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CAP. 1 -   LAPTELE, ALIMENT STRATEGIC 
 

 Alimentaţia raţională a omului nu poate fi concepută fără lapte şi produse lactate datorită 
valorii nutritive de excepţie şi a accesibilităţii sale. În calitate de aliment complet de primă 
necesitate, el poate fi pe deplin considerat drept aliment strategic, contribuind la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi la asigurarea securităţii alimentare prin acoperirea  multiplelor necesităţi nutritive 
ale omului. Din punct de vedere fizico-chimic, laptele reprezintă un lichid heterogen foarte 
complex, fiecare componentă fiind responsabilă de o anume caracteristică (BORDA, 2007). 

 Calitatea igienică a laptelui grupează toate criteriile de salubritate solicitate atât de consumatori, 
cât şi de procesatori, în vederea obţinerii produselor lactate. Ea se referă la caracteristicile igienice 
ca atare şi la cele toxicologice (GUŞ şi SEMENIUC, 2005, ROTARU şi MIHAIU, 2002). Este deci 
evident că nu se poate face o apreciere corectă şi completă cu privire la calitatea igienică a laptelui, 
fără determinarea existenţei unor eventuale reziduuri de substanţe nocive cum este cazul şi al 
compuşilor tip POC (POPESCU şi colab., 1986).  

  
CAP. 2 -  PESTICIDELE – FACTOR DE RISC PENTRU SANATATEA UMANA 

 
Indiferent de sursa bibliografică consultată (SAVU şi GEORGESCU, 2004, CODEX, 2004, 

BARA şi LASLO, 1997), pesticidele se clasifică în primul rând în conformitate cu domeniul de 
utilizare: insecticide, fungicide, acaricide, erbicide, nematocide, dezinfectanţi ai solului, 
moluscocide, raticide. Din punct de vedere al structurii chimice, se întâlnesc următoarele tipuri 
principale de pesticide: organoclorurate, organofosforice, organocarbamice, tiocarbamice, 
nitrofenolice. 

Potrivit reglementărilor actuale, în Uniunea Europeană nu mai sunt admise la utilizare  POC sau 
amestecuri care să conţină POC. S-a renunţat la produsele ce conţin γ-HCH începând cu 
01.01.2007, iar la Endosulfan începând cu 01.01.2008. Riscul pentru sănătate este atât acut, cât şi 
cronic, valoarea indicelui de cronicitate pentru POC fiind mai mare decât doi, ceea ce indică un 
contaminant bioacumulabil (OROS, 2005). 

Pesticidele sunt strict urmărite prin Norme SV specifice în alimentele de origine animală şi 
vegetală, din ţară şi din import, în corelaţie cu normele europene în domeniu (LEGIS). În ceea ce 
priveşte laptele şi produsele lactate, sunt nominalizate valori CMA specifice pentru reziduurile de POC în 
funcţie de conţinutul de grăsime, datorită liposolubilităţii acestor contaminanţi 

 
CAP. 3 - CONTAMINAREA ALIMENTELOR  CU POC 

 
Pesticidele ajung în produsele vegetale direct ca urmare a tratamentelor fitosanitare aplicate, cât 

şi indirect prin preluare din apă şi sol, de unde, prin intermediul lanţurilor trofice contaminează 
alimentele de origine animală. Laptele concentrează cantităţi mari de organoclorurate deoarece 
glanda mamară reprezintă una din căile de eliminare din organismul animal a acestor toxici. 
Datorită liposolubilităţii organocloruratelor, concentrarea este preponderentă în smântână, brânzeturi şi 
mai ales în unt, iar nivelele de reziduuri depind şii de vârsta animalului (TADEO, 2008).  

 
CAP.  4 – POC AFLATE SUB SUPRAVEGHERE SANITARĂ VETERINARĂ  

 
Este vorba de următorii compuşi:  
Hexaclorciclohexan (H.C.H.) şi izomerii săi : C6H6Cl6 (hexaclorciclohexan) 
Endosulfan - C9H6Cl6O3S (6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6,9-metano-2,4,3-

benzadioxatiepin 3-oxid ) 
Endrin - C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a –octahydro-endo-

1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene) 
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D.D.T. - C14H9Cl5  (1,1’diclor-difenil-tricloretan)   
Aldrin - C12 H7 Cl6 (hexaclor-hexahidro-endo-exo-dimetan-naftalen) 
Dieldrin - C12 H8 Cl6 O (hexaclor-epoxioctahidro-endo-exo-dimetan-naftalen)  
Heptaclor - C10 H5 Cl7 (heptaclor-tetrahidro-endo-metan-indan)  
Clordan - C9 H4 Cl9 (1,2,4,5,6,7,8,8,octaclor-2,3,3a,4,7,7a- hexahidro 4,7 metan-indan)  

 
CAP.  5 - SCOPUL CERCETĂRII ÎNTREPRINSE ŞI OBIECTIVELE DE 

CERCETARE PROPUSE 
 

Determinările practice efectuate s-au  axat pe mai multe direcţii distincte: 
A - determinări calitative : se referă la verificarea prezenţei şi a incidenţεi POC în probe de 

lapte, produse lactate grase, furaje verzi şi complexe, apă; 
B - determinări cantitative: se referă la calcularea concentraţiei reziduurilor de POC 

determinate calitativ în probele testate, precum şi la compararea valorilor de concentraţie calculate 
cu valorile CMA pentru reziduurile respective, potrivit normelor legislative  specifice tipului de 
probă supus testării (LEGIS); 

C - testarea unor metode noi de pregătire a probelor de alimente în vederea determinării 
reziduurilor de POC prin metoda GC. Scopul este de a optimiza consumurile de reactivi necesari în 
determinările de tip calitativ şi cantitativ şi de a reduce timpul de lucru prin comasarea etapelor de 
pregătire a probelor. 

Obiectivele de cercetare propuse în prezenta teză se subscriu scopului tezei . Ele se enunţă 
succint  în modul următor : 

Obiectivul I -  determinarea   reziduurilor de POC  din  lapte prin metoda GC; 
Obiectivul II - determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate din unele produsele 

lactate  prin metoda GC; 
Obiectivul III -  determinarea  reziduurilor de POC din lapte şi produse lactate utilizând  

metode noi pentru pregătirea probelor; 
Obiectivul IV - determinarea reziduurilor de POC la produse suspectate de contaminare prin 

trasabilitate – Furaje; 
Obiectivul V - determinarea reziduurilor de POC la produse suspectate de contaminare prin 

trasabilitate – Ape; 
Obiectivul VI -  incidenţa contaminării cu POC în perioada 2000-2007,  în judeţul Bihor. 
 

CAP. 6 -  MATERIALE ŞI METODE 
 

6.1 MATERIALE 
 
Materialul prioritar de studiu îl constituie laptele materie primă, laptele de consum 3,5%Gr, 

precum şi sortimentele de smântână şi brânzeturi nominalizate în tabelul1. Produsele marcate cu 
roşu au fost supuse testării, celelalte fac parte din nomenclatorul de produse al societăţilor 
producătoare (SC Abacus SRL  Toboliu, SC Biolact Bihor SRL Oradea, SC Câmpaneii Prest SRL 
Mierlău, SC Dorlact SRL Beznea, SC Moisi ServCom SRL Borşa, SC ProLacta SRL Copăcel). 
Prezenta teza fiind un studiu de cercetare şi nu o activitate de control, s-a recurs la codificarea 
probelor fără a face referire la provenienţa lor directă. 
 Probele de lapte şi de produse lactate cercetate au fost prelevate în două perioade de timp 
distincte şi anume iunie-august 2007, denumită P1 şi ianuarie-martie 2008, denumită P2. 
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                                                                                                                                     Tabelul 1   
Codificarea  tipurilor de produse lactate luate în studiu  

Producător/Produs lactat  A B C D E F 
Lapte materie primă LMA LMB LMC LMD LMM LMP 
Lapte de consum 3,5%gr  LA LB LC LD LM LP 
Smântână 15% Gr SA1 SB1 SC1  SM1  
Smântână 20% Gr  SB2 SC2   SP2 
Smântână 25% Gr SA3   SD3 SM3 SP3 
Caşcaval Dalia  CDB   CDM CDP 
Brânză mozzarella  MB   MM  
Brânză frământată/burduf FA    BM BP 

 Legenda:LM(A,B,C,D,M,P) - lapte materie primă proba A,B,C,D,M,P  
 L(A,B,C,D,M,P) - lapte de consum 3,5%grăsime proba A,B,C,D,M,P.  
 S(A,B,C,M)1- smântână, conţinut grăsime 15% proba A,B,C,M  
 S(B,C,P)2 - smântână, conţinut grăsime 20% proba B,C,P  
 S(A,D,M,P)3 - smântână, conţinut grăsime 25% proba A,D,M,P 
 CD (B,M,P) – caşcaval tip Dalia proba B,M,P  
 M(B,M) – brânză mozzarella proba B şi M 
 FA- brânză frământată  proba   
 B(M,P) – brânză de burduf proba M şi P  

 
 Pentru lapte materie primă s-au testat : 

• 12 probe (trei tipuri, respectiv LMA, LMB şi LMP, două probe fiecare, în cele două 
perioade). 

Pentru lapte de consum, s-au testat : 
• 12 probe (trei tipuri, respectiv LA, LB şi LP, două probe din fiecare, în cele două perioade). 

