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REZIDUURILE  PRODUSELOR  DE  UZ  FITOSANITAR  ÎN  
PRODUSE VEGETALE  ȘI  PROTECȚIA  

CONSUMATORULUI 
 

 
Siguranța alimentară, “Food Safety” se referă la asigurarea 

protecției sănătății umane, iar obiectul este reprezentarea intereselor 
consumatorilor vizavi de produse recoltate respectiv  de alimente. 
Politica europeană privind siguranța produselor alimentare are la 
bază conceptul “de la fermă până la masa consumatorului“ o 
abordare holistică care integrează fiecare frază pe axa verticală 
începând de la sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor până la 
masa consumatorului. În tematica abordată de noi ne interesează 
aspectele fitosanitare, respectiv cum contribuie produsele 
fitosanitare (sinonim, produse de protecția plantelor, pesticide 
agricole) utilizate în combaterea buruienilor, bolilor sau 
dăunătorilor la siguranța alimentară. În această privință trebuie să 
urmărim sistemul de autorizare a produselor în Uniunea Europeană 
în care primordial este ca produsele să nu dăuneze sănătății și 
mediului înconjurător, iar eficacitatea, respectiv acțiunea lor față de 
organismele țintă (buruieni, boli sau dăunători) să fie cât mai 
eficientă, dar a trecut pe locul doi. Această evoluție în gândire și 
concepție a necesitat un timp. 

 
Dacă în prima etapă la descoperirea produselor fitosanitare 

în prim plan a stat eficacitate, în timp s-au constatat și efectele 
secundare a acestor produse, efecte care se referă la toxicitatea 
produselor, persistența lor în organismul uman sau animal, 
persistența lor în mediul înconjurător și influența lor asupra 
organismelor. O primă cotitură în concepția produselor fitosanitare 
a fost apariția în anul 1962 a cărții lui Rachel Carson “Silent Spring”. 
Cartea a declansat un șoc, în ea, autoarea a arătat pe înțelesul  
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tuturor ce urmări poate avea utilizarea abuzivă de pesticide. 
Exemplul principal, insecticidele persistente din clasa 
hidrocarburilor clorurate care atinseseră apogeul în acea perioadă, 
precum: aldrin, chlordane, DDT, dieldin, endrin, heptachlor, 
toxaphen, azi cu toții încadrați în POP (persistent organic 
pollutants) și interzise de Convenția de la Stockholm (1972), vezi și 
Directiva 2006/507/CE. 

 
Aceste semnale de alarmă au arătat că nu este suficientă 

cunoașterea acțiunii produselor fitosanitare asupra organismului 
țintă (în cazul insecticidelor, dăunătorul din agricultură) ci și 
actiunea lor secundară. 

 
Pentru a spori siguranța alimentară în anul 1985, la cea de a 

23-a conferință,  FAO a elaborat și aprobat Codex-ul  internațional 
de conduită pentru distribuția și aplicarea pesticidelor 
(International Code of Conduct on Pesticide Management) revizuit 
de mai multe ori (în anii 1989, 2002), ultima revizuire fiind anul  
2013. Articolele 4 și 5 ale acestui document internațional se ocupa 
cu testarea pesticidelor și reducerea riscului pentru sănătatea omului 
și a mediului înconjurător. Pe de o parte se așteaptă de la industria 
producătoare să efectueze investigații și cercetări cu privire la 
reziduuri în culturile agricole în concordanță cu “Codexul 
alimentarius” și după directivele FAO pentru a crea o bază de date 
pentru stabilirea limitelor maxime admise în produsele recoltate și 
pe de altă parte de la guvern de a stabili un program de supraveghere 
a reziduurilor de produse de protecție a plantelor în produsele 
recoltate pentru a asigura protecția consumatorului și sănătatea 
populației. 

 
În prezent această concepție este ancorată în Regulamente și 

Directive Europene, dintre care amintim: Regulamentul (CE)  
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Nr. 1107/2009, privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de 
acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, 
transpusă prin Ordonanța de urgență  nr. 34 / 27.iunie 2012 
(Stabilirea cadrului institutional de acțiune în scopul utilizării 
durabile a pesticidelor pe teritoriul României).  

 
 Ce sunt reziduurile și de ce se stabilesc niște limite?   
 
 Atunci când protejăm culturile de atacul unor dăunători sau 

boli, sau dacă dorim să stârpim buruienile care ne invadează 
culturile, utilizăm produse de protecția plantelor (sau produse de uz 
fitosanitar). Aceste produse utilizate în protecția plantelor pot lăsa 
niște urme (reziduuri) pe sau în plantă, urme care nu se pot 
îndepărta prin simpla spălare. Acestea se descompun în timp prin 
acțiunea razelor solare sau prin metabolizare. Regulamentul (CE) 
1107/2009 stabilește și definiția pentru „reziduuri”.  

 
Reziduuri înseamnă una sau mai multe substanțe 

prezente, în sau pe plantă sau produse vegetale, produse de 
origine animală comestibile, apă potabilă sau existentă în altă 
parte în mediu, rezultate din utilizarea unui produs fitosanitar, 
inclusiv metaboliți (produse de degradare ale acestora).   

 
Metaboliții se pot forma în interiorul organismului sau în 

mediu. Un metabolit este considerat relevant, dacă are proprietăți 
comparabile cu cele ale substanței active (substanța mamă), sau 
dacă prezintă un risc superior sau comparabil cu substanța-mamă, 
sau are proprietăți toxicologice considerate inacceptabile. Pentru 
metaboliții relevanți se stabilesc de asemenea, măsuri de reducere a 
riscurilor.  
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Produsele utilizate în protecția plantelor au o toxicitate mai 
mult sau mai puțin ridicată, astfel și aceste reziduuri sunt mai 
periculoase sau mai puțin periculoase. Sarcina autorităților este să 
protejeze consumatorii, astfel trebuie să ia toate măsurile ca aceste 
reziduuri să nu afecteze sănătatea oamenilor și în special al copiilor 
sau persoanelor în etate care sunt mai sensibili, mai vulnerabili, la 
aceste urme decât o persoană sănătoasă în floarea vârstei. 

