του 

καρπού βοηθά στη συγκράτηση του ψεκαστικού διαλύµατος. Η έλλειψη στατιστικά 

σηµαντικής διαφοράς όµως µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ικανότητα συγκράτησης 

του καρπού είναι συγκεκριµένη και το επιπλέον  ψεκαστικό διάλυµα που καταλήγει στον 

καρπό δεν επιφέρει καµία αλλαγή στα επίπεδα των συγκεντρώσεων της ένωσης.  

Σε ό,τι αφορά το θέµα της φυτοπροστασίας ο διπλός ψεκασµός δεν είχε καµία 

απολύτως διαφορά στην αποτελεσµατικότητα από τον απλό. Επιπλέον αύξησε σηµαντικά 

τόσο το  κόστος της καταπολέµησης όσο και τα επίπεδα µόλυνσης του περιβάλλοντος 

καθώς το επιπλέον ψεκαστικό διάλυµα είτε κατέληξε στο έδαφος είτε αποµακρύνθηκε µε 
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την αεροµεταφορά των ψεκαστικών σωµατιδίων (drift). Παράλληλα  η πρακτική του 

διπλού ψεκασµού αύξησε το χρόνο  της έκθεσης του χειριστή. 

Στη περίπτωση των µήλων το ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των αποτελεσµάτων στα δύο διαφορετικά επίπεδα δειγµατοληψίας µας οδηγεί σε 

δύο συµπεράσµατα. Το πρώτο αφορά την επιτυχία του ψεκασµού. Συγκεκριµένα υπήρξε 

οµοιόµορφη κάλυψη του δέντρου µε το ψεκαστικό υγρό κάτι που θεωρείται απαραίτητο 

για την µεγιστοποίηση των φυτοπροστατευτικών αποτελεσµάτων. Το δεύτερο 

συµπέρασµα είναι ότι µε βάση το ύψος των δέντρων, που ήταν περίπου 3m, δεν υπάρχει 

η  δυνατότητα διαχωρισµού της κόµης των δέντρων σε δύο διαφορετικές περιοχές 

αποικοδόµησης. Ο ρυθµός αποικοδόµησης  του parathion methyl στα µήλα που 

βρίσκονται από το κατώτερο τµήµα της κόµης των δέντρων µέχρι τη µέση της κόµης δεν 

διαφέρει σε σχέση µε τον ρυθµό αποικοδόµησης που παρουσιάζεται από τη µέση της 

κόµης των δέντρων µέχρι την κορυφή. Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το 

πειραµατικό τεµάχιο δεν βρισκόταν στην άκρη του αγροτεµαχίου αλλά στο κέντρο του. 

Ενδέχεται οι καρποί που βρίσκονται στις ακραίες σειρές να παρουσιάζουν ταχύτερους 

ρυθµούς αποικοδόµησης καθώς η µία τους πλευρά δεν καλύπτεται από το φύλλωµα 

γειτονικών δέντρων. Για να διαπιστωθεί όµως κάτι τέτοιο απαιτείται περαιτέρω µελέτη.   

Από τις δύο µελέτες αγρού  καταλήξαµε σε ορισµένα συµπεράσµατα που 

αφορούν την αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαίτερα του 

τοµέα της φυτοπροστασίας, προκειµένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες τις εκτίµησης 

του ασφαλούς χρόνου συγκοµιδής των αγροτικών προϊόντων : 

1. Η συνεργασία του επιβλέποντος γεωπόνου  µε τους τοπικούς µετεωρολογικούς 

σταθµούς κρίνεται αναγκαία προκειµένου να αξιοποιηθούν όσο το δυνατό 

καλύτερα τα µετεωρολογικά στοιχεία. Η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε 

µετεωρολογικά στοιχεία και µε παρατηρήσεις αγρού, όπως για παράδειγµα 

διάµετρος καρπού, µέτρηση στερεών διαλυτών, αντοχή σάρκας στην πίεση κτλ, 

µπορούν να µας βοηθήσουν να προβλέψουµε τον κατάλληλο χρόνο συγκοµιδής. 

Με βάση το δεδοµένο αυτό µπορούν να προγραµµατιστούν επεµβάσεις µε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που όµως δεν θα χαρακτηρίζονται από τον κίνδυνο 

να αφήσουν ανεπιθύµητα επίπεδα υπολειµµάτων κατά την περίοδο της 

συγκοµιδής. 

2. Στις οδηγίες φυτοπροστασίας που δίνονται στους παραγωγούς πρέπει να 

αναφέρεται ότι απαιτείται η εφαρµογή του ψεκαστικού διαλύµατος να γίνεται 

οµοιόµορφα. Είναι συνήθης η πρακτική των χειριστών των µέσων 
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φυτοπροστασίας να κατευθύνουν τον ψεκαστικό υγρό σε σηµεία που 

παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση καρπών. Το γεγονός αυτό όµως ενέχει τον 

κίνδυνο να παραµείνουν στον καρπό υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ενώσεων 

µεγαλύτερα από ότι αρχικά υπολογιζόταν µε αποτέλεσµα, ειδικά εάν βρισκόµαστε 

σε περίοδο συγκοµιδής, να ανιχνευθούν στους καρπούς επίπεδα υπολειµµάτων 

µεγαλύτερα από τα MRLs. Το δεύτερο πρόβληµα έγκειται στο ότι τα παθογόνα 

δεν βρίσκονται αποκλειστικά στους καρπούς αλλά και στα υπόλοιπα µέρη του 

φυτού και συνεπώς η µη επιτυχής κάλυψή τους µε το ψεκαστικό υγρό ενέχει τον 

κίνδυνο να µην έχουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα από φυτοπροστατευτικής 

άποψης.  

3. Επίσης σε συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς µπορούν να οργανωθούν παρόµοια 

πειράµατα ώστε να µελετηθεί καλύτερα η συµπεριφορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που χρησιµοποιούνται κατά κόρο στις οδηγίες φυτοπροστασίας στις 

τοπικές κλιµατικές συνθήκες. 

 

Κατά τη διάρκεια και των δύο πειραµάτων αγρού σηµειώθηκαν οι ενέργειες που 

απαιτούνται σε διάφορα στάδια, και οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν και 

βασικές απαιτήσεις του συστήµατος της ολοκληρωµένης διαχείρισης, που σχετίζονται µε 

την πρόληψη και την αντιµετώπιση των δυσµενών τοξικολογικών επιδράσεων που ενέχει 

η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων [7,8]. Στη συνέχεια δίνονται οι ενέργειες 

αυτές για κάθε τοµέα ξεχωριστά: 

1. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη µεταφορά  και εφαρµογή των 

επιλεγόµενων φυτοπροστατευτικων προϊόντων, προκειµένου να αποφευχθούν 

περιστατικά δηλητηριάσεων, να περιοριστεί η έκθεση του ψεκαστή και να µην 

αλλοιωθούν από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως για 

παράδειγµα η  θερµοκρασία.  

2. Τόσο η δοσολογία όσο και ο  τύπος του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την έκθεση του ψεκαστή και πρέπει οι 

προτάσεις του υπεύθυνου επίβλεψης του συστήµατος να εφαρµόζονται πιστά από 

τους ψεκαστές. Η δοσολογία σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τη 

συνιστώµενη από τη νοµοθεσία, και σκόπιµο είναι να περιορίζεται όταν η 

ενέργεια αυτή δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα της φυτοπροστασίας.   

3. Οι καταγραφές των εφαρµογών αποτελούν ένα στοιχείο που κρίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιµο ως πρωτογενές δεδοµένο στο σχεδιασµό των επιδηµιολογικών µελετών. 

 126 



Πληροφορίες  όπως το είδος, η συγκέντρωση και η συνολική ποσότητα του κάθε 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ο όγκος του ψεκαστικού υγρού, η διάρκεια του 

ψεκασµού, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου προετοιµασίας του ψεκαστικού 

διαλύµατος, πρέπει να υπάρχουν στο αρχείο του κάθε ψεκαστή.  

4. Σε ό,τι αφορά τα µέσα ατοµικής προστασίας η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται 

από τον υπεύθυνο επίβλεψης του συστήµατος και να τεκµηριώνεται κατάλληλα. 

Η χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας µειώνει σηµαντικά τις 

όποιες δυσµενείς επιδράσεις ενδέχεται να έχουν για τους χειριστές τα 

χρησιµοποιούµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πρέπει πάντα κατά τη 

διενέργεια των ψεκασµών να υπάρχουν τα απαραίτητα µέσα για πλύσιµο του 

ψεκαστή σε περίπτωση επαφής του µε το φυτοπροστατευτικό προϊόν 

5. Αναγκαία κρίνεται η κατάρτιση των ψεκαστών τόσο στην ορθή χρήση των 

ατοµικών µέσων προστασίας όσο και σε θέµατα πρώτων βοηθειών σε 

περιπτώσεις δηλητηριάσεων. Επίσης αναγκαία κρίνεται η ενηµέρωσή τους σε 

θέµατα ορθής εφαρµογής των φυτοπροσατευτικών προϊόντων προκείµενου να 

κατανοήσουν τις δυσµενείς επιπτώσεις που ενέχει η λανθασµένη χρήση τους. 

