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Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

 Τη είλαη ηα θπηνθάξκαθα; 

Είλαη ζθεπάζκαηα πνπ εθαξκόδνληαη γηα πξνζηαζία ησλ θπηώλ 

 Τη είλαη ηα ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ; 

 Είλαη ηα ππνιείκκαηα πνπ παξακέλνπλ ζηα πξντόληα κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θπηνθαξκάθνπ 



Αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο ρωξίδνληαη ζε: 

Εληνκνθηόλα 

Μπθεηνθηόλα 

Ζηδαληνθηόλα 

Τξσθηνθηόλα 



Κύξηεο θαηεγνξίεο θπηνθαξκάθωλ, αλάινγα κε 
ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηωλ ελεξγώλ ζπζηαηηθώλ 
ηνπο: 

 Οξγαλνρισξησκέλα 

 Οξγαλνθσζθνξηθά 

 Ππξεζξνεηδή 

 Τξηαδίλεο 

 Ν – κεζπιθαξβακηδηθά 

 Δηζεηνθαξβακηδηθά 

 Τξηαδόιεο 

 



Ειεγρνο ππνιεηκκάηωλ θπηνθαξκάθωλ  

 Τα θπηνθάξκαθα είλαη ηνμηθέο νπζίεο γη’ απηό επηβάιιεηαη ν 

έιεγρνο ηνπο (Γνλνηνμηθέο,θαξθηλνγόλεο,ελδνθξηληθνί 

δηαηαξάθηεο) 

 Απαξαίηεηνο ν έιεγρνο γηα πξνθύιαμε ηνπ πιεζπζκνύ 

 Μεγάιν πξόβιεκα ε πνιπθαξκαθία – ζπλεξγηζηηθή δξάζε 



Ειεγρνο ππνιεηκκάηωλ  θπηνθαξκάθωλ 
 
 

 Τη είλαη ηα MRLs;  

 
 Είλαη ε κέγηζηε λνκνζεηεκέλε απνδεθηή ζπγθέληξσζε ελόο 

θπηνθαξκάθνπ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πνπ 

δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη είλαη ηνμηθνινγηθά απνδεθηή. 

 Εθθξάδνληαη ζε mg/Kg 

 

 



                         Καζνξηζκόο Μέγηζηωλ Επηηξεπηώλ Οξίωλ (MRLs) 

 Τα MRLs δελ είλαη ηνμηθνινγηθά όξηα όκωο πξέπεη λα είλαη 

ηνμηθνινγηθά απνδεθηά. 

 

Η καταςκευάςτρια εταιρία 
εφαρμόηει φυτοφάρμακα ςε ζνα 

είδοσ και προτείνει χρόνο 
αναμονισ και MRL.  

Προτεινόμενα MRLs 
αξιολογοφνται από EFSA για 

τθν επικινδυνότθτά τουσ.  
 

Τνμηθνινγηθά αζθαιή 

ππνιείκκαηα         

Απνδεθηό MRL 
Χήθηζε από Ε.Ε. 

Εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνύ 

νξίνπ από θξάηε κέιε ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. 



Πώο επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο ηωλ 
Υπνιεηκκάηωλ Φπηνθαξκάθωλ: 

 Καλνληζκνί Ε.Ε.(απηόκαηε πηνζέηεζε ζηηο 

λνκνζεζίεο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Ε.Ε.) 

 

 Εζληθέο Ννκνζεζίεο 

 

 Αλώηαηα Επηηξεπηά Όξηα θαζνξηζκέλα από 

WHO (World Health Organization). 

 



 Τα δηάθνξα είδε ηξνθίκσλ θαη ηα αληίζηνηρα MRLs ηνπο. 

 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ έιεγρν ησλ πην 

πάλσ. 

 Τα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Ε.Ε. 

 Τελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ EFSA. 

 Τε ζπκκεηνρή ησλ εζληθώλ εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο ζε 

δηεξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο. 

 Τελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ζηα εξγαζηήξηα. 

 

Πώς επιτυγχάνεται ο έλεγχος των 
Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων: 

Ο Καν (ΕΕ) αξ.396/2005 και Παραρτιματα κεηαμύ άιισλ περιλαμβάνει:  
 



Πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ζηελ Ε.Ε. 

