
 1

 UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă 
VETERINAR Ă CLUJ-NAPOCA 

ŞCOALA DOCTORAL Ă 
FACULTATEA DE MEDICIN Ă VETERINAR Ă 

 
Ing. TEODORA L. KROMPASZKI (ONIGA) 

 
 

Rezumat al tezei de doctorat  
 
 
 
 
       
 

INCIDEN ŢA ŞI SEMNIFICA ŢIA IGIENIC Ă A  PESTICIDELOR 
ORGANOCLORURATE ÎN UNELE PROBE DE ALIMENTE ŞI 

FURAJE DIN JUDEŢUL 
 BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
         
 
 
 
 
 
 
 

                                                              CONDUCĂTOR ŞTIIN ŢIFIC 
                                                           Prof. univ. dr. CORNEL LASLO 

 
 
 
 
 
 

CLUJ-NAPOCA 
2012 



 2

CUPRINS 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      Pagina 
CUPRINS …………………………………………………………………………………………………2 
Capitolul 1. PESTICIDELE ……………………………………………………………………………3 
Capitolul 2. OBIECTIVELE CERCET ǍRII ………………………………………………………..4  
                    2.1. MATERIALELE FOLOSITE……………………………………………………………4 
                      2.2. DETERMINAREA PESTICIDELOR…………………………………………………..5 
                              2.2.1. Pregătirea probelor……………………………………………………………5 
                              2.2.2. Extracţia reziduurilor de POC şi purificarea ……………………………….5 
                                2.2.3. Determinarea POC din produse alimentare grase şi negrase………………5 
                                    2.2.3.1. Determinări calitative………………………………………………….......6 
                                    2.2.3.2. Determinări cantitative…………………………………………………….6 
Capitolul 3. REZULTATELE PE SORTIMENTE …………………………………………………7 
                   3.1. OBIECTIVUL 1……………………………………………………………………………7 
                   3.2.  OBIECTIVUL 2…………………………………………………………………………..8 
                    3.3. OBIECTIVUL 3………………………………………………………………………….10 

3.3.1. Furaje complexe (TRM1 şi TRM2) …………………………...............11                                      
                    3.4.OBIECTIVUL 4 ………………………………………………………………………….12 
Capitolul 4. CONCLUZII GENERALE ……………………………………………………………..12 
Capitolul 5. RECOMANDǍRI………………………………………………………………………..14 
BIBLIOGRAFIE SELECTIV Ǎ………………………………………………………………………14 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Cuvinte cheie: pesticide organoclorurate (POC), incidenţa, semnificaţia igienică, limita 

maxim admisă (LMA), liposolubil, timp de retenţie. 

Capitolul 1. PESTICIDELE 

           O agricultură modernă presupune combaterea dăunătorilor plantelor şi produselor 

agricole. Între mijloacele folosite tot mai intens se numără pesticidele, substanţe chimice 

de sinteză. Numărul pesticidelor şi a altor produse de uz fitosanitar este de circa 670 

grupate în 10 categorii. Clasificarea pesticidelor se face după mai multe criterii: originea 

lor, acţiunea antidăunătoare, forma fizică de prezentare, structura chimică etc. În funcţie 

de gradul de toxicitate, pesticidele se grupează în: grupa I – extrem de toxice fiind 

marcate cu etichete roşii, grupa II – puternic toxice, marcate cu etichete verzi, grupa III- 

moderat toxice, marcate cu etichete de culoare albastră, grupa IV – toxicitate redusă, 

marcate cu etichete negre. În funcţie de structura chimică, pesticidele se clasifică în: 

organoclorurate, organofosforice, organocarbamice, respectiv tiocarbamice şi 

nitrofenolice. Organocloruratele fac parte din grupa III de toxicitate ele fiind substanţe 

organice cu structură alchilică, ciclică sau aromatică, substituite cu unul sau mai mulţi 