Πρέπει να γίνονται περιοδικές εκπαιδεύσεις στους χειριστές των ψεκαστικών 

µέσων ώστε κατά την εφαρµογή να επιτυγχάνεται η καλή κάλυψη του στόχου, µε 

οµοιόµορφη διασπορά του ψεκαστικού διαλύµατος πάνω σ’ αυτόν ενώ 

ταυτόχρονα να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος και η αυξηµένη 

έκθεση του χειριστή. Οι χειριστές συνήθως συγκεντρώνονται στο θέµα της καλής 

κάλυψης του στόχου και για αυτό χρησιµοποιούν µεγάλους όγκους ψεκασµού, 

υψηλή πίεση και µεγάλες δόσεις. Για να αποφεύγονται τα παραπάνω προβλήµατα 

πρέπει στις οδηγίες φυτοπροστασίας που δίνονται στους ψεκαστές να 

αναφέρονται  όλα όσα χρειάζονται για τη διενέργεια ενός σωστού και 

αποτελεσµατικού ψεκασµού. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος 

να βρεθούν καρποί µε υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε επίπεδα 

µεγαλύτερα των ανώτατων επιτρεπτών.   

6. Η φύλαξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί ένα τοµέα ιδιαίτερα 

σηµαντικό για την πρόληψη οξειών κυρίως δηλητηριάσεων. Η ετικέτα του 

προϊόντος δίνει αρκετές χρήσιµες πληροφορίες για το συγκεκριµένο θέµα. Ο 

χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι πυρασφαλής, καλά αεριζόµενος και 

µακριά από τρόφιµα. Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο στο προσωπικό 

που έχει εκπαιδευτεί για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
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Απαραίτητο κρίνεται να υπάρχουν σε ευανάγνωστο σηµείο τηλέφωνα πρώτης 

ανάγκης όπως πχ κέντρου δηλητηριάσεων, τοπικού νοσοκοµείου κτλ. Τα στερεής 

µορφής σκευάσµατα πρέπει να βρίσκονται πάνω από τα υγρά και τα ράφια 

τοποθέτησης δεν πρέπει να είναι από απορροφητικό υλικό.  

7. Αναγκαία κρίνεται η παρακολούθηση της υγείας των ψεκαστών µε την 

καθιέρωση ορισµένων προληπτικών εξετάσεων σε συνεργασία µε τις τοπικές 

υγειονοµικές αρχές. Παράλληλα απαραίτητο θεωρείται οι ψεκαστές να φέρουν 

επάνω τους την οδηγία φυτοπροστασίας η οποία, στην περίπτωση οξείας 

δηλητηρίασης, δίνει χρήσιµες πληροφορίες στο ιατρικό προσωπικό που βοηθούν 

αποτελεσµατικά στην αντιµετώπισή της. Επίσης η καθιέρωση επικοινωνίας 

µεταξύ των τοπικών υγειονοµικών αρχών και των υπεύθυνων φυτοπροστασίας 

κατά την περίοδο των ψεκασµών, προκειµένου να γίνει ενηµέρωση για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναµένεται να εφαρµοστούν, µπορεί να 

βοηθήσει στη µείωση των θανατηφόρων περιστατικών οξειών δηλητηριάσεων.  
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10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

  

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Η χρήση χηµικών ενώσεων στη γεωργία εκτός από τις θετικές επιπτώσεις που έχει 

στον τοµέα της φυτοπροστασίας ενέχει και σηµαντικούς κινδύνους τόσο για το 

περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Τα κρίσιµα στάδια που αφορούν το συγκεκριµένο 

πρόβληµα ξεκινούν από το στάδιο της έγκρισης της φυτοπροστατευτικής ένωσης και του 

σκευάσµατος, συνεχίζουν µε την ορθή εφαρµογή του στον αγρό και καταλήγουν στο 

δίκτυο ελέγχου. Κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια έχει τη δική του σηµασία. Στα 

προηγούµενα κεφάλαια αναλύθηκαν οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες προστασίας τόσο 

του καταναλωτή όσο και του χειριστή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά τη 

διαδικασία έγκρισής τους  και κατά την εφαρµογή τους. Το ότι ένα φυτοπροστατευτικό 

προϊόν παίρνει έγκριση κυκλοφορίας σηµαίνει ότι κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις 

η χρήση του κρίνεται ασφαλής. Το θέµα όµως είναι κατά πόσο εφαρµόζεται σωστά το 

σκεύασµα. Στο σηµείο αυτό το δίκτυο ελέγχου έρχεται να προστατέψει τον καταναλωτή 

µε τους συνεχείς ελέγχους που πραγµατοποιεί. Παράλληλα η ανάπτυξη νέων 

καλλιεργητικών συστηµάτων, όπως αυτό της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

καλλιεργειών και της βιολογικής γεωργίας,  διασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό την 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων ασφαλών για τον καταναλωτή, µε ταυτόχρονο σεβασµό 

προς το περιβάλλον. Με τη βοήθεια των συστηµάτων αυτών η ελληνική γεωργία 

διασφαλίζει την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων βελτιώνοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα τους.   

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια ανασκόπηση και συγκεντρωτική παρουσίαση των 

συµπερασµάτων κατά τοµέα της ερευνητικής εργασίας. Συγκεκριµένα αξιολογούνται τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων των αγροτικών προϊόντων, γίνονται προτάσεις για τη 

βελτίωση της δοµής του κρατικού δικτύου ελέγχου, προτείνονται διαδικασίες οι οποίες 

θα βοηθήσουν στη µείωση της εµφάνισης υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

σε αγροτικά προϊόντα,  παρουσιάζεται µια σύντοµη αξιολόγηση του υπάρχοντος 

νοµοθετικού πλαισίου ενώ τέλος δίνονται τα γενικά και ειδικά συµπεράσµατα της 

ερευνητικής εργασίας. 
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10.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Αποτελέσµατα Κρατικού ∆ικτύου ελέγχου 

 

Η  θέσπιση των MRLs πραγµατοποιήθηκε κυρίως βάσει τριών απαιτήσεων:  

1) Τον περιορισµό της έκθεσης των καταναλωτών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 

µέσω της κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων, σε αποδεκτά επίπεδα που δεν 

αναµένεται να προκαλέσουν δυσµενείς τοξικολογικές επιδράσεις  

2) Τον έλεγχο της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων   

3) Τη διευκόλυνση της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων µεταξύ των διαφόρων 

κρατών.  

Σε περίπτωση υπέρβασης των MRLs µιας φυτοπροστατευτικής ένωσης σε ένα 

αγροτικό προϊόν  οι παράµετροι που µας ενδιαφέρουν άµεσα είναι η ADI, η ArfD και η 

εκτίµηση της ηµερήσιας κατανάλωσης του προϊόντος. Εάν η επιπλέον ποσότητα της 

ένωσης ξεπερνά την ADI τότε ενδέχεται να έχουµε δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία των 

ανθρώπων. Ένα από τα βασικά ερωτήµατα στα οποία  καλείται να απαντήσει το δίκτυο 

ελέγχου είναι το κατά πόσο τα αγροτικά προϊόντα της χώρας µας κρίνονται ασφαλή. Από 

τα στοιχεία του επίσηµου κρατικού δικτύου ελέγχου µπορούµε να έχουµε ενδείξεις 

σχετικά µε το θέµα, καθώς η αγροτική παραγωγή ελέγχεται δειγµατοληπτικά.  

Με βάση τα αποτελέσµατα των ετήσιων ελέγχων που υποβάλει η χώρα µας προς 

την Ευρωπαϊκή   Ένωση [152,153,154,155,156] προκύπτει ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό 

δειγµάτων, περίπου το 60%, δεν ανιχνεύονται υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Το σχήµα 10.1 µας δίνει  τα αποτελέσµατα των ετήσιων ελέγχων για τα έτη 

1997-2000 χωρισµένα σε τρεις κατηγορίες, σε δείγµατα στα οποία δεν ανιχνεύθηκε καµία 

ένωση, σε δείγµατα στα οποία τα επίπεδα των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που ανιχνεύθηκαν ήταν µικρότερα από τα MRLs, και σε δείγµατα στα οποία 

τα επίπεδα των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ανιχνεύθηκαν 

ήταν µεγαλύτερα  από τα MRLs. Ο αριθµός των δειγµάτων από 853 που ήταν το 1997 

αυξήθηκε σε 1472 το 2000. Παρατηρούµε ότι από το έτος 1998 υπάρχει µια µικρή 

αύξηση στο ποσοστό των δειγµάτων  που εµφανίζουν υπολείµµατα τόσο µικρότερα όσο 

και µεγαλύτερα από τα MRLs. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στο ότι ο έλεγχος 

εστιάζεται περισσότερο σε περιπτώσεις στις οποίες αναµένεται να εµφανιστεί πρόβληµα 

και δεν σχετίζεται µε υποβάθµιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων.  
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Στο σχήµα 10.2 δίνεται ποσοστό των δειγµάτων στα οποία ανιχνεύθηκαν 

συνδυασµοί φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από 2 µέχρι 8, για τα έτη 1996-2000. 

Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια συνεχής τάση για αύξηση της παρουσίας συνδυασµών 2  

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα δείγµατα. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να 

οφείλεται στην αυξητική τάση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Παρατηρώντας τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εµφανίζονται πιο συχνά 

στους ελέγχους καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι κάθε χρόνο εµφανίζονται τα 

chlorpyriphos, phosalone και captan. Επίσης αρκετά συχνά εµφανίζονται τα endosulfan, 

methamidophos,  διθειοκαρβαµιδικές ενώσεις και το phosmet. 

