
ПЕСТИЦИДИТЕ И ХРАНАТА

КАКО Е РЕГУЛИРАНА ЗАШТИТАТА ОД ШТЕТНОТО ДЕЈСТВО НА 
ПЕСТИЦИДИТЕ?

Правилникот за општите барања за безбедност на храната (Службен весник на 
Република Македонија бр. 118 /2005 година) ги пропишува општите барања за безбед-
ност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од контаминен-
ти и пестициди во или врз храната. Одредбите на овој правилник се применуваат на 
храна од растително и од животинско потекло или делови од истите, што се употребу-
ваат свежи, преработени и/или како мешана храна во или врз кои може да има резидуи 
од пестициди.

Доколку со лабораториски испитувања се утврди дека храната е загадена со резидуи 
од пестициди над дозволените вредности односно концентрации, се дава забрана за 
нејзина употреба.

КОЈ Е ОДГОВОРЕН ЗА ПРАВИЛНАТА ПРИМЕНА НА ПЕСТИЦИДИ-
ТЕ И ЧИЈА НАДЛЕЖНОСТ Е КОНТРОЛАТА НА ПЕСТИЦИДИТЕ?

За правилната примена на пестицидите одговорни се примарните производители односно 
земјоделците и правните субјекти кои одгледуваат овошје, зеленчук, житарици и сточна 
храна.
Во нашата држава  повеќе институции имаат надлежности во контролата на пестицидите. 
Државниот земјоделски инспекторат го контролира увозот, продажбата на пестицидите и 
врши контрола врз примената на пестицидите на нива. Агенцијата за храна и ветеринар-
ство како централен орган во системот за безбедност на храна, ја спроведува мониторинг 
програмата за безбедност на храната. Во рамки на оваа Програма се мониторираат произ-
водите во промет во однос на пестицидите. 2013-та година беа земени 292 мостри од 32 
вида овошје и зеленчук и сите одговараа на прописите, односно не се најдени остатоци од 
пестициди над максимално дозволените количини. 
За контролата на загадувањето на воздухот, почвата и водите, вклучително и водата за 
пиење и наводнување, во нашата држава надлежно е Министерството за животна среди-
на и просторно планирање.

ПОДАТОЦИ ОД ИСТРАЖУВАЊА

Последните анализи на Европската агенција за храна, спроведени во 27 земји-членки 
на ЕУ врз 77.000 примероци и 500 различни видови храна, покажуваат дека кај 1,6% 

се пронајдени остатоци од пестициди кои ги надминува-
ат максимално дозволените количини. „Најзагадени“ 
биле житарките, посебно овесот, и зелената салата.
Зелената салата бара третирање повеќе пати особено 
ако се одгледува во стакленици. Затоа е важно, пред 
консумирањето, листовите на зелената салата претход-
но да се измијат неколку пати со ладна вода.
Според истражувањата на американската непрофитна 
организација „Работна група за животна средина“ (EWG), 

јаболката, јагодите, грозјето, целерот, праските, спанаќот, пиперките, краставиците, 
шери доматите, компирите, праските со мазна кора и грашокот, се најзагадените 
намирници со пестициди.

Сепак, повеќе истражувања покажале  дека овошјето, зеленчукот и житарките не 
треба да се исклучат од исхраната, затоа што придобивките од нив далеку го надми-
нуваат ризикот од штетното влијанието на пестицидите.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО

И ВОДОСТОПАНСТВО
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

НА МАКЕДОНИЈА

Изработката на брошурата е овозможена со поддршка на 
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вања на ендокриниот систем, невролошки заболувања, канцерогени и репродуктивни 
заболувања. Децата се особено осетливи на ваквите негативни влијанија. 

КОГА КУПУВАМЕ ПРОИЗВОДИ ОД ПАЗАР ДАЛИ МОЖЕМЕ ДА 
ЗНАЕМЕ ДЕКА СЕ ЗАГАДЕНИ СО ПЕСТИЦИДИ?

Доколку не станува збор за органски производ, туку производ добиен на конвенциона-
лен начин на производство, потрошувачите не се во состојба да утврдат дали произво-
дот е загаден со пестициди.  Од тие причини треба превентивно да се преземат одреде-
ни мерки за намалување на загаденоста на храната, особено на производите како што 
се овошјето и зеленчукот.

КОИ МЕРКИ МОЖЕМЕ ДА ГИ КОРИСТИМЕ ЗА САМИТЕ ДА СЕ 
ЗАШТИТИМЕ?