atomi de clor. Utilizarea pe scară largă a lor, urmată de pătrunderea în circuitul 

biogeochimic al ecosistemelor afectează organismul uman. Din punct de vedere sanitar 

implicaţiile folosirii lor sunt mari datorită complexităţii interacţiunilor pesticid-plantă, 

pesticid-animal, pesticid-plantă-animal-om. Contaminarea alimentelor poate fi directă 

prin tratarea produselor alimentare vegetale care se consumă ulterior direct de către om 

sau indirectă rezultat a poluării produselor alimentare prin intermediul pesticidelor 

reziduale din sol, aer, apă, transferul pesticidelor la animal respectiv carne, lapte, ouă. 

Insecticidele clorurate se acumulează selectiv în organismul animal, ordinea descrescândă 

fiind ţesutul gras mezenteric, ţesutul gras de depozit, ţesutul gras perirenal şi apoi cel 

muscular.  

             Orientarea generală este de a reduce utilizarea insecticidelor organoclorurate în 

agricultură, care se caracterizează printr-o mare remanenţă pentru că pesticidele pătrunse 

în organism pot provoca afecţiuni ale sistemului nervos, insuficienţă coronariană, 

ateroscleroză, ciroză hepatică, etc. 

                 În organismul uman, prezenţa DDT a fost semnalată, pentru prima dată, în 

anul 1948 la populaţia din diferite zone din S.U.A. Ulterior, s-a stabilit prezenţa 
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organocloruratelor ca parte integrantă în grăsimea întregii populaţii de pe glob. În ţara 

noastră cercetările au fost efectuate de Aizicovici, Unterman şi Sîrghie. Aceştia au 

evidenţiat faptul că gradul de poluare este la acelaşi ordin de mărime cu poluarea 

înregistrată la nivel mondial şi că este necesar să se ia măsuri corespunzătoare de 

reducere a gradului de poluare.   

Capitolul 2. OBIECTIVELE CERCET ǍRII  

             Obiectivele de cercetare propuse în această teză se subscriu scopului tezei: 

«Incidenţa şi semnificaţia igienică a POC în unele probe de alimente şi furaje din judeţul 

Bistriţa-Năsăud». Ele sunt: 

OBIECTIVUL 1 – Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate din unele 

produse lactate grase; 

OBIECTIVUL 2 – Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate în unele 

produse de carne; 

OBIECTIVUL 3 – Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate  în furaje. 

OBIECTIVUL 4 – Optimizarea consumurilor de solvenţi la determinarea reziduurilor de 

pesticide organoclorurate din furaje complexe utilizând metode noi pentru pregătirea 

probelor.  

               Toate probele au fost recoltate de la unităţile producătoare aflate în aria 

judeţului Bistriţa-Năsăud. 

2.1. MATERIALELE FOLOSITE 

       În cazul tuturor  produsele testele s-au efectuat în două perioade: 06-08.2009 şi 01-

03.2010. 

 Pentru smântână s-au testat: 

-8 probe smântână fermentată 20% grăsime (două tipuri, respectiv SA1 şi SB1 două 

probe din fiecare tip); 

-8 probe smântână dulce 32% grăsime (două tipuri, respectiv SA2 şi SC2, două probe din 

fiecare tip); 

                  Pentru brânzeturi s-au testat: 

-caşcaval Dalia 12 probe (trei tipuri respectiv CDA, CDB şi CDC două probe din fiecare 

tip,); 

-brânză Mozzarella 8 probe (două tipuri respectiv MA şi MB două probe din fiecare tip); 
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-brânză de burduf 12 probe (trei tipuri respectiv BA, BB şi BC două probe din fiecare 

tip); 

 Dintre preparatele de carne produse şi comercalizate în judeţ s-au testat: 

 -8 probe kaizer (două tipuri respectiv KA şi KB două probe din fiecare tip); 

 -8 probe guşă cu boia dulce (două tipuri respectiv GA şi GB); 