Σε ό,τι αφορά το κρατικό δίκτυο ελέγχου οι δραστικές ουσίες που αναζητούνται 

είναι περίπου 93, αριθµός ο οποίος υπολείπεται του µέσου όρου των αναζητούµενων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τα 15 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

είναι 126, µε διακύµανση από 70 (Γερµανία) έως 281(Ολλανδία).  Τα δείγµατα στα οποία 

ανιχνεύονται συγκεντρώσεις υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ενώσεων αλλά σε 

επίπεδα µικρότερα από τα MRLs αντιπροσωπεύουν το 36% του συνολικού αριθµού. Το 

ποσοστό αυτό συγκρινόµενο µε το κοινοτικό µέσο όρο, που είναι επίσης 36% ,θεωρείται 

αρκετά ικανοποιητικό. Το ανώτερο ποσοστό στην κατηγορία αυτή το έχει η Γαλλία 

(51%) ενώ το χαµηλότερο η Ιταλία (21%). Τα δείγµατα στα οποία ανιχνεύονται 

συγκεντρώσεις υπολειµµάτων σε επίπεδα  µεγαλύτερα από MRLs αντιπροσωπεύουν το 

2,6 του συνολικού αριθµού µε τον κοινοτικό µέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%. Το 

ανώτερο ποσοστό στην κατηγορία αυτή κατέχει το Βέλγιο (9,6%) και το χαµηλότερο η 

Βρετανία (0,9%). 

Βέβαια, το θέµα των συγκρίσεων µεταξύ των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών 

επηρεάζεται από αρκετές παραµέτρους και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριµένα τα 

εθνικά προγράµµατα παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά την επιλογή των 

προς µελέτη ενώσεων, τη δειγµατοληψία (τυχαία ή επιλεγµένη, είδος καλλιέργειας, κ.α.), 

τις χρησιµοποιούµενες αναλυτικές µεθόδους, τις δυνατότητες των αναλυτικών 

εργαστηρίων και τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων (υπολογισµός ή όχι της 

αβεβαιότητας στο τελικό αποτέλεσµα). 

 

Αποτελέσµατα εργαστηριακής έρευνας  

 

Ένα γενικό συµπέρασµα το οποίο µπορεί να εξαχθεί από την παρατήρηση των 

έως τώρα µελετών είναι ότι δεν υπάρχουν αποτελέσµατα από έρευνες που να αφορούν 
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Σχήµα 10.1 Αποτελέσµατα ετήσιου ελέγχου σε φρούτα λαχανικά και δηµητριακά για τα 

έτη 1997,1998,1999,2000 

 

 

 
Σχήµα 10.2. Ποσοστό δειγµάτων στα οποία ανιχνεύθηκαν περισσότερες από µια 

φυτοπροστατευτικές ενώσεις 
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τον έλεγχο για υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες στις οποίες 

εφαρµόζονται καλλιεργητικά συστήµατα ποιότητας όπως αυτό της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης ή της βιολογικής γεωργίας. Μάλιστα σε καµία περίπτωση δεν έχουµε 

δεδοµένα που να αφορούν σύγκριση αποτελεσµάτων σε ένα συγκεκριµένο αγροτικό 

προϊόν που να παράγεται ταυτόχρονα µε συµβατική και µε ολοκληρωµένη διαχείριση ή 

µε βιολογική καλλιέργεια. Τέτοια στοιχεία όµως είναι απαραίτητα προκειµένου να δούµε 

εάν τα προϊόντα που παράγονται µε τα νέα καλλιεργητικά συστήµατα είναι ασφαλή για 

τον καταναλωτή σε ό,τι αφορά το θέµα των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Επίσης µε τη χρήση των δεδοµένων αυτών µπορούµε να ελέγξουµε την 

αποτελεσµατικότητα του καλλιεργητικού συστήµατος, να εξάγουµε χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τυχόν ενώσεις που απαιτούν επιπλέον προσοχή κατά τη χρήση τους σε 

προγράµµατα φυτοπροστασίας και να προσδιορίσουµε τα κρίσιµα σηµεία της 

παραγωγικής διαδικασίας που επηρεάζουν τα επίπεδα των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τελικό προϊόν.   

Σε ό,τι αφορά το θέµα του ελαιόλαδου γίνεται αντιληπτό ότι οι ενώσεις fenthion 

και dimethoate αποτελούν πρόβληµα που όµως µε την εφαρµογή της βιολογικής 

καλλιέργειας και σε συνδυασµό  µε κατάλληλους δειγµατοληπτικούς ελέγχους και 

χειρισµούς κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου αντιµετωπίζεται 

ικανοποιητικά. Τα ελαιοτριβεία είναι η κύρια πηγή επιµόλυνσης του ελαιολάδου και το 

γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι απαιτείται παράλληλα κατάλληλη διαδικασία 

επεξεργασίας προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόµενου ελαιόλαδου σε 

ότι αφορά το θέµα των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στα δείγµατα 

ελαιόλαδου προερχόµενα από συµβατική καλλιέργεια κατά τη χρονική διάρκεια 1997-

1999 η µέση συγκέντρωση του fenthion κυµάνθηκε από 0,1222 µέχρι 0,1702 ppm και του 

dimethoate από 0,0226 µέχρι 0,0271 ppm. Για τα δείγµατα του ελαιόλαδου που 

προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια, για την ίδια χρονική περίοδο, η µέση 

συγκέντρωση του fenthion κυµάνθηκε από 0,0215 µέχρι 0,0035 ppm και του dimethoate 

από 0,0098 µέχρι  0,0010 ppm. Και οι δύο κατηγορίες ελαιολάδου µπορούν να 

θεωρηθούν ασφαλείς για τον καταναλωτή, µε αυτό όµως που προέρχεται από τη 

βιολογική καλλιέργεια να υπερτερεί.  

Στην περίπτωση των ροδάκινων, η ένωση που δείχνει να εµφανίζεται µε 

αυξηµένη συχνότητα τόσο στα δείγµατα που προέρχονται από την ολοκληρωµένη 

διαχείριση όσο και στα δείγµατα της συµβατικής καλλιέργειας είναι το chlorpyrifos. Οι 

ενώσεις που ανιχνεύθηκαν και στις δύο κατηγορίες δειγµάτων ήταν: chlorothalonil, 
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parathion-methyl, malathion, chorpyrifos, phosmet. To chlorpyrifos-Methyl και το 

endosulfan ανιχνεύθηκαν µόνο σε δείγµατα ροδάκινων που προέρχονταν από συµβατική 

καλλιέργεια. Το phosalone ήταν η µόνη ένωση που ανιχνεύθηκε αποκλειστικά σε 

δείγµατα προερχόµενα από την ολοκληρωµένη διαχείριση ενώ το phosmet ήταν η µόνη 

ένωση που ανιχνεύθηκε στα παραπάνω δείγµατα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες της συµβατικής. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουµε ότι το methamidophos δεν 

ανιχνεύθηκε σε κανένα δείγµα. Η ανώτερη συγκέντρωση chlorpyrifos που ανιχνεύθηκε 

στα δείγµατα από ολοκληρωµένη διαχείριση ήταν 0.2 mg/Kg, στο χρονικό διάστηµα από 

1/6 µέχρι 30/6. Στη δείγµατα από συµβατική καλλιέργεια οι ανώτερες συγκεντρώσεις που 

ανιχνεύθηκαν, για το προαναφερθέν φυτοπροστατευτικό προϊόν, ήταν από 0.82 mg/Kg 

µέχρι 0.24 mg/Kg για το χρονικό διάστηµα από 1/6 µέχρι 30/7. Παρόλα αυτά ο αριθµός 

των δειγµάτων στα οποία ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(στη συγκεκριµένη περίπτωση chlorpyryfos) σε επίπεδα µεγαλύτερα των MRLs είναι 

µικρός και δεν αποτελεί κίνδυνο για την δηµόσια υγεία. Και σε αυτή την περίπτωση και 

οι δυο κατηγορίες προϊόντων κρίνονται ασφαλείς για τον καταναλωτή µε αυτή όµως της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης να υπερέχει σηµαντικά.  

 

10. 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

  

Επιλογή ενώσεων και καλλιεργειών  

 

Η λειτουργία του εθνικού δικτύου είναι τελείως διαφορετική από αυτή των 

ιδιωτικών εργαστηρίων καθώς καλείται να διασφαλίσει την υγεία του καταναλωτή 

προστατεύοντάς τον από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων µε ανεπίτρεπτα επίπεδα 

υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι αφενός 

έχει να αντιµετωπίσει ένα µεγάλο εύρος καλλιεργειών και αφετέρου ένα πλήθος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιλογές καλλιεργειών και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθορίζονται από τις  υποχρεώσεις που επιβάλλει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα µας. Παρόλα αυτά δίνεται και η δυνατότητα επιλογής 

συνδυασµών ειδικά στα Εθνικά προγράµµατα παρακολούθησης.  