 
Astfel, înainte de a permite utilizarea unui produs pentru 

protecția plantelor, autoritățile trebuie să se convingă, dacă acel 
produs lasă reziduuri pe sau în plantă, în produsele recoltate, și dacă, 
în ce măsură afectează aceste reziduuri sănătatea. Dacă reziduurile 
prezintă un risc pentru sănătate, trebuie să se ia niște măsuri pentru 
a preîntâmpina aceste riscuri. Măsurile care se iau se referă la 
stabilirea unei valori pentru aceste reziduuri care preîntâmpină orice 
risc pentru sănătate, și/sau la stabilirea unui “timp de pauză” adică a 
unui interval de timp obligatoriu între ultimul tratament aplicat și 
momentul recoltării, respective a momentului când se 
comercializează și ajunge la consumator sau la procesatorul din 
industria alimentară. 

 
Reziduurile se exprimă în mg/kg produs, adică în mg/kg 

fruct proaspăt sau mg/kg de legume proaspăt recoltate. În 
Comunitatea Europeană reziduurile sunt reglementate și stabilite 
prin “REGULAMENTUL (CE) 396/2005 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 25 februarie 2005, privind 
conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de 
pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală”. 
Regulamentul se aplică direct, nu necesită transpunerea în legislația 
națională. Bineînțeles că acest regulament este completat din când 
în când, atunci când apar substanțe active noi, sau când apar date noi. 
Limitele maxime admise (LMA) se stabilesc pentru substanțe active 
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și/sau pentru metaboliții relevanți ai substanțelor active, nu pentru 
produse comerciale și se exprimă în mg/kg produs. Un exemplu: 
într-un kg de grâu este permis 0,1 mg de imidacloprid. 

 
Desigur, în Comunitatea europeană se ține cont și de LMA 

stabilite de Organizația mondială a sănătății (WHO) și de cele 
stabilite de FAO, dar nu trebuie să fie identice, în general, LMA în 
Comunitatea europeană sunt mai severe decât cele globale. 

 
JMPR = Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide 
Residues in Food and the Environment and the WHO Expert 
Group on Pesticide Residues; 

 
LMA = MRL = CMR =  mg/kg produs; 
 
LMA = limita maximă admisă (mg/kg) 
MRL = maximum residue levels; 
 
Se folosește și prescurtarea de CMR = conținutul maxim de 
reziduuri; 
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Produsele de origine vegetala sau animală pentru care 
Regulamentul (CE) 396/2005 stabilește LMA sunt 
următoarele: 

 
Nr. de cod                  grupa produs și produs (denumire) 

                              
Română  latină 

 
0100000         fructe proaspete          
                           sau congelate,                                                    
                            nuci      
 
0110000          citrice                               
0110010          grapfruit   Citrus paradisi     
0110020          portocale   Citrus sinensis 
0110030          lamai                                       Citrus limon 
0110040          lime                                         Citrus aurantifolia   
0110050          mandarine                             Citrus reticulata 
0110090          altele                                              
0120000          fructe nucifere                
0120010          migdale                                   Prunus dulcis 
0120020          nuci de brazilia                     Bertholletia excelsa  
0120030          anacard                            Anacardium occidentale 
0120040          castane                                   Castanea sativa  
0120050          nuci de cocos                        Cocos nucifera 
0120060          alune                                       Corylus avellana 
0120070          nuci macadamia  Macadamia ternifolia 
0120080          nuci de pecam  Carya illinoensis 
0120090          semințe de pin  Pinus pinea 
0120100          fistic   Pistachia vera 
0120110          nuci comune  Juglans regia 
0120990          altele                    
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0130000        fructe samânțoase 
0130010         mere                                       Malus domestica 
0130020         pere                                        Pyris communis 
0130030         gutui                                        Cydonia oblonga 
0130040         moșmoni                                 Mespilus grmanica 
0130050         moșmoni japonez  Eriobotrya japonica 
0130990         altele 
 
0140000        fructe sâmburoase 
0140010        caise                                        Armeniaca vulgaris 
0140020        cireșe                                       Cerasus avium 
0140030        piersici                                    Persica vulgaris 
0140040        prune                                       Prunus domestica  
0140990        altele 
 
0150000        bace și fructe mici 
0151010        struguri de masă  Vitis euvitis 
0151020        struguri de vin  Vitis euvitis 
0152000        căpșuni   Fragaria ananasa 
0153000        fructe de rug 
0153010        mure   Rubus fruticosus 
0153020        mure de câmp  Rubus caesius 
0153030        zmeură   Rubus idaeus 
0153990        altele 
0154000        alte bace și fructe mici 
0154010        afine   Vaccinium corymbosum 
0154020        merișoare   Vaccinium macrocarpon 
0154030        coacăze (roșii sau negre) Ribes rubrum R. nigrum 
0154040        agrișe                                        Ribes uva-crispa 
0154050        măceș                                       Rosa canina 
0154060        dud                                           Morus spp. 
0154070        păducel spaniol   Crataegus azarolus 
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0154080        boabe de soc  Sambucus nigra 
0154990        altele 
 
0160000        fructe diverse 
0161000        cu coaja comestibilă 
0161010        curmale   Phoenix dactylifera 
0161020        smochine                                 Ficus carica 
0161030        măsline de masa                    Olea europaea 
0161040        kumquat                                   Fortunella sp. 
0161050        carambola                                Averrhoa carambola 
0161060        kaki                                           Diospyros kaki 
0161070        prună de Java                          Syzygium cumini 
0161990         altele 
0162000         cu coaja necomestibilă, mici 
0162010         kiwi                                         Actinidia deliciosa 
0162020         litchi                                      Litchi chinensis 
0162030         fructele pasiunii                    Passiflora edulis 
0162040         smochine indiene                 Opuntia ficus-indica   
                        (limba soacrei)                                                                                         
0162050         fructul Crysophyllum Crysophyllum cainito  
0162060          kaki de Virginia                    Diospyros virginian 
0162990          altele 
 
