Ερευνητικά Προγράµµατα Ελέγχου Φυτοφαρµάκων σε Παιδικές Τροφές
Φυτικής Προέλευσης (Σκευάσµατα λαχανικών και φρούτων)
Εισαγωγή
Τα ερευνητικά προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν από το Γενικό Χηµείο του Κράτους σε
συνεργασία µε την Εθνική Επιτροπή «Παιδί –Περιβάλλον και η Υγεία του».
Τα φυτοφάρµακα είναι χηµικά σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται ευρέως στη γεωργία
για την προστασία των καλλιεργιών και των καρπών από ασθένειες και κακώσεις, για
την καταπολέµηση ζιζανίων, παρασίτων, τρωκτικών και άλλων ανεπιθύµητων
οργανισµών.
Τα φυτοφάρµακα δρούν ως Βιοκτόνα δηλαδή σκοτώνουν , ελαττώνουν και απωθούν
έντοµα, ζιζάνια, τρωκτικά, µύκητες ή και άλλους οργανισµούς. Αυτό το επιτυγχάνουν
δρώντας σε όργανα, συστήµατα ή ένζυµα των οργανισµών αυτών. Με ανάλογο όµως
τρόπο τα φυτοφάρµακα µπορούν να δράσουν και στον ανθρώπινο οργανισµό, µπορούν
δηλαδή να εκφράσουν τοξικότητα στον άνθρωπο. Ιδιαίτερα επικύνδυνη τοξική δράση
µπορούν να εκφράσουν στα παιδιά λόγω της διαφορετικότητας του οργανισµού τους.
Για την προστασία της υγείας του ανθρώπου η Ε.Ε έχει θεσπίσει ανώτερες αποδεκτές
περιεκτικότητες υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα, που θεωρούνται ασφαλείς
για τον άνθρωπο. Για τις παιδικές τροφές ως ανώτερο αποδεκτό όριο έχει καθοριστεί η
τιµή 0.01mg/kg. Η οδηγία 2006/125/ΕΚ (η τελευταία κωδικοποίηση της οδηγίας 96/5/ΕΚ)
καθορίζει επίσης τα φυτοφάρµακα που δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε είδη που
προορίζονται για παιδικές τροφές και για αυτά τα φυτοφάρµακα ως ανώτερο όριο έχει
καθοριστεί το 0,003mg/kg. Για µεµονοµένα φυτοφάρµακα που το όριο 0,01mg/kg δεν
θεωρείται ασφαλές και που δεν έχει απαγορευτεί η χρήση τους καθορίζονται ειδικά
µέγιστα όρια που κυµαίνονται από 0,004 – 0,008mg/kg.
Σκοπός
Ο κύριος σκοπός των προγραµµάτων ήταν ο έλεγχος διάφορων παιδικών τροφών
βασισµένων σε φρούτα και λαχανικά για τον προσδιορισµό υπολειµµάτων
φυτοφαρµάκων και η αξιολόγηση τους ως προς το ανώτερο αποδεκτό όριο. Στον έλεγχο
συµπεριλήφθηκαν και παιδικές τροφές οργανικής καλιέργειας.
Εργαστηριακές Αναλύσεις και Αποτελέσµατα
Αναλύθηκαν συνολικά 27 δείγµατα παιδικών τροφών βασισµένων σε φρούτα και
λαχανικά προερχοµένων από διάφορες κατασκευάστριες εταιρίες. Στα πλαίσια του
πρώτου ερευνητικού προγράµµατος αναλύθηκαν 15 δείγµτα για 67 φυτοφάρµακα και
στο δεύτερο ερευνητικό πρόγραµµα αναλύθηκαν 12 δείγµατα για 53 φυτοφάρµακα. Οι
αναλύσεις έγιναν µε πολυυπολειµµατικές µεθόδους ανάλυσης και ο ποιοτικός και
ποσοτικός προσδιορισµός έγινε µε το αναλυτικό σύστηµα UPLC-MS/MS (Acquity /TQD).
Στα δείγµατα των παιδικών τροφών που αναλύθηκαν δεν ανιχνεύθηκαν τα εξεταζόµενα
φυτοφάρµακα σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των αποδεκτών ορίων.