 Η επιλογή των προς παρακολούθηση ενώσεων πρέπει να στηρίζεται σε ορισµένα 

κριτήρια όπως: 1) Οι αναλυτικές δυνατότητες των εργαστηρίων. Εδώ καθοριστικό ρόλο 

έχουν ο εξοπλισµός των εργαστηρίων, το προσωπικό τους, ο βαθµός εµπειρίας τους και 

το κόστος της ανάλυσης 2) Οι ποσότητες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
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χρησιµοποιούνται. Το στοιχείο πρέπει να συνδυάζεται και µε δεδοµένα που αφορούν τη 

σπουδαιότητα των  καλλιεργειών και τη γεωγραφική κατανοµή τους. Καλό θα είναι να 

επιλέγονται προϊόντα που η χρήση τους µπορεί να γίνει κατ’ επανάληψη, εντός της ίδιας 

καλλιεργητικής περιόδου και µάλιστα  η τελευταία χρήση να συνίσταται λίγο πριν την 

περίοδο συγκοµιδής. Στο σηµείο αυτό η εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

καλλιεργειών έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς ο επιβλέπων γεωπόνος έχει τη δυνατότητα να 

δώσει όλα τα  στοιχεία που απαιτούνται  στα εργαστήρια προκειµένου αυτά να 

οργανωθούν κατάλληλα 3) Καθοριστική σηµασία έχει και η συµπεριφορά της χηµικής 

ένωσης στο περιβάλλον, η οποία καθορίζεται από τις φυσικοχηµικές της ιδιότητες 4) Τα 

δεδοµένα που υπάρχουν για τις πιθανές δυσµενείς τοξικολογικές επιδράσεις κυρίως από 

τη χρόνια έκθεση σε κάποιες χηµικές ενώσεις που βρίσκουν ευρεία εφαρµογή  

Για την επιλογή των καλλιεργειών χρήσιµα κριτήρια αποτελούν: 1) Η συνολική 

έκταση που καταλαµβάνει 2) Η συµµετοχή της στη διαµόρφωση του αγροτικού 

εισοδήµατος 3) Η συµµετοχή της στο καθηµερινό διαιτολόγιο 4) Ειδικές χρήσεις για τις 

οποίες ενδέχεται να προορίζονται, όπως για παράδειγµα η παρασκευή παιδικών τροφών. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένες καλλιέργειες που απαιτούν αρκετή προσοχή όπως  

είναι τα ροδάκινα, οι ελιές, τα µήλα, τα αχλάδια, τα βερίκοκα, τα σταφύλια, τα 

σπαράγγια,  αρκετά λαχανικά τόσο θερµοκηπίου όσο και υπαίθρου όπως αγγούρια, 

πιπεριές, τοµάτα και µαρούλι.   

 

∆ειγµατοληψία  

 

Το αµέσως επόµενο στάδιο είναι αυτό της δειγµατοληψίας. Ο τεράστιος όγκος 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων  που έχει να αντιµετωπίσει το κρατικό δίκτυο ελέγχου 

δηµιουργεί σηµαντικές απαιτήσεις στο θέµα της αντιπροσωπευτικής συλλογής 

δειγµάτων. Η  σηµασία που έχει η σωστή δειγµατοληψία έγκειται στο ότι  αποτελεί το 

συνδετικό κρίκο ανάµεσα στον αγρό και το αναλυτικό εργαστήριο. Τα άτοµα που είναι 

επιφορτισµένα µε τη διαδικασία αυτή πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση 

προκειµένου να διασφαλίσουν την ακεραιότητα της συγκεκριµένης διαδικασίας. Επίσης 

πολύ σηµαντικό είναι και το στάδιο της µεταφοράς των δειγµάτων από το σηµείο 

δειγµατοληψίας ως το εργαστήριο, προκειµένου να αποφευχθεί η καταστροφή ή η 

επιµόλυνση του δείγµατος. Η κοινοτική νοµοθεσία που εφαρµόζεται είναι η  2002/63 για 

την καθιέρωση κοινοτικών µεθόδων δειγµατοληψίας και τον επίσηµο έλεγχο 
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υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής 

προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ.  

 

Τµήµα εργαστηριακών αναλύσεων 

 

Το τµήµα αυτό αποτελεί ουσιαστικά και τον πυρήνα του υφιστάµενου δικτύου 

ελέγχου. Τα κρίσιµα σηµεία της λειτουργίας των κρατικών εργαστηρίων ελέγχου, όπως 

µας µεταφέρθηκαν, και στα οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία προκειµένου τα 

αποτελέσµατα να είναι αξιόπιστα είναι τα εξής: 1) Πρότυπα υλικά αναφοράς 2) Η 

ακρίβεια του εξοπλισµού 3) Η συντήρηση του εξοπλισµού 4) Οι ταυτοποιήσεις 5) Η 

ποσοτικοποίηση 6) Η χορήγηση των αποτελεσµάτων.  

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του συγκεκριµένου τµήµατος προτείνονται: 1) 

Αύξηση του αριθµού των απασχολούµενων στα εργαστήρια ανίχνευσης και 

προσδιορισµού υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η  στελέχωση µε το 

απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευµένο επιστηµονικό  και τεχνικό προσωπικό κρίνεται 

αναγκαία προκείµενου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις 2) ∆ιαρκής 

επιµόρφωση των στελεχών των εργαστηριών σε νέες αναλυτικές τεχνικές και µεθόδους 

3) Χρήσιµη κρίνεται η  δηµιουργία και λειτουργία Εργαστηρίου Αναφοράς σε εθνικό 

επίπεδο που θα αναπτύσσει, θα  παράγει και θα ταυτοποιεί πρότυπες µεθοδολογίες 

προσδιορισµού φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιµα, οι οποίες θα εφαρµόζονται 

από όλα τα Εργαστήρια που ασχολούνται µε αναλύσεις ρουτίνας προσδιορισµού 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιµα. Μέσω του εργαστηρίου αυτού θα µπορούν 

να γίνονται και διεργαστηριακές δοκιµές µεταξύ όλων των κρατικών εργαστηρίων 4) 

Χρήσιµο θα ήταν να γίνει εφικτή από Κρατικά εργαστήρια η χρήση της ίδιας µεθόδου 

ανίχνευσης και προσδιορισµού φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειµένου να 

µπορούµε να συγκρίνουµε πιο εύκολα τα αποτελέσµατα 5) Ο εργαστηριακός εξοπλισµός, 

κυρίως της ενόργανης ανάλυσης θα πρέπει σε επίπεδο χώρας να πληροί τις ίδιες τεχνικές 

προδιαγραφές 6) Ευρύτερη συνεργασία µεταξύ κρατικών και ιδιωτικών εργαστηρίων.  

 

Συντονισµός και επανατροφοδότηση  

 

Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των προαναφερόµενων 

τµηµάτων, απαιτείται η παρουσία ενός συντονιστικού οργάνου στο οποίο θα µετέχουν  

επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων (γεωπόνοι, χηµικοί, τοξικολόγοι, κ.α). Βασικός του 

 136 



σκοπός πρέπει να είναι η συλλογή δεδοµένων από κάθε τοµέα, η καταγραφή των 

προβληµάτων, η αξιολόγηση όλων των πληροφοριών και η διαµόρφωση προτάσεων για 

κάθε τοµέα ξεχωριστά, προκείµενου να επιτευχθεί ικανοποιητικός συντονισµός.   

∆εν έχει νόηµα για παράδειγµα να ανακαλύπτουµε ότι µια ένωση παρουσιάζει 

αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης ή ότι τα υπολείµµατά της υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά επίπεδα υπολειµµάτων και να µην υπάρχουν διαδικασίες γνωστοποίησης του 

προβλήµατος, αναζήτησης της αιτίας και επίλυσής του. Μάλιστα χρήσιµο κρίνεται να 

καθιερωθούν και κάποιες Τυποποιηµένες ∆ιαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operated 

Procedures) για παρόµοιες περιπτώσεις προκειµένου να αντιµετωπίζονται γρηγορότερα 

και αποτελεσµατικότερα. Στο σχήµα 10.3 δίνονται διαγραµµατικά όλα τα 

προαναφερόµενα στάδια. 

 

10.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 

Σε ότι αφορά την αντιµετώπιση του προβλήµατος των υπολειµµάτων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο αγρός είναι το κρίσιµο στάδιο στο οποίο πρέπει να 

εστιαστούν οι προσπάθειες αντιµετώπισης, καθώς από τους χειρισµούς στον αγρό 

κρίνεται το επίπεδο των υπολειµµάτων στο παραγόµενο προϊόν. Προκειµένου λοιπόν να 

δράσουµε προληπτικά και να αποφύγουµε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων 

επιβαρηµένων  µε ανεπιθύµητα επίπεδα υπολειµµάτων, κρίνεται αναγκαία η   κατάλληλη 

οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, στην οποία φυσικά συµπεριλαµβάνεται η 

φυτοπροστασία. Προτείνουµε λοιπόν τα παρακάτω: 

1. Εφαρµογή κατάλληλων καλλιεργητικών µέτρων προκειµένου να περιοριστεί στο 

ελάχιστο η δυνατότητα ανάπτυξης φυτοπαθολογικών προσβολών. 

2. Συστηµατική παρακολούθηση των πληθυσµών των εντόµων  αλλά και του επίπεδου 

των µυκητολογικών προσβολών, προκείµενου η επέµβαση να γίνεται στο κατάλληλο 

στάδιο. Με τον τρόπο αυτό µειώνουµε σηµαντικά τον αριθµό των επεµβάσεων και 

εποµένως το προϊόν επιβαρύνεται πολύ λιγότερο.  