 -8 probe slănină afumată (două tipuri respectiv SLA şi SLB, două probe din fiecare tip); 

 -8 probe lebărvuşti (două tipuri respectiv LA şi LB, două probe din fiecare tip); 

-8 probe crenvuşti (două tipuri respectiv CA şi CB, două probe din fiecare tip); 

-8 probe salam de vară (două tipuri respectiv SA şi SB, două probe din fiecare tip); 

-8 probe seu de vită (două tipuri SVC şi SVE două probe din fiecare tip); 

          Materialele testate suspecte de contaminare cu pesticide organoclorurate prin 

trasabilitate au fost furaje tip masă verde şi nutreţuri complexe utilizate în ferme tip 

TRM1 (pentru vaci în lactaţie) şi TRM2 (pentru vaci în repaos mamar); probele au fost 

recoltate în lunile iunie şi iulie 2010 şi s-au testat câte 4 probe din fiecare tip de furaj. 

2.2. DETERMINAREA  PESTICIDELOR 

 Etapele parcurse pentru determinarea pesticidelor organoclorurate din alimente şi 

furaje au fost: pregătirea probelor şi determinarea ca atare.  

2.2.1. Pregătirea probelor  

            Pentru extracţia grăsimii din smântână s-a folosit metoda de extracţie la rece, iar 

pentru preparatele de carne extracţia la cald. Extracţia grăsimii din brânzeturi am realizat-

o cu aparatul Soxhlet. Pregătirea probelor pentru furaje a constat în separarea extractului 

cu pesticid - metoda extracţiei cu acetonitril în amestec cu apă partiţie lichid-lichid cu 

eter de petrol. 

2.2.2. Extracţia reziduurilor de POC şi purificarea 

           Purificarea extractelor de grăsime din produsele lactate, produsele din carne şi 

furaje s-a realizat prin metoda partiţiei lichid-lichid (LLE) cu acetonitril şi purificare pe 

coloană de Florisil®. 

2.2.3. Determinarea POC din produse alimentare grase şi negrase 

             S-a utilizat metoda cromatografiei de gaze pe coloană capilară folosindu-se un 

detector cu captură de electroni (ECD). Pentru determinările calitative şi cantitative al 

reziduurilor de POC s-a utilizat un gaz cromatograf de tip Perkin Elmer model Auto 
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System XL. În cazul determinării calitative identificarea reziduurilor de POC în probele 

cercetate s-a bazat pe compararea timpilor de retenţie pentru compuşii existenţi în etalon 

cu timpii de retenţie înregistraţi în probele analizate.  

2.2.3.1. Determinarea calitativă  

        Pentru a avea un grad cât mai mare de siguranţă a identificării, s-a utilizat calculul 

statistic, pe baza distribuţiei „t”. S-au utilizat ca şi valori de referinţă timpii de retenţie ai 

respectivului compus organoclorurat în etalon de diferite concentraţii şi au fost comparate 

cu valorile timpilor de retenţie pentru acelaşi compus în probele cercetate. Prin 

interpretarea valorii lui „t” rezultatele au arătat încadrarea la „diferenţe nesemnificative” 

(ns) pentru compuşii luaţi în considerare ca fiind prezenţi în probă. 

2.2.3.2. Determinări  cantitative  

A. Produse lactate,  preparate din carne şi seu de vită             

 S-au injectat volume egale de probă şi de etalon (1µl), iar volumul final de reluare 

a fost de 10 ml. Astfel formula generală de calcul pentru determinarea reziduurilor de 

POC din produsele de mai sus devine: 

                                           

 

Aet – aria picului pentru componentul cercetat, în etalon; 

Apr – aria picului pentru componentul cercetat, în probă; 

c     - concentraţia componentului în etalon, ppm  

Valoarea lui c = 25, 50, 100, 150, 200 în funcţie de modul de lucru concret la fiecare tip 

de produs analizat. 

m   - masa probei luată în lucru, g; pentru produsele grase s-a luat în calcul masa de 

grăsime; 

R    - procentul de recuperare a reziduurilor. 

