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Abstract. Pesticides are synthesized or naturals chemical compounds 
used for prevention and fighting of  all factors that harm the crops. 

Thus, new generations of compounds with less toxic action and smaller 
adverse effects on the environment have been developed, different formulas with 
important toxic and mutagenic-carcinogenic effects are still used. 

Accumulation of these substances in the environment and foods and 
their impact represents a major problem of the present times.  

 
În categoria pesticidelor intră un număr de compuşi chimici naturali sau de  

sintetiză utilizaţi în agricultură: erbicide, insecticide, fungicide, bactericide, 
rodenticide, nematocide, acaricide etc. 

Răspândirea acestor compuşi, folosiţi pentru prevenire sau combatere, 
afectează mediul înconjurător (datorită fie utilizării propriu-zise, fie propagării 
accidentale). În final se ajunge la contaminarea produselor alimentare, care 
afectează sănătatea oamenilor sau animalelor şi creează probleme pe termen lung 
(Williams, P., şi colab, 2000).  

Utilizarea de produse cu rol de pesticide este menţionată cu mult timp în 
urmă (Plinius menţiona utilizarea arsenicului împotriva insectelor), totuşi primele 
pesticide industriale au apărut la  sfârşitul secolului al XIX-lea, compuşi pe baza 
de sulfat de cupru şi de fier (utilizate împotriva speciilor de Phytophtora) 
(Roudaut, R., 1999, Periquet, A., 1986) În prezent s-a ajuns ca peste 6×106  de 
compuşi chimici să fie sintetizaţi şi peste 60000 să fie utilizaţi în mod curent. 
Începând cu anii 1950-1960, au început însă să apară primele semne de întrebare 
privind utilizarea acestora, când s-a observat efectul negativ al unora dintre ele 
asupra organismelor vii (Moriarty, F., 1983).  

În cursul timpului au apărut permanent noi generatii de pesticide, cu 
structură chimica tot mai complexă şi cu tot mai mare eficacitate fitosanitară. 
Astfel, în jurul anilor 1900 se foloseau sulfaţii de cupru şi de fier, până în 1940-
1950 au apărut organomercuricele, insecticidele organoclorurate şi 
organofosforice, apoi până în 1980-1990 au apărut cei mai mulţi dintre derivaţii 
actuali (Roudaut, R., 1999; Periquet, A., 1986). 

Unul dintre cele mai importante şi controversate insecticide este DDT-ul. 
Menţionat prima dată de O. Zeidler în 1874, abia începând cu anul 1944 a fost 
utilizat ca insecticid, pe bază cercetărilor făcute de P. Müller. Literatura 
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menţionează numeroasele utilizări ale acestuia, făcând referire atât la cel de-al II-
lea Război Mondial, cât şi la maladii transmise de insecte, cu ajutorul lui 
salvându-se numeroase vieţi omeneşti in zonele afectate. Însă, la fel ca în cazul 
tuturor compuşilor sintetizaţi utilizaţi, s-au observat şi efectele negative ale 
acestuia. Astfel, DDT-ul interferează cu metabolismul calciului, ceea ce explică 
scăderea numărului păsărilor în zonele tratate cu mari cantităţi de DDT, având în 
vedere compoziţia cojii oului în care predomină compuşi ai calciului. Chiar în 
cantităţi foarte mici interferă cu creşterea planctonului şi reproducerea 
crustaceelor. Preluat din mediu este concentrat în ţesutul adipos, fiind astfel 
posibilă concentrarea în lanţul trofic. Un alt aspect negativ al DDT-ului este 
persistenţa în mediu pe o perioadă îndelungată. Deşi a salvat multe vieţi, efectele 
nedorite asupra mediului au dus la interzicerea utilizării lui încă din 1972 în 
Statele Unite (Hill, J.W., 1988; Alloway, B.J., Ayres, D.C., 1997; Periquet, A., 1986).  

Ulterior a fost interzisă şi utilizarea altor pesticide (aldrin si dieldrin în 
1983), care pot persista perioade îndelungate în sol, în funcţie de temperatură, 
ploi, tipul de sol etc. De exemplu, timpul de înjumătăţire pentru dieldrin este de 3 
ani, pentru aldrin de 1-4 ani, metilparation 1,5 luni, dimetoat 4 luni, în timp ce 
pentru DDT este de 8 ani (Alloway, B.J., Ayres, D.C., 1997; Popa, G., 1986). 