3. Από τη στιγµή που αποφασίζεται η χηµική επέµβαση,  έχει ιδιαίτερη σηµασία η 

επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και ο τρόπος εφαρµογής. Και τα δύο 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη διάρκεια παραµονής της ένωσης στο παραγόµενο 

προϊόν. Αυτό που επιζητείται είναι η καλή κάλυψη του στόχου µε ταυτόχρονη 

οµοιόµορφη διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Το πλέον σύνηθες λάθος 
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Σχήµα 10.3 Κρίσιµα στάδια οργάνωσης δικτύου ελέγχου αγροτικών προϊόντων  για 

ανίχνευση  υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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των ψεκαστών είναι η εφαρµογή µεγάλων όγκων ψεκασµού, η υψηλή πίεση 

ψεκασµού και οι µεγάλες δόσεις. Παράλληλα, πολλές φορές επικεντρώνουν την 

προσοχή τους κατά το ψεκασµό στους καρπούς και όχι στο δέντρο ολόκληρο. Το 

γεγονός αυτό, όπως αναφέρθηκε και στο πειραµατικό τµήµα, ενέχει τον κίνδυνο να 

παραµείνουν στον καρπό υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων µεγαλύτερα 

από ότι αρχικά υπολογιζόταν µε αποτέλεσµα, ειδικά εάν βρισκόµαστε σε περίοδο 

συγκοµιδής, να ανιχνευθούν συγκεντρώσεις υπολειµµάτων µεγαλύτερες από τα 

MRLs. Επίσης πολύ συχνά χρησιµοποιούνται µηχανήµατα υψηλής πίεσης τα οποία 

έχουν το µειονέκτηµα της διαφυγής σηµαντικών ποσοτήτων σε γειτονικές 

καλλιέργειες. Για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων προτείνουµε: i) 

Προσαρµογή της καλλιέργειας ώστε να είναι δυνατός ο ψεκασµός της  µε χαµηλό 

όγκο και πίεση για αποφυγή της µόλυνσης ii) Επιλογή της κατάλληλης κατά 

περίπτωση  δραστικής ουσίας, σκευάσµατος και µεθόδου εφαρµογής. Πολλές φορές 

είναι δυνατό να αποφύγουµε ένα ψεκασµό υψηλής πίεσης επιλέγοντας µια 

διασυστηµατική ένωση, όπως επίσης µπορούµε να αποφύγουµε ένα καθολικό 

ψεκασµό επιλέγοντας µεθόδους τοπικής εφαρµογής. Μάλιστα µε βάση το 

πειραµατικό τµήµα προτείνεται ορισµένες διαδικασίες που αφορούν το  χειρισµό  των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και περιγράφονται στις αρχές της Ορθής 

Εργαστηριακής Πρακτικής των πειραµάτων αγρού να εφαρµοστούν και στην 

ολοκληρωµένη διαχείριση των καλλιεργειών. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στον 

περιορισµό των δυσµενών επιδράσεων που ενέχει η λανθασµένη χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Παράλληλα η ανάπτυξη µεθόδων ακριβούς 

τοποθέτησής τους θα επιτρέψει τη µείωση των δόσεων εφαρµογής και της ρύπανσης.  

4. Σε ό,τι αφορά τους χειριστές των ψεκαστικών µέσων, απαιτείται η κατάλληλη 

ενηµέρωσή τους όχι µόνο για το σωστό χειρισµό των ψεκαστικών µέσων αλλά και για 

τις συνέπειες που έχει η λανθασµένη χρήση τους. 

5. Η εφαρµογή νέων καλλιεργητικών συστηµάτων που στηρίζονται σε διεθνώς 

αναγνωρισµένα πρότυπα ποιότητας, όπως αυτό της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

καλλιεργειών, προτείνεται ανεπιφύλακτα. Με τη χρήση των συστηµάτων αυτών 

εισάγεται άµεσα η επιστηµονική γνώση στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα 

είναι δυνατό να εφαρµοστούν τα προαναφερθέντα µέτρα πολύ πιο εύκολα καθώς 

προβλέπονται από τα πρότυπα ενώ παράλληλα υπάρχουν και διαδικασίες ελέγχου για 

την εφαρµογή τους και  κυρώσεις για την µη τήρησή τους. Από τα δεδοµένα του 

εργαστηριακού τµήµατος και ειδικά σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια των ροδάκινων 
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και της ελιάς, για παραγωγή ελαιόλαδου, η ολοκληρωµένη διαχείριση και η 

βιολογική καλλιέργεια αντίστοιχα εφαρµόστηκαν µε επιτυχία. Μάλιστα η 

συστηµατική επιστηµονική παρακολούθηση µας βοήθησε να προσδιορίσουµε  και να 

βελτιώσουµε  αρκετά από τα κρίσιµα σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας 

προκειµένου το τελικό προϊόν να είναι ασφαλές για τον καταναλωτή.  

6. Με την εφαρµογή συστηµάτων καλλιέργειας όπως αυτό της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης των καλλιεργειών είναι δυνατό να  υλοποιηθεί η δηµιουργία µιας βάσης 

δεδοµένων η οποία θα περιέχει στοιχεία που αφορούν τα µετεωρολογικά δεδοµένα 

της περιοχής, τις οδηγίες φυτοπροστασίας, τα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις 

προϊόντων για υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την εξέλιξη των 

φυτοπαθολογικών προσβολών, τα αποτελέσµατα από πειράµατα αγρού (όπως αυτά 

που παρατίθενται στο πειραµατικό τµήµα, τα οποία µπορούν να γίνουν σε 

συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς) που αφορούν τη συµπεριφορά συγκεκριµένων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις τοπικές κλιµατικές συνθήκες µε βάση τον τρόπο 

ψεκασµού που εφαρµόζεται,  παρατηρήσεις αγρού όπως διάµετρος καρπού, µέτρηση 

στερεών διαλυτών, αντοχή της σάρκας στη πίεση κ.α. Με  τη συστηµατική 

αξιολόγηση των δεδοµένων ίσως είναι δυνατό να προγραµµατιστούν επεµβάσεις µε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε µειωµένο τον κίνδυνο εµφάνισης υπολειµµάτων 

κατά την περίοδο συγκοµιδής.  

7. Ένα σηµαντικό θέµα το οποίο πρέπει να τεθεί είναι και ο χειρισµός των κενών 

συσκευασίας. Μπορεί το συγκεκριµένο θέµα να µην απασχολεί τον τοµέα των 

υπολειµµάτων στα αγροτικά προϊόντα, έχει όµως άµεση επίδραση όχι µόνο στην 

υγεία  των χειριστών των ψεκαστικών µέσων αλλά και στη µείωση της µόλυνσης του 

περιβάλλοντος. Στο σηµείο αυτό απαιτείται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων αλλά 

κυρίως ο συνεχής έλεγχος, βάση νοµοθετικού πλαισίου, για την εφαρµογή τους.  

 

10.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

 

Η οδηγία 91/414/EOK για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεών της, 

θέτει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχου που απαιτεί εξονυχιστικούς και µακροχρόνιους 

ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται στο µέγιστο βαθµό η προστασία του 

χειριστή των φυτοπροστατευτικών µέσων αλλά και του καταναλωτή των αγροτικών 

προϊόντων, µε βασική προϋπόθεση  πάντα την εφαρµογή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες 
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που αναγράφονται στην ετικέτα. Μάλιστα οι διαδικασίες και τα κριτήρια που επιλέγονται 

για την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβάλλονται είναι κοινά σε όλα τα κράτη µέλη 

της Κοινότητας και έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζονται στις τρέχουσες 

επιστηµονικές εξελίξεις.  

 Η ελληνική νοµοθεσία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την αντίστοιχη κοινοτική 

µε συνέπεια οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων  που δίνονται 

στην χώρα µας, και µε την προϋπόθεση της ορθής εφαρµογής τους, να εξασφαλίζουν σε 

µέγιστο βαθµό τη δηµόσια υγεία. Αυτή τη στιγµή οι εγκρίσεις που δίνονται από το 

Υπουργείο Γεωργίας αφορούν τις εξής κατηγορίες:  

1. Χορήγηση προσωρινής έγκρισης βάσει του άρθρου 8, παρ. 1 του Π∆ 115/97. 

2. Χορήγηση οριστικής έγκρισης βάσει του άρθρου 9 του Π∆ 115/97:  

2.1. Χορήγηση οριστικής έγκρισης βάσει του άρθρου 9 του Π∆ 115/97 (µετά την 

καταχώρηση µιας νέας ∆Ο στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414. Υπάρχει προσωρινή 

έγκριση στην Ελλάδα για το ίδιο σκεύασµα). 

2.2. Χορήγηση οριστικής έγκρισης βάσει του άρθρου 9 του Π∆ 115/97 (µετά την 

καταχώρηση µιας νέας ∆Ο στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414. ∆εν υπάρχει 

προσωρινή έγκριση στην Ελλάδα για το ίδιο σκεύασµα). 

2.3. Χορήγηση οριστικής έγκρισης βάσει του άρθρου 9 του Π∆ 115/97 (µετά την 

καταχώρηση µιας Παλιάς ∆Ο στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414). 

3. ∆ιεύρυνση έγκρισης:  

3.1. Βάσει του άρθρου 9, του Π∆115/97, (το φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει έγκριση 

στην Ελλάδα για µια τουλάχιστον χρήση). 

3.2. Σε χρήσεις µικρής σηµασίας (minor uses) βάσει του άρθρου 9, παρ. 1 (το 

σκεύασµα έχει έγκριση στην Ελλάδα για µια τουλάχιστο χρήση). 

4. Αµοιβαία αναγνώριση έγκρισης:  

4.1. Αµοιβαία αναγνώριση έγκρισης βάσει του άρθρου 10 του Π∆ 115/97.  

4.2. Προαιρετική αµοιβαία αναγνώριση έγκρισης σε µικρής σηµασίας χρήσεις (minor 

uses) βάσει του άρθρου 9, παρ. 1 του Π∆ 115/97 (Voluntary Mutual Recognition). 

5. Παράταση προσωρινής έγκρισης βάσει του άρθρου 8, παρ. 1 εδάφιο (β) του Π∆ 

115/97.  

6. Ανανέωση οριστικής έγκρισης βάσει του άρθρου 4, παρ. 4 του Π∆ 115/97.  

7. Τροποποίηση των όρων χορήγησης της έγκρισης βάσει του άρθρου 4, παρ.6, του Π.∆. 

