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Γιατί είναι καιρός να βάλουμε τέρμα 
στο φαύλο κύκλο της χρήσης φυτοφαρμάκων.
Εδώ και περίπου μισό αιώνα η παγκόσμια γεωργία βασίζεται σε μεγάλο* βαθμό στην εκτενή 
χρήση εκατομμυρίων τόνων και εκατοντάδων ειδών συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων για 
να μειωθούν οι απώλειες στη συγκομιδή. Οι περισσότεροι αγρότες χρησιμοποιούν τακτικά μία 
πληθώρα φυτοφαρμάκων αντί να τα έχουν ως έσχατη λύση στις σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών 
προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι χημικές ουσίες εφαρμόζονται 
επανειλημμένα σε μία καλλιέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Ως 
αποτέλεσμα της εξάρτησής μας από τα χημικά φυτοφάρμακα και λόγω της ανθεκτικότητας και της 
διεισδυτικότητάς τους, σχεδόν κάθε οικοσύστημα στη γη έχει ήδη υποστεί τις αρνητικές συνέπειες 
της χρήσης αυτών των βλαβερών χημικών ενώσεων.

Η έρευνα «Ο τοξικός εθισμός της Ευρώπης: Πώς η βιομηχανική γεωργία και τα χημικά 
φυτοφάρμακα βλάπτουν το περιβάλλον μας» εξετάζει τη χρήση συνθετικών χημικών 
φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη καθώς και τις εκτενείς και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
τους. Ερευνάται επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα φυτοφάρμακα υποβαθμίζουν ορισμένες ζωτικές 
λειτουργίες των οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα τονίζεται η επείγουσα ανάγκη για θέσπιση 
αυστηρότερων κανονισμών για τον έλεγχο της χρήσης τους.

Η παραγωγή, πώληση και χρήση συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων έχει εξελιχθεί σε μία 
βιομηχανία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που κυριαρχείται από ένα μικρό αριθμό 
αγροχημικών εταιρειών. Το 2011, τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες, η Syngenta (Ελβετία), η Bayer 
CropScience και η BASF (Γερμανία), έλεγχαν το 52,5% της παγκόσμιας αγοράς φυτοφαρμάκων. 
Τρεις αμερικανικές εταιρείες, η Dow AgroSciences, η Dow και η DuPont συμπληρώνουν τη λίστα 
με τις έξι κορυφαίες εταιρείες φυτοφαρμάκων, που κατέχουν συνολικά το 76% των πωλήσεων 
φυτοφαρμάκων διεθνώς.

Παρόλο που οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς φυτοφαρμάκων 
εντοπίζονται στην Ασία και τη Νότια Αμερική, ως αποτέλεσμα των υψηλών αυξήσεων στη 
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χρήση φυτοφαρμάκων σε Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Αργεντινή, η χρήση τους στην πιο ώριμη 
ευρωπαϊκή αγορά προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, λόγω της αυξημένης χρήσης τους στην 
ανατολική Ευρώπη και λόγω της αυξανόμενης συχνότητας της εφαρμογής τους. Η έννοια ενός 
«Δείκτη Συχνότητας Εφαρμογής» για τη μέτρηση του αριθμού των εφαρμογών φυτοφαρμάκων 
ανά καλλιέργεια σε μία δεδομένη καλλιεργητική περίοδο, έχει ήδη εφαρμοστεί σε ορισμένες 
καλλιέργειες σε κάποιες χώρες. Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν μία ανησυχητική εικόνα. Για 
παράδειγμα, στη Γερμανία από το 2001 και μετά, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση της εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων σε αροτραίες καλλιέργειες όπως η ελαιοκράμβη, τα δημητριακά και τα 
ζαχαρότευτλα, αλλά και σε καλλιέργειες φρούτων όπως τα μήλα και τα σταφύλια. Το 2012 ο 
δείκτης κατέγραψε τιμές 32 μονάδων στις καλλιέργειες μήλων, κάτι που σημαίνει ότι κατά μέσο 
όρο εφαρμόστηκαν 32 πλήρεις δόσεις φυτοφαρμάκων στα μήλα κατά τη διάρκεια μίας μόνο 
καλλιεργητικής περιόδου. Αυτή η εντατική χρήση φυτοφαρμάκων εγείρει σημαντικά ερωτήματα 
σχετικά με τις επιπτώσεις τους σε μεμονωμένα είδη, σε ολόκληρα οικοσυστήματα και στη 
βιοποικιλότητα, αλλά ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο τα χημικά αυτά αξιολογούνται, 
εγκρίνονται και ελέγχονται στην Ε.Ε.