 Pentru smântână s-au testat : 
• opt probe smântână 15%Gr (două tipuri, respectiv SB1 şi SM1, două probe din fiecare tip, 

în cele două perioade de timp menţionate);  
• opt probe smântână 20%Gr (două tipuri, respectiv SB2 şi SP2, două probe din fiecare tip, în 

cele două perioade de timp menţionate);  
• opt probe smântână 25%Gr (două tipuri, respectiv SM3 şi SP3, două probe din fiecare tip, în 

cele două perioade de timp menţionate). 
 Pentru brânzeturi s-au testat : 

• caşcaval Dalia:12 probe (trei tipuri, respectiv CDB, CDM şi CDP, două probe din fiecare 
tip,  în cele două perioade de timp menţionate); 

• brânză Mozzarella: opt probe (două tipuri, respectiv MM şi MB, două probe din fiecare tip,  
în cele două perioade de timp menţionate); 

• brânză de burduf: 12 probe (trei tipuri, respectiv FA, BM şi BP, două probe din fiecare tip,  
în cele două perioade de timp menţionate). 

 Au fost testate materiale suspectate de contaminare cu POC prin trasabilitate, astfel: 
• 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 colectate în lunile iunie şi 
iulie 2008 şi s-au testat câte patru  probe din fiecare tip furaj.  

• ape de foraj, respectiv două fântâni; prelevarea s-a făcut în lunile iunie şi iulie 2008, câte 
două probe din fiecare sursă, în total patru probe de ape. 

Produsele lactate au fost prelevate atât din unitate cât şi din comerţul cu amănuntul. Laptele 
materie primă a fost prelevat din tancurile unităţii. Probele de furaj verde au fost prelevate din zona 
municipiului Oradea, şi anume zona de achiziţie prioritară a materiei prime pentru societatea 
comercială Biolact SRL Paleu, cel mai mare producător de produse lactate din judeţul Bihor. Tot de 
aici au fost prelevate şi probele de apă. Probele de furaj complex au fost prelevate de la o fermă din 
raza municipiului Oradea. 
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6.2 METODE 
 

 Determinările de POC din toate tipurile de alimente nu se pot executa direct asupra matricei 
respective. Etapele ce trebuie parcurse  sunt următoarele  TADEO, 2008, HURA 2006, COTRĂU şi 
PROCA, 1988): 

Faza de pregătire a probelor : 
1. izolarea toxicului; 
2. purificarea extractului. 

Faza de determinare ca atare: 
3. analiza calitativă (identificare toxicului); 
4. analiza cantitativă. 

 
 6.2.1 Pregătirea probelor de lapte şi produse lactate 

 Izolarea pesticidelor organoclorurate din lapte şi produse  lactate 
Pentru alimentele cu conţinut de grăsime mai mare de 2% POC se determină în grăsime, deci, 

prima fază a acestei etape este extragerea grăsimii din aliment.  
Pentru a testa eficienţa metodelor de extracţie a grăsimii din lapte şi produse lactate s-au utilizat 

câte trei metode selectate în funcţie de aparatura şi reactivii avuţi la dispoziţie (MIN and BOFF, 
2003, SR EN 1528-1,2, 2004). Metodele au fost aplicate în paralel cu una din metodele prevăzute în 
standardele de produs referitor la determinarea conţinutului de grăsime(metoda etero-amoniacală).       

• extracţia prin metoda AOAC  : lapte integral şi smântână; 
Principiul metodei : extracţia s-a bazat  pe solvirea probei în etanol, după care grăsimea extrasă 

în etape succesive cu eter etilic şi eter de petrol s-a separat prin centrifugare. Soluţia de grăsime în 
solvent se usucă pe o coloană de sulfat de sodiu anhidru. Metoda s-a aplicat pentru lapte în variantă 
redusă 1:10 datorită dimensiunii fiolelor de centrifugă avute la dispoziţie. 

• extracţia pe coloană : lapte integral şi smântână; 
   Principiul metodei  - Proba de lapte sau smântână fluidizată s-a trecut într-un amestec friabil prin 
mojarare cu un amestec de nisip de mare şi sulfat de sodiu, după care s-a depus într-o coloană 
cromatografică. Grăsimea s-a separat prin eluare cu un amestec 2:1 (V/V) de n-hexan:acetonă. 
Volumul eluentului depinde de natura şi masa probei. Metoda s-a folosit pentru testarea eficienţei 
metodelor de separare a grăsimii din lapte, dar şi pentru separarea grăsimii purificate prin metoda cu 
Florisil parţial dezactivat  (Obiectivul III).  

• extracţie prin partiţie : lapte integral;  
Principiul metodei -Proba de lapte se tratează cu un amestec  2:1 (V/V) de n-hexan şi acetonă. Se 

separă fazele în  pâlnie de separare în etape succesive. Urmele de apă din faza organică ce conţine 
grăsimea se îndepărtează prin trecere pe sulfat de sodiu anhidru. Această metodă s-a utilizat şi 
pentru separarea grăsimii din probele de lapte materie primă şi lapte de consum supuse testării la 
contaminarea cu POC în cadrul Obiectivului I al tezei.  

• extracţie prin refluxare : smântână; 
Principiul metodei - Grăsimea s-a separat din proba mojarată cu sulfat de sodiu anhidru prin 

extracţii succesive cu un amestec 2:1 (V/V) de clorură de metilen:acetonă sub reflux. Extractele 
combinate s-au evaporat sub presiune redusă pentru a obţine grăsimea. Această metoda s-a utilizat 
şi pentru separarea grăsimii din probele de produse lactate (smântână şi brânzeturi) supuse testării la 
contaminarea cu pesticide organoclorurate în cadrul Obiectivului II al tezei.  

 La toate metodele, în etapa finală solventul se îndepărtează prin evaporare, iar grăsimea se 
poate determina gravimetric (Figura 1). 
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Figura 1-Evaporarea solventului din grăsimea extrasă (arhiva proprie) 

 
Purificarea extractului de grăsime cu pesticid  

 Această etapă este necesară pentru îndepărtarea eventualelor materiale interferente existente 
în extractul probei. În acest fel s-a obţinut o soluţie de contaminant (POC) în eter de petrol, care 
permite determinarea calitativă şi  cantitativă prin CG.  

 Purificarea extractelor de grăsime din lapte şi produse lactate testate în cadrul obiectivelor I şi II 
s-a realizat prin metoda în două etape utilizată curent în acest domeniu şi anume partiţie lichid-
lichid cu acetonitril şi  purificare pe coloană de Florisil® activat prin calcinare şi etuvare. 
 Principiu: extractul de grăsime cu pesticid concentrat se readuce în soluţie cu eter de petrol şi se 
partiţionează în acetonitril în trei etape succesive. Faza organică concentrată se cromatografiază pe 
coloană de Florisil® activat cu folosirea pentru eluţie a unui amestec de eter de petrol/eter etilic. 
Produşii eluaţi se concentrează pentru analiza GC. 

Ca şi metodă nouă de purificare neutilizată, conform datelor avute la dispoziţie, în laboratoarele 
din ţară unde se testează contaminarea cu POC a alimentelor de origine animală, s-a ales punerea în 
practică a metodei de separare/purificare care utilizează Florisilul® parţial dezactivat.  
 Principiu : extractul de grăsime cu pesticid se concentrează până aproape de sec după care se 
redizolvă în eter de petrol şi se cromatografiază soluţia pe coloană de Florisil® parţial dezactivat 
folosind un amestec 4:1 (V/V) de eter de petrolclorură de metilen pentru eluţie. Pentru analizele 
direct pe produs, se realizează amestecuri friabile din care se eluează grăsimea cu contaminant, 
purificată. În acest scop se amestecă o cantitate de produs conţinând până la 1 g grăsime cu 
Florisil® parţial dezactivat şi se eluează cu acelaşi amestec de solvenţi. 

Din motive de economie, modul de lucru se poate reduce proporţional 1:10, la probe de grăsime 
separată care se pregătesc astfel: s-a cântărit o cantitate de grăsime extrasă din lapte sau smântână, 
cât mai aproape de 1 g, cu exactitate de 10 mg. Se completează la semn cu eter de petrol (la 25 ml) 
şi se agită bine pentru omogenizare. Cu ajutorul unei pipete de 2 ml, se transferă o cotă parte de 
soluţie de grăsime, echivalentă cu 100 mg probă, în coloana de Florisil® .În continuare eluarea este 
identică, cu reducerea proporţională a amestecului de solvenţi. 

Motivaţia alegerii aceastei metode se poate sintetiza astfel: 
• consumul de reactivi este mai redus decât la metodele de separare în două etape, ceea ce 

scade costurile; 
• posibilitatea de a  lucra direct asupra unor alimente, eliminând etapa de separare a 

grăsimii la produse ca : lapte şi produse lactate, ouă, praf de ouă, pudră de cacao, 
ciocolată sau produse similare;  

• posibilitatea de a  lucra la scara redusă 1:10; 
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• utilizarea aceluiaşi produs pentru purificare ca şi cel din metoda de comparaţie, respectiv 
Florisil®ul, permite o evaluare comparativă cu un grad mai ridicat de siguranţă decât 
introducerea unui alt tip de material. 

Metoda a fost testată pe probe de lapte materie primă (denumit mai departe lapte) tipul LMB(01-
03-2008) iar ca produs lactat s-a ales smântâna cu 20% grăsime (SP2 01-03-2008) pe considerentul 
unei omogenizări mai înaintate a probei cu materialul absorbant (Florisil® parţial dezactivat) decât 
în cazul brânzeturilor. Pentru a verifica valabilitatea metodei s-a lucrat în paralel la acelaşi produs, 
respectiv lapte şi smântână, pe grăsime extrasă şi direct pe produs. Metoda a fost aplicată pentru 
ambele produse prin punerea în practică a modului de lucru la scară normală, pe produs şi pe 
grăsime separată, iar la scară redusă 1:10 pe grăsime separată (Figura 2). Extractele obţinute au fost 
cromatografiate pentru comparaţie între diferitele moduri de lucru . 
 