8. Χορήγηση προσωρινής έγκρισης βάσει του άρθρου 8, παρ. 4, κατά παρέκκλιση του 

άρθρου 4 αυτού (σε ειδικές περιπτώσεις). 
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 Βέβαια τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν σήµερα 

στην Ελλάδα είχαν εγκριθεί µε βάση το Ν721/77, οι απαιτήσεις του οποίου ήταν σαφώς 

πιο περιορισµένες. Ειδικά οι γνώσεις σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις των ενώσεων στο 

περιβάλλον ήταν αρκετά περιορισµένες. Προκειµένου λοιπόν να αντιµετωπιστούν τα 

συγκεκριµένα προβλήµατα και να ανανεωθούν οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των 

φυτοπροσατευτικών προϊόντων, υπό το πρίσµα των τρεχουσών επιστηµονικών εξελίξεων 

,εφαρµόζεται στην Ε.Ε ένα πρόγραµµα επανεξέτασης των κυκλοφορούντων πριν από το 

1993 στην ευρωπαϊκή αγορά. Με το πρόγραµµα αυτό υπολογίζεται ότι περίπου 400 από 

τις 840 δραστικές ουσίες που κυκλοφορούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν το 1993 θα 

αποσυρθούν. Βέβαια στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος τα κράτη µέλη µπορούν 

να υποστηρίξουν τη χρήση διαφόρων προϊόντων που θεωρούνται απαραίτητα για τις 

καλλιέργειες της επικράτειας τους, κάτι το οποίο φυσικά έχει πράξει και η χώρα µας. 

 Σε ό,τι αφορά τους απαιτούµενους από την Κοινοτική νοµοθεσία ελέγχους για 

υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα θεωρούµε, ότι το 

επίπεδο των ελέγχων πρέπει να αυξηθεί, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το υπάρχον δεν 

διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθµό τον καταναλωτή. Αυτό το οποίο πιστεύουµε ότι θα 

ήταν χρήσιµο να νοµοθετηθεί και να εφαρµοστεί είναι ο συνδυασµός των επιστηµονικών 

ειδικοτήτων στο συγκεκριµένο θέµα προκειµένου ο εντοπισµός ενός προβλήµατος να 

συνοδεύεται και από λύση. 

 Αυτό όµως που απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό και άρχισε να εφαρµόζεται από τη 

χώρα µας είναι η νοµική θεσµοθέτηση µέτρων που θα έχουν ως στόχο την άσκηση µιας 

φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας. Συγκεκριµένα, και µε τη στήριξη του Γ ΚΠΣ αναµένεται 

να εφαρµοστούν στη χώρα µας  «Αγροτοπεριβαλλοντικά µέτρα» στα οποία εντάσσονται 

η βιολογική γεωργία και η ολοκληρωµένη διαχείριση των καλλιεργειών. Με τρόπο αυτό 

δίνονται κίνητρα στον αγροτικό πληθυσµό της χώρας µας να κινηθεί προς τα 

συγκεκριµένα συστήµατα καλλιέργειας προκειµένου τα προϊόντα να παράγονται µε 

σεβασµό προς το περιβάλλον και  να είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.  
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10.6 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Γενικά συµπεράσµατα 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα δεδοµένα της παρούσας ερευνητικής εργασίας µπορούµε 

να καταλήξουµε στα παρακάτω γενικά και ειδικά συµπεράσµατα:   

1. Το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή  

εξασφαλίζει τον καταναλωτή σε σηµαντικό βαθµό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 

του παραγόµενου προϊόντος χωρίς µείωση της παραγωγής µε ταυτόχρονο 

σεβασµό στο περιβάλλον. 

2. Η εφαρµογή της   βιολογικής καλλιέργειας δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα σε ό,τι 

αφορά την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων για τον καταναλωτή. Απαιτεί 

ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο κρίσιµων παραµέτρων, προκειµένου να 

αποφευχθεί η  µόλυνση των παραγόµενων προϊόντων, ειδικά εάν αυτά υφίστανται 

µεταποίηση. Επίσης έχει το µειονέκτηµα του υψηλού κόστους παραγωγής ενώ για 

την κάλυψη ορισµένης ποσότητας ενός γεωργικού είδους απαιτείται πολλαπλάσια 

επιφάνεια καλλιεργήσιµου γης.  

3. Χρήσιµο είναι η βιολογική γεωργία να εφαρµοστεί κυρίως σε καλλιέργειες 

ευαίσθητες και πολύτιµες για την υγεία του ανθρώπου. Αξιόλογο παράδειγµα 

αποτελεί το ελαιόλαδο και οι παιδικές τροφές. 

4. Το να µηδενιστεί το ποσοστό των δειγµάτων µε ανιχνεύσιµα επίπεδα 

υπολειµµάτων είναι πρακτικά αδύνατο. Αυτό που είναι εφικτό είναι η µείωση του 

ποσοστού των δειγµάτων µε ανιχνεύσιµα επίπεδα υπολειµµάτων τόσο αυτών που 

ξεπερνούν τα MRLs όσο και αυτών που είναι εντός των ορίων. 

5. Το monitoring των αγροτικών προϊόντων επιβάλλεται και πρέπει να γίνεται σε 

όσο το δυνατό µεγαλύτερη κλίµατα και όσο το δυνατό πιο συστηµατικά, 

προκειµένου να διασφαλίζεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό ο καταναλωτής. 

Απαραίτητη κρίνεται η συµµετοχή διαφόρων επιστηµονικών ειδικοτήτων ώστε να 

τα αποτελέσµατα να βρίσκουν άµεση εφαρµογή στη βελτίωση της  παραγωγική 

διαδικασίας.  

6. Το υπάρχον κρατικό δίκτυο ελέγχου επιτελεί το έργο του σε ικανοποιητικό 

βαθµό. Παρόλα αυτά απαιτείται βελτίωση ορισµένων κρίσιµων παραµέτρων.  

7. Κρίνεται σκόπιµο τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά εργαστήρια να 

προχωρήσουν στην εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας  ISO σε ό,τι 
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αφορά τη λειτουργία τους για να ανταποκριθούν στις µελλοντικές απαιτήσεις των 

αναλύσεων. 

8. Τα κρίσιµα στάδια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των υπολειµµάτων 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι τα εξής: 1) Αγρός 2) ∆ειγµατοληψία 

3)Εργαστηριακός έλεγχος 4) Συντονισµός και επανατροφοδότηση των 

προηγούµενων σταδίων µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου.  

9. Με βάση τους υφιστάµενους ελέγχους τα αγροτικά προϊόντα της χώρας µας 

µπορούν να θεωρηθούν αρκετά ασφαλή για τον καταναλωτή. 

10. Η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας κρίνεται αναγκαία προκειµένου να 

προσδιορίζεται η θέση όπου παρήχθη ένα αγροτικό προϊόν και το ιστορικό του 

µετά την παραγωγή. Η διαδικασία αυτή βοηθά ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

ανιχνεύονται επίπεδα υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ενώσεων ανώτερα των 

επιτρεπτών. 

11. Η σύγχρονη κοινοτική νοµοθεσία που αφορά τον έλεγχο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας, που 

θεσπίζεται µε την οδηγία 91/414/Ε.Ε και τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις της 

απαιτεί εξονυχιστικούς και µακροχρόνιους ελέγχους που καλύπτουν όλες τις 

πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών ενώσεων στον άνθρωπο 

και το περιβάλλον.  

12. Εκτός από τη σωστή ενηµέρωση των χειριστών στην ορθή χρήση των 

φυτοπροστατευτικών µέσων, σηµαντικό ρόλο έχει η πρόταση εναλλακτικών 

µεθόδων προστασίας και γενικότερα διαχείρισης των καλλιεργειών µε σκοπό τη 

µείωση του επιπέδου των χρησιµοποιούµενων φυτοπροσατευτικών προϊόντων. Η 

άγνοια των αγροτών στα θέµατα αυτά µε την ταυτόχρονη ανάγκη για διασφάλιση 

της παραγωγής τους, και εποµένως της οικονοµικής τους επιβίωσης, συντελεί 

αρκετές φορές σε χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων µη σύµφωνη µε την 

Ορθή Γεωργική Πρακτική. Η ολοκληρωµένη διαχείριση κυρίως, αλλά και η 

βιολογική γεωργία, βοηθούν σηµαντικά στην αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 

προβλήµατος.  

13. Η εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισης µπορεί να δώσει πολύ καλά 

αποτελέσµατα σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης οξειών δηλητηριάσεων. 

Παράλληλα, από την αξιοποίηση των δεδοµένων που υπάρχουν για κάθε 

καλλιεργητή και ειδικά αυτών που αφορούν τους ψεκασµούς  µπορούν να 

προκύψουν χρήσιµα δεδοµένα για το σχεδιασµό επιδηµιολογικών ερευνών.  
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14. Χρήσιµο κρίνεται ειδικά στην περίπτωση της ολοκληρωµένης διαχείρισης να 

προταθούν συγκεκριµένες ιατρικές εξετάσεις των συµµετεχόντων στο σύστηµα, 

προκειµένου να παρακολουθείται συνεχώς η υγεία τους και να καταγράφονται 

τυχόν προβλήµατα που ενδέχεται να οφείλονται στην έκθεση σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

15. Απαιτείται στενότερη διασύνδεση της επιστηµονικής έρευνας µε την αγροτική 

παραγωγή.  

 

Ειδικά  συµπεράσµατα 

1. Το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των καλλιεργειών εφαρµόστηκε µε 

επιτυχία στην καλλιέργεια του ροδάκινου και έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα στο 

θέµα των υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σχέση µε τη 

συµβατική διαχείριση. Η ένωση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι το 

chlorpyrifos. 

2. Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, µε σκοπό την παραγωγή ελαιόλαδου 

εφαρµόστηκε µε επιτυχία. Το βιολογικό ελαιόλαδο θεωρείται ασφαλέστερο σε 

σχέση µε αυτό που προέρχεται από τη συµβατική καλλιέργεια. Ιδιαίτερη προσοχή 

απαιτούν οι ενώσεις fenthion και dimethoate.  

3. Τα ανιχνεύσιµα επίπεδα του fenthion είναι  µονίµως µεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα του dimethoate και αυτό οφείλεται στην υψηλή υδατοδιαλυτότητα του 

dimethoate  που του επιτρέπει να αποµακρύνεται πιο εύκολα µε την υδατική φάση 

κατά την επεξεργασία του ελιών για την παραγωγή του ελαιόλαδου. 

4. Κρίσιµο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιόλαδου θεωρείται η 

επεξεργασία του στα ελαιοτριβεία προκειµένου να αποφευχθεί η επιµόλυνσή του. 

5. Καλλιέργειες που απαιτούν αρκετή προσοχή  είναι τα ροδάκινα, οι ελιές, τα µήλα, 

τα αχλάδια, τα βερίκοκα, τα σταφύλια, τα σπαράγγια,  αρκετά λαχανικά τόσο 

θερµοκηπίου όσο και υπαίθρου όπως αγγούρια, πιπεριές, τοµάτα και µαρούλι.   

6. Με βάση τα δεδοµένα του εθνικού δικτύου ελέγχου τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα  που εµφανίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα µπορούµε να πούµε ότι είναι τα  

chlorpyriphos, phosalone, captan endosulfan, methamidophos, διθειοκαρβαµιδικές 

ενώσεις και το phosmet.   
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Πρακτική σηµασία  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων αποτελεί 

µονόδροµο για την επιβίωση της ελληνικής γεωργίας. Το ελαιόλαδο αλλά και τα 

ροδάκινα αποτελούν δυο καλλιέργειες που εκτός από την υψηλή διατροφική τους αξία 

συµµετέχουν και σε σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση του αγροτικού εισοδήµατος. 

Παράλληλα αποτελούν τις καλλιέργειες στις οποίες εφαρµόζονται σε µεγαλύτερη 

κλίµακα η βιολογική γεωργία και η ολοκληρωµένη διαχείριση.  

Στην περίπτωση της  βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς για την παραγωγή 

ελαιολάδου προσδιορίστηκαν τα κρίσιµα σηµεία του συνόλου της παραγωγικής 

διαδικασίας που θεωρούνται υπεύθυνα για την ανίχνευση των ενώσεων dimethoate και 

fenthion στο συγκεκριµένο προϊόν.  Σε ό,τι αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση της 

καλλιέργειας του ροδάκινου προσδιορίστηκαν οι ενώσεις που εµφανίζουν υψηλότερη 

συχνότητα ανίχνευσης µε το chlorpyrifos να αποτελεί το βασικό πρόβληµα.  

 Με τον προσδιορισµό των προαναφερθέντων στοιχείων και τη λήψη κατάλληλων 

µέτρων στην παραγωγική διαδικασία, βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόµενων 

προϊόντων ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η υγεία του καταναλωτή από την 

κατανάλωση αγροτικών προϊόντων µε µη επιτρεπτά επίπεδα υπολειµµάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ταυτόχρονα βέβαια βελτιώνεται σηµαντικά και η 

εικόνα του αγροτικού προϊόντος στις αγορές αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

ανταγωνιστικότητά του. 

 

Συµβολή στην επιστηµονική γνώση 

Η διαπίστωση του κατά πόσο τα αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από τη 

βιολογική και την ολοκληρωµένη διαχείριση συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα της 

συµβατικής καλλιέργειας είναι ασφαλή για τον καταναλωτή ήταν ο κύριος στόχος της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. Τα συγκεκριµένα καλλιεργητικά συστήµατα  

γνωρίζουν ραγδαία εξέλιξη, κυρίως τα τελευταία χρόνια, µε βασικό τους γνώµονα τη 

διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.  

Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής µπορούν να χρησιµοποιηθούν κυρίως στη 

βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της ολοκληρωµένης διαχείρισης και της 

βιολογικής γεωργίας προκειµένου τα προϊόντα που παράγονται να είναι απαλλαγµένα 

από ανεπίτρεπτα επίπεδα υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ταυτόχρονα 

στην εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά χρήσιµα στοιχεία της ολοκληρωµένης 
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διαχείρισης των καλλιεργειών που µπορούν να αξιοποιηθούν από διάφορες 

επιστηµονικές ειδικότητες και να προωθήσουν το έργο τους.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Πίνακας Ι. Συγκεντρώσεις (ppm) υπολειµµάτων του fenthion και του dimethoate σε 

δείγµατα ελαιολάδου προερχόµενα από συµβατική καλλιέργεια ελιάς στην Κρήτη κατά 

τα έτη 1997-1999. 

 
∆είγµα 

 
Fenthion (ppm) 

  
(ppm) 

 1997 1998 1999  1997 1998 1999 

1 0,0432 0,0666 0,1053  0,0360 0,0468 0,0090 

2 0,0567 0,0846 0,1224  0,0189 0,0113 0,0129 

3 0,0351 0,0468 0,0423  0,0216 0,0288 0,0414 

4 0,0738 0,1053 0,1485  0,0092 0,0113 0,0156 

5 0,1026 0,1602 0,2115  0,0137 0,0156 0,0222 

6 0,1683 0,2034 0,2286  0,0194 0,0236 0,0329 

7 0,1908 0,2232 0,2538  0,0260 0,0328 0,0368 

8 0,0657 0,1044 0,1368  0,0130 0,0177 0,0250 

9 0,0306 0,0522 0,0738  0,0252 0,0288 0,0405 

10 0,1242 0,1314 0,1368  0,0178 0,0250 0,0270 

11 0,2313 0,2583 0,2808  0,0375 0,0435 0,0439 

12 0,0612 0,0657 0,0855  0,0468 0,0088 0,0107 

13 0,2952 0,2763 0,2790  0,0470 0,0481 0,0501 

14 0,1656 0,1764 0,2088  0,0257 0,0358 0,0349 

15 0,0855 0,1233 0,1404  0,0132 0,0194 0,0332 

16 0,0396 0,0558 0,0783  0,0121 0,0165 0,0200 

17 0,1152 0,1314 0,1656  0,0162 0,0192 0,0250 

18 0,0666 0,1152 0,1485  0,0098 0,0128 0,0214 

19 0,2763 0,2574 0,2952  0,0437 0,0438 0,0470 

Dimethoate  
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20 0,0711 0,0936 0,1188  0,0137 0,0195 0,0225 

21 0,2043 0,2457 0,2592  0,0333 0,0404 0,0439 

22 0,1647 0,1935 0,2313  0,0263 0,0284 0,0349 

23 0,2286 0,2538 0,2736  0,0376 0,0400 0,0428 

24 0,1728 0,2196 0,2502  0,0232 0,0331 0,0360 

25 0,0783 0,1134 0,1368  0,0092 0,0128 0,0191 

26 0,0396 0,0675 0,0747  0,0324 0,0405 0,0101 

27 0,0828 0,1314 0,1170  0,0119 0,0160 0,0205 

28 0,1512 0,1728 0,2052  0,0197 0,0238 0,0330 

29 0,1647 0,2034 0,2493  0,0216 0,0250 0,0263 

30 0,0828 0,1305 0,1503  0,0117 0,0162 0,0186 

31 0,0756 0,1044 0,1332  0,0089 0,0140 0,0204 

32 0,0324 0,0342 0,0396  0,0252 0,0485 0,0115 

33 0,0711 0,0774 0,0972  0,0103 0,0146 0,0188 

34 0,0810 0,1035 0,1476  0,0124 0,0191 0,0217 

35 0,0936 0,1143 0,1665  0,0210 0,0281 0,0347 

36 0,2268 0,2133 0,2358  0,0203 0,0258 0,0321 

37 0,1773 0,2088 0,2313  0,0257 0,0264 0,0274 

38 0,1278 0,1584 0,1656  0,0181 0,0232 0,0259 

39 0,1584 0,1755 0,1962  0,0202 0,0250 0,0277 

40 0,0261 0,0288 0,0315  0,0324 0,0405 0,0101 

41 0,0162 0,0414 0,0738  0,0171 0,0226 0,0243 

42 0,1422 0,1566 0,1944  0,0216 0,0267 0,0256 

43 0,1341 0,1647 0,2142  0,0154 0,0217 0,0266 

44 0,1188 0,1485 0,1638  0,0190 0,0241 0,0271 
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45 0,2799 0,3105 0,2952  0,0417 0,0438 0,0458 

46 0,0666 0,1152 0,1485  0,0137 0,0194 0,0201 

47 0,1557 0,1728 0,2052  0,0189 0,0233 0,0228 

48 0,1656 0,2124 0,2376  0,0198 0,0217 0,0248 

49 0,2304 0,2502 0,2844  0,0279 0,0328 0,0361 

50 0,0612 0,0288 0,0423  0,0486 0,0333 0,0121 
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Πίνακας ΙΙ. Συγκεντρώσεις (ppm) υπολειµµάτων του fenthion και του dimethoate σε 

δείγµατα ελαιολάδου προερχόµενα από βιολογική καλλιέργεια ελιάς στην Κρήτη κατά τα 

έτη 1997-1999. 