Φυτοφάρμακα 
Χάνοντας το στόχο
Τα χημικά αυτά αδυνατούν να ξεχωρίσουν φίλους και εχθρούς.  Οι χημικές ουσίες και ενώσεις που 
χρησιμοποιούνται στα φυτοφάρμακα μπορούν να επηρεάσουν όλους τους οργανισμούς και τα 
οικοσυστήματα στα οποία ζουν και από τα οποία εξαρτώνται, με ενδεχόμενες σοβαρές οικολογικές 
επιπτώσεις. Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η χρήση αγροχημικών θέτει την άγρια ζωή και τα φυσικά 
οικοσυστήματα σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, τα φυτοφάρμακα επιδρούν σημαντικά στην απώλεια 
της βιοποικιλότητας – το 24,5% των ειδών που είναι ευάλωτα ή κινδυνεύουν , απειλείται από τα 
φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα όπως τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα. Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό 
χώρο υποδεικνύουν μεγάλη μείωση της ποικιλότητας των ειδών άγριας ζωής σε όλες τις ομάδες 
οργανισμών που μελετήθηκαν. Για παράδειγμα, το 27% των υπό παρακολούθηση πληθυσμών 
θηλαστικών στην Ευρώπη βρίσκονται σε μείωση, ενώ ακόμα και αυτός ο αριθμός ενδεχομένως κρύβει 
μία ακόμα χειρότερη τάση, καθώς η κατάσταση για το 33% των ειδών θηλαστικών είναι άγνωστη. 
Ακόμη χειρότερη διαγράφεται η κατάσταση για ορισμένα εξαιρετικά ευάλωτα είδη όπως τα αμφίβια 
ή οι λιβελούλες. Παρά το ολοένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων για τα σοβαρά προβλήματα που 
προκαλούνται από τα χημικά φυτοφάρμακα, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική αλλαγή 
πολιτικής ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό πρέπει να θεωρηθεί 
πανευρωπαϊκή αποτυχία.

Οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων: οξείες, υποθανατηφόρες και έμμεσες επιπτώσεις σε άτομα, 
πληθυσμούς και οικοσυστήματα

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να προκαλέσουν οξείες τοξικές επιπτώσεις τόσο σε στοχευόμενους 
οργανισμούς όσο και σε μη, με την άμεση οξεία θνησιμότητα να αποτελεί την πιο κοινή επίπτωση 
που έχει μελετηθεί και αναφερθεί. Σε μερικές περιπτώσεις, οι δευτερεύουσες τοξικές επιπτώσεις 
αναγνωρίζονται ως σημαντικές, όπως στην περίπτωση των αρπακτικών πτηνών που τρέφονται με 
μικρά θηλαστικά που έχουν δηλητηριαστεί με ποντικοφάρμακα, ή στην περίπτωση των εντόμων 
που στοχεύονται με εντομοκτόνα. Εκτός αυτών των σχετικά προφανών τοξικών «απολήξεων», τα 
φυτοφάρμακα μπορούν να προκαλέσουν μία πληθώρα δυσδιάκριτων και πολύπλοκων, κάποιες φορές 
και καθυστερημένων, επιπτώσεων. Η ανοσοτοξικότητα και οι διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος 
αποτελούν δύο σχετικά γνωστά παραδείγματα τέτοιων επιπτώσεων, όπου οι οργανισμοί γίνονται 
περισσότερο επιρρεπείς σε ασθένειες ή όπου παρουσιάζονται διαταραχές στις αναπαραγωγικές ή άλλες 
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Τελικά, αυτά που διακυβεύονται είναι οι ποικίλες λειτουργίες των οικοσυστημάτων, όπως η επικονίαση, 
η φυσική καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, ο καθαρισμός του πόσιμου νερού, η ανακύκλωση 
των θρεπτικών στοιχείων και η γονιμότητα του εδάφους, τα οποία παρέχονται από ένα πλήρως 
λειτουργικό οικοσύστημα. Σε κίνδυνο βρίσκεται επίσης και η ανθεκτικότητα των διαταραγμένων 
συστημάτων σε ακραία κλιματικά και καιρικά φαινόμενα. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο ποικιλόμορφο 
είναι ένα οικοσύστημα, τόσο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα παρουσιάζει σε τέτοιες επιπτώσεις. Η έρευνα 
«Ο τοξικός εθισμός της Ευρώπης: Πώς η βιομηχανική γεωργία και τα χημικά φυτοφάρμακα βλάπτουν 
το περιβάλλον μας» εξετάζει μόνο μερικές από αυτές τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων καθώς και 
την τεράστια οικονομική σημασία τους. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ανεξάρτητα από τη 
χρηματική αποτίμηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων, αυτές δεν παύουν να είναι ουσιαστικά 
αναντικατάστατες και, εάν χαθούν, το κόστος τους είναι ανυπολόγιστο.

Έκθεση σε φυτοφάρμακα 
καμία διαφυγή
Τα φυτοφάρμακα είναι πολύ διαδεδομένα στο περιβάλλον και μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες 
αποστάσεις από τις περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν αρχικά, μέσω της ατμόσφαιρας, της 
μεταφοράς, του νερού και ακόμα στους ιστούς των ζωντανών οργανισμών.