 
Figura 2   - Etapa de purificare pe Florisil® parţial dezactivat 

 a extractelor  de grăsime (arhiva personală) 
 

Florisil®, reprezintă o denumire comercială fiind produs de U.S. SILICA COMPANY din 
Statele Unite. Din punct de vedere chimic se denumeşte ca şi silicat de magneziu, el fiind un 
amestec de bioxid de siliciu hidratat, oxid de magneziu şi sulfat de sodiu. Se utilizează  tipul 150-
250μm (60 - 100 mesh), iar pentru această metodă se pregăteşte astfel: se încălzeşte peste noapte la 
500°C în cuptorul de calcinare. Se răceşte şi se păstrează într-un recipient închis ermetic. Înainte de 
folosire, se încălzeşte la 130°C pentru minim 5 h şi se lasă să se răcească într-un exsicator. Apoi se 
adaugă trei părţi apă ultrapură la 97 părţi adsorbant (m/m). Se agită amestecul timp de cel puţin 20 
min şi se păstrează într-un borcan închis ermetic timp de cel puţin 10 - 12 h. Materialul astfel 
pregătit se foloseşte în următoarele trei zile. 

 
6.2.2 Pregătirea probelor de furaje şi apă 

Furaje    
Pregătirea probelor pentru toate tipurile de furaje luate în studiu a constat în separarea extractului 

cu pesticid şi purificarea acestuia. Metoda utilizată este de tipul extracţiilor cu solvent,  urmate de 
partiţie lichid/lichid -  LLE prin folosirea de solvenţi potriviţi. Dintre metodele descrise de literatură 
pentru produse negrase s-a ales  metoda extracţiei cu acetonitril (singur sau în amestec cu apă), 
partiţie lichid-lichid cu eter de petrol şi purificare pe coloană de Florisil®. În acest mod s-a 
dorit să se observe dacă lucrând cu aceleaşi tipuri de metode ca şi la alimente grase, se pot regăsi 
aceleaşi tipuri de contaminanţi tip POC şi în produse negrase.  

Principiu: se omogenizează proba mărunţită cu acetonitril sau amestec apă/acetonitril (65:35 
V/V) , modul de lucru concret fiind diferit în funcţie de conţinutul în umiditate al probelor. Filtratul 
rezultat (F), uscat pe sulfat de sodiu, se extrage cu eter de petrol  şi se purifică extractul (P) pe 
coloană cu Florisil® activat prin etuvare. Pesticidele organohalogenate sunt eluate succesiv cu 
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amestecuri de eter etilic/eter de petrol în proporţii variabile (V/V), respectiv 6:94, 15:85 şi 50:50, 
numiţi solvenţi de eluţie A, B şi C.  

Deoarece metoda solicită utilizarea unor volume mari de reactivi costisitori în toate etapele, 
s-a considerat utilă testarea ei în variante reduse, pentru a observa dacă apar deosebiri semnificative 
în determinările calitative şi cantitative.  

 

 
Figura 3  - Extracţia pesticidelor organoclorurate din furaje,  

varianta redusă 1:2 (arhiva personală) 
 

Verificarea valabilităţii metodei s-a făcut prin interpretarea cromatogramelor aferente probelor 
testate. S-a ales punerea în practică a două variante de reducere, respectiv 1:2 şi 1:5. Ele au fost 
testate la furajele complexe tip TMR 1 şi 2 deoarece, prin compoziţia lor, acest tip de furaje pun 
cele mai mari probleme la separare şi purificare. Probele testate în variantele reduse sunt aceleaşi cu 
cele utilizate pentru modul de lucru normal. Reducerea volumelor de solvenţi utilizaţi s-a reflectat 
în volumele sticlăriei utilizate (Figura 3).  

  
Ape 
Pregătirea  probelor de ape a constat în izolarea POC. S-a aplicat o metodă de tip LLE care 

utilizează eter de petrol ca şi solvent de extracţie. Metoda se practică pentru probe care conţin 
materii solide în  suspensii sub 0,05 mg/l, drept pentru care purificarea suplimentară nu mai este 
necesară.  

Metoda este recomandată pentru determinarea următoarelor tipuri de POC: α HCH, β HCH, γ 
HCH (Lindan), δ HCH, ε- HCH, o,p’ DDE, p,p’ DDE o,p’ TDE (DDD) p,p’ TDE (DDD) o,p’ DDT 
p,p’ DDT, Metoxiclor, Aldrin (HHDN) , Dieldrin (HEOD), Heptaclor, Heptaclor epoxid, α 
Endosulfan, β  Endosulfan, Clorbenzeni (tri, tetra, penta şi hexasubstituiţi), PCNB 
(pentaclornitrobenzen). Compuşii marcaţi cu roşu, reprezintă POC aflate sub supraveghere SV în 
alimente de tip lapte şi produse lactate. Lanţul trofic legat de obţinerea laptelui poate cuprinde şi  
ape eventual contaminate, ceea ce reprezintă un potenţial risc. 

 
6.3 –  DETERMINAREA POC DIN PRODUSELE ALIMENTARE GRASE ŞI NEGRASE 

În atingerea obiectivelor propuse s-a utilizat metoda recomandată în prezent în literatura de 
specialitate care este solicitată şi de legislaţia în vigoare pentru determinarea reziduurilor de POC 
(SR EN 1528, 2004, SR EN 12393/2003). Este vorba de cromatografia de gaz (CG) pe coloană 
capilară. S-a utilizat detectorul cu captură de electroni (ECD) (GOCAN, 1998). 

Aparatura şi etalonul utilizate 
Pentru determinările calitative şi cantitative ale reziduurilor de POC efectuate în cadrul 

Obiectivelor I, II, III, IV şi V s-a utilizat aceeaşi aparatură şi anume un gaz cromatograf de tip 
Shimadzu tip GC 2010 în care au fost  injectate în mod automat probele separate şi purificate. 

Aparatul are următoarele caracteristici  funcţionale de bază: 
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• coloană capilară tip Rtx Cl- pesticides cu lungimea 30m şi diametrul  0,25mm, temperatura 
între 150 - 3200C cu un gradient de 30C/2 minute; 

• detector cu captură de electroni ECD, nuclid 63Ni – 370 mBq   (10mCu); 
• sistem de injecţie de tip autosampler cu 6+2 locaşe pentru fiole (“vial”) tip AOC-210, 2 ml. 

 Condiţii de cromatografiere utilizate pentru determinarea POC: 
• temperatura de injectare(splitare) = 2500C; 
• presiunea de splitare = 163,5 Kpa; 
• gaz de splitare : He debit de 124 ml/min, purjare 30  ml/min; 
• gaz purtător : N2 ultrapur 99,99%; 
• detector :3200C,curent detector 2nA,make-up flow 30 ml/min. 

Cromatograful este conectat cu un computer şi dispune de un program specific pentru 
interpretarea rezultatelor în mod automat. Programul furnizează parametri necesari în calcul şi 
interpretare pentru fiecare pic în parte şi anume: timpul de retenţie, înălţimea picului şi aria picului. 
În vederea efectuării tuturor determinărilor calitative şi cantitative s-a utilizat un etalon compus, 
produs de firma RESTEK cat. No 32292, Lot nr A021837, tip “Organochlorine pesticide Mix AB 
≠2, având concentraţia 200 ppb. Etalonul conţine un număr de 20 tipuri de POC.  

În tabelul 2 este prezentată ordinea de eluţie a componentelor etalonului. Se observă faptul că 
etalonul conţine, cu o singură excepţie (hexaclorbenzen), toate POC aflaţi sub supraveghere SV în 
alimente de origine vegetală şi animală.  

 
 Tabelul 2 

 Caracterizarea etalonului de pesticide organoclorurate utilizat 

Ordinea 
de eluare 

Tip de POC din 
etalon 

Tip de POC sub supraveghere Sanitară 
Veterinară  

1 α HCH α HCH 
2 γ HCH γ HCH 
3 β HCH β HCH 
4 δ HCH  
5 Heptaclor Heptaclor (sumă de izomeri) 
6 Aldrin Aldrin 
7 Heptaclor epoxid  
8 γ Chlordan 
9 α Chlordan Chlordan(suma de izomeri) 

10 4,4’ DDE  
11 α endosulfan Endosulfan(suma de izomeri) 
12 Dieldrin  
13 Endrin Endrin 
14 4,4’ DDD  
15 β Endosulfan  
16 4,4’ DDT  DDT(sumă de izomeri) 
17 Endrin aldehida  
18 Metoxiclor  
19 Sulfat de endosulfan  
20 Endrin cetona  

 
Determinare calitativă 

 Identificarea reziduurilor de POC în probele cercetate (lapte, produse lactate, furaje, ape) se 
bazează pe compararea timpilor de retenţie pentru compuşii existenţi în etalon cu timpii de retenţie 
înregistraţi în probele analizate. Pentru a avea un grad cât mai  mare de siguranţă a identificării, în 
afara comparării directe a timpilor de retenţie, în cazul obiectivelor referitoare la determinările din 
lapte şi de produse lactate, s-a pus în practică o verificare matematică prin calcul statistic, pe baza 
distribuţiei „t” (ARDELEAN, 2005). 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 
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valorile timpilor de retenţie pentru acelaşi compus în probele cercetate. Datele au fost prelucrate 
prin intermediul unui program informatic specific acestui test. Prin interpretarea valorii lui „t”   
rezultatele au arătat încadrarea la „diferenţe nesemnificative”(ns) pentru compuşii luaţi în 
considerare ca fiind prezenţi în probă.  
 

