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Α)Πώς επηρεάζεται το χώμα 

Β)Πώς επηρεάζονται τα ζώα 

Γ)Πώς επηρεάζονται οι 

άνθρωποι 

 





Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των φυτοφαρμάκων είναι συχνά μεγαλύτερες από 

ό, τι προβλέπεται από εκείνους που τα 

χρησιμοποιούν.  

Πάνω από το 98% των προϊόντων  ψεκάζονται με 

εντομοκτόνα και το 95% με ζιζανιοκτόνα.  

Αν και μπορεί να υπάρχουν οφέλη στη χρήση 

των φυτοφαρμάκων, η ακατάλληλη χρήση 

μπορεί να αυξήσει την αντιπαραγωγικότητα της 

αντοχής των παρασίτων και να σκοτώσουν 

τους φυσικούς εχθρούς των επιβλαβών 

οργανισμών.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide&usg=ALkJrhh7bPNiglJsRgKVZBsGSsEUbTHQiA


Πολλοί χρήστες είναι επαρκώς ενημερωμένοι για 
τους πιθανούς βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους κινδύνους, καθώς και τις 
απαραίτητες προφυλάξεις για τη σωστή εφαρμογή 
των εν λόγω τοξικών χημικών ουσιών.  

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να μολύνουν τη γη και 
το νερό. 

Το ποσό των φυτοφαρμάκων που μεταναστεύει 
από την προβλεπόμενη περιοχή εφαρμογής 
επηρεάζεται από τις ιδιότητες της συγκεκριμένης 
χημικής ουσίας. 



Επηρεάζει  το  έδαφος,  στην υφή του, στην 

ικανότητά του να συγκρατήσει το νερό, και στο 

ποσό της οργανικής ύλης που περιέχεται σε 

αυτό.  

.  Ορισμένα φυτοφάρμακα συμβάλλουν στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη και τηνεξάντληση 

του στρώματος του όζοντος  . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming&usg=ALkJrhgaKbS41wW1ULtLJcvi3cTC3qiLMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer&usg=ALkJrhhWa5c0-AqQcrpXGJock2ITkkRHVw




Πολλές από τις χημικές ουσίες που 

χρησιμοποιούνται στα φυτοφάρμακα ρυπαίνει το 

έδαφος, οι επιπτώσεις δε μπορεί να διαρκέσουν 

για δεκαετίες και να επηρεάσουν αρνητικά την 

προστασία του εδάφους. 

Η χρήση των φυτοφαρμάκων μειώνει 

την  βιοποικιλότητα του εδάφους.  

Αυτό βοηθά στην αύξηση των αποδόσεων για τις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα  χρόνια ξηρασίας , 

όταν τα οργανικά αγροκτήματα είχαν αποδόσεις 

20 -40% υψηλότερο από τα συμβατικά 

αντίστοιχά τους.   



Υποβάθμιση και της προσρόφησης είναι δύο 
παράγοντες που επηρεάζουν την επιμονή των 
φυτοφαρμάκων στο έδαφος.  

Ανάλογα με τη χημική φύση των 
φυτοφαρμάκων, όπως διεργασίες ελέγχουν 
άμεσα τη μεταφορά από το έδαφος στο νερό, και 
στη συνέχεια στον αέρα και την τροφή μας.  

Εξάλειψη των οργανικών ουσιών, συνεπάγεται 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικροοργανισμών 

στο χώμα.  



Πώς επηρεάζονται τα ζώα 

Τα φυτοφάρμακα προκαλούν εξαιρετικά εκτεταμένες 

ζημίες σε ζώντες οργανισμούς , και πολλές χώρες 

έχουν αποφασίσει να αποθαρρύνουν τη χρήση 

φυτοφαρμάκων μέσω των σχεδίων δράσης για τη 

βιοποικιλότητα.  

Τα ζώα μπορεί να δηλητηριαστούν από τα 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων που παραμένουν 

στα τρόφιμα μετά τον ψεκασμό, για παράδειγμα, 

όταν τα άγρια ζώα εισέρχονται στα πεδία που 

ψεκάζονται ή  στις κοντινές περιοχές λίγο μετά 

τον ψεκασμό.   