Τα δείγματα εδάφους και επιφανειακών υδάτων που αναλύονται για φυτοφάρμακα στα πλαίσια 
επιτήρησης και παρακολούθησης βρίσκονται τακτικά μολυσμένα. Μία πρόσφατη πενταετής 
έρευνα στη Γερμανία έδειξε ότι φυτοφάρμακα ή μεταβολίτες τους είχαν μολύνει τα υπόγεια 
ύδατα σε ποσοστό 60% από τα 2280 σημεία λήψης δειγμάτων που μετρήθηκαν. Στην Ολλανδία, 
το 65% των δειγμάτων από επιφανειακά ύδατα που λήφθηκαν από σταθμούς δειγματοληψίας 
το 2013 περιείχε 30 ή περισσότερα είδη εντομοκτόνων. Ακόμα πιο διεισδυτική μόλυνση από 
φυτοφάρμακα ανιχνεύθηκε σε επιφανειακά ύδατα, αν και, σε γενικές γραμμές παρακολουθείται 
μόνο ένα στενό φάσμα χημικών, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα 
Νερά της Ε.Ε. Επιπλέον, οι ελλείψεις στο ρυθμιστικό σύστημα της Ε.Ε. κάνουν τις προσπάθειες 
ελέγχου να υστερούν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την κυκλοφορία καινούριων φυτοφαρμάκων, 
με αποτέλεσμα τα προβλήματα να μην εντοπίζονται πάντα έγκαιρα. Τέλος, οι προσπάθειες ελέγχου 
επικεντρώνονται κυρίως σε μεμονωμένες ουσίες, ενώ τα φυτοφάρμακα υπάρχουν στο περιβάλλον 
ως μίγματα ή κοκτέιλ δραστικών ουσιών, των μεταβολιτών τους και άλλων χημικών. Η τοξικολογική 
συμπεριφορά των μιγμάτων αυτών δεν έχει ακόμα διερευνηθεί επαρκώς.

Η Ευρώπη δεν καταφέρνει να ρυθμίσει αποτελεσματικά 
τα χημικά φυτοφάρμακα 
Δεδομένων των γνωστών ενδεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στο περιβάλλον, όλα τα φυτοφάρμακα πρέπει να περάσουν από μία 
διαδικασία έγκρισης πριν επιτραπεί η χρήση τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μία αξιολόγηση 
των επιπτώσεών τους, βασισμένη σε ελέγχους τοξικότητας, καθώς και εκτίμηση της έκθεσής τους 
που βασίζεται στην μοντελοποίηση για διάφορα σενάρια. Τα μαθηματικά μοντέλα χρησιμοποιούνται 
επειδή συνήθως δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιτόπια δεδομένα για τις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις για 
τους κινδύνους των φυτοφαρμάκων και οι εγκρίσεις έχουν κατά καιρούς αποδειχθεί προβληματικές 
ή ανακριβείς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές αναδρομικά 
και να επανεξεταστούν αποφάσεις. Ένα πρόσφατο παράδειγμα περιορισμών της Ε.Ε. αφορά 

λειτουργίες.

Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση αυτών των μεμονωμένων και συχνά δυσδιάκριτων επιπτώσεων 
σε πληθυσμούς αλλά και σε ολόκληρα οικοσυστήματα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη, 
ενώ ενδέχεται να μπορούν να ανιχνευτούν μόνο σε μακρό χρονικό διάστημα. Ο απολογισμός των 
επιπτώσεων γίνεται ακόμα πιο δύσκολος λόγω της έμφυτης πολυπλοκότητας των οικοσυστημάτων 
καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους. Μία σχετικά προφανής ενδεχόμενη επίπτωση είναι η μείωση των 
πηγών τροφής ως αποτέλεσμα της χρήσης φυτοφαρμάκων. Επηρεάζονται ζωτικοί

κρίκοι της τροφικής αλυσίδας και τα παράσιτα και άλλα αρπακτικά που τρέφονται με αυτούς, καθώς 
και άλλοι οργανισμοί που με τη σειρά τους τρέφονται με αυτά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μερική κατάρρευση της τροφικής αλυσίδας. Αυτές οι πολυπλοκότητες απεικονίζονται επαρκώς στην 
ευρέως τεκμηριωμένη μείωση στα είδη πτηνών στις γεωργικές εκτάσεις τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 
στην Ευρώπη. Σε αυτή συμβάλλει η άμεση δηλητηρίαση των πτηνών καθώς και η μείωση στις πηγές 
τροφής τους. Τα εντομοφάγα είδη πτηνών έχουν επίσης επηρεαστεί από τη μείωση των αρθρόποδων 
πληθυσμών θηραμάτων. Ωστόσο, και τα ζιζανιοκτόνα μπορούν να επηρεάσουν τα πτηνά, μειώνοντας τη 
διαθεσιμότητα των σπόρων ως πηγή τροφής. Επιπλέον, οι μειώσεις στη βιοποικιλότητα των φυτών και 
σε κατάλληλους βιότοπους έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση των ειδών πτηνών στις γεωργικές 
εκτάσεις.
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ορισμένα συστημικά εντομοκτόνα της οικογένειας των νεονικοτινοειδών. Την 1η Δεκεμβρίου 2013 
απαγορεύθηκαν στην Ε.Ε. για ορισμένες χρήσεις τρία νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα, το thiamethoxam 
(που παράγεται από την Syngenta), το imidacloprid και το clothianidin (που παράγονται από την 
Bayer). Η απαγόρευση αυτή οφείλεται σε ένα ολοένα αυξανόμενο σώμα επιστημονικών αποδείξεων 
που αντιτίθενται στην αρχικά θετική αξιολόγηση που έλαβαν αυτά τα συστημικά εντομοκτόνα, τα 
οποία τελικά παρουσίασαν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις μελιτοφόρες μέλισσες και σε άλλους 
επικονιαστές.