0163000          cu coaja necomestibilă, mari 
0163010          avocado                                Persea americana 
0163020          banane                                  Musa paradisica 
0163030          mango                                    Mangifera indica 
0163040          papaia                                    Carica papaya 
0163050          rodii                                        Punica granatum 
0163060          fructe de Annona  Annona cherimola 
0163070          guave                                     Psidium guajava 
0163080          ananas                                   Ananas comosus 
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0163090          fructul arbore de pâine Artocarpus altilis 
0163100          durian                                    Durio zibethinus 
0163110          soursop                                 Annona muricata 
0163990          altele 
 
0200000          legume proaspete sau congelate 
0210000          legume rădăcinoase și cu tuberculi 
0211000          cartofi                                   Solanum spp. 
0212000          legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale 
0212010          manioc                                 Manihot esculenta 
0212020          batate  (cartofi dulci) Ipomoea batatas 
0212030          igname                                 Dioscorea sp. 
0212040          arorut                                   Maranta arundinacea 
0212990          altele 
 
0213000         alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția  
                           sfeclei de zahăr 
0213010        sfecla roșie                          Beta vulgaris vulgaris 
0213020         morcov                                Daucus carota 
0213030 țelină (rădăcină)  Apium graveolens rapaceum 
0213040          hrean                                      Armoracia rusticana 
0213050          topinamburi                       Helianthus tuberosum 
0213060         păstârnac                               Pastinaca sativa 
0213070          pătrunjel (rădăcină)          Petroselium crispum 
0213080          ridichi                                     Raphanus sativus sativus 
0213090          barba-caprei                         Tragopogon porrifolius 
0213100          gulie furajeră                        Brassica napus napobrassica   
0213110          napi                                         Brassica rapa 
0213990          altele 
 
0220000         legume bulboase 
0220010          usturoi   Allium sativum 
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0220020          ceapă                                      Allium cepa 
0220030          shallots   Allium ascalonicum 
0220040          ceapă verde  Allium cepa 
0220990          altele 
 
0230000          legume fructoase 
 
0231000          solanacee 
0231010          tomate   Lycopersicum esculentum 
0231020          ardei                                       Caspicum annum  
0231030          vinete   Solanum melongena 
0231040          bame   Hibiscus esculentus 
0231990          altele 
 
0232000           cucurbitacee cu coaja comestibila 
0232010           castraveți                              Cucumis sativus 
0232020           cornisoni  Cucumis sativus 
0232030           dovlecei                                Cucurbita pepo melopepo 
0232990           altele  
 
0233000           cucurbitacee cu coajă necomestibilă 
0233010           pepeni galbeni  Cucumis melo 
0233020          dovleci                                  Cucurbita maxima 
0233030          pepeni verzi                        Citrullus lanatus 
0233990          altele 
 
0234000          porumb zaharat  Zea mays saccharata 
 
0239000          alte legume fructoase 
 
0240000           brasicacee 
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0241000           varză cu inflorescență 
0241010           broccoli                                Brassica oleracea italica 
0241020           conopidă  Brassica oleracea botrytis 
0241990           altele 
 
0242000           varză cu căpățână 
0242010           varză de Bruxelles Brassica oleracea gemmifera 
0242020           varză albă                            Brassica oleracea capitata 
0242990           altele 
 
0243000           varză cu frunze   
0243010           varză chinezească Brassica pekinensis 
0243020          varză fără căpățână Brassica oleracea acephalea 

(kales)   
0243990            altele 
 
0244000            gulii   Brassica oleracea  

gongylodes    
 
0250000            legume cu frunze și plante aromatice 
 
0251000            lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee 
 
0251010            fetica   Valerianella locusta  
0251020            lăptuca (salata verde) Lactuca sativa 
0251030            cicoare (scarola)             Cichorium endiva 
0251040            creson                                 Lepidium sativum 
0251050            barbarea  Barbarea verna 
0251060            rucola   Eruca sativa 
0251070          muștar vânăt  Brassica juncea rugosa 
0251080          frunze și lăstari   Brassica spp. 

de Brassica       
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0251990          altele 
 
0252000          spanac și similare (frunze) 
 
0252010          spanac   Spinacia oleracea 
0252020    iarba-grasă  Portulaca oleracea 
0252030         sfecla (pețiol și frunze) Beta vulgaris 
0252990          altele  
 
0253000           frunze de viță de vie Vitis euvitis 
0254000           năsturel  Nasturtium officinale 
0255000          cicoare witloof  Cichorium intybus foliosum  
 
0256000           plante aromatice 
 
0256010           asmatui   Anthriscus cerefolium 
0256020           arpagic (cervil)  Allium schoenoprasum 
0256030           țelină, leuștean, mărar  Apium graveolens 

(frunze)  
0256040           pătrunjel (frunze) Petroselinum crispum 
0256050           salvie   Salvia officinalis 
0256060           rozmarin  Rosmarinus officinalis 
0256070           cimbru                                Thymus spp. 
0256080           busuioc                               Ocimum basilicum 
0256090           dafin                                     Laurus nobilis 
0256100            tarhon                                  Artemisia dracunculus 
0256990            altele 
 
0260000             leguminoase (proaspete) 
 
0260010             fasole (păstai)                  Phaseolus vulgaris  
0260020             fasole (boabe)  Phaseolus vulgaris 
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0260030             mazăre (păstai)  Pisum sativum 
0260040             mazăre (boabe) Pisum sativum 
0260050             linte   Lens culinaris 
0260990             altele 
 