Restricţia şi chiar interzicerea unor insecticide clorurate a determinat 
creşterea cantităţilor utilizate de compuşi organofosforici, între care se enumeră: 
malation, paration, diazinon. Compuşii organofosforici sunt însă mult mai toxici 
pentru mamifere. De exemplu, parationul este de 20 de ori mai toxic pentru 
şobolani decât DDT-ul (Hill, J.W., 1988; Watson, D., 2001). Astfel, din cauza 
toxicităţii acute ridicate, pesticidele organofosforice  au fost înlocuite ulterior cu 
alţi compuşi – piretroizi, despre care s-a considerat o vreme ca ar fi mai puţin 
dăunători pentru mediu şi om (Watson, D., 2001; Williams, P., 2000). 

O altă categorie de compuşi care s-au folosit tot mai intens după 
interzicerea DDT-ului sunt carbamaţii: carbaril, carbofuran, aldicarb etc. 
Carbarilul are o toxicitate scăzută pentru mamifere, însă carbofuranul şi aldicarbul 
au toxicitate similară cu cea a parationului. Se descompun rapid în mediu, însă 
carbarilul, cel mai utilizat, este foarte toxic pentru albine (Hill, J.W., 1988). 

Pe de altă parte, pentru îndepărtarea concurenţei dintre culturi şi buruieni s-
au folosit erbicidele. De exemplu, 2,4-D şi 2,4,5-T au fost intens utilizate în 
războiul din Vietnam (agentul Orange), observându-se mai târziu efectele puternic 
carcinogene şi teratogene (provocând malformaţii la nou-născuţi), cauzate însă de 
substanţe contaminate ale erbicidelor denumite dioxine, care de fapt sunt compuşi 
cloruraţi. Artrazinul şi paraquatul au fost utilizate pentru combaterea diferitelor 
buruieni sau chiar pentru distrugerea ierburilor pe terenuri necultivate ( Hill, J.W., 
1988). 

Pesticidele sunt greu de clasificat, din cauza heterogenităţii lor. În afara 
clasificării generale, în funcţie de acţiunea lor, mai pot fi clasificate şi în funcţie 
de modul de penetrare a ţintei. Din acest punct de vedere, insecticidele sunt de 
contact, de ingestie (sau de inhalare) şi sistemice. Erbicidele pot fi de contact, de 
translocare internă, reziduale, etc. Modul de actiune asupra  ţintei poate fi total 
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sau selectiv. După activitatea biologică distingem pesticide cu acţiune fizică, 
fiziologică sau biochimică. Acţiunea acestora poate fi preventivă (profilactică) sau 
curativă (terapeutică) etc (Periquet, A., 1986). 

Dintre pesticidele utilizate, unele sunt persistente, reziduurile lor 
acumulându-se în soluri, apă şi produse vegetale. Astfel, analiza solurilor agricole 
din ţara noastră au evidenţiat şi concentraţii maxime de 9,543 ppm şi 9,113 ppm 
HCH, faţă de limita admisă de 0,100 ppm. Dimensionarea cantităţii reziduale şi a 
persistenţei de durată în soluri depinde de natura chimică a substanţei aplicate, 
precum şi de două proprietăţi care exprimă capacitatea acesteia de a fi 
metabolizată: biodegradabilitatea şi respectiv recalcitranţa moleculară (rezistenţa 
moleculei chimice la metabolizare).  

Din punct de vedere al remanenţei în sol, pesticidele se pot clasifica în: 
- foarte stabile, care persistă peste 18 luni (organo-cloruratele şi 

pesticidele care conţin metale); 
- stabile, până la 18 luni (compuşii ureici şi triazinele); 
- moderat stabile, până la 12 luni (derivaţii amidici şi derivaţii acidului 

benzoic); 
- nestabile, până la 6 luni (erbicidele fenoxiacetice, toluidinele); 
- care dispar repede, până la 3 luni (erbicidele carbamice) (Rusu, M., 

2005). 
Se preferă folosirea unor pesticide cu conţinut de substanţă activă cât mai 

eficient, dar care să se epuizeze din mediul de combatere cât mai repede, respectiv 
să se descompună de la un tratament la altul fără acumulări de reziduuri poluante. 
(Rusu, M., 2005). Durata menţinerii active a unui pesticid depinde de o serie de 
factori de degradare: prezenţa microorganismelor, caracteristicile fizico-chimice 
ale mediului (pH, umiditate) etc.(Popa, G., 1986). 