Determinări cantitative - Metodologie de calcul 
Deoarece s-au injectat  volume egale de probă şi de etalon, iar volumul final de reluare a fost 2 

ml, formula generală de calcul pentru determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate 
devine:  

   
                    

  cet • Apr • 2         100 
Conţinut POC = ---------------  •   -----,       ppm,    unde 
                       Aet • m             R 
 

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 a fost 25, 40 sau 50 ppb, 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, %  
Gradul de recuperare R calculat pentru lapte materie primă, lapte de consum şi toate sortimentele 

de produse lactate analizate s-a încadrat în domeniul de 70-110% solicitat în determinările 
cantitative. Valorile concentraţiei reziduurilor au fost corectate cu gradul de recuperare specific 
fiecărui compus organoclorurat, în proba cercetată.  

Pentru a preîntâmpina posibile erori matematice, toate calculele au fost efectuate prin 
intermediul programului EXCEL, separat la probele analizate. 

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 nominalizate la subcapitolul 6.2.2 (SR EN 12393-1,2,3/2004):  

          
      m x F x P 

S = ---------------- , g 
           T x 100 
 
unde : 
- S : cantitatea de probă trecută prin coloana de purificare, g,  
- m : masa probei, g 
- F : volumul măsurat al filtratului după extracţia în acetonitril, ml 
- T : volumul total, ml; T = ml apă din probă plus ml acetonitril adăugat, mai puţin volumul 

empiric de contracţie, la furaje verzi; T = ml apă plus ml amestec de extracţie adăugat minus 
corecţia pentru contracţia de volum, la furaje complexe, în ml;  

-  P : extractul măsurat de eter de petrol, ml 
- 100 : volumul eterului de petrol folosit la extracţie,  ml (varianta normală) 
Volumul de contracţie este considerat egal cu 5 ml pentru probe care au umiditatea cuprinsă 

între 80% şi 95% când se folosesc pentru extracţie 200 ml acetonitril.  
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CAP. 7 – CARACTERIZAREA MATERIALELOR LUATE ÎN STUDIU 
 
Caracterizarea produselor luate în studiu se referă la acele caracteristici care sunt în directă 

legătură cu metodele aplicate sau cu modul de calcul utilizat pentru determinarea POC. Astfel, 
pentru lapte s-au determinat conţinutul de grăsime şi densitatea, pentru smântână conţinutul de 
grăsime şi pentru brânză conţinutul de grăsime faţa de substanţa uscată (BRADLEY, 2003). 
Valorile obţinute în cele două perioade în care s-au colectat probe (06-08.2007 respectiv 01-
03.2008) sunt sintetizate mai jos.  

Conţinutul în grăsime a probelor de lapte materie primă cercetate: 1,95 - 4% Gr 
Conţinutul în grăsime a probelor de lapte de consum cercetate: 3,20 - 3,50 % Gr 
Densitatea probelor de lapte s-a corectat la 200C pentru determinarea masei de probă utilizată la 

calculul conţinutului de POC. 
Conţinutul în grăsime a probelor de smântână cercetate:  

- sortiment 15% Gr: 9,75 - 15,3 %Gr; 
- sortiment 20% Gr: 19,2 - 22,5 %Gr; 
- sortiment 25% Gr: 24,15 - 25,2 %Gr. 

Probele de grăsime separată din smântâna supusă determinărilor GC s-au situat între 2,2857-
3,1059g. Probele de lapte şi smântână asupra cărora s-a testat metoda de separare/purificare cu 
Florisil parţial dezactivat sunt menţionate în tabelele 3 şi 4. 
 

                                                                                                                                                    Tabel 3  
Material utilizat, metoda cu Florisil® parţial dezactivat, varianta normală (n= 12) 

Lapte materieprimă, produs Lapte materie primă, grăsime Smântână, produs Smântână, grăsime Nr 
Masa probă, g Masă  probă,  g Masă produs, g Masă grăsime, g 

1 10,0292 0,7453 4,2204 0,8581 
2 10,0288 0,7636 4,6833 0,9437 
3 10,0284 0,7500 5,1280 0,9904 

 
 

                                                                                                                  Tabel 4 
Material utilizat, metoda cu Florisil® parţial dezactivat, varianta redusă (n= 6) 

Lapte materie primă Smântână 
Masă grăsime, g Volum soluţie grăsime/ 

100 mg grăsime, ml 
Masă grăsime, g Volum soluţie grăsime/ 

100 mg grăsime, ml 
1,2568 1,98 1,4408 1,74 
1,2866 1,94 1,3872 1,80 
1,3270 1,88 1,2498 2,00 

 
 Caracterizarea brânzeturilor  cercetate : 

- caşcaval Dalia: 22,5 -  29,5 %Gr; 
- Brânză Mozzarella: 26,1 - 31,4 %Gr;  
- Brânză frământată/burduf: 12,7 - 28,5 %Gr. 

Conţinut de grăsime în substanţa uscată la  brânzeturi : 
- caşcaval Dalia: 40,9 -  74,1 %Gr ; 
- Brânză Mozzarella: 54,5 - 73,4 %Gr;  
- Brânză frământată/burduf: 20,35 - 70,6 %Gr. 

Probele de grăsime separată din brânzeturile supuse determinărilor GC s-au situat între 1,8484-
3,0904 g (caşcaval), 2,4180-2,8361 g(Mozzarella) şi 1,3341-2,5891(burduf). 

Modul de lucru şi de calcul pentru determinarea POC din furaje este legat de valoarea umidităţii 
care s-a determinat prin uscarea la etuvă termoreglabilă, la temperatura de 1050C, timp de 4 ore. 
Umiditatea  a fost cuprinsă între 87,4%-89,6% la furaje verzi, 62,9%-64,3% la TRM1 şi 68,2%-
69,8% la TRM2.Valoarea intră în calculul lui S (Obiectivul IV). 
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    Probele de ape supuse determinării de POC s-au situat între 500-502g (corecţie prin densitate) 
şi au avut valoarea suspensiilor cuprinsă între 0,0286 - 0,0479 mg/l. 

 
 

CAP.  8 -  REZULTATE ŞI DISCUŢII LA OBIECTIVUL I  - DETERMINAREA   
REZIDUURILOR DE POC  DIN  LAPTE PRIN METODA GC 

       
Au fost supuse analizei mostre de lapte materie primă şi lapte de consum, sortimentul 3,5%Gr, 

provenind de la trei producători diferiţi, în două perioade de timp distincte,  06-08.2007 şi 01-
03.2008. Determinările se referă la POC aflate sub supraveghere SV în alimentele de origine 
animală şi vegetală. Codificarea probelor testate este înscrisă în tabelul 5  şi se păstrează identic în 
tot capitolul privitor la obiectivul I. 

                                                 Tabelul  5 
Codificarea probelor de lapte luate în lucru 

Tip probă  Codificare  Tip probă Codificare 
Lapte materie primă LMA LMB LMP Lapte de consum  3,5%Gr LA LB LP 

Legenda :  LM(A,B,,P) - lapte materie primă proba A,B,P; L(A,B,P) - lapte de consum 3,5%grăsime proba A,B,P 
 

8.1 REZULTATE  ŞI DISCUŢII – Determinări calitative 
Rezultatele determinărilor calitative obţinute sunt înscrise în tabelul 6. Pentru o vizualizare mai 

clară şi compactă, compuşii identificaţi în probele analizate au fost marcaţi cu roşu iar cei 
neidentificaţi nu se regăsesc în tabelele din rezumat. 

          Tabelul  6 
Determinarea calitativă a reziduurilor de POC în lapte materie primă  

şi lapte de consum 3,5%Gr 

D A B C 
LMA LMB LMC LA LB LC 

06-08.2007 (n=12) 
1 α HCH 6.811 6.951 6.798 6.815 6.979 6.798 6.799 
2 γ HCH 7.978 7.956 7.963 7.944 7.970 7.963 7.973 
3 β HCH 8.403 8.380 8.387 8.378  8.385 8.380 
6 Aldrin 11.156 11.163        

11 α endosulfan 16.088 16.079 16.093 16.068 11.058 16.062 16.061 
12 Dieldrin 17.103 17.057        
13 Endrin 18.18 18.159 18.168 18.161 18.168 18.168 18.167 
14 4,4' DDD 19.105 19.064        
16 4,4' DDT 20.564 20.520 20.531 20.533 2.548 20.540 20.525 

          01-03-2008 (n=12)                  
D A B C 

LMA LMB LMC LA LB LC 
1 α HCH 6.811  6.801 6.799 6.799 6.771  
2 γ HCH 7.978 7.966 7.956 7.963 7.969 7.971 7.966 
3 β HCH 8.403 8.384  8.380 8.380 8.388  

11 α endosulfan 16.088 16.068 16.081 16.076 16.072 16.082 16.067 
13 Endrin 18.18 18.176 18.164 18.169 18.168 18.175 18.178 
16 4,4' DDT 20.564 20.529 20.522 20.533 20.550 20.544 20.563 
19 Sulfat endosulfan 23.845  23.831      

Legenda:  A - Ordinea de eluare ; B - Tip de compus organoclorurat din etalon, respectiv probă ;  
C - Timp de retenţie în etalon al compusului respectiv ;  D - Timp de retenţie în probă al compusului 
respectiv. 

 
Referitor la tipurile de POC urmărite SV care au fost identificate pozitiv precum şi incidenţa 

lor, se desprind următoarele aspecte: 
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Lapte  materie primă  
• pesticidele din grupa HCH (izomerii α, β, γ): Izomerul γHCH apare în toate probele 

cercetate în ambele perioade; izomerii α şi β apar în mod aleator în 83,3% din probe; 
• pesticidele de tip Aldrin, Dieldrin, 4,4’DDD, sulfat de endosulfan apar sporadic în 16,7% 

din probele cerecetate; 
• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate, în afara izomerului γHCH, sunt : α 

Endosulfan, Endrin, 4,4’DDT.  
Lapte de consum 3,5 % grăsime 

• pesticidele din grupa HCH (izomerii α, β, γ): izomerul γHCH apare în toate probele 
cercetate în ambele perioade; izomerul α  apare în 83,3% şi β în 66,7% din probe; 

• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate, în afara izomerului γHCH, sunt : α 
Endosulfan, Endrin şi 4,4’DDT.  