0270000          legume cu tulpină  (proaspete)     
0270010          sparanghel  Asparagus officinalis        
0270020          cardon   Cynara cardunculus 
0270030          țelină   Apium graveolens dulce 
0270040          fenicul   Faeniculum vulgare 
0270050          anghinare  Cynara scolymus 
0270060          praz   Allium porum   
0270070          rubarba   Rheum hybridum 
0270080          lăstari de bambus Bambusa vulgaris 
0270090         miez de palmier Euterpa oleracea  
                                                                              Cocos nucifera 
                                                                             Bactris gasipaes 
 
0280000          ciuperci 
0280010          ciuperci de cultură 
0280020          ciuperci sălbatice 
0280990          altele 
 
0290000          alge 
 
0300000          păstai  
0300010          fasole   Phaseolus vulgaris 
0300020          linte   Lens culinaris 
0300030          mazăre   Pisum sativum 
0300040          lupin   Lupinus spp. 
0300990          altele 
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0400000          semințe și fructe oleaginoase 
 
0401000          semințe oleaginoase 
0401010          semințe de in  Linum usitatissimum 
0401020          arahide   Arachis hypogaea  
0401030          semințe de mac  Papaver somniferum 
0401040          semințe de susan Sesanum indicum 
0401050          semințe de   Helianthus anuus 

floarea soarelui           
0401060          semințe de rapiță Brassica napus 
0401070          boabe de soia  Glycine max 
0401080          semințe de muștar Brassica nigra 
0401090          semințe de bumbac Gossypium spp. 
0401100          semințe de dovleac Cucurbita pepo oleifera 
0401110          sofranel  Carthamus tinctorius 
0401120          limba mielului  Borago officinalis 
0401130          camelina  Camelina sativa 
0401140          cânepa   Cannabis sativa  
0401150          ricin   Ricinus communis  
0401990          altele 
 
0402000          fructe oleaginoase   
 
0402010          măsline   Olea europaea 
0402020          nuci de palmier  Elaeis guineensis 
0402030          fructe de palmier ptr. Ulei Elaeis guineensis     
0402040          kapok    Ceiba pentandra 
0402990          altele 
 
0500000          cereale 
 
0500010          orz   Hordeum spp. 
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0500020          hrișcă   Fagopyrum esculentum 
0500030          porumb  Zea mays  
0500040          mei   Panicum spp. 
0500050          ovăz   Avena fatua 
0500060          orez    Oryza sativa 
0500070          secară   Secale cereale 
0500080          sorg   Sorghum bicolor 
0500090          grâu  (incl. triticale) Triticum aestivum  
0500990          altele 
 
0600000          ceai, cafea, infuzii și cacao 
 
0610000          ceai                                    Camelia sinensis 
 
0620000           boabe de cafea 
 
0630000          infuzii 
 
0631000          flori 
0631010          flori de mușețel  Matricaria recutita 
0631020          flori de hibiscus  Hibiscus sabdariffa 
0631030          flori de trandafir Rosa  spp. 
0631040          flori de iasomie  Jasminum officinale 
0631050          tei    Tillia cordata 
0631990          altele 
 
0632000          frunze        
0632010          frunze de căpșuni Fragaria ananassa 
0632020          frunze de rooibos Aspalathus spp. 
0632030          yerba mate   Ilex paraguariensis 
0632990          altele 
0633000          rădăcini 
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0633010          rădăcini de valeriană Valeriana  officinalis 
0633020          rădăcini de ginseng Panax  ginseng 
0633990          altele 
 
0639000          alte infuzii 
 
0640000          cacao   Theobroma  cacao 
 
0650000          roșcove   Ceratonia siliqua 
 
0700000          hamei                              Humulus lupulus 
 
0800000           condimente 
 
0810000          semințe 
0810010          anason   Pimpinella anisum 
0810020          chimen negru  Nigella sativa 
0810030          semințe de țelină (incl. leuștean)  Apium graveolens 
0810040          semințe de coriandru Coriandrum sativum 
0810050          semințe de chimen Cuminum  cyminum   
0810060          semințe de marar Anethum  graveolens 
0810070          semințe de fenicul Foeniculum vulgare 
0810080      schinduf (fenugreek) Trigonella foenumgraecum   
0810090          nucșoară  Myristica fragans 
0810990          altele 
 
0820000          fructe și bace 
0820010          piper de jamaica Pimenta dioica 
0820020          piper de anason Zanthoxylum piperitum 
0820030          chimen   Carum carvi 
0820040          cardamon   Elettaria cardamomum  
0820050          fructe de ienupăr Jenuperus communis 
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0820060          piper negru și alb Piper nigrum 
0820070          păstai de vanilie Vanilla fragans        
0820080          tamarin   Tamarindus indica 
0820990          altele 
 
0830000           scoarta 
O830010          scorțisoară  Cinnamomum verum 
0830990           altele 
 
0840000           rădăcini sau rizomi  
0840010           lemn dulce  Glycyrrhiza glabra 
0840020           ghimbir  Zingiber officinale 
0840030           curcuma (șofran de India)Curcuma domestica 
0840040           hrean    Armoracia rusticana 
0840990           altele 
 
0850000          muguri 
0850010          cuișoare  Syzygium aromaticum 
0850020          capere   Capparis spinosa 
0850990          altele 
 
0860000           stigmate de flori   
0860010           șofran   Crocus sativus 
0860990           altele 
 
0870000          tegumente accesorii 
0870010         nucșoară   Myristica  fragans     
0870990          altele  
 
0900000          plantele utilizate în producția zahărului 
0900010          sfecla de zahăr  Beta vulgaris 
0900020          trestie de zahăr  Saccharum officinartum 
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0900030          rădăcini de cicoare Cichorium intybus 
0900990          altele  
 
1000000          produse de origine animală, animale terestre 
(nu intrăm în amănunt deoarece tema sunt produsele vegetale) 

 
Există o limită de determinare (LD  =  LOQ = limit of 

quantification / determination), adică cea mai scăzută concentrație 
de reziduuri care poate fi măsurată și înregistrată cu ajutorul 
metodelor de analiză validate pentru o substanță activă. 