B. Produse negrase (furaje) 

                În cazul produselor negrase (furaje) se introduce în calcul cantitatea de probă ce 

trece prin coloana de purificare cu Florisil® (S), calculată în funcţie de umiditatea probei 

şi utilizând parametri care rezultă în parcurgerea modului de lucru specific pentru 

produse negrase, respectiv valorile F şi P: 
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S - cantitatea de probă în grame trecută prin coloană; 

m- masa probei în grame; 

T - volumul total în mililitri; la furaje verzi, T=ml apă din probă plus ml acetonitril 

adăugat, mai puţin volumul empiric de contracţie; la furaje complexe, T=ml apă plus ml 

amestec de extracţie adăugat minus corecţia pentru contracţia de volum; 

P - extractul măsurat de eter de petrol, în mililitri; 

100 - volumul eterului de petrol folosit la extracţie, în mililitri; 

F- volumul măsurat al filtratului, în mililitri. 

     Volumul de contracţie este considerat la 5 ml pentru probe care au umiditate cuprinsă 

între 80 şi 95% când se folosesc pentru extracţie 200 ml acetonitril.  

Capitolul 3. REZULTATELE PE SORTIMENTE 

3.1. OBIECTIVUL 1 

                    Referitor la concentraţia reziduurilor de pesticide organoclorurate 

identificate în:  

•   smântână: 

         - Izomerii α, β, γ HCH, DDT (singur sau cu izomerii), Clordan şi HCB prezintă 

concentraţii ale reziduurilor mai mici faţă de valoarea LMA; 

         - Endrin, concentraţia calculată pentru 62,5% din probe a fost egală cu LMA; iar la 

restul probelor de acelaşi ordin de mărime faţă de LMA. 

•  brânzeturi: 

          -izomerii (α, β, γ)HCH, Heptaclorul şi HCB prezintă valori ale reziduurilor de 

pesticide organoclorurate mai mici decât LMA; 

          -Endrinul, prezintă valori de concentraţie comparabile cu valoarea LMA, dar 

diferenţiat între sortimentele de brânzeturi testate: 

          -caşcaval – concentraţia la 20% din probe a fost egală cu LMA; 

           -brânză Mozzarella - concentraţia s-a încadrat între 5% şi 5,75% din valoarea 

LMA; 

          -brânză burduf – concentraţia pentru 16,66% din probe a avut valoarea LMA; 

          În cazul Endosulfanului, toate probele prezintă valori apropiate de limita maxim 

admisă, dar diferenţiat în probele de brânzeturi testate, astfel: 
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           - caşcaval: pentru 16,67% din probe, concentraţia a fost 45,1% din LMA, pentru 

66,67% din probe concentraţia a fost 64,3% din LMA şi pentru 16,67% valoarea 

concentraţiei a fost 99,9% din LMA; 

           - brânză Mozzarella:  pentru 25% din probe valoarea este egală cu LMA ;  

            - brânză burduf: pentru 50% din probe valoarea egală cu LMA. 

         Pentru reziduurile de 4,4'DDT singur sau cu izomerul 4,4'DDE situaţia se prezintă 

diferit între tipurile de brânzeturi testate, în cadrul aceluiaşi tip, pe sortimente: 

        - caşcaval: valorile concentraţiilor calculate s-au situat între 22,23% şi 55,28% din 

LMA; 

         - brânză Mozzarella : valorile concentraţiilor s-au situat între 4,51% şi 45,45% din 

LMA; 

          - brânză burduf : la sortimentul BC (06.-08.2009), s-au găsit probe în care valoarea 

concentraţiei calculate este egală cu LMA, în a doua perioadă valoarea calculată a fost de 

67,78% din LMA. 

