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DE CE PESTICIDE?

 În secolul XX a avut loc revoluția verde și oamenii de știință au descoperit 

că fertilizarea plantelor stimulează creșterea acestora și astfel rezultă recolte 

mai bogate. Toate aceste schimbări au condus la un conținut mai scăzut de 

minerale și vitamine a plantelor.

 Invențiile din secolul XX, care au inclus apariția frigiderului, a mijloacelor de 

transport de mare viteză, agricultura mecanizată și pesticidele toxice au 

schimbat radical producția și distribuția alimentelor în lume. Consumatorul 

de astăzi poate să consume o varietate de alimente din alte țări, însă
transportul și depozitarea acestora duce la pierderea prospețimii și a 

vitaminelor și mineralelor.



CE SUNT PESTICIDELE?

 Pesticidele sunt produse chimice (exceptând medicamentele) folosite 
pentru combaterea dăunătorilor plantelor și a produselor agricole 

depozitate, precum și pentru combaterea vectorilor biologici ai bolilor 

omului și animalelor. 

 insecticidele

 erbicidele

 fungicidele

 substanţe cu o toxicitate ridicată



PESTICIDE



PESTICID BUN?

 La nivel mondial extinderea utilizării pesticidelor continuă să crească mai 

bine de jumătate de secol. S-a observat însă o creștere a utilizării lor în țările 

în curs de dezvoltare și scădere în țările dezvoltate. 

 Un pesticid ideal ar trebui să aibă un spectru restrâns de acțiune, care să
elimine doar organismele dăunătoare culturilor verzi, fără alte efecte nocive. 

Ideal ar fi să aibă o descompunere rapidă, chimică sau biologică, în produse 

care nu au efecte negative asupra proceselor sistemelor biologice. Nu 
trebuie să fie mobil și să se răspîndească în mediul înconjurător. 

 Însă un astfel de pesticid NU EXISTĂ. O mare parte dintre ele au un spectru 
larg de acțiune, sunt greu degradabile, sau se descompun în categorii de 

produse care sunt mult mai toxice decît însăși pesticidul folosit inițial. 



DE CE SE FOLOSESC PESTICIDELE ÎN AGRICULTURĂ?

 Insectele pot transmite omului un număr mare de boli care sunt foarte 

periculoase, ca de exemplu – tifos. La fel prin intermediul acestora este 
transmisă și infecția malaria. 

 În ceea ce privește plantele, volumul de pierderi anuale a culturilor 

agricole din cauza dăunătorilor se estimează a fi egal  aproximativ cu o 

treime. Există 200 specii de insecte care pot cauza daune enorme și 
pierderi considerabile în agricultură. 



UTILIZAREA EXCESIVĂ A PESTICIDELOR

 Pentru a nu dăuna sănătăţii omului şi animalelor, prin infiltrarea lor excesivă în 

alimentaţie, pesticidele trebuie folosite în agricultură în cantităţile şi în 

combinaţiile prevăzute de organismele internaționale. 

 Cu toate acestea, cantitatea reziduurilor de pesticide în alimentaţie poate 

atinge şi cote mai mari, în funcţie de anumiţi factori cum ar fi tipul şi 
cantitatea de substanţe chimice folosite, factorii naturali (cantitatea de 

precipitaţii, vântul, expunerea la soare), procesele prin care trec 

alimentele, condiţiile de depozitare etc.

 DDT-ul (Diclor-Difenil-Tricloretan) este nociv chiar dacă este folosit în 
cantităţi reduse. 



UTILIZAREA PESTICIDELOR - RISCURI

 Dezvoltarea rezistenței la pesticide după un timp mai îndelungat de 
utilizare. 

 Impactul și dezechilibrul asupra agriculturii și sănătății umane cauzat de 
proprietățile unor pesticide de a se acumula și a contamina diferite 
compartimente ale mediului. 

 Apariția unor boli la om și animale

 Organizaţia Mondială a Sănătăţii atrage atenţia asupra faptului că, în 
fiecare an, sunt înregistrate, în medie, 3 milioane de cazuri de otrăvire cu 
pesticide şi se produc peste 220.000 morţi, cu precădere în ţările aflate în 
curs de dezvoltare. 