 
Dacă se constată în EU depășiri de MRL se declanșează 

alerta  - RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)  -  și se iau 
masuri  ca aceste alimente să nu ajungă la consumator.  

 
Puțină istorie ! 
 
Limitele maxime admise pentru reziduuri de pesticide ar fi 

trebuit sa aibă o valoare constantă pentru durata existenței 
substanței active, dar realitatea este alta. Existând mai multe 
autorități care stabilesc aceste valori ( în prezent EFSA pentru țările 
din Comunitatea Europeana, EPA pentru SUA, etc.) există și 
diferențe între valori. Cu ani in urmă situația LMA era și mai 
complicată, deoarece fiecare țară își stabilea valorile, ceea ce a dus la 
complicații atunci când se exporta produsul vegetal.  

 
Pentru țara noastră în anii 90, de exemplu, LMA se regăseau 

în ORDINUL MS 611/3.04.1995 (ORDIN pentru aprobarea 
Normelor de igienă privind alimentele și protecția sanitară a 
acestora). Art. 98 din ordinul menționat fixa „Limitele maxime 
admise pentru reziduuri de pesticide și antibiotice în produse 
agroalimentare”. Desigur lista produselor vegetale pentru care s-au 
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fixat LMA era cu mult mai redusă decât în prezent. Acest lucru a fost 
îndreptat în anul 2001, când a apărut un ORDIN comun al 
Ministerului Agriculturii și Ministerului Sănătății (ORDINUL 
95/224/2001) privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de 
pesticide în plante și produse vegetale, ordin care introduce o listă 
mult mai completă de produse vegetale, apropiată de lista actuală 
din Comunitatea Europeană. 

 
Reamintim că MRL-urile se stabilesc pentru substanțe active, 

dar nici un  produs fitosanitar nu se poate omologa fără teste de 
reziduuri, teste care urmăresc evuluția reziduurilor în/sau pe plantă 
și în produsul recoltat. Cu această ocazie se stabilește (dacă este 
necesar) și timpul de pauză (PHI = pre harvest interval) în zile. 
Rezultatele acestor teste sunt valorificate în GAP (good agricultural 
practice), tabel în care se regăsește momentul în care se aplică 
tratamentul fitosanitar (BBCH = prescurtarea pentru scara 
codificată pentru dezvoltarea fenologică a plantelor mono- și 
dicotiledonate), nr. tratamentelor și timpul de pauză. 

 
Dacă consultăm banca de date a Comunității Europeene cu 

substanțele active din produse pesticide (de uz fitosanitar) 
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/)  mai gasim în rubrica cu informații toxicologice 
două valori foarte importante, care sunt strâns legate de reziduuri și 
protecția consumatorului, aceștia fiind: 

 
ADI = acceptable daily intake = doza zilnică acceptată 
și 
ARfD  =  acut reference dose = doza acută de referință; 
 
ADI are o importanță în aprecierea riscului cronic (doze repetate), 
iar ARfD se referă la riscul acut  (doza unică). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/
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De exemplu: 
EU Pesticides database  
tebuconazole (approved) 
toxicological information 
reference values 
ADI  =  0,03      (EFSA 08)         /ADI = 0,03 JMRP 1994/ 
ARfD  =  0,03    (EFSA 08)                                                           
AOEL  =  O,03   ( Dir. 08/125) 

 
Cum se stabilesc aceste date? 
Ambele valori (ADI si ARfD ) au o legatură stransă cu 

toxicologia experimentală, teste obligatorii reglementate de OECD 
(Organizația europeană pentru cooperare și dezvoltare – 
Organisation for European Economic Cooperation and 
Development), cu sediul la Paris și înființată în anul 1960. Testele 
cu privire la toxicitatea cronică (testul de un an la câine și de 2 ani la 
șobolani) stabilesc valoarea NOAEL (valoarea fără un efect advers - 
no observed adverse effect level) la care se aplică un factor de 
siguranță de 100 și astfel se stabilește valoarea ADI, care se exprimă 
în mg/kg c/zi (mg/kg bw/d).  

 
De exemplu pentru s.a. MCPA: 
                            NOAEL = 5 mg/kg corp/zi 
                            ADI = 0,05 mg/kg corp/zi 
 
Valorile ADI sunt stabilite în EU de EFSA (Agenția 

Europeană pentru siguranța alimentelor). 
 
ARfD se stabilește pentru substanțele active cu toxicitate mai 

ridicată și care indică doza maximă de reziduuri din substanța activă 
care poate fi ingerată la o singură masă sau într-o singura zi fără să 
repezinte un risc pentru sănătatea consumatorului, deci este 
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indicator care derivă din toxicitatea acută și se stabilește  numai 
pentru substanțe active care prezintă o toxicitate mai ridicată. 

 
ARfD  se exprimă în mg/kg corp (mg/kg bw). Pentru 

stabilirea valorii ARfD se ține cont de NOEL (no observed efect 
level) sau de LOEL (lowest observed efect level) la care se aplică, de 
asemenea, un factor de siguranță de 100. 

 
De exemplu pentru s.a. MCPA:             
                            NOEL  =  15 mg/kg c (toxicitate la iepure) 
                            ARfD  =  0,15  mg/kg c 
 

Pentru s.a. clopyralid EFSA a stabilit în 2005 următoarele valori: 
ADI  =  0,15 mg/kg c/d 
 
ARfD  =  nerelevant  (not relevant, not allocated) având o 

toxicitate acută mică  (DL50 = 3738 mg/kg pentru șobolan). 
 