R. Roudaut (1999) menţionează câteva valori ale LMR (limita reziduală 
maximă) în unele legume, pentru câteva substanţe active pesticide mai utilizate: 
carbofuran 0,2 mg/kg în conopidă şi 0,3 mg/kg în morcovi; deltametrin 0,5 
mg/kg în spanac şi 0,2 mg/kg în fasole; lindan 2 mg/kg în legume de frunze şi 0,1 
mg/kg în morcovi (Popa, G., 1986 menţionează că lindanul se poate acumula în 
morcovi până la valori de 4,45 mg/kg); iprodion 10 mg/kg în salată şi 1,0 mg/kg 
în andive. Codex Alimentarius menţionează pentru salată un număr de 25 de 
substanţe active cu LRM respective (mg/kg) (tab.1), iar pentru tomate 
menţionează LRM pentru 60 de substanţe active (tab.2). 

Aplicarea necontrolată a îngrăşămintelor şi pesticidelor sau cultivarea 
plantelor pe soluri anterior poluate determină apariţia atât a unor dereglări de 
nutriţie, cât şi a unor fenomene ireversibile care afectează calitatea, compromit 
producţia sau determină acumularea în recolte a unor substanţe peste limitele 
admise. Pesticidele stabile pătrund mai uşor în produsele agricole cultivate pe 
soluri nisipoase decât pe cele bogate în humus, din cauza fixării acestora la 
componenta organică a solului. Astfel, în cazul utilizării unui pesticid trebuie 
avute în vedere: doza fără efect, doza zilnică tolerată, cantitatea reziduurilor 
tolerabile, limita reziduurilor, limita maximă admisibilă, doza zilnică acceptabilă 
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pentru individ, nivelul de toleranţă, limita maximă de contaminare admisă şi doza 
maximă zilnică admisă pentru om (Rusu, M., 2005). 

Deşi au apărut tot mai noi generaţii de compuşi cu acţiune relativ mai puţin 
nocivă şi cu efecte mai puţin adverse faţă de mediul ambiant, persistă încă 
utilizarea unor formule cu important efect toxic şi potenţial mutagen-carcinogenic 
în mare parte datorită eficienţei lor tehnologice. 

 
 

Tabelul 1 
Limita Reziduală Maximă (LRM) exprimată în  mg/kg pentru pesticidele  

(substanţă activă) determinate în salată (după Codex Alimentarius, 2006) 
 

Nr. 
crt. Denumire pesticid LRM în salată 

(mg/kg) 
1. Ionul bromură 100
2. Clorpirifos-metil 0,1
3. Cicloxidim 0,2
4. Cipermetrin  2
5. Ciprodinil  10
6. Ciromazin  5
7. Diazinon  0,5
8. Diclofluanid 10
9. Dimetoat  2
10. Ditiocarbamaţi  10
11. Endosulfan  1
12. Etoprofos  0,02
13. Fenvalerat 2
14. Imidacloprid 2
15.  Iprodion  10
16.  Metalaxil 2
17. Metomil  5
18. Metoxifenozid  15
19. Permetrin 2
20. Pirimicarb 1
21. Procimidon 5
22. Propamocarb 10
23. Tolclofos-metil 2
24. Tolilfluanid  15
25. Vinclozolin 5

 
Acumularea acestor substante în mediul natural şi în alimente, precum şi 

impactul produs, constituie o preocupare majoră a prezentului. Agenţiile naţionale 
şi internaţionale, FAO (Food and Agriculture Organization), WHO (Word Health 
Organization), EPA (Environmental Protection Agency) şi FDA (Food and Drug 
Administration din SUA) au adoptat standarde şi încearcă să monitorizeze 
utilizarea pesticidelor (Nunnelley Hamilton, Eva May, Noss Whitney, Eleonor, 
Sienkiewicz Sizer, Frances, 1988). 