 Κνηλνηηθό Πξόγξακκα: θαζνξηζκόο από Ε.Ε. αξηζκνύ θαη είδνπο 

δείγκαηνο/θπηνθαξκάθνπ γηα θάζε Κ.Μ. 

 Εζληθό Πξόγξακκα: ν ζρεδηαζκόο ηνπ ιακβάλεη ππόςελ: 

-  ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ εηήζησλ ειέγρσλ     

(πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ) 

- ηα είδε επξείαο θαηαλάισζεο 

- είδε πνπ θαηαλαιώλνληαη από επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ 

(παηδηθέο ηξνθέο) 

- ηελ ηνμηθόηεηα ησλ θπηνθαξκάθσλ 



Τη γίλεηαη ζηελ Κύπξν 

 Τα θπηνθάξκαθα  ειέγρνληαη από Υπ. Γεσξγίαο - εγγξαθή 

θαη αδεηνδόηεζε, θπθινθνξία θαη έιεγρνο, νδεγίεο ρξήζεο  

 

 Τα ππνιιείκαηα θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξόθηκα ειέγρνληαη : 

– από ηηο Υγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηα θπηηθήο πξνέιεπζεο πξντόληα 

– Κηεληαηξηθέο Υπεξεζίεο γηα δσηθήο πξνέιεπζεο πξντόληα 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο 

 

 



Βηνινγηθά πξνϊόληα 

Είλαη ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη κε ηε ρξήζε 

βηνινγηθώλ κεζόδσλ, δειαδή κεζόδσλ πνπ δελ 

βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πγεία ησλ 

θπηώλ θαη ησλ δώσλ. 

Η Ε.Ε. θαζόξηζε «εηδηθή ζήκαλζε» γηα ηα βηνινγηθά 

πξντόληα θαη ςήθηζε θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο γηα ηελ 

παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία, ην ρεηξηζκό θαη ηελ 

πηζηνπνίεζή ηνπο. 



Βηνινγηθά πξνϊόληα 

 Η θαηαπνιέκεζε ησλ θπηηθώλ αζζελεηώλ γίλεηαη 

θπξίσο ρσξίο ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ. 

 

 Αληί απηώλ εγθξίλνληαη γηα ρξήζε θπζηθά πξντόληα 

π.ρ. δηάθνξα έιαηα, θπηηθά εθρπιίζκαηα, ην ζεηάθη θ.ά. 

 

 Σπγθεθξηκέλα ρακειήο ηνμηθόηεηαο θπηνθάξκαθα 



Έιεγρνο βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

εθαξκόδνληαη νη ίδηεο κέζνδνη αλάιπζεο όπσο θαη ζηα 

άιια πξντόληα.  

 Σε πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνύ ππνιείκκαηνο 

θπηνθαξκάθνπ, αθόκε θαη εάλ είλαη εληόο ησλ 

απνδεθηώλ νξίσλ, ν παξαγσγόο δηώθεηαη κε βάζε ηε 

λνκνζεζία ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ πνπ 

απαγνξεύεη ηε ρξήζε ηνπο.  



Πνιπθαξκαθία  

 Είλαη ν πξνζδηνξηζκόο πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο 

θπηνθαξκάθσλ πάλσ ζε έλα είδνο πξντόληνο. 

 Υπάξρνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδύλνπ. 

 Τειεπηαίσο ρξεζηκνπνηνύληαη «εηδηθά κνληέια» 

γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ πνιπθαξκαθία. 



Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαιωηή 

 Καιό πιύζηκν ησλ πξντόλησλ κε ηξερνύκελν λεξό. 

 Σε πεξίπησζε επηθαλεηαθνύ θπηνθαξκάθνπ ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε αξαηήο ζαπνπλάδαο. 

 Φύιαμε εθηόο ςπγείνπ γηα όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα. 

 Πιύζηκν θξνύησλ – ιαραληθώλ πξηλ κπνπλ ζην ςπγείν, γηα 

απόθπγή επηκόιπλζεο. 

 Απνθπγή θαηαλάισζεο ηνπ ιίπνπο από ηα δσηθά πξντόληα. 



 

Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο  