•  unt : 

- izomerii (α, β, γ)HCH prezintă valori ale reziduurilor de pesticide organoclorurate mai 

mici decât LMA; 

- compusul organoclorurat HCB este prezent la probele de unt testate în proporţie de 50% 

cu valori sub LMA, în perioada 06.-08.2009, în probele din a doua perioadă în proporţie 

de 100% cu valori ale concentraţiei cuprinse între 56% şi 40,4% din LMA.  

3.2. OBIECTIVUL 2 

              Referitor la concentraţia reziduurilor de pesticide organoclorurate în: 

• preparate din carne:   

        -pesticidele din grupa HCH (izomerii α, β, γ) prezintă concentraţii ale reziduurilor 

mult mai mici decât LMA la probele de kaizer şi guşă cu boia dulce;  

              - la seul de vită izomerul αHCH apare în proporţie de 75% din probele luate în 

lucru, βHCH şi  γHCH apar în 50% din probele cercetate; 

            -la crenvuşti, lebăr, salam de vară izomerii HCH se situează între (0,0010-0,0014 

ppm). 

            HCB, Aldrinul şi Dieldrinul prezintă concentraţii nesemnificative faţă de LMA la 

probele de kaizer, guşa cu boia dulce, slănină, şi seu de vită; 
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          Endrin se regăseşte în preparatele de carne astfel: 

                  -în 50% din probele de kaizer testate valoarea concentraţiei a fost egală cu 

LMA;          

            -la guşa cu boia dulce Endrin în 50% din probe prezintă valoarea concentraţiei 

egală cu LMA iar restul de 50% din probe prezintă concentraţia de aceeaşi ordine de 

mărime cu LMA;  la seul de vită la Endrin concentraţia calculată a fost egală cu LMA   

Prezenţa Endosulfanului în probele de kaizer şi în probele de guşă cu boia dulce este pusă 

în evidenţă în figura 1 şi 2: 
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Figura 1 – Compararea concentraţiilor calculate pentru Endosulfan în probele de kaizer 
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Figura 2 - Compararea concentraţiilor calculate pentru Endosulfan în probele de Guşă cu 

boia dulce. Legendă: LMA - limita maxim admisă; P1 – perioada 06.-08-2009; P2 – 

perioada 01.-03.2010. 
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            -la slănina afumată şi la seul de vită Endosulfanul prezintă valori ale 

concentraţiilor egale cu LMA 

             -la crenvuşti, lebăr şi salam de vară Endosulfanul a prezentat valori ale 

concentraţiilor cuprinse între (0,0004-0,0007 ppm). 

  - DDT-ul singur sau cu izomerii săi se regăseşte în probele de kaizer, guşă cu boia 

dulce, slănină afumată, seu de vită, crenvuşti, lebăr şi salam de vară cu valori ale 

concentraţiei mai mici decât LMA. 

           Heptaclorul, singur sau cu izomerii săi, se regăseşte în toate probele de kaizer cu 

valori ale concentraţiilor sub LMA; 

  - 50% din probele de guşă cu boia dulce prezintă concentraţii reprezentând 56% din 

LMA, iar în restul de probe prezintă valori ale concentraţiilor reprezentând 62,75% din 

LMA; 

- la crenvuşti, lebăr şi salam de vară concentraţiile au fost cuprinse între (0,0001-0,0002 

ppm).  

Clordanul se regăseşte într-o singură probă de kaizer în concentraţie apropiată de LMA; 

- la slănină afumată, crenvuşti, guşă cu boia dulce, lebăr, seu de vită şi salam de vară 

concentraţiile de Clordan  au fost mai mici decât LMA. 

