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Αυτό συμβαίνει, γιατί το συγκεκριμέ-
νο πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό, 

αλλά κυρίως διαρθρωτικό της Ελληνικής 
Αγοράς και θα εξηγήσουμε παρακάτω τι 
εννοούμε. Καταρχάς, η άποψή μας για το 
συγκεκριμένο θέμα, όπως είχε ξεκάθαρα 
διατυπωθεί και πέρυσι, είναι ότι η απαί-
τηση για μηδενικά υπολείμματα αποτελεί 
στην ουσία μια επιπλέον εμπορική απαί-
τηση για τις περιπτώσεις των προϊόντων 
που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία, ασφαλή για κατανάλωση προϊ-

όντα. Υπενθυμίζουμε ότι ασφαλή φρού-
τα και λαχανικά μπορεί να έχουν χημικά 
υπολείμματα που προέρχονται από εγκε-
κριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
έχουν ανιχνευθεί χαμηλότερα από το μέγι-
στο επιτρεπόμενο νομοθετικό όριο (MRL). 
Αν κάναμε μια σύντομη ιστορική αναδρο-
μή της απαίτησης αυτής για μηδενικά υπο-
λείμματα, θα διαπιστώναμε ότι ξεκίνησε 
κυρίως στο τέλος της προηγούμενης δε-
καετίας από μεγάλες Αλυσίδες Σ/Μ του 
Ηνωμένου Βασιλείου (Tesco, Sainsburys, 
Marks & Spencer κ.ά.), οι οποίες στην αρ-
χή ζητούσαν από τους Παραγωγούς να μην 
ψεκάζουν με συγκεκριμένα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα, τα οποία ήταν καθόλα νό-
μιμα, ενώ στη συνέχεια περιορίστηκαν σε 
έναν ελάχιστο αριθμό εγκεκριμένων φυ-
τοφαρμάκων, που ανέχονταν να βλέπουν 
στα προϊόντα τους. Η μεγάλη διαφοροποίη-
ση όμως σε σχέση με τη σημερινή ελληνική 
πραγματικότητα, είναι ότι αυτές οι αλυσίδες 
του εξωτερικού απευθύνονταν κατευθείαν 
στους Παραγωγούς ή στις Ομάδες Παρα-
γωγών από τις αρχές της καλλιεργητικής 
περιόδου και ο γεωπόνος-υπεύθυνος φυ-
τοπροστασίας γνώριζε το είδος της φυτο-
προστασίας που θα ακολουθούσε, προ-
κειμένου το τελικό παραγόμενο προϊόν να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του υποψήφι-
ου αγοραστή, σε συνάρτηση βέβαια με το 
αντίστοιχο οικονομικό όφελος για τον Πα-
ραγωγό. 

Ανάγκη για ύπαρξη γεωπό-
νων – υπεύθυνους φυτο-
προστασίας

Σήμερα, με την πληθώρα των Εμπορι-
κών Επιχειρήσεων που υπάρχουν στην 
ελληνική Αγορά των φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών και οι οποίες τα προϊόντα 
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ΑΓΡοτΕσ & η ΧΡηση τΕΧΝοΛοΓιΑσ ΜΕσΩ τησ ΕΥΦΥοΥσ ΓΕΩΡΓιΑσ»
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το θέμα των μηδενικών υπολειμμάτων εξακολουθεί να παραμένει ψηλά στις απαιτήσεις 
πολλών αλυσίδων λιανικού εμπορίου της Ελληνικής Αγοράς, «πιέζοντας» με αυτόν τον τρόπο τις Εταιρείες που 
ασχολούνται με την εμπορία και την παραγωγή των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, να υιοθετήσουν και να 
συμμορφωθούν με αυτήν την απαίτηση. 
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Αν θέλουμε πραγματικά 
τα προϊόντα 
που τρώμε να έχουν 
μηδενικά υπολείμματα, 
θα πρέπει η προμήθεια 
των προϊόντων να 
γίνεται απευθείας 
από οργανωμένους 
Παραγωγούς ή ομάδες 
Παραγωγών οι οποίες 
διαθέτουν γεωπόνο-
υπεύθυνο φυτοπροστα-
σίας, ο οποίος γνωρίζει 
από την αρχή της 
καλλιεργητικής περιό-
δου το πρόγραμμα 
φυτοπροστασίας που 
θα πρέπει να ακολουθή-
σει και αναλόγως με την 
απαίτηση του αγοραστή

που προμηθεύουν στα  ράφια των Σ/Μ προ-
έρχονται από δύο ή και τρεις προηγούμε-
νες ενδιάμεσες Εμπορικές Επιχειρήσεις 
είναι σχεδόν αδύνατον ο Παραγωγός όταν 
καλλιεργούσε το συγκεκριμένο προϊόν να 
γνώριζε σε ποιο ράφι Σ/Μ θα κατέληγε το 
προϊόν του και με ποια απαίτηση. Επομέ-
νως, αν θέλουμε πραγματικά τα προϊόντα 
που τρώμε να έχουν μηδενικά υπολείμμα-
τα, θα πρέπει η προμήθεια των προϊόντων 
να γίνεται απευθείας από οργανωμένους 
Παραγωγούς ή Ομάδες Παραγωγών, οι 
οποίες διαθέτουν γεωπόνο-υπεύθυνο φυ-
τοπροστασίας, ο οποίος γνωρίζει από την 
αρχή της καλλιεργητικής περιόδου το πρό-
γραμμα φυτοπροστασίας, που θα πρέπει να 
ακολουθήσει και αναλόγως με την απαίτη-
ση του αγοραστή. Εναλλακτικά θα πρέπει η 
κάθε εμπορική Επιχείρηση να διαθέτει ένα 
δίκτυο αξιολογημένων Παραγωγών με μα-
κροχρόνια συνεργασία, οι οποίοι να έχουν 
αποδεχθεί εγκαίρως τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις. 

Τα τεχνικά προβλήματα
Εκτός βέβαια από το παραπάνω διαρ-

θρωτικό πρόβλημα της ελληνικής Αγοράς 

υπάρχουν και σοβαρά τεχνικά προβλήματα 
για την καθολική υιοθέτηση της απαίτησης, 
όπως: το είδος του προϊόντος, η εποχικότη-
τα της καλλιέργειας, οι καιρικές συνθήκες, 
αλλά και ο αριθμός και το είδος των εγκε-
κριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που είναι διαθέσιμα για το κάθε προϊόν. Όλα 
τα παραπάνω αποτελούν καθοριστικό πα-
ράγοντα για την ανίχνευση χημικών υπο-
λειμμάτων στο τελικό προϊόν.   Κλείνοντας, 

θα συμφωνήσω ότι το σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών στους αγρότες και 
η χρήση τεχνολογίας μέσω της ευφυούς γε-
ωργίας, μπορούν να συμβάλουν στη μείω-
ση της ανίχνευσης χημικών υπολειμμάτων 
κυρίως μέσω της μείωσης του αριθμού των 
ψεκασμών. Όλα αυτά όμως, για να μπορέ-
σουν να φθάσουν στο ράφι του τελικού κα-
ταναλωτή θα πρέπει να μικραίνει η «ψαλί-
δα» μεταξύ Παραγωγών και Εμπόρων.    