Άλλο ένα παράδειγμα των κινδύνων από τα φυτοφάρμακα προέρχεται από την τρέχουσα συζήτηση 
γύρω από την επανέγκριση του ζιζανιοκτόνου glyphosate και τις σημαντικές διαφορές στα 
συμπεράσματα διαφορετικών φορέων. Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πρόσφατα κατέταξε το glyphosate ως «πιθανώς καρκινογόνο», 
ενώ άλλες επιστημονικές αρχές δίνουν το πράσινο φως στο ίδιο χημικό. Αυτό δείχνει όχι μόνο πόσο 
δύσκολη μπορεί να είναι η αξιολόγηση ενός και μόνο χημικού, αλλά και ότι ακόμα και όταν ένα χημικό 
έχει υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο, αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να προκύψουν πολύ αργότερα, 
κάτι που απαιτεί μία εκτεταμένη αναθεώρηση της έγκρισής του.

Ενώ η βελτίωση της διαδικασίας έγκρισης των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ ήταν και συνεχίζει να 
είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν ακόμα μεγάλα κενά στην αξιολόγηση, την έγκριση και τη μετέπειτα 
παρακολούθησή τους. Αυτή τη στιγμή είναι εγκεκριμένες για χρήση στην Ε.Ε. σχεδόν 500 δραστικές 
ουσίες φυτοφαρμάκων. Ο αριθμός των σκευασμάτων φυτοφαρμάκων, γνωστά ως συνδυασμοί, 
μίγματα ή κοκτέιλ, που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, είναι πολύ υψηλότερος, καθώς τα φυτοφάρμακα 
πωλούνται σε διάφορες μορφές. Τα σκευάσματα αυτά συνήθως δεν περιέχουν μόνο τη δραστική 
ουσία, αλλά και πρόσθετα όπως διαλύτες, επιφανειοδραστικές ουσίες και γαλακτωματοποιητές, που 
χρησιμεύουν για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (π.χ. βοηθούν στη διείσδυση στην κυτταρική 
μεμβράνη). Μόνο οι δραστικές ουσίες είναι εγκεκριμένες, όχι τα έτοιμα σκευάσματα.

Δεδομένου ότι τα σκευάσματα φυτοφαρμάκων μπορεί να είναι πολύ πιο τοξικά από τις μεμονωμένες 
δραστικές ουσίες και ότι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων δεν εμφανίζονται συνήθως μεμονωμένα αλλά 
συνδυαστικά, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει αποτύχει μέχρι στιγμής στη ρύθμισή τους. 
Παρόλο που τόσο οι αθροιστικές όσο και οι συνεργιστικές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων έχουν 
διατυπωθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στις διαδικασίες αξιολόγησης 
κινδύνου. Ενώ έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την εφαρμογή τυποποιημένων μεθόδων αξιολόγησης 
των μιγμάτων, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει πουθενά.

Εκτός από την αποτυχία της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει το θέμα των συνδυασμών φυτοφαρμάκων, το ίδιο 
ισχύει και για ορισμένες ιδιότητές τους. Για παράδειγμα, οι ιδιότητες ενδοκρινικών διαταρακτών για 
τον άνθρωπο αποτελούν από το 2009 ένα κριτήριο που ενδεχομένως αποκλείει την έγκριση χημικών 
στην Ε.Ε.. Μέχρι τώρα δεν έχει ανακληθεί καμία έγκριση λόγω του κινδύνου ενδοκρινικών διαταραχών 
και, παρά τους ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, η εφαρμογή τυποποιημένων 
μεθόδων για την ποσοτικοποίηση αυτών των ιδιοτήτων είναι ακόμα υπό συζήτηση. Αυτή η κρίσιμη 
έλλειψη δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό σε περίπτωση που 
συμπεριληφθούν οι ιδιότητες ενδοκρινικών διαταρακτών στη διαδικασία έγκρισης, να αποσυρθούν 
πολλές ουσίες από την αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα γινόταν πιο δύσκολο να δοθεί έγκριση για νέες 
ουσίες.

Εκτός από τις σχετικά πρόσφατες ανησυχίες για τα μίγματα φυτοφαρμάκων και την επιπρόσθετη 
τοξικότητα, ακόμα και οι αποδεκτές και επί μακρόν χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμής που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία έγκρισης έχουν πολλά αποδεδειγμένα μειονεκτήματα. Συνήθως 
εξετάζονται μόνο οι επιπτώσεις σε λίγους «πρότυπους» οργανισμούς δοκιμής. Ωστόσο, η γενικά 
χαμηλή ευαισθησία αυτών των οργανισμών δοκιμής θέτει υπό αμφισβήτηση το βαθμό στον οποίο 
πραγματικά αντανακλούν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις σε άλλους μεμονωμένους οργανισμούς και 

©
 T

ho
m

as
 E

in
be

rg
er

 / 
G

re
en

pe
ac

e



10  EUROPE'S PESTICIDE ADDICTION How Industrial Agriculture Damages our Environment EUROPE'S PESTICIDE ADDICTION  How Industrial Agriculture Damages our Environment  11 

προκειμένου να προληφθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος». Με άλλα λόγια, όπου εντοπίζονται 
κίνδυνοι πρέπει να γίνονται προστατευτικές δράσεις ακόμα και αν δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική 
βεβαιότητα σχετικά με αυτούς. Στην περίπτωση των φυτοφαρμάκων αρκετοί κίνδυνοι έχουν ήδη 
αποδειχθεί εκτενώς, κάτι που κάνει ακόμα πιο απαραίτητη την αυστηρή εφαρμογή της Αρχής της 
Προφύλαξης.