3.3. OBIECTIVUL 3 

            În ceea ce priveşte valorile LMA la produsele de origine vegetală se observă 

diferenţe între produsele verzi şi cereale, în sensul că în două cazuri limitele permise în 

cereale sunt mai mari. Este vorba de α HCH (0,02ppm-furaje complexe) şi suma 

izomerilor Clordanului. Furajele combinate tip TRM conţin ambele tipuri de produse 

vegetale drept care au fost nominalizate separat. Valoarea LMA pentru furajele 

combinate a fost considerată un interval (Clordan 0,01-0,02 ppm) între valoarea maxim 

admisă pentru cereale şi cea admisă pentru plante verzi, deoarece probele analizate conţin 

amestecuri de lucernă, borhot, porumb, triticale în diverse proporţii. 

            La furajul verde pesticidele organoclorurate identificate pozitiv în probele de furaj 

verde prezintă valori ale reziduurilor sub LMA, diferenţele fiind de nivelul ordinelor de 

mărime. 

           Aceasta se datorează perioadei scurte de „viaţă” a masei verzi şi totodată, 

perioadei scurte de contact cu solul şi apa prin intermediul cărora se pot contamina.  
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3.3.1. Furaje complexe tip (TRM1 şi TRM2) 

             Valorile obţinute pentru izomerii HCH, sunt comparabile cu cele europene. 

Pentru Endosulfan, valorile calculate sunt de acelaşi ordin de mărime ca şi cele din 

Germania. Pentru Endrin valorile calculate sunt comparabile cu valorile minime găsite în 

furajele din programele de monitorizare europene, cu excepţia Danemarcei care a raportat 

valori superioare. Pentru DDT, valorile calculate sunt comparabile cu cele din Germania 

şi Estonia. În furajele complexe se regăsesc aproape toţi compuşii urmăriţi sanitar-

veterinar. Diferenţa de compoziţie duce la diferenţe de contaminare, iar această diferenţă 

se referă la tipul şi cantităţile de cereale utilizate. 

        Diferenţe între gradul de contaminare prezentat de cele două tipuri de furaje se 

reflectă asupra compuşilor Lindan şi Endrin, după cum se exemplifică în figurile 3 şi 4. 
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Figura 3 Determinarea cantitativă pentru γHCH în furajele combinate TRM1 şi TRM2 
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Figura 4 Determinarea cantitativă pentru Endrin în furajele combinate TRM1 şi TRM2 
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3.4. OBIECTIVUL 4 

         În ceea ce priveşte tipurile de POC care au fost identificate în probele de furaj 

complex cercetate se constată faptul că lucrând în varianta redusă 1:2 deosebirile faţă de 

modul de lucru normal sunt mici, la ambele tipuri de furaje regăsindu-se aproape aceeaşi 

compuşi, eluaţi în acelaşi mod. În schimb în varianta redusă 1:5, diferenţe faţă de varianta 

normală sunt vizibile în sensul că nr. de compuşi eluaţi este mult diminuat. Compuşii 

care nu se mai regăsesc sunt: Heptaclor (izomerii), Aldrin, Clordan, Dieldrin şi DDT 

(izomerii). În varinta redusă valorile concentraţiei Endosulfanului reprezintă între 70% şi 

90% faţă de varianta normală.  

                 Metoda redusă în proporţie de 1:2 duce la aceleaşi rezultate ca şi modul de 

lucru la scară 1:1 la ambele tipuri de furaje complexe testate. 

Capitolul 4. CONCLUZII GENERALE  

            Referitor la tipurile şi incidenţa pesticidelor organoclorurate care se regăsesc în 

toate probele cercetate: DDT-ul singur sau sumă de izomeri, izomerii (α, β, γ)HCH, 

HCB, Endosulfanul şi Endrinul. Pesticidele care apar sporadic: Heptaclor, Aldrin, 

Dieldrin şi Clordan. Heptaclorul este absent în smântână (Gr=20% şi Gr=32%) şi în 

furaje. Aldrinul şi Dieldrinul nu apar în preparatele lactate şi furaje. Clordanul nu s-a 

regăsit în probele de brânzeturi şi în probele de furaje cercetate. 