Izomerii α, β, γ apar în majoritatea probelor cercetate în combinaţie diferită a izomerilor. Acest 
aspect se datorează utilizării acestui produs timp de peste 30 de ani, ceea ce a dus la răspândirea  sa 
puternică în factorii de mediu. Pe de altă parte, 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 la acest organism european în 2007. Astfel, este de aşteptat 
ca el să se regăsească încă o perioadă lungă de timp în mediu, deci şi în produsele alimentare. 

Endosulfanul este singurul POC aflat încă în uz în prima perioada cercetată deoarece a fost 
interzis începând cu 01.01.2008, motiv pentru care se regăseşte în probele cercetate. 

Endrinul este formă stereoizomeră a Aldrinului şi Dieldrinului şi a fost interzis în acelaşi timp ca 
şi Dieldrinul. Totuşi, incidenţa sa în produsele cercetate este mult mai mare decât a izomerilor săi 
(fiind identificat pozitiv în toate probele) deoarece are o mare capacitate de menţinere şi acumulare 
în sol, de unde poate fi preluat de furaje şi ape şi astfel să ajungă în hrana animalelor. El face parte 
din grupa POC cu mare capacitate de bioacumulare (KEGLEY, 2007); 

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 din aceeaşi perioadă ca şi HCH tehnic, se regăseşte în toţi factorii de 
mediu, deci şi în alimente, datorită capacităţii mari de bioacumulare. În plus, el este încă utilizat  în 
Asia pentru controlul unor boli tropicale, ceea ce contribuie la menţinerea sa în mediu. 
 Graficul din figura 4 prezintă comparativ numărul de POC identificate în probele de lapte, faţa 
de numărul maxim de 16 compuşi organocloruraţi (cu izomerii lor) aflaţi sub supraveghere SV, care 
se găsesc în etalonul de lucru. Se observă că numărul acestor compuşi se înscrie în aceeaşi plajă 
(între 4 şi 6) cu o singură excepţie, şi anume 9 compuşi regăsiţi într-o probă de lapte materie primă. 
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Figura 4 –  Identificarea numerică comparativă a POC  în lapte  
Legendă: P1 – perioada  06-08.2007 ; P2 – perioada  01-03.2008;  1 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în etalon  
2 ,3, 4 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în lapte materie primă ; 5, 6, 7 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în 
lapte de consum 3,5%  

 
Ţările din vestul Europei au renunţat în perioada anilor 1980 la utilizarea majorităţii POC. 

Totuşi, prin studiile privind contaminarea alimentelor de natură animală s-a continuat monitorizarea 
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prezenţei lor  în lapte şi produse derivate pe parcursul următorilor 20 de ani. Astfel, probele de lapte  
analizate în Grecia şi în Spania au relevat că incidenţa pesticidelor organoclorurate este de acelaşi 
nivel pentru izomerii HCH (MALLATOU  et al., 1997, MARTINEZ et al., 1997). Situaţia este 
comparabilă cu cea din prezentul studiu, ţinând cont de perioada diferită până la care au fost 
utilizaţi aceeaşi compuşi în ţara noastră, faţa de restul ţărilor din UE. După anul 2000, studiile de 
monitorizare europene cu privire la nivelul de contaminare cu POC, se concentrează asupra serului 
uman (COVACI et al., 2001) şi a  laptelui matern  (COLLES et al.,  2008, POLDER et al., 2008) . 

În schimb, în ţări unde renunţarea sau limitarea utilizării organocloruratelor este de dată recentă, 
studiile de monitorizare sunt de actualitate şi arată diferenţe considerabile între regiunile aceleiaşi 
ţări. Astfel, un studiu realizat în regiunea Bundelkhand, India, a arătat că din 325 probe de lapte de 
vacă, 63,38% au fost contaminate cu izomeri HCH,  Endosulfan (sumă de  izomeri) şi DDT (sumă 
de izomeri) (NAG and RAIKWAR, 2007). Un alt studiu în care au fost testate un număr de 147 
probe de lapte de vacă colectate în regiunea Haryana, India, a constatat incidenţa pesticidelor 
organoclorurate astfel: izomeri HCH - 100%, izomeri DDT - 97%, izomeri Endosulfan - 43% şi 
Aldrin - 12% (SHARMA et al., 2007). Studiul realizat de BAI et al., 2006, în China, consideră că 
utilizarea în agricultură şi în controlul bolilor a pesticidelor organoclorurate duce la incidenţă 
ridicată a reziduurilor de HCH şi DDT în probele de alimente testate. Astfel 80% din probele de 
lapte au fost testate pozitiv la aceşti contaminanţi. Studiile citate indică pentru POC regăsite 
constant în probele testate o incidenţă comparabilă cu cea din prezentul studiu, cu excepţia 
Endrinului. Condiţiile climaterice net diferite pot influenţa asupra persistenţei acestui compus 
fotodegradabil (EFSA, a, 2005) 

 
8.2 REZULTATE  ŞI DISCUŢII – Determinări cantitative 

Rezultatele determinărilor cantitative pentru probele de lapte testate sunt înscrise în tabelul 7.  
Au fost luaţi în considerare pentru calculul concentraţiei acei compuşi POC care au fost 

identificaţi calitativ. Valorile concentraţiei reziduurilor sunt corectate cu gradul de recuperare 
specific fiecărui compus şi sunt exprimate în mg POC/kg aliment (ppm).  

                                                                                                        
                                                                                                                           Tabelul  7 

Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC în lapte materie primă şi lapte de consum 3,5%Gr 
Concentraţia  găsită în probă, ppm Nr * POC în probă CMA, ppm 

LMA LMB LMC LA LB LC 
06-08.2007 (n=12) 

1 α HCH 0,004 0,0002 0,0002 Sld Sld 0,0002 0,0005 
2 γ HCH 0,003 0,0007 0,0007 0,0002 0,0008 0,0008 0,0004 
3 β HCH 0,008 0,0004 0,0009 0.0004 0,0002 0,0008 0,0002 
6 Aldrin1 0,006 0,0001      

12 Dieldrin 0,006 sld      
11,15,19 Endosulfan2  0,004 0,0015 0,0016 0,0024 0,0018 0,0015 0,0012 

13 Endrin 0,0008 0,0006 0,0008 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 
10,14,16 DDT3 0,04 0,0009 0,0011 0,,0007 0,0021 0,0013 0,0011 

01-03.2008 (n=12) 
1 α HCH 0,004 0,0008 0,0004 0,0006 0,0002 0,0004  
2 γ HCH 0,003 0,0001 Sld 0,0005 0,0008 0,0007 Sld 
3 β HCH 0,008   0,0002 0,0011 0,0002  

8, 9 Chlordan4 0,002 0,0042      
11,15,19 Endosulfan2  0,004 0,0004 0,0024 0,0013 0,0023 0,0008 0,0005 

13 Endrin 0,0008 0,0007 0.0006 0,0006 0,0007 0,0006 0,0003 
Legendă:  (*) – ordinea de eluare a compuşilor în probe, respectiv etalon; CMA - Concentraţia  
maxim admisa; 1 - singur sau combinat exprimat în dieldrin (HEOD); 2 - sumă de α , β, sulfat 
exprimată în endosulfan; 3 - suma de izomeri DDT, DDE şi DDD exprimată în DDT; 
4 - suma de izomeri cis, trans, oxichlordan exprimată în chlordan  
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Referitor la concentraţia reziduurilor de POC urmărite SV şi care au fost  identificate pozitiv  în 
probele de  lapte cercetate,  se pot face următoarele aprecieri  :   

 
Lapte materie primă  
• pesticidele din grupa HCH (izomerii α, β, γ) prezintă concentraţii ale reziduurilor mult mai 

mici, chiar ca şi ordin de mărime, faţa de valorile CMA; 
Această situaţie poate avea mai multe motivaţii. Pe de-o parte utilizarea lor pentru protecţia 

plantelor s-a restrâns drastic după 1981 când HCH tehnic a fost interzis. Izomerul γ HCH (Lindan) 
s-a utilizat până de curând, dar numărul de produse comerciale în care a fost admis s-a redus fiind în 
uz până în 2007 un număr de două produse comerciale pe bază de γHCH, două insecticide tip 
amestec şi 13 insectofungicide tip amestec. Pe de altă parte, sesizarea faptului ca Lindavetul, produs 
de uz veterinar care conţine γHCH permite transmiterea transcutanată a acestui compus 
organoclorurat în lapte a dus la interzicerea utilizării sale în practica veterinară din ţara noastră.  

• Aldrinul şi Dieldrinul prezintă concentraţii nesemnificative faţă de CMA; 
Valorile foarte mici găsite sunt datorate scoaterii lor din uz definitiv din 1991, deci înaintea 

Lindanului, dar şi utilizării pe scară mai redusă decât izomerii HCH. De altfel Dieldrinul a fost 
interzis înaintea Aldrinului, dar el este şi un produs de transformare al acestuia, de aceea se şi 
limitează ca valoare şi împreună; 

• Endosulfan (sumă de izomeri) şi Endrin (figurile 5 şi 6): 
- în 16,7% din probele testate  valoarea găsită a fost egală cu CMA; 
- în restul de 83,3% din probe valorile găsite au fost sub valoarea CMA, dar de acelaşi 
ordin de mărime. 