 
∆είγµα 

 
Fenthion (ppm) 

  

 1997 1998 1999  1997 1998 1999 

1 0,0153 0,0090 0,0072  0,0108 0,0063 0,0027 

2 0,0324 0,0153 0,0054  0,0135 0,0036 0,0018 

3 0,0207 0,0126 0,0063  0,0108 0,0045 ∆.Α 

4 0,0252 0,0144 0,0081  0,0126 0,0081 0,0045 

5 0,0153 0,0108 0,0054  0,0081 0,0018 ∆.Α 

6 0,0243 0,0117 0,0045  0,0108 0,0090 0,0018 

7 0,0126 0,0054 ∆.Α  0,0117 0,0072 0,0036 

8 0,0198 0,0153 0,0081  0,0072 0,0027 0,0027 

9 0,0180 0,0108 0,0072  0,0045 0,0018 ∆.Α 

10 0,0261 0,0063 ∆.Α  0,0135 ∆.Α 0,0018 

11 0,0144 0,0081 ∆.Α  0,0054 0,0018 ∆.Α 

12 0,0306 0,0072 0,0045  0,0108 0,0072 0,0018 

13 0,0225 0,0108 0,0045  0,0090 0,0063 ∆.Α 

14 0,0243 0,0144 0,0063  0,0126 0,0054 ∆.Α 

15 0,0198 0,0117 0,0054  0,0072 0,0036 ∆.Α 

16 0,0306 0,0081 0,0045  0,0108 0,0045 ∆.Α 

17 0,0108 0,0072 0  0,0054 ∆.Α ∆.Α 

18 0,0162 0,0072 0,0027  0,0063 0,0036 ∆.Α 

19 0,0279 0,0126 0,0054  0,0108 0,0045 0,0018 

20 0,0288 0,0054 0,0045  0,0126 0,0054 0,0027 

Dimethoate  (ppm) 
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21 0,0216 0,0117 0,0072  0,0072 0,0027 ∆.Α 

22 0,0117 0,0081 0,0036  0,0054 ∆.Α ∆.Α 

23 0,0162 0,0063 0,0027  0,0126 0,0045 0,0018 

24 0,0324 0,0117 0,0036  0,0135 0,0063 ∆.Α 

25 0,0234 0,0117 0,0063  0,0108 0,0045 0,0018 

26 0,0117 0,0081 ∆.Α  0,0054 0,0018 ∆.Α 

27 0,0162 0,0117 0,0027  0,0117 0,0054 ∆.Α 

28 0,0234 0,0090 0,0054  0,0135 0,0090 0,0027 

29 0,0315 0,0126 0,0063  0,0126 0,0054 0,0018 

30 0,0234 0,0063 ∆.Α  0,0099 0,0036 ∆.Α 

31 0,0216 0,0117 0,0045  0,0108 0,0045 ∆.Α 

32 0,0189 0,0108 0,0027  0,0126 0,0027 ∆.Α 

33 0,0261 0,0162 0,0063  0,0135 0,0036 0,0027 

34 0,0144 0,0063 0,0018  0,0072 ∆.Α ∆.Α 

35 0,0297 0,0063 ∆.Α  0,0108 0,0063 0,0018 

36 0,0162 0,0090 0,0036  0,0063 0,0018 ∆.Α 

37 0,0261 0,0144 0,0045  0,0117 0,0054 0,0018 

38 0,0207 0,0108 ∆.Α  0,0063 0,0027 ∆.Α 

39 0,0270 0,0126 0,0054  0,0108 0,0063 ∆.Α 

40 0,0198 0,0081 0,0018  0,0126 ∆.Α ∆.Α 

41 0,0180 0,0072 0,0027  0,0072 0,0018 ∆.Α 

42 0,0144 0,0027 ∆.Α  0,0108 0,0027 ∆.Α 

43 0,0351 0,0090 0,0036  0,0117 0,0045 ∆.Α 

44 0,0234 0,0117 ∆.Α  0,0108 ∆.Α ∆.Α 

45 0,0207 0,0081 0,0018  0,0090 0,0027 0,0036 
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46 0,0279 0,0153 0,0054  0,0108 0,0045 ∆.Α 

47 0,0216 0,0090 0,0027  0,0072 ∆.Α 0,0018 

48 0,0171 0,0072 0,0027  0,0090 0,0036 0,0018 

49 0,0189 0,0090 0,0009  0,0099 ∆.Α ∆.Α 

50 0,0225 0,0108 0,0045  0,0135 0,0054 0,0036 

51 0,0243 0,0117 0,0036  0,0117 0,0072 0,0018 

52 0,0189 0,0144 0,0054  0,0108 0,0063 0,0036 

53 0,0135 0,0063 0,0018  0,0054 0,0018 ∆.Α 

 

∆.Α : ∆εν Ανιχνεύθηκε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Πίνακας Ι. Συγκεντρώσεις (ppm) υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ενώσεων που 

ανιχνέυθηκαν σε δείγµατα ροδάκινων, προερχόµενα από συµβατική καλλιέργεια, από 

τους νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας το έτος 2001. 

A/A Chlorothalonil Parathion-
methyl Malathion chlorpyrifos Phosmet Chlorpyrifos-

methyl Endosulfan 

1 0,01 0,04 0,02 0,24 0,03 0,02 0,01 

2 0,02 0,04 0,05 0,11 0,03 ∆.Α ∆.Α 

3 0,05 0,01 0,02 0,1 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

4 0,1 0,02 0,07 0,04 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

5 0,14 0,09 0,1 0,82 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

6 ∆.Α 0,09 0,18 0,08 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

7 ∆.Α 0,07 0,15 0,42 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

8 ∆.Α 0,05 0,09 0,09 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

9 ∆.Α 0,07 0,1 0,12 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

10 ∆.Α 0,09 0,28 0,2 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

11 ∆.Α 0,07 ∆.Α 0,18 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

12 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,15 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

13 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,1 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

14 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,15 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

15 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,1 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

16 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,32 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

17 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,08 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

1 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,09 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 
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8 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

19 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,1 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

20 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,07 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

21 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

22 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

23 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

24 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

25 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

26 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

27 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,24 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

28 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

29 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

30 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

31 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

32 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,15 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

33 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

34 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

35 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

36 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

37 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

38 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

39 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,03 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

40 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 
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41 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

42 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,1 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

43 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

44 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

45 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

46 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

47 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

48 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

49 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,24 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

50 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

51 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

52 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

53 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

54 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

55 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 
∆.Α : ∆εν Ανιχνεύθηκε. 

Οι φυτοπροστατευτικές ενώσεις που δεν ανιχνεύθηκαν σε κανένα δείγµα δεν αναφέρονται. 
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Πίνακας ΙΙ. Συγκεντρώσεις (ppm) υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ενώσεων που 

ανιχνέυθηκαν σε δείγµατα ροδάκινων, προερχόµενα από ολοκληρωµένη καλλιέργεια,  

από τους νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας το έτος 2001. 

A/A Chlorotha
lonil 

Parathion Malathion chlorpyrifos Phosmet Phosalone 

1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

2 0,01 0,01 0,01 0,07 0,03 ∆.Α 

3 0,02 0,02 0,02 0,8 0,03 ∆.Α 

4 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 ∆.Α 

5 0,05 0,05 0,05 0,02 ∆.Α ∆.Α 

6 ∆.Α 0,01 0,01 0,2 ∆.Α ∆.Α 

7 ∆.Α 0,01 0,01 0,05 ∆.Α ∆.Α 

8 ∆.Α 0,02 0,02 0,04 ∆.Α ∆.Α 

9 ∆.Α 0,01 0,01 0,18 ∆.Α ∆.Α 

10 ∆.Α 0,05 0,05 0,04 ∆.Α ∆.Α 

11 ∆.Α ∆.Α 0,01 0,02 ∆.Α ∆.Α 

12 ∆.Α ∆.Α 0,01 0,02 ∆.Α ∆.Α 

13 ∆.Α ∆.Α 0,02 0,01 ∆.Α ∆.Α 

14 ∆.Α ∆.Α 0,01 0,03 ∆.Α ∆.Α 

15 ∆.Α ∆.Α 0,05 0,02 ∆.Α ∆.Α 

16 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

17 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,11 ∆.Α ∆.Α 

18 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

19 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

20 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

-methyl 
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21 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α 

22 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,07 ∆.Α ∆.Α 

23 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,08 ∆.Α ∆.Α 

24 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

25 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α 

26 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

27 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

28 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

29 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α 

30 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α 

31 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

32 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

33 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

34 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

35 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

36 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

37 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

38 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

39 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

40 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,07 ∆.Α ∆.Α 

41 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α 

42 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,05 ∆.Α ∆.Α 

43 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,08 ∆.Α ∆.Α 
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44 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

45 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

46 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

47 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

48 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

49 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

50 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,03 ∆.Α ∆.Α 

51 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

52 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α 

53 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

54 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,03 ∆.Α ∆.Α 

55 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

56 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

57 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

58 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

59 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

60 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

61 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

62 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

63 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 

64 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

65 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,02 ∆.Α ∆.Α 

66 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,01 ∆.Α ∆.Α 
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67 ∆.Α ∆.Α ∆.Α 0,04 ∆.Α ∆.Α 

68 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

69 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

70 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

71 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

72 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

73 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

74 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

75 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

76 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

77 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

78 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

79 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

80 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

81 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

82 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

83 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

84 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

85 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

86 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

87 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

88 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

89 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 
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90 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

91 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

92 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

93 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

94 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 

95 ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α ∆.Α 
∆.Α : ∆εν Ανιχνεύθηκε. 

Οι φυτοπροστατευτικές ενώσεις που δεν ανιχνεύθηκαν σε κανένα δείγµα δεν αναφέρονται. 
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