Αφήνοντας πίσω το φαύλο κύκλο των 
φυτοφαρμάκων
η μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία
Η υπερβολική εξάρτηση από χημικές εισροές, ειδικά από τα φυτοφάρμακα, μπορεί να οδηγήσει 
σε παράπλευρες βλάβες στα οικοσυστήματα ακριβώς επειδή οι ουσίες αυτές είναι σχεδιασμένες 
να επιδρούν τοξικά σε διάφορους οργανισμούς. Η χρήση φυτοφαρμάκων, ακόμα και σύμφωνα με 
τους κανονισμούς, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο μεμονωμένα είδη αλλά τελικά μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο ζωτικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων. Παραδόξως, οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν 
και τη φυσική καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών.

Τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση χημικών στην καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών 
είναι συχνά αυτο-τροφοδοτούμενα στο πλαίσιο των τρεχουσών γεωργικών πρακτικών. Η 

πραγματικά οικοσυστήματα. Μερικές ομάδες οργανισμών, όπως τα αμφίβια, δεν εκπροσωπούνται 
στις δοκιμές. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο εάν η ομάδα θανατηφόρων και υποθανατηφόρων 
επιπτώσεων που χρησιμοποιείται ως τελικό σημείο στις δοκιμές μπορεί πραγματικά να 
αντικατοπτρίσει το σύνολο των ενδεχόμενων επιπτώσεων, ενώ ορισμένες γνωστές και ενδεχομένως 
σημαντικές τοξικές επιπτώσεις απλά δεν αξιολογούνται καθόλου.

Τα μειονεκτήματα αυτής της διαδικασίας μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε σοβαρές συγκρούσεις 
συμφερόντων στα πλαίσια των αξιολογήσεων, καθώς ο αιτών (συνήθως η αγροχημική εταιρεία) είναι 
αυτός που πρέπει να εκτελέσει τις τυποποιημένες δοκιμές και να υποβάλει σχετική αναφορά. Επιπλέον, 
από τα αποτελέσματα των δοκιμών δημοσιεύονται μόνο οι περιλήψεις και όχι τα ολοκληρωμένα 
αποτελέσματα, τα οποία συχνά είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν αιτήματος. Αυτό καθιστά αδύνατο το 
σχολιασμό των αποτελεσμάτων ή την ανεξάρτητη επανάληψη των δοκιμών.

Για πολλές ουσίες, κυρίως για αυτές που υπάρχουν στην αγορά εδώ και πολύ καιρό, τα επιστημονικά 
δεδομένα μπορούν να βρεθούν σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Συχνά, τέτοιες έρευνες προσεγγίζουν 
διαφορετικά τις προβλεπόμενες δοκιμές, εξετάζοντας διαφορετικές επιπτώσεις και τελικά σημεία, ή 
διερευνούν πιο πολύπλοκα ερωτήματα σχετικά με τις υποθανατηφόρες και χρόνιες επιπτώσεις τους. 
Επιπλέον, μπορεί να διεξάγονται κάτω από λιγότερο τεχνητές συνθήκες. Σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ε.Ε., οι έρευνες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν στη διαδικασία έγκρισης. Ωστόσο, αυτό γίνεται 
σπάνια στην πραγματικότητα, καθώς τέτοιες έρευνες συνήθως δεν θεωρούνται συναφείς ούτε από 
τους αιτούντες ούτε από τις ρυθμιστικές αρχές. Η αδύναμη δικαιολογία για την απόρριψη των ερευνών 
αυτών συχνά είναι ότι δεν έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες. Το πρόβλημα 
έγκειται στο γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες συχνά είναι αδύνατο να αντιστοιχηθούν με έρευνες 
που προσεγγίζουν τις πραγματικές συνθήκες. Για παράδειγμα, οι έρευνες που γίνονται σε επιτόπιες 
συνθήκες (που είναι πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες σε σχέση με τις εργαστηριακές έρευνες 
που γίνονται στα πλαίσια ελεγχόμενων συστημάτων), συχνά αδυνατούν να ενταχθούν στις ισχύουσες 
τυποποιημένες διαδικασίες.