         Aceste date ar putea fi explicate astfel: 

-perioada destul de recentă până la care au fost în uz în mod legal în UE şi implicit la noi 

în ţară Endosulfanul şi γHCH; 

-izomerul γHCH, sub forma singulară de Lindan sau ca şi component a unor 

insectofungicide de tip combinat a fost admis la utilizare în UE până în 2002, iar în ţara 

noastră până la aderarea noastră la acest organism european în 2007; 

-perioada îndelungată cu scară largă de utilizare a unor compuşi organocloruraţi HCH 

tehnic şi izomerii DDT; 

-perioada lungă de înjumătăţire a unor pesticide ca izomerii HCH, Endrin, Dieldrin şi mai 

ales utilizarea încă a unora în unele zone ale globului (exemplu DDT în Asia).  

            Referitor la evaluarea valorii concentraţiei reziduurilor de pesticide 

organoclorurate: 
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          -nu s-au înregistrat probe pentru care valorile calculate să depăşească limita 

maximă admisă; 

         -pesticide ale căror compuşi prezintă valori egale cu LMA: Endrin, Endosulfan şi 

DDT. Aceste valori se pot datora conţinutului diferit de grăsime (smântână 20% şi 32%) 

care duce la acumulări diferite în cazul compuşilor cu un caracter puternic liposolubil, 

Endrin, sau folosiriea de materie primă provenind de la altă specie (ovine) deoarece 

valoarea DDT-ului egală cu LMA s-a înregistrat la brânză burduf. Caracterul puternic de 

liposolubilitate a izomerilor DDT a dus la înregistrarea unor valori pentru reziduuri, 

comparativ cu LMA a grupei, mai mari decât în cazul smântânii. Această situaţie poate 

avea mai multe explicaţii:  

-conţinutul în grăsime este mult mai mare decât în cazul smântânii; 

-DDT singur sau sumă de izomeri este un pesticid care a fost folosit pe scară masivă şi în 

ciuda faptului că nu se mai utilizează, se regăseşte în toţi factorii de mediu, deci şi în 

alimente, datorită capacităţii mare de bioacumulare. În cazul Endosulfanului prezenţa lui 

ar putea fi datorată perioadei scurte de la scoaterea lui din uz, începând cu 01.01.2008, el 

regăsindu-se în produsele cercetate, mai ales în prima perioadă 06-08.2009. Gradul de 

impurificare cu POC testate este influenţat de sortimentul de preparate de carne, astfel 

probele de slănină afumată au prezentat cel mai scăzut grad de impurificare, iar cele de 

seu de vită cel mai înalt grad de impurificare.  

             Faptul că în furajele complexe, indiferent de tip, se regăsesc toţi compuşii 

urmăriţi sanitar veterinar ar putea însemna că unul din componenţi este impurificat. Ar 

putea fi vorba de cereale, deoarece: 

-masa verde de furaj a dovedit o impurificare scăzută; 

-preluarea şi acumularea POC este mai pregnantă în boabe decât în partea verde a 

plantelor; 

-furajele combinate conţin tipuri variate de cereale (porumb, triticale) deci efectul poate fi 

cumulativ; 

-se utilizează furaje din import din zone ale globului unde utilizarea POC este permisă şi 

în prezent. 

       Prezenţa pesticidelor în furaje şi preparate dovedeşte ideea că aceşti compuşi se 

acumulează în lapte pe seama lanţului trofic. 
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Capitolul 5. RECOMANDǍRI 

-Determinări în paralel asupra componentelor furajului şi a produsului final în cazul 

furajelor complexe, pentru a putea decela adevărata sursă a contaminării; 

-urmărirea POC în furaj, lapte şi preparate; 

-analizarea cu precădere a preparatelor cu conţinut mai mare de grăsime; 

-mărirea numărului de probe în programele naţionale. 
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