Από την ευρεία εφαρμογή των φυτοφαρμάκων 

μπορεί να εξαλειφθούν οι πηγές τροφίμων για 

ορισμένα είδη  ζώων , με αποτέλεσμα τα ζώα να 

μετακινηθούν, να αλλάξουν τη διατροφή τους, ή 

λιμοκτονούν.  

Για παράδειγμα, τα πουλιά μπορούν να 

υποστούν βλάβη όταν τρώνε τα έντομα και τα 

σκουλήκια που έχουν καταναλώσει τα 

φυτοφάρμακα.  



Μια σειρά από μελέτες έχουν δείξει ότι τα 

φυτοφάρμακα έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην 

ανάπτυξη και την αναπαραγωγή σε γαιοσκώληκες, 

οι οποίοι με τη σειρά τους καταναλώνουν από τα 

χερσαία σπονδυλωτά όπως τα πουλιά και μικρά 

θηλαστικά. 

Ορισμένα φυτοφάρμακα μπορούν 

να συσσωρεύονται, ή να δημιουργήσουν τοξικά 

επίπεδα στα όργανα των οργανισμών που 

τους καταναλώνουν  με την πάροδο του 

χρόνου, ένα φαινόμενο που επηρεάζει τα είδη.  



Στην Αγγλία, η χρήση φυτοφαρμάκων σε κήπους και 

χωράφια έχει δει μια μείωση του αριθμού των σπίνων. 



72 εκατομμύρια πουλιά σκοτώνονται από τα 

φυτοφάρμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε έτος 

Οι φαλακροί αετοί είναι κοινά παραδείγματα των 

οργανισμών nontarget που επηρεάζονται από 

τη χρήση φυτοφαρμάκων.  

Σε χωράφια της Βρετανίας , οι πληθυσμοί των 

δέκα διαφορετικών ειδών πουλιών μειώθηκε 

μεταξύ των ετών 1979 και 1999, ένα φαινόμενο 

που πιστεύεται ότι έχει προκύψει από την 

απώλεια φυτών και ασπόνδυλων ειδών για τη 

διατροφή πουλιών. 



Σε ένα άλλο παράδειγμα, κάποιοι 

τύποι μυκητοκτόνων που χρησιμοποιούνται στην 

καλλιέργεια φιστικιών είναι μόνο ελαφρώς τοξικά για 

τα πουλιά και τα θηλαστικά, αλλά μπορεί να 

σκοτώσει τους γαιοσκώληκες, τα οποία μπορούν με 

τη σειρά τους να μειώσει τους πληθυσμούς των 

πουλιών και θηλαστικών που τρέφονται από αυτά.   

Μερικά φυτοφάρμακα έρχονται σε κοκκώδη 

μορφή, και τα πουλιά μπορεί να φάνε τους 

κόκκους, εκλαμβάνοντας τους για τροφή τους. 

Από μερικούς κόκκους ενός φυτοφαρμάκου 

είναι αρκετό για να σκοτώσει ένα μικρό πουλί.   



Το ζιζανιοκτόνο paraquat, όταν ψεκάζεται πάνω 

σε αυγά πουλιών, προκαλεί ανωμαλίες στα 

έμβρυα και μειώνει τον αριθμό των νεοσσών 

που εκκολάπτονται. 



υδρόβια ζωή 

 



Χρησιμοποιώντας ένα υδάτινο ζιζανιοκτόνο 

 



Τα ψάρια και άλλα υδρόβιοι ζώντες 

οργανισμοί μπορεί να θιγούν από τα 

φυτοφάρμακα που έχουν μολύνει  το νερό.   

Εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων σε υδατικά 

συστήματα μπορούν να σκοτώσουν τα ψάρια, 

όταν τα νεκρά φυτά σαπίσουν και το οξυγόνο 

του νερού, να προκαλέσει ασφυξία των 

ψαριών. 