Пред консумирање на сирово овошје и зеленчук, се препорачува истото да се измие со 
здравствено безбедна вода. Миењето помага да се отстранат не само остатоците од 
пестициди на површината на производот, туку и остатоци од тешки метали,  кои се 
таложат на плодовите кои биле изложени на загаден воздух. Сепак, наведеното не може 
да помогне да се отстранат остатоците од пестициди кои се навлезени во плодовите. 
Поголема концентрација на остатоци од пестицидите содржи кората, односно лушпата 
на овошјето. Затоа се препорачува кората да се отстрани и не треба да се користи за 
подготовки на слатко и други преработки, ниту да се ренда во торти и колачи. Препорач-
ливо е купеното овошје и зеленчук да се остави да отстои 
неколку дена, за да се намалат евентуалните остатоци од 
пестициди.   
За намалување и отстранување на остатоците од пести-
цидите доволно  е намерниците кратко да се потопат и 
потоа да се измијат со млаз ладна вода. Бесмислено е 
нивно целодневно потопување во сода бикарбона, 
раствор со киселина или лимонов сок. Тоа се  заблуди на 
кои добро информираните потрошувачи не треба да 
подлегнуваат. Доколку сакате дополнително да се заштитите од штетното влијание на 
пестицидите, можете да воведувате органски производи во исхраната. Употребата на 
пестициди во органското производство на храна е строго лимитирана и за заштита на 
растенијата се дава предност на природни материи и препарати, биолошка контрола на 
штетници и болести, како и на употреба на корисни инсекти.

ШТО СЕ ПЕСТИЦИДИ?

Пестицидите се хемиски супстанции или смеси 
на супстанции  наменети за превенција, 
уништување, спречување или намалување на 
количеството штетници.
Според нивната намена, односно според видот 
на организмот на кој делуваат, се разликуваат: 
алгициди –  кои го спречуваат растот на 
алгите, авициди – со кои се одбиваат птиците 
од посевите, бактерициди кои го спречуваат 

растот на бактериите, фунгициди – кои се користат против габите, хербициди - против 
плевелите, инсектициди – против штетните инсекти, лимациди – за полжави, неман-
тоциди против цевчести црви, родентициди за уништување на глодари и вироциди за 
спречување вируси.
Според хемискиот состав се делат на органски и неоргански. 
Во однос на нивното дејство врз растенијата, постојат две групи. Едните растението ги 
апсорбира и по третирањето  циркулираат низ неговите сокови, а другите, т.н. контакт-
ни, остануваат исклучиво на неговата површина. Првите имаат предност во дождливи-
те периоди зашто се отпорни на плакнење, но се безопасни. До бербата, дури и порано, 
потполно се неутрализираат и разградуваат. Вторите се користат за последните 
прскања на овошјето и зеленчукот што значи дека за кусо време се разградуваат.
Според отровноста (токсичноста) пестицидите се класифицирани во групи. Сепак, 
токсичноста на овие средства зависи во голема мерка од нивната рационална и правил-
на употреба. Оттука, рационалната употреба на пестициди со голема токсичност може 
да биде безопасна, додека нерационалната употреба на овие средства со мала токсич-
ност може да биде опасна.

КАДЕ СЕ УПОТРЕБУВААТ?

Пестицидите се употребуваат за авионско запрашување на житни полиња и шуми, за 
зимско и пролетно запрашување на овошните дрвја со рачни пумпи, за третман на семен-
ски материјал, за уништување на инсектите и други штетници во разни објекти.

КАКВО Е НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА?

При употребата на пестицидите можно е загадување на воздухот, почвата и водите, 
вклучително и водата за пиење и наводнување. Притоа се јавува и штетно дејство врз 
флората и фауната, вклучително и врз корисните инсекти кои ги опрашуваат растенија-
та, природните непријатели на штетните инсекти, како и врз организмите кои живеат во 
почвата и ги рециклираат хранливите состојки. Храната е исто така подложна на 
загадување, а особено житните растенија, зеленчукот и овошјето. И сточната храна 
може да се загади од пестициди, а таквото загадување може да се пренесе на млекото 
и животинското месо.

КАКВО Е НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
ЗДРАВЈЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ?

Земјоделците можат да бидат изложени на пестициди 
при прскање на насадите. Доколку земјоделците не носат 
соодветна заштитна облека и ракавици пестицидите 
можат да навлезат во нивниот организам преку директен 
контакт со кожата. Пестицидите можат да навлезат во 
дишните патишта при вдишување на аеросоли на пести-
циди, доколку при прскањето не се носат соодветни заштитни маски. Притоа можат да 
се јават кратки епизоди на труење веднаш по прскањето, проследени со главоболки, 
мачнина, иритација на кожата или очите, заматување на видот, и прекумерно лачење 
на плунка. Но како и кај останатата популација, многу почести се хроничните последици 
по здравјето кои настануваат како резултат на кумулативното дејство на пестицидите.

КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД КОНСУМИРАЊЕТО  
НА ЗАГАДЕНА ХРАНА?

Најголем дел од населението е изложен на штетните ефекти од пестицидите преку 
консумирање на храна загадена со пестициди. Концентрациите на поединечни пестици-
ди кои се среќаваат како остаток во одредена храна, обично не се ни приближно доволно 
високи за веднаш да предизвикаат труење.  Почест негативен ефект врз здравјето на 
луѓето произлегува од  секојдневното консумирање на храна или пијалаци кои содржат 
ниски концентрации на остатоци од различни пестициди. Како резултат на кумулативно-
то дејство на пестицидите се манифестираат хронични заболувања, како што се нарушу-


