Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w woj. śląskim w latach 2013–2015

Ze względu na wysoką toksyczność wielu pestycydów ustalono szereg zaleceń
i sformułowano przepisy zabezpieczające populacje przed negatywnymi skutkami ich
pozostałości w żywności. Według FAO/WHO pozostałość pestycydu jest to suma związków
chemicznych obecnych w produkcie spożywczym w wyniku stosowania pestycydu i to
zarówno niezmienionej substancji aktywnej jak i produktów tej transformacji o działaniu
toksycznym. Między innymi istotne jest określenie czasu karencji. Okresem karencji nazywa
się czas, jaki musi upłynąć od ostatniego zabiegu agrotechnicznego do zbioru płodów rolnych
lub uboju zwierząt, a w przypadku mleka do czasu przeznaczenia do spożycia. Czas karencji
jest różny dla tego samego pestycydu w różnych krajach. Zależy on, bowiem od lokalnych
warunków klimatycznych i glebowych. Z tego powodu, że praktycznie zawsze mamy
do czynienia z pewną pozostałością pestycydu należy określić dawkę tolerancji.
Dawka tolerancji jest to maksymalna dopuszczalna pozostałość pestycydów określona
po czasie karencji dla poszczególnych surowców i produktów spożywczych wyrażona
w mg/kg produktu. Tolerancja obliczona jest w oparciu o dopuszczalne dzienne spożycie
(ADI) i średnie spożycie produktu przez człowieka.
Monitoring pozostałości pestycydów w żywności prowadzony jest w krajach
Unii Europejskiej od 1997 roku. Unia Europejska zaleca analizę wszystkich podstawowych
grup chemicznych pestycydów, które mogą występować w żywności pochodzenia roślinnego.
Stanowi to ponad 4505 związków pestycydów.
Od 2004 roku Komisja Europejska wydaje dla państw członkowskich zalecenia,
w których wymienia liczbę i nazwy pestycydów oraz liczbę środków spożywczych, jakie każde
państwo w krajach Unii Europejskiej, w zależności od liczby ludności, powinno analizować
w ramach zintegrowanego systemu kontroli. Stanowi to mniej więcej 10-20% całego
monitoringu pestycydów, jaki państwa członkowskie wykonują na własne potrzeby.
Wyniki prowadzonego monitoringu wskazują, że pozostałości pestycydów znajdowane
są w 40% próbek żywności. Produktem, w którym najczęściej stwierdzano pozostałości
pestycydów jest szpinak.
Warto nadmienić, że w 2003 roku opracowany został w Polsce krajowy program
badania żywności pod kątem pozostałości pestycydów. Obejmuje on:
 zintegrowany monitoring Unii Europejskiej,
 monitoring krajowy,
 urzędową kontrolę.
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem właściwym do kontroli pozostałości
pestycydów w żywności wprowadzanej do obrotu.
Próbki do badań pobierane były z różnych grup produktów spożywczych tj.:
 produkty pochodzenia roślinnego w tym warzywa i owoce,
 żywność dla niemowląt i małych dzieci,
 ziarno zbóż,
 produkty przetworzone (inne niż żywność dla niemowląt),







produkty pochodzenia zwierzęcego,
herbata
miód i produkty pszczelarskie
tłuszcze roślinne
środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Tabela 1. Liczba zbadanych prób w woj. śląskim w latach 2013 – 2015.
Rok

Liczba zbadanych próbek

2013

125

2014

110

2015 - I półrocze

46

Ryc. 1. Liczba pobranych próbek w ramach monitoringu pozostałości pestycydów w woj.
śląskim w latach 2013-2015*
Objaśnienie: * rok 2015 – I półrocze
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Ryc. 2. Struktura pobranych próbek ze względu na grupy produktów w ramach
monitoringu pozostałości pestycydów w 2013 roku w woj. śląskim.
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Ryc. 3. Struktura pobranych próbek ze względu na grupy produktów w ramach
monitoringu pozostałości pestycydów w 2014 roku w woj. śląskim.
Badaniem na obecność pozostałości pestycydów objęto próbki środków spożywczych
z różnych grup produktów. We wszystkich zbadanych próbkach żywności wyodrębniono podobne
substancje zaliczane do pestycydów. Substancje te można sklasyfikować do czterech grup.

Najliczniejszą grupę w badanych próbkach żywności stanowiły pestycydy fosforoorganiczne,
które stanowiły 50% wszystkich stwierdzonych pestycydów. Pyrotroidy syntetyczne z kolei
mają 35% udziału w strukturze pestycydów, jakie pozostały w badanych próbkach. Pozostałe

15% składu pestycydów stanowią pozostałe pestycydy z grup benomylui manebu (10%)
oraz pestycyd chloroorganiczny endosulfanu (5%).

Ryc. 4. Struktura pozostałości pestycydów w badanych próbkach produktów spożywczych.
W badanych próbkach śródków spożywczych, największe pozostałości pestycydów
pochodzą z takich substancji, jak deltametryna (0,05 mg/kg), diazynon (0,02 mg/kg),
dimetoad (0,02 mg/kg), fenwalerat (0,02 mg/kg), forat (0,05 mg/kg), grupa benomyolu
(0,1 mg/kg), mekarbam (0,05 mg/kg), permetryna (0,05 mg/kg) oraz endosulfan
(0,05mg/kg). Pozostałości odnotowane w znikomych ilościach to: chloropiryfos (0,05mg/kg),
chloropiryfos metylowy (0,05mg/kg), cypermetryna (0,1 mg/kg), grupa manebu
(0,155 mg/kg), malation (0,1 mg/kg), metydation (0,1 mg/kg), jak również tiabendazol
(0,1 mg/kg). W badanych produktach nie stwierdzono innych pestycydów.
Po przeanalizowaniu danych dotyczących zbadanych próbek, pobranych
na terenie woj. śląskiego w latach 2013-2014 oraz w I połowa 2015 roku, stwierdzono,
iż we wszystkich próbkach środków spożywczych znajdują się śladowe ilości pozostałości
pestycydów. Jednak nie stwierdzono, aby którykolwiek z pestycydów pozostawił w
żywności ślady większe niż dopuszczalne przez określone normy i granice dopuszczalności.
 Do sprzedaży dopuszczana jest tylko żywność, w której pozostałości pestycydów
nie przekraczają wyznaczonych norm.
 Dopuszczalne normy pozostałości pestycydów w żywności są stale monitorowane
przez odpowiednie służby, a w szczególności przez powiatowe i wojewódzkie stacje
sanitarno-epidemiologiczne.
 Wszystkie zbadane środki spożywcze nie szkodzą zdrowiu ludzkiemu i nie grożą
zatruciem pestycydowym.
 Każdy produkt, w którym stwierdzono by przekroczenie NDP granic dopuszczalności
zostałby natychmiast wycofany ze sprzedaży ze względu na szkodliwe działanie
na ludzkie zdrowie i życie.
Reasumując, środki spożywcze posiadają takie ilość pozostałości pestycydów, które
nie są w stanie zaszkodzić zdrowiu mieszkańców województwa śląskiego i nie narażają
konsumentów na zatrucie pestycydami.
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