Căile de contaminare a produselor alimentare cu pesticide sunt multiple, un 
rol important avându-l atmosfera, apa şi solul. Numărul de tratamente cu 
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pesticide, doza şi epoca de aplicare, modul de administrare (pulberi, emulsie, 
aerosoli), tipul de plantă, dimensiunile şi gradul de maturitate al fructelor, natura 
suportului, condiţiile climatice, intervalul de la ultima aplicare şi recoltare, 
influenţează, de asemenea, cantitatea acumulată în plante (Popa, G., 1986). 

 
 

Tabelul 2 
Limita Reziduală Maximă (LRM) exprimată în mg/kg pentru  pesticidele  

(substanţă activă) determinate în tomate (după Codex Alimentarius, 2006) 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
pesticid 

LRM în 
tomate 
(mg/kg)

Nr. 
crt. Denumire pesticid 

LRM în 
tomate 
(mg/kg) 

1. Abamectin 0,02 31 Fenbutatin Oxid 1 
2. Amitraz 0,5 32 Fenpropatrin 1 
3. Azinfos-metil 1 33 Fenvalerat 1 
4. Benalaxil 0,5 34 Hexitiazox 0,1 
5. Bitertanol 3 35 Imidacloprid 0,5 
6. Ionul bromură 75 36 Iprodion  5 
7. Buprofezin 1 37 Malation 0,5 
8. Captan 15 38 Metalaxil 0,5 
9. Carbaril 5 39 Metidation 0,1 
10. Carbendazim 0,5 40 Metoxifenozid  2 
11. Clorotalonil 5 41 Miclobutanil 0,3 
12. Clorpirifos 0,5 42 Oxamil 2 
13. Clorpirifos-metil 0,5 43 Penconazol 0,2 
14. Cletodim 1 44 Permetrin 1 
15.  Ciflutrin 0,5 45 Piperonil butoxid 2 
16.  Cipermetrin  0,5 46 Pirimicarb 1 
17. Ciprodinil  0,5 47 Procimidon 5 
18. Ciromazin  0,5 48 Profenofos 2 
19. Deltametrin 0,3 49 Propamocarb 1 
20. Diazinon  0,5 50 Propargit 2 
21. Diclofluanid 2 51 Piretrine 0,05 
22. Dicofol 1 52 Quintozen 0,02 
23. Dimetoat  1 53 Spinosad 0,3 
24. Dinocap 0,3 54 Tebuconazol 0,2 
25. Ditiocarbamaţi  2 55 Tebufenozid 1 
26. Endosulfan  0,5 56 Tolilfluanid 3 
27. Etefon 2 57 Triadimefon 0,2 
28. Etoprofos  0,01 58 Triadimenol 0,5 
29. Famoxadon 2 59 Triforin 0,5 
30. Fenamifos 0,2 60 Vinclozin 3 
 
Lumea vegetală conţine un număr mare de molecule care au permis 

plantelor să se protejeze împotriva dăunătorilor naturali, molecule care se pare că 
ar avea efecte insecticide, fungicide sau erbicide, şi care pot fi utilizate în locul 
compuşilor sintetizaţi (Regnault-Roger, Catherine, Philogene, B., Vincent, C., 2002). 
De exemplu, piretrinoizii (extraşi din Chrysanthemum cinerariaefolium) au fost 
considerati de adepţii agriculturii biologice drept produse naturale nepoluante, 
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care puteau înlocui alte insecticide mai toxice şi cu timp de remanentă mai mare 
(Ionescu, A., 1982; Alloway, B.J., Ayres, D.C., 1997; Williams, P., 2000). 

S-a încercat şi obţinerea unor molecule similare celor naturale vegetale, 
acestea din urma fiind greu de extras şi puţin stabile la căldură şi lumină (Roudaut, 
R. 1999). Problema care se pune este însă apariţia de noi generaţii de agenţi 
patogeni  sau de insecte rezistente la anumite pesticide. 

Dupa statisticile FAO (2004), în România, în anul 2000 s-au folosit 
(calculat ca substanţă activă) 4318 mii tone fungicide şi bactericide, 3869 mii tone 
erbicide şi 1239 mii tone insecticide.  

În 2001, cantităţile utilizate au scăzut la 2800 mii tone pentru fungicide şi 
bactericide, respectiv 1110 mii tone pentru insecticide. În schimb, cantitatea de 
erbicide a crescut la 3960 mii tone.  
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