
-  Φυτοφάρμακα και άλλα χημικά στο πιάτο σας. 

-  Ευχαριστώ, δε θα πάρω!! 
Το πρώτο φυτοφάρμακο ήταν το DDT και άρχισε να χρησιμοποιείται στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου 

Πολέμου. Εθεωρείτο σπουδαίο γιατί προστάτευε τη δημόσια υγεία αφού καταπολεμούσε τα ενοχλητικά 

έντομα που προκαλούσαν τη θανατηφόρα μαλάρια και τον τύφο.  

Επομένως, τα φυτοφάρμακα είναι καλά για μας. ΄Η μήπως όχι; 
Το DDT καθώς και πολλά άλλα φυτοφάρμακα που παρασκευάστηκαν στη συνέχεια έχουν απαγορευτεί 

γιατί αποδείχθηκε ότι αποτελούν κίνδυνο τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία.  

Μια σοβαρή επίπτωση είναι ότι μαζί με τα επιβλαβή έντομα σκοτώνουν και τις μέλισσες, γεγονός που 

επηρεάζει την αναπαραγωγή πολλών φυτών τα οποία εξαρτώνται από τις μέλισσες. 

Τα φυτοφάρμακα και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και υπολείμματα 

τους βρίσκονται σε λαχανικά, φρούτα, φυτά, ζώα ακόμα και ψάρια. Στον ανθρώπινο οργανισμό συνεργούν 

με διάφορες άλλες ουσίες και προκαλούν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία μας: 

 στο γενετικό υλικό 

 στο ενδοκρινικό σύστημα και την αναπαραγωγική διαδικασία 

 στο νευρικό σύστημα 

 στο ανοσοποιητικό σύστημα  

 στην όραση 

 στο συκώτι  

 αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου  

Τα βρέφη και τα παιδιά είναι πιο ευπαθή στα φυτοφάρμακα επειδή βρίσκονται σε στάδια ανάπτυξης με 

ευάλωτους μηχανισμούς άμυνας, έχουν πολλαπλάσιες ανάγκες σε τροφή, αέρα και νερό ανά κιλό βάρους 

και υπόκεινται σε αυξημένη έκθεση. 

Τι κάνουμε; 
 πλένουμε καλά τα λαχανικά και τα φρούτα  

 επιλέγουμε φρούτα εντός εποχής (χρειάζονται λιγότερα χημικά) 

 βάζουμε ποικιλία στη διατροφή μας 

 επιλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα 

 χρησιμοποιούμε ουσίες και υλικά που δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και την υγεία μας 
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