Desigur ADI fixează o valoare maximă, dar în mod concret 

aportul de reziduuri este în funcție de produsele consumate, dar 
obiceiurile alimentare diferă de la țară la țară sau chiar de la regiune 
la regiune. Cetațeanul din Maramureș are alte obiceiuri alimentare 
comparativ cu cel din Dobrogea. Totuși există tabele orientative, 
unele internaționale, alcătuite de WHO/OMS, altele regionale sau 
naționale. Pentru România nu există date oficiale care fixează o dietă 
națională. Țările care au alcătuit asemenea sinteze au mers și mai 
departe, alcătuind tabele pentru adulți, pentru tineri și copii. 
Organizația mondială a sănătății (WHO – Food Safety 
Department) a alcătuit pentru monitorizare 5 diete regionale 
(pentru orientul mijlociu, orientul îndepărtat, America de Nord, 
America latină și Europa) în ceea ce privește consumul în grame pe 
cap de locuitor a alimentelor (GEMS / Food Regional Diets). Astfel 
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un cetățean adult nord-american consumă în medie 106,2 g porumb 
(sau produse pe bază de porumb) pe zi, în schimb cetațeanul 
european numai 8,8 g/d. Situația se schimbă la grâu, unde 
cetățeanul american consumă în medie 28,3 g/d, iar cel european 
178 g/d. 

 
Agenția europeană (EFSA) a abordat și ea acest subiect și a 

alcatuit o bancă de date pentru Europa (European Food 
Consumption Database) cu mai multe variante . 

 
Dar mult mai precise sunt listele naționale. În Germania, de 

exemplu, dar și în alte țări europene, s-a elaborat un model pentru 
populația generală (14 - 80 de ani) pentru calcularea reziduurilor 
produselor de uz fitosanitar care intră în organism (modelul NVS II 
– Nationale Verzehrsstudie II), dar și un model similar pentru copii 
între 2 și 5 ani.  

 
De exemplu: un copil din Germania consumă în medie 

194,9 g/d de mere, din care 37,9 g/d sub formă crudă,  6,8 g/d 
prelucrată și 150,2 g/d sub formă de suc. Aceste date se referă la 
consumul în timp îndelungat, dar consumul maxim/zi poate fi mult 
mai ridicat decat media, astfel un copil poate consuma până la 234,8 
g/d de măr crud, sau 822,9 g/d sub formă de suc. 

 
Cu ajutorul acestor tabele, în ceea ce privește consumul 

stabilim: 
 
TMDI  =  Teoretical maximum daily intake, adică, suma 

totală de reziduuri ingerate într-o zi, dintr-o substanță activă, 
 
dacă folosim datele cu privire la consumul global  -  sau  NTMDI  
dacă utilizam datele naționale. 
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  TMDI reprezintă deci suma alimentelor  consumate în 
timpul unei zile înmulțită cu MRL. 

 
TMDI  =  ∑ F1  x MRL 

 
(F1  = cantitatea medie de produs alimentar consumat  -  kg bw/d ) 

 
TMDI se calculează pentru un grup de consumatori, în 

funcție de dieta care stă la baza calcului și acest lucru trebuie 
întotdeauna specificat. 

                      
TMDI  =  0,12 mg/kg c (WHO cluster diet E) 

 
WHO cluster diet E include țara noastră, dar și majoritatea 

țărilor Europene (Anglia, Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, 
Germania, Irlanda, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovacia, 
Slovenia), pentru (Cipru, Grecia, Italia, Portugalia și Spania ) se 
utilizează tabelele de la WHO ncluster diet B. 

 
Următorul pas este compararea TMDI cu ADI. Se înțelege 

ca TMDI < ADI. Dacă valoarea este apropiată de ADI se continuă 
calculele și se calculează valoarea TMDI pentru dieta națională 
(NTMDI), sau pentru un grup de consumatori cu risc mai mare, 
precum copii. 

 
În tabelul de mai jos, în care sunt evidențiate câteva calcule 

pentru s.a. imidacloprid , vedem ca TMDI reprezintă între 5 – 26 % 
din ADI,  
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TMDI calculat în % din ADI      -     dieta 
                  25,9                               DE child          
                  15,1                               WHO cluster diet B 
                    9,7                               UK toddler  
                    9,7                               WHO cluster diet E 
                    6,1                             DK child 
                    5,3                               UK adult 

 
deci nu există nici un motiv de îngrijorare. 

 
În situația în care TMDI se apropie ca valoare de ADI 

suntem obligați să facem calcule mai amănunțite. În calculele de 
TMDI și NTMDI am introdus valorile maxime admise (MRL) 
pentru reziduuri, dar în practică în multe cazuri reziduurile în 
produsele recoltate sunt mult mai mai mici. În aceste cazuri în locul 
MRL se introduce în calcul HR sau STMR. 
 
STMR  =  supervised trials median residue (valoarea medie a 
reziduurilor la testele din câmp);    
 
HR  =  higst residue (valoarea maximă a reziduurilor la teste din 
câmp); 
 
Un calcul și mai apropiat este valoarea NEDI (National estimated 
daily intake – consumul mediu național estimat): 
 
NEDI  =  ∑ F1 x RLi x K  
în care:  F1  =  cantitatea medie de produs consumat 

              RLi  =  valoarea reziduurilor (de exemplu STMR) 
              K  =  factor de corecție 
 



27 

Factorul de corecție se referă la faptul că reziduurile se 
modifică în procesul tehnologic de preparare a alimentelor (spălare, 
fierbere, etc.) sau în timpul depozitării. Datele cu privire la aceste 
modificări, specialiștii le găsesc  în dRR (part B, section 4), adică în 
Registration Report – Part B – Section 4: Metabolismn and 
Residues (Detailed summary of the risc assessment). În acest rarort 
rezumativ găsim concluziile testelor obligatorii OECD cu privire la 
reziduuri și metabolism. 