Endosulfanul are cea mai mică liposolubilitate dintre compuşii organocloruraţi aflaţi sub 
supraveghere SV, dar este transportat de factorii de mediu şi se va regăsi încă în alimente în 
concentraţie mai mare decât ceilalţi compuşi deoarece a fost utilizat până în anul 2008. De altfel, 
valoarea matematică pentru CMA la endosulfan este egală cu cea a unor compuşi care nu se mai 
utilizează demult, dar sunt mult mai liposolubili, aşa cum este αHCH şi Heptaclor. Endrinul are o 
capacitate de menţinere şi acumulare în mediu mai mare decât izomerii săi, motiv pentru care 
incidenţa sa este mărită. În acelaşi timp, având efect de toxicitate acută dintre cele mai mari, se  
observă că valoarea CMA pentru Endrin în lapte este cea mai mică dintre toţi compuşii 
organocloruraţi aflaţi sub supraveghere SV. Diferenţele sunt de cel puţin  un ordin de mărime faţă 
de ceilalţi compuşi. Măsurile de siguranţa impuse prin valoarea CMA se adeveresc a fi necesare 
deoarece, chiar pentru probele care nu prezintă depăşiri, valorile sunt semnificative în cadrul 
ordinului de mărime la care ne referim, 10-4.  

• DDT (singur sau cu izomerii săi) se regăseşte cu valori ale reziduurilor cu două ordine de 
mărime  mai mici decât CMA.   

Lapte de consum 3,5% Gr 
• pesticidele din grupa HCH (izomerii α, β, γ) au prezentat concentraţii ale reziduurilor mult 

mai mici faţa de valorile CMA, în aceleaşi limite ca şi la laptele materie primă; 
• DDT (singur sau cu izomerii săi) s-a regăsit cu valori ale concentraţiei reziduurilor mult mai 

mici decât CMA, Valorile se încadrează în aceeaşi plajă ca şi la laptele materie primă. 
• Endosulfan (figura 5): în toate  probele valorile calculate au fost mai mici decât valoarea 

CMA, dar de acelaşi ordin de mărime; 
• Endrin (figura 6): în 16,7% din probe valoarea calculată reprezintă 87% din CMA, iar în 

toate celelalte probe valorile găsite au fost sub valoarea CMA, dar de acelaşi ordin de 
mărime. 
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                         Figura 5 - Compararea concentraţiilor         Figura 6- Compararea concentraţiilor  

  calculate pentru endosulfan                       calculate pentru endrin 
                                           în probele de lapte                           în probele de lapte 

              Legenda: CMA – concentraţia maxim admisă; P1 → 06-08.2007; P2  →01-03.2008  
 
Studiul din Grecia menţionat anterior, se referă la analizarea a 38 de probe de lapte de vacă. Se 

relevă faptul că în 28,9% din probe s-au găsit reziduuri de Lindan, α HCH şi 4,4’DDE care 
depăşeau limitele CMA permise, astfel : Lindan între 0,8 – 7 ppb, în cinci probe, α HCH între 16-18 
ppb in două probe şi, 4,4’DDT între 14-32 ppb în patru probe. Valorile medii găsite s-au încadrat în 
limitele admise de UE în momentul respectiv (MALLATOU  et al., 1997). Aceste valori sunt 
comparabile cu cele din prezentul studiu, în sensul că, diferenţa de perioadă de testare poate fi pusă 
în relaţie cu perioadele diferite de scoatere din uz a compuşilor aflaţi în discuţie. Astfel, cu privire la 
Lindan (γHCH) s-au găsit valori apropiate, cuprinse între 0,2 – 0,8 ppb, dar pentru DDT, valorile 
găsite, între  1,1 – 2,1 ppb, sunt cu un ordin de mărime inferioare, ceea ce se poate datora diluării lui 
în mediu, deoarece restrângerea utilizării sale în România este comparabilă cu cea din alte ţări 
europene. Valorile din tabelul 7 au fost transformate în ppb pentru comparaţie.  

Studiul efectuat asupra laptelui pasteurizat în Spania a relevat că 12,9% din probe au prezentat 
depăşirea valorii CMA valabilă la momentul respectiv (MARTINEZ et al., 1997), dar se consideră 
că nu sunt relevante comparaţiile cu privire la procentul de probe care depăşesc maximul admis 
deoarece valorile CMA s-au modificat în timp. 
Compararea rezultatelor obţinute cu rezultate unor studii din Asia prezintă o situaţie net deosebită.  

Testarea contaminării probelor analizate în 2007 în regiunea Bundelkhand, India, a arătat 
următoarea situaţie: izomeri HCH, concentraţie medie 0,162 ppm, Endosulfan (sumă de  izomeri) 
concentraţie medie 0,0492 ppm, DDT (sumă de izomeri) concentraţia medie 0,1724 ppm. (NAG 
and RAIKWAR, 2007). Probele testate în regiunea Haryana, India au prezentat  valori medii ale 
concentraţiilor astfel: izomeri HCH - 0,0292; izomeri DDT - 0,0367; izomeri endosulfan - 0,0022 şi 
Aldrin - 0,0036 μg/ml. Depăşirea valorilor CMA recomandate de către Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii s-a înregistrat la 8% din probe pentru HCH (sumă de izomeri), 4% din probe pentru α 
HCH, 5% pentru γHCH, 26% pentru βHCH şi 24% pentru DDT (sumă de izomeri) (SHARMA et 
al., 2007). Compararea valorică este îngreunată de modul diferit de raportare al rezultatelor, dar 
ţinând cont că densitatea laptelui este apropiată de 1, valorile prezentate în studiul din regiunea 
Haryana sunt de nivelul ppm şi constant cu un ordin de mărime inferioare celor găsite regiunea 
Bundelkhand. Potrivit autorilor, consumul de pesticide organoclorurate, faţa de total pesticide, a 
scăzut în regiunea Haryana de la 40% la 14,5% ceea ce a dus a dus la declinul concentraţiilor găsite 
faţa de studiile anterioare din India. Probele testate în India sunt comparabile ca şi perioadă de timp, 
dar valorile găsite sunt net deosebite faţa de cele calculate la probele testate în prezenta teză. Astfel, 
pentru suma izomerilor HCH, (maxim 0,0018 ppm),  valorile din Haryana sunt de 16 ori mai mari, 
iar cele din  Bundelkhand de 90 de ori mai mari. Situaţia este similară şi pentru izomerii DDT, 
valorile înregistrate în studiile indiene fiind de 17, respectiv de 82 de ori mai mari. Singurul compus 
pentru care s-au găsit valori comparabile este Endosulfanul pentru care valoarea maximă găsită de 
0,0024 ppm este de nivelul valorii medii, 0,0022  din  Haryana. Astfel se observă faptul utilizarea 
masivă a pesticidelor datorată necesităţilor crescute de hrană şi de combatere a unor boli (malaria) 
duc la impurificarea crescută a laptelui.  
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Valorile medii referitoare la contaminarea laptelui cu izomeri HCH şi DDT în China, au 
prezentat un trend variabil în perioada 1992 - 2000. Asfel, pentru izomerii HCH valorile medii 
naţionale calculate au fost de 69,5 ppb în 1992 şi de 13,4 în 2000, iar pentru DDT valorile au fost 
1,9 ppb în 1992 şi de 3,2 ppb în 2000. Concentraţiile medii calculate  în provincia Shaanxi în anul 
2002 arată valori mai mici pentru izomerii HCH (3,8 ppb) dar mai mari pentru izomerii DDT (11,8 
ppb) decât studiile naţionale cele mai apropiate în timp (BAI et al., 2006). Dimensiunile acestei ţari 
fac posibile astfel de situaţii dar, arată că reducerea treptată a utilizării organoclorurateler are impact 
asupra contaminării alimentelor. Faţa de valorile maxime calculate la probele testate în prezenta 
teză, valorile punctuale din regiunea Shaanxi sunt de două ori mai mari la izomerii HCH şi de 5,6 
ori mai mari la izomerii DDT, deci diferenţele sunt mai mici decât cele constate faţa de studiile 
indiene. Se poate spune că, în perioade de timp apropiate, contaminarea cu pesticide 
organoclorurate se relevă a fi mai semnificativă în India decât în China.   

Deoarece valorile CMA admise în perioade şi regiuni diferite nu sunt similare, se considră că nu 
se pot face comparaţii relevante cu privire la incidenţa probelor care prezintă depăşiri faţă de 
valoarea CMA respectivă. 

 
8.3 CONCLUZII   

  Referitor la tipurile şi incidenţa POC: 
• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate sunt: γ HCH, α Endosulfan (singur sau 

şi împreună cu sulfat de endosulfan), Endrin, DDT (singur sau sumă de izomeri); 
• pesticidele care apar în majoritatea probelor sunt: izomerii α şi β HCH;  
• pesticide care apar sporadic: Aldrin şi Dieldrin.  
 Referitor la valoarea concentraţiei reziduurilor de POC: 
• unele pesticide prezintă valori mai mici ale concentraţiei reziduurilor faţa de valorile CMA 

admise pentru compusul respectiv: izomerii α, β, γ HCH şi DDT (sumă de izomeri); 
• unele pesticide prezintă valori variabile ale concentraţiei reziduurilor, atât mai mari cât şi 

mai mici faţă de valorile CMA admise pentru compusul respectiv: Endosulfan şi Endrin; 
• nu se înregistrează cazuri de pesticide pentru care toate valorile calculate să depăşească 

valoarea CMA. 
Se poate concluziona că nu se disting deosebiri semnificative în ceea ce priveşte concentraţia 

reziduurilor de pesticide organoclorurate între probele de lapte materie primă şi lapte de consum. 
 
 

CAP.  9 – REZULTATE ŞI DISCUŢII LA OBIECTIVUL II –   
DETERMINAREA   REZIDUURILOR DE POC DIN  

PRODUSELE LACTATE STUDIATE PRIN METODA GC 
 

Au fost supuse analizei mostre de smântână şi brânzeturi de la producători diferiţi, în două 
perioade de timp distincte,  06-08.2007 şi 01-03.2008. Determinările se referă la POC aflate sub 
supraveghere SV în alimentele de origine animală şi vegetală. Codificarea probelor testate este 
înscrisă în tabelul  8 şi se păstrează identic în tot capitolul privitor la obiectivul II. 