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να συσσωρεύονται 

στο σώμα του νερού σε επίπεδα που 

σκοτώνουν το ζωοπλαγκτόν , η κύρια πηγή 

τροφής για τα νεαρά ψάρια 



Τα εντομοκτόνα είναι περισσότερο τοξικά για τους 

υδρόβιους οργανισμούς από τα ζιζανιοκτόνα και τα 

μυκητοκτόνα.  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 

παρατηρείται  παρακμή σε πληθυσμούς 

αμφιβίων σε όλο τον κόσμο, για ανεξήγητους 

λόγους και πιστεύεται ότι μπορεί  να οφείλεται εν 

μέρη στα φυτοφάρμακα.   

Μείγματα των πολλαπλών γεωργικών φαρμάκων 
φαίνεται να έχουν σωρευτικές τοξικές συνέπειες 
για τους βατράχους.  



 Κροκόδειλοι, πολλά είδη χελώνας, σαύρες και 

μερικά που διαθέτουν ξεχωριστό φύλο σε 

χρωμοσώματα μετά τη γονιμοποίηση αρχίζουν να 

εκλείπουν. 

Η έκθεση σε διάφορα PCB σε εμβρυακό 

στάδιο ανάπτυξης σε χελώνες έχει αποδειχθεί 

ότι προκαλεί μια αντιστροφή φύλου. 



Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι 

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να εισέλθουν στο 

ανθρώπινο σώμα μέσω της εισπνοής 

αερολυμάτων, σκόνης και υδρατμών που 

περιέχουν τα φυτοφάρμακα 

Μέσω της στοματικής έκθεσης από την 

κατανάλωση τροφίμων και νερού 

Τα φυτοφάρμακα που ψεκάζονται σε τρόφιμα, 

ειδικά φρούτα και λαχανικά,  εισχωρούν στα 

εδάφη και τα υπόγεια ύδατα τα οποία μπορούν να 

καταλήξουν στο πόσιμο νερό. Τα σπρέι 

φυτοφαρμάκων μπορεί να παρασύρουν και να 

μολύνουν τον αέρα. 



Οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη 

υγεία είναι πιο επιβλαβείς με βάση την τοξικότητα 

των χημικών , τη διάρκεια και το μέγεθος της 

έκθεσης.  

Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και ευαίσθητα στα 

εντομοκτόνα  , επειδή εξακολουθούν να 

αναπτύσσονται και έχουν πιο αδύναμο 

ανοσοποιητικό σύστημα από ό, τι οι ενήλικες.  

Τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν λόγω της εγγύτητάς 

τους κοντά στο πάτωμα και τη φυσική τάση να 

θέτουν μολυσμένα αντικείμενα στο στόμα τους, και 

επίσης επειδή τα παιδιά έχουν την τάση να 

περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι σε δυνητικά 

μολυσμένο περιβάλλον.  



Τα παιδιά ηλικίας κάτω των έξι μηνών είναι πιο 

ικανά να βιώσουν την έκθεση από το μητρικό γάλα 

και την εισπνοή μικρών σωματιδίων.  

Τα φυτοφάρμακα μπορεί να απορροφηθούν μέσω 

της δερματικής επαφής, της κατάποσης, και της 

εισπνοής.  

Η έκθεση σε φυτοφάρμακα μπορεί να κυμανθεί 

από ήπιο ερεθισμό του δέρματος με γενετικές 

ανωμαλίες, όγκους, γενετικές αλλαγές, νευρικές 

διαταραχές, ή ενδοκρινικές διαταραχές κλπ. 



Οι πρόσφατες αυξήσεις στην ανάπτυξη 

καρκίνων στην παιδική ηλικία σε όλη τη Βόρεια 

Αμερική, όπως η λευχαιμία, μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα των φυτοφαρμάκων, λόγω 

σωματικών μεταλλάξεων των κυττάρων.  

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να ενεργήσουν για 

την προώθηση και εξάπλωση του καρκίνου, 

ενώ προκαλεί ορμονική ανισορροπία. 



Η έκθεση σε φυτοφάρμακα, για παράδειγμα το 

DDT, έχει αποδειχθεί μπορεί να αλλάξει το 

μέγεθος των γεννητικών οργάνων στα αρσενικά 

και σε ζώα. 

Η έκθεση σε φυτοφάρμακα μπορεί να συμβάλει 

σε πρώιμη γέννηση του εμβρύου, έστω και αν 

ένας από τους δύο γονείς έχει εκτεθεί πριν την 

σύλληψη. 