 Mai mult, dintre toate persoanele, copiii sunt cei mai afectaţi de efectele 
nocive ale acestor substanţe chimice, chiar şi o cantitate redusă de 
pesticide afectându-le organismul fragil.



BOLI LA OM ȘI ANIMALE

 DDT-urile - pot provoca boli cronice și cu risc de cancer mamar ;

 Heptaclorul - este o substanță cancerigenă care afectează sistemul imunitar 

;

 Aldrinul – provoacă dureri de cap, grețuri, vomă, contracții musculare, 

spasme și convulsii ;

 Endrinul – acțonează asupra sistemului nervos al omului ;

 Hexaclorbenzenul – are efecte nocive asupra sistemului reproductiv ;

 Dioxinele și furanii – substanțe cancerigene pentru om. La animale acestea 

provoacă reducerea fertilității, defecte genetice și mortalitatea embrionilor.



CARE SUNT ALIMENTELE CEL MAI UŞOR DE 

CONTAMINAT?

 carnea de vită, de porc, carnea de pui şi de peşte;

 laptele, brânza, untul şi alte lactate;

 căpşunile, cireşele, zmeura – conform studiilor, 90% dintre căpşunile supuse 
testelor de verificare a nivelului de pesticide conţineau reziduuri cu mult 
peste limita admisă, iar situaţia este asemănătoare şi în cazul zmeurei şi a 
cireşelor;

 merele şi perele sunt adesea contaminate cu un tip de pesticide 
identificate ca fiind neurotoxine – afectează creierul;

 roşiile şi cartofii;

 spanacul – conform FDA, spanacul conţine cea mai periculoasă
combinaţie de chimicale şi la nivelurile cele mai îngrijorătoare;

 cafeaua – cultivată în ţări unde nivelul de pesticide folosit în agricultură nu 
este reglementat ori unde reglementările nu se aplică, 

 piersicile, nectarinele, strugurii, ţelina;

 ardeii graşi. 



CE PUTEM FACE?

Pentru a ne proteja de efectele nocive ale substanţelor chimice regăsite în 

alimentaţie, ar trebui să optăm pentru hrana organică sau să ne cultivăm noi 

înşine legumele şi fructele. Alte modalităţi de a reduce expunerea la 

substanțele chimice folosite în agricultură sunt:

 spălarea temeinică a fructelor şi legumelor şi decojirea acestora,

 eliminarea grăsimii de pe carne, fiindcă majoritatea pesticidelor sunt 

solubile în grăsime,

 gătirea alimentelor şi mai ales a cărnii în mod corespunzător,

 consumarea de alimente variate – ouă, tofu, nuci – pentru a reduce riscul 

expunerii la bacteriile rezistente la antibiotice, pesticide, hormoni şi la alte 

chimicale utilizate în agricultură.



3 METODE EFICIENTE DE ELIMINARE A PESTICIDELOR

Consumă produse organice, dacă ai această posibilitate. Cumpără alimente 
de sezon, de la producătorii locali, pentru că șansele să fii expus la pesticide 
sunt ceva mai mici.

 Sarea de mare. Dacă adaugi o lingură de sare de mare într-un vas cu apă și 
lași acolo pentru câteva minute alimentele, pesticidele din fructe și legume 
se vor reduce considerabil.

 Bicarbonatul de sodiu. Freacă bine cu bicarbonat coaja tare a fructelor și 
legumelor și spală-le apoi cu apa din abundență. Gustul nu va suferi nicio 
modificare.

 Oțetul și sucul de lămâie. Amesteci o lingură de bicarbonat de sodiu cu o 
lingură de oțet sau suc de lămâie, peste care adaugi o cană cu apă. 
Pulverizezi soluția peste fructe și legume, o lași să acționeze timp de 5-10 
minute, apoi le pui sub un jet de apă.



CHIAR AVEM NEVOIE DE PESTICIDE?



CHIAR AVEM NEVOIE DE PESTICIDE?