Είναι επίσης γεγονός ότι οι ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων είναι σχετικά 
πιο δύσκολο να αξιολογηθούν σε σχέση με τις «απλές» τοξικολογικές. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
αξιολογήσεις ακολουθούν μία τυποποιημένη διαδικασία αντί να χρησιμοποιούν «πραγματικά» 
στοιχεία. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την πρόβλεψη της συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων 
στο περιβάλλον και των επιπτώσεών τους με βάση μαθηματικά μοντέλα. Ωστόσο, έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι καταγεγραμμένες συγκεντρώσεις εντομοκτόνων στα χωράφια μπορεί να ξεπερνούν 
τις υπολογισμένες έως και κατά 78%. Επομένως, υπό αυτές τις συνθήκες τα μαθηματικά μοντέλα 
υποτιμούν σε μεγάλο βαθμό την πραγματική απειλή των φυτοφαρμάκων για τα οικοσυστήματα. 
Επιπλέον, μερικά φυτοφάρμακα παρουσιάζουν απροσδόκητες «συμπεριφορές» στο φυσικό 
περιβάλλον. Για παράδειγμα, χημικά που θεωρούνταν «ακίνητα» στο έδαφος ανιχνεύονται σε δείγματα 
νερού, στα οποία αρχικά δεν αναμενόταν ότι θα έφταναν. Τέλος, στην Ε.Ε. ο ίδιος ο έλεγχος παρουσιάζει 
σοβαρές ανεπάρκειες. Το φάσμα των φυτοφαρμάκων που εξετάζονται είναι πολύ περιορισμένο, ενώ 
φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στις ουσίες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., 
δηλαδή στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Πολλές ουσίες, ειδικά τα νεότερα φυτοφάρμακα όπως τα 
νεονικοτινοειδή, δεν ελέγχονται όσο εκτενώς θα έπρεπε δεδομένης της ευρείας χρήσης τους. Αυτό 
σημαίνει ότι οι κανονισμοί για τα φυτοφάρμακα προς το παρόν δεν αρκούν για να εκτιμηθεί σοβαρά το 
πλήρες φάσμα των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν όχι μόνο την προφανή αποτυχία της διαδικασίας έγκρισης των 
φυτοφαρμάκων της Ε.Ε., αλλά και τονίζουν τις σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή μίας από τις 
θεμελιώδεις αρχές του περιβαλλοντικού δικαίου της Ε.Ε., την «Αρχή της Προφύλαξης». Σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992, η Αρχή της Προφύλαξης προβλέπει 
ότι σε περίπτωση κινδύνων σοβαρής η αμετάκλητης ζημιάς «η έλλειψη πλήρους επιστημονικής 
βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή λήψης αποδοτικών μέτρων ©
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καλλιέργεια σχετικά λίγων ειδών και ποικιλιών, ουσιαστικά σε μονοκαλλιέργειες, αυξάνει την 
ευαισθησία τους σε ασθένειες από μύκητες αλλά και σε προσβολές από έντομα και ζιζάνια. Η 
έλλειψη ποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα (είδη, ποικιλίες, αμειψισπορά) ενισχύει την ανάπτυξη και 
τη συνεπακόλουθη πίεση από πάσης φύσεως επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή 
καταπολεμούνται με φυτοφάρμακα.

Για να επιλυθούν τα προβλήματα που προκαλεί η εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα, το τωρινό 
γεωργικό μοντέλο πρέπει να μετατοπιστεί ριζικά προς βιώσιμες και οικολογικές γεωργικές 
μεθόδους χωρίς τη χρήση χημικών. Τέτοιες μέθοδοι αξιοποιούν στο έπακρο τις λειτουργίες των 
οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της φυσικής καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών. 
Η ανάπτυξη και η επιλογή ανθεκτικών σε ασθένειες ποικιλιών βοηθά στη μείωση και ακόμα και την 
εξάλειψη των εντόμων και των μυκήτων. Η προσεκτικά σχεδιασμένη αμειψισπορά, καθώς και η 
διαφοροποίηση των γεωργικών συστημάτων και η χρήση διπλών ή πολυ-καλλιεργειών μπορούν 
να αυξήσουν σημαντικά τις σοδειές και να μετριάσουν τις υψηλές προσβολές από επιβλαβείς 
οργανισμούς. Η προστασία του εδάφους και η ενίσχυση της οργανικής του ύλης, ενισχύοντας 
παράλληλα τη γονιμότητά του, παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των προσβολών 
από επιβλαβείς οργανισμούς και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των φυτών. Τέλος, η 
αντικατάσταση των συνθετικών φυτοφαρμάκων ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία μέσω του βιολογικού 
ελέγχου, που χρησιμοποιεί τους φυσικούς εχθρούς για την καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών.

Η μετάβαση από ένα γεωργικό σύστημα με εντατική χρήση χημικών σε ένα βιώσιμο αγροτικό 
μοντέλο απαιτεί σημαντική πολιτική και οικονομική στήριξη. Μόνο με τη συστηματική εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών στήριξης θα έχουν τη δυνατότητα και θα ενθαρρυνθούν οι αγρότες 
στην πλειονότητά τους, να υιοθετήσουν βιώσιμες αγροτικές πρακτικές. Σήμερα, οι περισσότεροι 
αγρότες είναι μέρος ενός συστήματος που προωθεί την περαιτέρω εκβιομηχάνιση και την 
εξειδίκευση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συχνά παραβλέποντας τις σοβαρές οικονομικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που εμποδίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αγροτικών 
κοινοτήτων. Τα επαρκή οικονομικά κίνητρα είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να ξεκινήσει η στροφή 
προς τη βιώσιμη γεωργία. Δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογούμενων που 
ξοδεύονται για να στηριχτούν τα μη βιώσιμα συμβατικά αγροτικά συστήματα αλλά και η έρευνα και 
η ανάπτυξη αγροχημικών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της ταχείας ανάπτυξης 
και εφαρμογής των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, οι οποίες ωφελούν το περιβάλλον, τους 
καταναλωτές, τους παραγωγούς και τις αγροτικές κοινότητες.