 
Aceștia sunt:  

      501  Metabolism in Crops 
      502  Metabolism in Rotational Crops 
      503  Metabolism in Livestock 
      504  Residues in Rotation Crops 
      505  Residues in Livestock 
      506  Stability of Residues in Stored Commodities 
      507   Nature of the Residues in Processed Commoditis 
      508   Magnitudeof Pesticides Residues in processed Commodities 
      509   Crop Field Trials 

 
Desigur că în acest raport mai sunt și alte date cu privire la 

reziduuri și protecția consumatorilor. Aceste date sunt destinate 
autorităților care iau decizii în punerea pe piață a produselor de uz 
fitosanitar.  

 
TMDI, NTMDI, NEDI  se referă la efectul cronic al 

reziduurilor. Dar trebuie să ținem cont, în multe situații,  și de 
efectul acut a reziduurilor.  După cum am menționat deja în banca 
de date (EU) cu privire la substanțe active găsim valoarea ARfD, 
adică valoarea dozei acute de referință. Dacă există o asemenea 
valoare pentru aprecierea efectului acut a reziduurilor trebuie să 
calculam IESTI (International estimate short-term intake  -  deci 
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consumul internațional estimat în timp scurt) și să comparam 
această valoare cu ARfD. IESTI reprezintă o valoare procentuală din 
ARfD. Se înțelege de la sine că IESTI nu trebuie să depășească 
valoarea ARfD. 

 
În calcularea valorii IESTI utilizăm dietele internaționale. 

Pentru calcul se folosesc mai multe formule, în toate găsim valoarea 
maximă sau medie a alimentului consumat pe zi și bineînțeles o 
valoare pentru reziduuri, fie MRL, HR sau STMR.  

 
                   LP x HR 
IESTI  =  -------------------  
                        bw 
 
LP = large portion (porție maximă) 
 
Bineînțeles dacă introducem în formula de calcul valorile 

dietelor naționale, discutăm despre NESTI. Și pentru calcularea lui 
NESTI există diferite formule, care țin cont de valoarea reziduurilor 
și de factori de corecție. 

 
NESTI = national estimate short-term intake (consumul 
național estimat în timp scurt)   

 
Pentru aceste calcule există mai multe modele, fiecare model 

are un nume pe care trebuie să-l menționăm când prezentăm un  
calcul. 

Modelul alcătuit de EFSA poartă numele de PRIMo, în 
prezent se utilizează  PRIMo-2  (EFSA model for chronic and acut 
risk assessment – rev. 2, 2008) și  PRIMo-3 (EFSA Pesticide 
Residue Intake Model, in EFSA Journal 2018). Noutatea la modelul 
PRIMo-3 este că s-a introdus un factor de corecție . 
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Există și modele naționale, menționăm pe cele din UK sau 
Germania (VELS-2). 

 
Reproducem mai jos formula de calcul pentru TMDI (FAO 

2016): 
 

 
 
Dacă pentru România nu există un model național  de calcul 

se înțelege de la sine că trebuie să utilizăm modelul EFSA. 
 
Modelul și formulele de calcul se găsesc la: 
 
EFSA (www.efsa.europa.eu ). 
 
Reproducem mai jos formulele de calcul  din EFSA – Journal 

(2018;16(1):5147 p. 8). Pentru amănunte rugăm consultați jurnalul 
EFSA. 

 

http://www.efsa.europa.eu/
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În care: 
CF  = conversion factor  -  factor de corecție; 
 
MC  =  mean consumtion for a given raw agricultural product   

(RAC) in kg/d – consumul mediu;  
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BW  =  mean body weight for the subgroup of the population related  
to the LP or mean condumption (in kg) – greutatea  
corporală; 

 
LP   =  large portion reported in kg/d  - porție maximă;     
 
U ep  =  unit weight of edible portion (in kg) -  
 
PF   =  procesing factor  - factor de corecție prin procesare; 
(MRL – STMR – HR au fost explicate deja mai sus) 
 
Concluzii: 

Pentru a stabilii riscul pentru consumator a reziduurilor 
produselor de uz fitosanitar în produsele vegetale suntem nevoiți să 
facem mai multe calcule, variabilele constituind nivelul reziduurilor 
și aportul alimentar, dar și unele corecții care intervin prin 
depozitarea sau procesarea alimentelor. 
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Situația reziduurilor produselor de uz fitosanitar în 
produsele vegetale din România în ultimii 5 ani. 

 
În țara noastră există laboratoare specializate și acreditate în 

care se determină reziduurile, și anume un laborator central în 
București și unul regional în județul Mureș. Aceste laboratoare 
aparțin Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care are 
responsabilitatea de a monitoriza reziduurile produselor de uz 
fitosanitar din fructe, legume și cereale din producția internă.  

 
Ministerul stabilește un plan de monitorizare anual, iar 

laboratoarele publică anual un raport privind „Planul Național de 
monitorizare a reziduurilor de pesticide din fructe, legume și cereale 
din producția internă”. Aceste rapoarte sunt publice și se pot 
consulta accesând site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (calea este; MADR  -  fitosanitar  - reziduurile de pesticide în 
plante și produse vegetale). În acest raport anual găsim rezultatele 
monitorizării, substanțele active analizate în anul respectiv, numărul 
probelor analizate și un centralizator cu probele neconforme. 

 
Cităm din aceste rapoarte câteva date semnificative din 

ultimii 5 ani.  
 