 
                                                                                        Tabelul  8 

                                         Codificarea probelor de produse lactate luate în lucru   

Tip probă  Codificare 
Smântână  15% Gr  SB1 SM1  
Smântână  20% Gr  SB2 SP2  
Smântână  25% Gr  SM3 SP3  
Caşcaval Dalia  CDB CDM CDP 
Brânză Mozzarella MB MM  
Brânză frământată (de burduf)  FA BM BP 
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Legendă: S(B,M)1- smântână, conţinut grăsime 15% proba B,M  
S(B,P)2 - smântână, conţinut grăsime 20%, proba B, P 
S(M,P)3 - smântână, conţinut grăsime 25%, proba M, P  
CD(B,M,P) – cascaval tip Dalia ,proba B, M, P  
M(B,M) – brânză Mozzarella, proba B şi M/  
FA- brânză frământată,  proba  A 
B(M,P) – brânză de burduf, proba M şi P 

 
 

9.1 REZULTATE  ŞI DISCUŢII - Smântână 
Rezultatele determinărilor calitative obţinute sunt înscrise în tabelul 9. Pentru vizualizare clară 

şi compactă, compuşii identificaţi în probele analizate au fost marcaţi cu roşu, iar cei neidentificaţi 
nu se regăsesc în tabelele din rezumat. 

                                                                                          
                                                                                                                     Tabelul 9 

Determinarea calitativă a reziduurilor de POC în smântână 15%Gr, 20%Gr, 25%Gr,  

Timp de retenţie în probă  Nr 
* 
 

POC în probă  
 

Timp 
retenţie 
etalon 

SB1 SM1 SB2 SP2 SM3 SP3 

06-08.2007 (n=12) 
1 α HCH 6.794 6.788  6.797 6.776 6.788 6.798 
2 γ HCH 7.977 7.966 7.961 7.962 7.853 7.966 7.979 
3 β HCH 8.384 8.380 8.379 8.386  8.385 8.380 
9 α Chlordan 15.285   15.262    
11 α endosulfan 16.087 16.064 16.084 16.062 16.076 16.060 16.086 
13 Endrin 18.14 18.132 18.157 18.166 18.132 18.120 18.145 
14 4,4' DDD 19.065       
16 4,4' DDT 20.521 20.518 20.519 20.532 20.4192 20.510 20.515 
19 Sulfatendosulfan 23.799 23.702      

01-03-2008 (n=12) 
1 α HCH 6.794 6.798   6.743 6.785 6.790 
2 γ HCH 7.977 7.961 7.968 7.9673 7.802 7.958 7.977 
3 β HCH 8.384 8.377 8.372 8.3782 8.826 8.388 8.384 

11 α endosulfan 16.087 16.084 16.084 16.077 16.080 16.073 16.060 
13 Endrin 18.14 18.138 18.153 18.154 18.122 18.126 18.150 
14 4,4' DDD 19.065  19.056     
16 4,4' DDT 20.521 20.509 20.528 20.541 20.412 20.5105 20.515 
19 Sulfat ndosulfan 23.799  23.830   23.821  
Legendă : :(*) – se referă la ordinea de eluare a compuşilor în probe, respectiv etalon  

 
 Referitor la tipurile de POC urmărite SV care au fost identificate pozitiv şi incidenţa lor în 
probele de smântână, reies următoarele aspecte: 

• pesticidele din grupa HCH (izomerii α, β, γ): izomerul γHCH apare în toate probele 
cercetate, indiferent de sortimentul de smântână testat, în ambele perioade luate în studiu; 
izomerii α şi β apar în mod aleator, ca perioadă şi sortiment, în 83,3%, respectiv 91,7% din 
probele testate; 

• Chlordanul apare sub forma izomerului α în 8,3% din probe; 
• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate, în afara izomerului γHCH, sunt : α 

Endosulfan, Endrin şi  4,4’DDT ; se observă că sunt aceeaşi compuşi organocloruraţi ca şi în 
cazul laptelui, ceea ce este de aşteptat, deoarece produsele lactate testate provin din aceeaşi 
sursă de materie primă. 
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 În graficul din figura 7 se observă comparativ numărul de compuşi organocloruraţi identificaţi în 
probele de smântână faţa de numărul maxim de 16 compuşi (cu izomerii lor), aflaţi sub 
supraveghere SV care se găsesc în etalonul de lucru. 
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Figura 7 -  Identificarea numerică comparativă a pesticidelor organoclorurate  

 în probele de smântână 
Legendă: P1 – perioada  06-08.2007; P2 – perioada  01-03.2008;1 - număr compuşi urmăriţi aflaţi în etalon 
2, 3 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în smântâna 15% Gr;4, 5 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în smântâna      
20% Gr ;6, 7- număr compuşi urmăriţi aflaţi în smântâna 25% Gr 

 
 Rezultatele determinărilor cantitative pentru probele de smântână cercetate sunt înscrise în 
tabelul 10. Au fost luate în considerare pentru calculul concentraţiei acele POC care sunt urmărite 
SV  şi care  s-au regăsit în probele cercetate. Concentraţiile de toxic, atât valoarea CMA cât şi cea 
regăsită în probe sunt exprimate în mg POC /kg grăsime (DUMITRESCU şi MILU, 1997).     

            
                                     Tabelul 10 

 Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC în probe de smântână 

Concentraţia  găsită în probă, ppm Nr 
(*) 

POC în probă 
 

CMA, 
 ppm SB1 SM1 SB2 SP2 SM3 SP3 

06-08.2007 (n=12) 
1 α HCH 0,1 0,0037  0,0074 0,0089 0,0070 0,0032 
2 γ HCH 0,075 0,0012 0,0018 0,0222 0,0168 0,0138 0,0041 
3 β HCH 0,2 0,0171 0,0259 0,0321  0,0345 0,0255 

89 Chlordan1 0,05   0,0119    
11,15,19 Endosulfan2  0,1 0,1094 0,0478 0,0984 0,0809 0,0578 0,0113 

13 Endrin 0,02 0,0196 0,0162 0,0144 0,0189 0,0146 0,0177 
1014,16 DDT 1 0,3099 0,1422 0,0271 0,0208 0,0243 0,4055 

06-08.2008 (n=12) 
1 α HCH 0,1 sld   0,0111 0,0131 0,0079 
2 γ HCH 0,075 0,0041 0,0014 0,0405 0,0168 0,0152 0,0054 
3 β HCH 0,2 0,0215 0,0119 0,0201 0,0232 0,0025 0,0133 

11,15,19 Endosulfan2 0,1 0,0701 0,1962 0,0466 0,0755 0,0442 0,0194 
13 Endrin 0,02 0,0114 0,0966 0,0187 0,0178 0,0024 0,0248 

10,14,16 DDT3 1 0,077 0,2683 0,0421 0,0522 0,1588 0,0299 
Legendă:  (*) – se referă la ordinea de eluare a compuşilor în probe, respectiv etalon;  
CMA - Concentraţia maxim admisa ;1 - suma de izomeri cis şi trans şi oxichlordan  
exprimată în chlordan; 2 - sumă de α, β, endosulfan sulfat exprimată în endosulfan;  
3 - suma de izomeri DDT, DDE şi DDD exprimată în DDT  

  
Referitor la concentraţia reziduurilor de POC urmărite din punct de vedere SV şi care au fost 

identificate pozitiv  în probele de  smântână cercetate, se pot face următoarele consideraţii:  
• izomerii α, β, γ HCH  prezintă concentraţii ale reziduurilor mai mici cu un ordin de mărime 

faţa de valoarea CMA;  
• în singurul tip de probă în care este prezent Chlordanul, acesta  are concentraţie de patru ori 

mai mică decât valoarea CMA; 
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• DDT (singur sau cu izomerii săi) se regăseşte cu valori ale reziduurilor mai mici decât 
valoarea CMA, dar aleatorii, cuprinse între 2%- 40%  din valoarea CMA;  

• Endrin (figura 8): 
o concentraţia calculată pentru 16,7% din probe a depăsit valoarea CMA; la probele tip 

SP3 din a doua perioadă, concentraţia găsită a fost de 4,8 ori mai mare decât  
valoarea CMA, fiind cea mai mare depăşire înregistrată la probele testate; 

o concentraţia calculată pentru 25% din probe a fost egală cu valoarea CMA; 
o concentraţiile calculate în restul probelor testate au fost mai mici decât valoarea 

CMA, dar de acelaşi ordin de mărime; totuşi, şi dintre acestea, la 25% din probe, 
concentraţiile au fost foarte aproape de valoarea CMA, situându-se între 81% şi 89% 
faţă de aceasta; 

• Endosulfan (suma de izomeri), figura 9:  
o valoarea CMA a fost depăşită pentru 8,3% din probe iar pentru 16,7% din probe 

valoarea calculată a fost egală cu CMA; 
o în restul probelor, valorile calculate au fost de acelaşi ordin de mărime cu CMA. 
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            Figura 8 - Compararea concentraţiilor calculate       Figura 9 - Compararea concentraţiilor calculate 

    pentru endrin în probele de smântână           pentru  endosulfan în probele de smântână  
 
                         Legenda: CMA – concentraţia maxim admisă;P1 → 06-08.2007; P2  →01-03.2008  

 
9.2 REZULTATE  ŞI DISCUŢII - Brânzeturi 

Rezultatele determinărilor calitative obţinute sunt înscrise în tabelele 11 şi 12. Pentru o mai clară 
vizualizare, compuşii identificaţi în probele analizate au fost marcaţi cu roşu iar cei neidentificaţi nu 
se regăsesc în tabelele din rezumat. 