Βασικά συμπεράσματα
•	 Το παρόν καταστροφικό μοντέλο βιομηχανικής γεωργίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση χημικών, 

ειδικότερα φυτοφαρμάκων.

•	 Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση φυτοφαρμάκων στην Ε.Ε. συνεχίζει να αυξάνεται.

•	 Τα φυτοφάρμακα βρίσκονται παντού στο περιβάλλον, μεταφέρονται με διάφορους τρόπους και μπορούν να 
βλάψουν οργανισμούς σε μεγάλη απόσταση από τα σημεία εφαρμογής τους.

•	 Η μόλυνση από τα φυτοφάρμακα οφείλεται σπάνια σε μία μόνο ουσία. Σε περιβαλλοντικά δείγματα βρίσκονται 
συνήθως μίγματα ή κοκτέιλ φυτοφαρμάκων.

•	 Η οξεία τοξικότητα των φυτοφαρμάκων είναι συνήθως η πιο προφανής βλαβερή επίπτωσή τους, αλλά υπάρχουν 
και πιο δυσδιάκριτες υποθανατηφόρες επιπτώσεις που περιλαμβάνουν διαταραχές στο ανοσοποιητικό και το 
ενδοκρινικό σύστημα, την ανάπτυξη, τον προσανατολισμό, το ζευγάρωμα ή τη συλλογή τροφής.

•	 Τα φυτοφάρμακα χάνουν το στόχο τους. Δεν αποτελούν ένα ακριβές εργαλείο που στοχεύει μεμονωμένους 
επιβλαβείς οργανισμούς, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε άλλους, συχνά «επωφελείς» 
οργανισμούς.

•	 Τα φυτοφάρμακα προκαλούν απώλειες στη βιοποικιλότητα, μειώνοντας τους πληθυσμούς πολλών οργανισμών 
στα γεωργικά οικοσυστήματα, ακόμα και ζώων όπως τα αρπακτικά πτηνά που βρίσκονται ψηλά στην τροφική 
αλυσίδα.

•	 Τα φυτοφάρμακα έχουν επίσης σοβαρές έμμεσες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, ανάμεσά τους τη διαταραχή 
της τροφικής αλυσίδας και την καταστροφή των βιότοπων. Συνδέονται επίσης με τη μείωση του πληθυσμού των 
ειδών πτηνών σε γεωργικές εκτάσεις και αρθρόποδων, τα οποία αποτελούν την τροφή πολλών οργανισμών.

•	 Τα φυτοφάρμακα μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά ορισμένες βασικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων, 
όπως η επικονίαση, η φυσική καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, ο καθαρισμός του πόσιμου νερού, η 
ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων και η γονιμότητα του εδάφους.

Η Ε.Ε. αποτυγχάνει να ελέγξει τα φυτοφάρμακα:

 o Οι «επιπτώσεις κοκτέιλ» από τα μίγματα φυτοφαρμάκων δεν αξιολογούνται τακτικά.

 o Οι δυσμενείς επιπτώσεις, ειδικά οι υποθανατηφόρες, συχνά παραβλέπονται, ακόμα και όταν   
  επηρεάζουν σημαντικούς επικονιαστές όπως οι μελιτοφόρες μέλισσες.

 o Αξιολογούνται μόνο οι δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων, όχι τα σκευάσματα που    
  χρησιμοποιούνται στην πράξη.

 o Οι διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος δεν αξιολογούνται επαρκώς, παρόλο που από   
  το 2009 αποτελούν κριτήριο για να απορριφθεί η έγκριση ενός φυτοφαρμάκου.

 o Η αξιολόγηση των υποθανατηφόρων επιπτώσεων είναι ανεπαρκής.

 o Η διαδικασία έγκρισης δεν είναι διαφανής και κυριαρχείται από πληροφορίες που    
  προέρχονται από τη βιομηχανία φυτοφαρμάκων, ειδικά όσον αφορά τις έρευνες που    
  χρησιμοποιούνται στη διεξαγωγή της.

 o Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται στις τυποποιημένες δοκιμές είναι συχνά «ισχυροί» και   
  επομένως δεν αντιπροσωπεύουν τους φυσικούς οργανισμούς.

 o Σε γενικές γραμμές δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανεξάρτητες έρευνες, παρόλο που συχνά   
  ανακαλύπτουν δυσδιάκριτες επιπτώσεις σε συγκεκριμένα είδη ή στο ευρύτερο περιβάλλον.

 o Η χρήση μοντέλων για την πρόβλεψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος από φυτοφάρμακα   
  υποτιμά την πραγματική συγκέντρωση φυτοφαρμάκων, παρόλο που η χρήση τους αποτελεί   
  αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας έγκρισης.

 o Για πολλά φυτοφάρμακα δεν προβλέπονται περιβαλλοντικοί έλεγχοι.

 o Απαιτείται ισχυρή πολιτική και οικονομική υποστήριξη για να προωθηθεί η μετάβαση    
  από το καταστροφικό βιομηχανικό σύστημα γεωργίας με εντατική χρήση χημικών σε ένα   
  μοντέλο βιώσιμης γεωργίας.
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Ένας μεγάλος όγκος επιστημονικών ερευνών που επιβεβαιώνεται από πολλές εμπειρικές 
μελέτες ήδη προσφέρει αδιάσειστες αποδείξεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
χρήσης φυτοφαρμάκων. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη για 
μετάβαση από τη χημική εξάρτηση της βιομηχανικής γεωργίας. 