În anul 2018 ambele laboratoare au analizat 2931 de probe 

(1940 probe în laboratorul din București și 991 probe în laboratorul 
din Mureș). Din cele 1940 probe analizate la Bucuresti, 1102 probe 
au fost din programul de monitorizare, 378 probe din cadrul unui 
program care viza tomatele în spații protejate și 460 de probe la 
cererea producătorilor  sau comercianților pentru autocontrol. Din 
cele 1102 probe planificate 263 au fost probe din fructe, 794 probe 
de legume și 45 probe de cereale. Din cele 794 probe de legume 251 
(32%) au prezentat reziduuri, dintre acestea 244 au fost conforme 
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adică au prezentat reziduuri mai mici decât permite Regulamentul 
European (Reg. 396/2005)si 7 (2,8%) au fost neconforme (3 probe 
de salată, 2 probe de ceapă verde și respectiv o probă de țelină frunze 
și o probă de castraveți cornisoni). Toate cele 45 de probe de 
cereale au fost conforme, numai 4 % din probe au prezentat 
reziduuri și ele erau sub limita maximă admisă. Din probele de fructe 
(263) toate au fost conforme.  

 
În concluzie: din aproape 3.000 de probe analizate în anul 

2018  numai 0,25% au fost neconforme, ceea ce ne poziționează 
alături de țările cu tradiție în Uniunea Europeană). 

 
Rezultatele din anii anteriori sunt de asemenea încurajatoare. 

În anul 2017 ambele laboratoare au analizat 2658 probe, din care 9 
(0,3%) au fost neconforme (câte o probă de pătrunjel frunze, ceapă 
verde și roșii,  6 probe de salată). În 2016 laboratorul din județul 
Mureș a analizat 740 probe, toate conforme, iar laboratorul central 
1145 probe, din care 13 (1,1%) au fost neconforme (7 probe de 
legume și 6 de fructe) . 

 
În anii 2015, 2014, 2013, rezultatele au fost asemănătoare, în 

fiecare an au fost analizate peste 1000 de probe, iar cele neconforme 
nu au depășit valoarea de 1 %.  

 
În concluzie: se poate afirma că în România nu sunt 

probleme cu reziduuri de pesticide în produsele recoltate, limitele 
maxime admise sunt depășite foarte rar, probele neconforme nu 
ating valoarea de 1%. 

 
Astfel, consumatorii nu sunt afectați de reziduuri de produse 

de uz fitosanitar, dacă consumă produse din producția internă.   
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Prescurtari utilizate  
ADI  =  doza zilnică acceptată (acceptable daily intake) 
 
AOEL  =  valoarea acceptată pentru expunerea operatorului 
(acceptable  operator exposure level) 
 
ARfD  =  doza acută de referință (acut reference dose) 
BBCH  =  codificarea pentru dezvoltarea fenologica a plantelor  

mono- și dicotiledonate (Growth stages of mono- and  
dicotyledonous plants) 

 
bw (BW)  =  greutatea corporală (body weight) 
 
CF  =  factor de corecție (conversion factor) 
 
CMR  =  conținutul maxim de reziduuri (= MRL maximum residue level) 
 
d  =  zi (day) 
 
dRR  =  rezumatul raportului de omologare (draft registration report) 
 
EDI  =  consum zilnic – estimat (estimated daily intake) 
 
EMDI  =   consum maxim zilnic – estimat (estimated maximum  

daily intake) 
 
EFSA  =  agenția Europeană  pentru siguranța alimentelor  

(European  Food Safety Authority) 
 
EPA  =    agenția de protecția mediului (Environmental Protection  
               Agency) – din SUA 
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FAO  =  organizația pentru agricultură și alimentație a Națiunii  
Unite (Food and Agriculture Organisation of the UN) 

 
GAP  =  buna practica agricola (good agricultural practice) 
 
GEMS  =  sistem global de monitorizare a mediului înconjurator  

(Global Environmental Monitoring System) 
HR  =   reziduu cel mai mare (Highest residue) 
IEDI  =   aportul zilnic estimat internațional (international  

estimated daily intake) 
IESTI  = consumul internațional estimat în scurt timp  

(International estimate short- intake) 
 
JMPR  =  reuniunea, intrunirea  pentru reziduuri de pesticide (Joint  
              Meeting of the FAO Panel Experts on Pesticide Residues in  
               Food and the Environment and the WHO Expert Group on  
               PesticideResidues -  Joint Meeting on Pesticide Residues) 
 
LMA  = limita maximă admisă (maximum residue level) 
 
LOEL  =  valoarea cu cel mai scăzut efect observat (lowest  

observable effect  level) 
 
LOQ  =  limita de determinare (limit of quantification /  

detrmination) 
 

LP  =  porție maximă (large portion) 
 
MC  =  consum mediu (mean consumption) 
 
MRL  =  limita maximă admisă  (maximum residue level)  
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NEDI  =  consumul zilnic național – estimat national estimated daily 
intake) 

 
NESTI  = consum național estimat în timp scurt (national estimate  

short-term intake) 
 
NOAEL  = valoare fără un efect  advers   

(no observed adverse effect level) 
 
NOEL  =  valoare fără un efect  (no observed effect level) 
 
NTMDI  = rație națională  teoretică maximă pe zi, consum național   
                teoretic maxim pe zi (national teoretical maximum daily  intake) 
 
OECD  =  organizația europeană pentru cooperare și dezvoltare  
                economică (Organisation for Economic Cooperation and  
                Development) 
 
PF  =  factor de corecție în procesare, prin decojire etc.,  (Processing  
            factor or peeling factor) 
 
POP  =  poluanți  organici  persistenți (Persistent organic polluants) 
 
PRIMo  =  model pentru reziduuri de pesticide ingerate/consumate         
                (Pesticide Residue Intake Model) 
 
RASFF  = sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (Rapid  

Alert System for Food and Feed) 
 
STMR  = valoarea medie a reziduurilor la testele în camp   

(supervised trials median residue) 
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TMDI  =  rație teoretică maximă pe zi, consum teoretic maxim pe zi  
               (teoretical maximum daily intake) 
 
WHO   =  organizația mondială a sănătății (World Health  

Organization) 
 
 
 
        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