Η εκτεταμένη παρουσία κατάλοιπων φυτοφαρμάκων στα οικοσυστήματα με τις γνωστές 
αλλά και άγνωστες μέχρι στιγμής επιπτώσεις τους, καθιστά σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να 
αποφύγουμε τους κινδύνους από τα φυτοφάρμακα είναι να καταργηθεί σταδιακά η χρήση 
τους στη γεωργία. 

Μη χημικές εναλλακτικές για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών είναι ήδη 
διαθέσιμες στους αγρότες, αλλά χρειάζονται την απαραίτητη πολιτική και οικονομική στήριξη 
ώστε να καθιερωθούν. Μόνο με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και τη μετατροπή των 
γεωργικών συστημάτων σε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές είναι δυνατή η αντιμετώπιση των 
σοβαρών οικολογικών και οικονομικών προβλημάτων που πλήττουν τη γεωργία.

 

Για να προχωρήσουν οι αναγκαίες αλλαγές πρέπει να υιοθετηθούν κατά 
προτεραιότητα τα εξής μέτρα:

1. Διακοπή του φαύλου κύκλου της χρήσης φυτοφαρμάκων. 
Ένα σημείο  κλειδί είναι η εστίαση στη λειτουργική αγρο-βιοποικιλότητα. Η χρήση 
φυτοφαρμάκων στη γεωργία μπορεί να αντικατασταθεί από την επιλογή ανθεκτικών 
ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, την εφαρμογή συστημάτων 
αμειψισποράς, τη διαφοροποίηση των γεωργικών συστημάτων σε επίπεδο αγρών και τοπίων, 
τη βελτίωση των μεθόδων για τη διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους και την εφαρμογή 
βιολογικού ελέγχου για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών.

2.  Διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των κανονισμών για τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων. 
Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
συγκεκριμένα μέτρα και να θέσουν στόχους που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων.

3.   Αναθεώρηση των ρυθμιστικών ελέγχων για την αξιολόγηση των κινδύνων 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων. 
Ειδικότερα, πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις που έχει η έκθεση σε κοκτέιλ χημικών 
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Για τις δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων, τα 
συγκεκριμένα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στο χωράφι πρέπει να υπόκεινται 
σε ελέγχους και αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση. Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν 
η ανεξάρτητη επιστημονική βιβλιογραφία στις διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων και να 
δημοσιεύονται όλες οι έρευνες και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση.

4.  Στροφή στη βιώσιμη γεωργία χρειάζεται πολιτική και οικονομική 
υποστήριξη. 
Η δημόσια έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί σε βιώσιμες αγροτικές πρακτικές, ενώ η βελτίωση 
των φυτών πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγροτών που εφαρμόζουν πρακτικές 
βιώσιμης γεωργίας, παρέχοντας ανθεκτικές και τοπικά προσαρμοσμένες ποικιλίες σε 
συνεργασία με τους ίδιους τους αγρότες.

5.  Κατάργηση των επιδοτήσεων που προωθούν τη διατήρηση και την 
ενίσχυση των βιομηχανικών αγροτικών πρακτικών. 
Δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογούμενων χρησιμοποιούνται για να 
συντηρηθεί ένα προβληματικό σύστημα που συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομία. Αντ’ αυτού, οι κρατικές επιδοτήσεις πρέπει να 
στηρίξουν τους αγρότες ενισχύοντας την εφαρμογή αγροτικών μεθόδων φιλικών προς το 
περιβάλλον. Αυτό σημαίνει επίσης μία ριζική αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) της Ε.Ε. καταργώντας σταδιακά τις επιδοτήσεις που προωθούν καταστροφικές για 
το περιβάλλον πρακτικές και θέτοντας ως προϋπόθεση για τις επιδοτήσεις αγροτικής 
ανάπτυξης, την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών μεθόδων.

6.  Σταδιακή κατάργηση των συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων με 
προτεραιότητα τα χημικά με ιδιαίτερα επιβλαβείς ιδιότητες. 
Αυτό σημαίνει την απαγόρευση των φυτοφαρμάκων που απειλούν τις μέλισσες, που είναι 
καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα και τοξικά για την αναπαραγωγή, που διαταράσσουν το 
ορμονικό σύστημα (ενδοκρινικοί διαταράκτες) καθώς και τις νευροτοξικές ουσίες.

7.  Εισαγωγή φορολογικών μέτρων που αποθαρρύνουν τη χρήση 
φυτοφαρμάκων και προωθούν την εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών 
πρακτικών.

 

Συστάσεις
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