                                                                                                    
                                                                                                                                 Tabelul 11 

Determinarea calitativă a reziduurilor de POC în probe de caşcaval Dalia  

Timp de retenţie în probă 
Retention time in the sample of the compound 
06-08.2007(n=6) 01-03.2008(n=6) 

Nr  
* 

POC în probă 
POC in sample 

Timp retenţie etalon 

CDB CDM CDP CDB CDM CDP 
1 α HCH 6.811         
2 γ HCH 7.978   7.956 7.969 7.955 7.951 7.969 
3 β HCH 8.403   8.384  8.386 8.379  

11 α endosulfan 16.088 16.059 16.057 16.074 16.079 16.084 16.061 
13 Endrin 18.180 18.161 18.158 18.157 18.163 18.166 18.175 
14 4,4’ DDD 19.105   19.063     
16 4,4’ DDT 20.564 20.523 20.522 20.528 20.535 20.539 20.520 
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                                                                                                                                       Tabelul 12 
                  Determinarea calitativă a reziduurilor de POC în probe de brânză Mozzarella şi brânză de burduf  

Timp de retenţie în probă Nr  
(*) 

POC în probă 
 

Timp retenţie etalon 
MB MM FA BM BP 

06-08.2007 (n=10) 
1 α HCH 6.794 6.797     6.783  
2 γ HCH 7.977 7.96 7.961 7.953 7.952 7.903 
3 β HCH 8.384 8.386 8.365 8.379 8.376 8.355 
7 Heptaclor epoxid 13.998      13.994  

11 Α endosulfan 16.087 16.064 16.067 16.059 16.069 16.069 
13 Endrin 18.140 16.163 18.151 18.163 18.145 18.157 
14 4,4' DDD 19.065 19.071  19.069    
16 4,4' DDT 20.521 20.530 20.502 20.530 20.520 20.520 

01-03.2008 (n=10) 
1 α HCH 6.794 6.782     6.780  
2 γ HCH 7.977 7.965 7.962 7.962 7.967 7.954 
3 β HCH 8.384 8.380    8.372 8.380 

11 Α endosulfan 16.087 16.068 16.047 16.055 16.050 16.055 
13 Endrin 18.14 16.155 18.153 18.160 18.140 18.167 
14 4,4' DDD 19.065    19.053    
16 4,4' DDT 20.521 20.518 20.514 20.523 20.529 20.532 

Legendă tabelele 11 şi 12 :(*) – se referă la ordinea de eluare a compuşilor în probe, respectiv etalon 
 

 Referitor la tipurile de POC urmărite din punct de vedere SV care au fost identificate  în probele 
de brânzeturi cercetate, precum şi la incidenţa acestora, se desprind următoarele aspecte: 

• pesticidele din grupa HCH (izomeri α, β, γ) :  
Izomerul γHCH apare în toate probele de brânzeturi cercetate cu o singură excepţie (Caşcaval 

CDB), ceea ce reprezintă 93,8% din probe. Utilizarea oficială până de curând în UE (2002) şi în 
România până anul trecut justifică acumularea sa predilectă în produsele alimentare grase. 

Izomerul αHCH nu apare deloc în caşcaval dar apare în 50%  din probele de Mozzarella şi în 
33% din probele de brânză de burduf. Izomerul βHCH apare în 68,8% din total probe testate, dar în 
mod aleator faţă de tipul de produs testat. Prezenţa aleatoare dar diferită a izomerilor αHCH şi 
βHCH  în diferitele sortimente de smântână şi brânzeturi cercetate întăreşte ideea că, pentru 
pesticidele utilizate pe scară largă un timp îndelungat, caracteristica de bioacumulare primează 
asupra perioadei de timp scurse de la scoaterea din uz. Răspândirea în factorii de mediu face 
posibilă, încă, decelarea reziduurilor în special la produse alimentare grase. 

• Heptaclorul şi 4,4’DDD apar sporadic în 6,25%, respectiv 18,8% din probele testate; 
• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate sunt: α Endosulfan, Endrin şi  

4,4’DDT. Prezenţa acestor tipuri de POC în produsele lactate testate are aceeaşi motivaţie ca 
şi în cazul laptelui. 

 În graficul din figura 10 se observă comparativ numărul de compuşi organocloruraţi identificaţi 
în probele de brânzeturi faţa de numărul maxim de 16 compuşi (cu izomerii lor) aflaţi sub 
supraveghere sanitară veterinară care se găsesc în etalonul de lucru. 
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Legendă: P1 – perioada 06-08.2007 ;P2 – perioada  01-03.2008;1 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în etalon  
2 ,3, 4 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în caşcaval Dalia; 5, 6 – număr compuşi urmăriţi aflaţi în Mozzarella 
7, 8, 9 - număr compuşi urmăriţi aflaţi în brânza frământată, respectiv burduf  
 

Rezultatele determinărilor cantitative obţinute în cele două perioade de timp luate în studiu 
sunt înscrise centralizat în tabelele 13 şi 14. Sunt cuprinse în calcule POC aflate sub supraveghere 
SV şi care s-au regăsit în probele cercetate. Concentraţiile sunt exprimate în mg POC/kg grăsime. 

                                                                                              
                                                                                                                                   Tabelul 13 

Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC în probe de caşcaval Dalia, (n=12) 

Concentraţia  găsită în probă, ppm 
06-08.2007 (n=6) 01-03.2008 (n=6) 

Nr. 
 

(*) 

POC în probă 
 

CMA 
ppm 

CDB CDM CDP CDB CDM CDP 
2 γ HCH 0,075  0,0022 0.0015 0,0007 0,0037 0,0002 
3 β HCH 0,2  0,0121 sld  0,0077  

11,15,19 Endosulfan1  0,1 0,0315 0,0690 0,0508 0,0212 0,0883 0,0376 
13 Endrin 0,02 0,0078 0,0236 0,0098 0,0103 0,0058 0,0161 

10,14,16 DDT 1 0,0016 0,0589 0,0433 0,0025 0,0224 0,0775 
 

                                                                                                               Tabelul 14 
Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC în probe de brânză Mozzarella 

şi brânză de burduf 

Concentraţia  găsită în probă, ppm Nr (*) POC în probă 
 

CMA, ppm 
 MB MM FA BM BP 
06-08.2007 (n=10) 

1 α HCH 0,1 0,0617   0,0023 0.0091 
2 γ HCH 0,075 0,0393 0,0012 0,0373 0,0262 0,0015 
3 β HCH 0,2 0,0345 sld 0,0834 0,0387 0,0223 

5, 7 Heptaclor3 0,1    0,0032  
11,15,19 Endosulfan1 0,1 0,2176 0,0678 0,5055 0,0989 0,0617 

13 Endrin 0,02 0,0161 0,0102 0,0324 0,0313 0,0144 
10,14,16 DDT2 1 0,3656 0,0048 1,1454 0,0760 0,0227 

01-03.2008 (n=10) 
1 α HCH 0,1 0,0034    sld  
2 γ HCH 0,075 0,0105 0,0004 0,0411 0,0088 0,0042 
3 β HCH 0,2 0,0038  0,0954 0,0114 0,0296 

11,15,19 Endosulfan1  0,1 0,0541 0,0342 0,0766 0,0511 0,0941 
13 Endrin 0,02 0,0098 0,0045 0,0168 0,0108 0,0198 

10,14,16 DDT2 1 0,4551 0,0013 ,,8443 0,0550 0,0597 
Legendă tabelele 13 şi 14 :(*) – se referă la ordinea de eluare a compuşilor în probe,  
respectiv etalon; CMA - Concentraţia maxim admisa; 1,2,3 – sumă de izomeri 

 
 Referitor la concentraţia reziduurilor de POC urmărite din punct de vedere SV şi care au fost 
identificate pozitiv  în probele de brânzeturi cercetate, se pot face următoarele consideraţii: 

• izomerii α, β, γ HCH  prezintă concentraţii ale reziduurilor mai mici valorile CMA;  
Concentraţiile celor trei izomeri este neomogenă în brânzeturile testate, ceea ce pare să indice 

utilizarea şi a altor surse de materie primă pentru producerea anumitor sortimente de brânzeturi. 
Există posibilitatea ca produse de brânză de oaie folosite fraudulos să fie contaminate prin utilizarea 
de către producătorii privaţi a unor produse de uz veterinar interzise în prezent (Lindavet). 

• în singul tip de probă în care este prezent Heptaclorul, valoarea înregistrată pentru 
concentraţia reziduurilor este cu două ordine de mărime mai mică valoarea CMA; 

• pentru Endosulfan (sumă de izomeri), figura 11, toate probele prezintă valori de acelaşi 
ordin de mărime cu CMA, dar diferenţiat între sortimentele de brânzeturi testate, astfel: 
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Caşcaval - Pentru 16,7% din probe, concentraţia calculată reprezintă 88% din valoarea CMA, la 
33,3% din probe concentraţiile depăşesc 50% din valoarea CMA, iar  restul de 50% din probe se 
încadrează între 21% şi 38% din valoarea CMA. 
 Brânză Mozzarella - Valoarea CMA a fost  depăşită pentru 25% din probe. La restul de 75% din 
probe, concentraţia calculată a fost cuprinsă între 34% şi 68% faţa de valoarea CMA. 

Brânză de burduf - Valoarea CMA a fost depăşită pentru 16,7 % din probe, fiind de cinci ori mai 
mare decât maximul admis (FA 06-08.2007), iar 33,3% din probe au avut concentraţia la nivelul 
valorii CMA (94 – 99%). În restul de 50% din probe, concentraţiile s-au situat între 51% şi 76% 
faţa de valoarea CMA. 

• pentru reziduurile de  Endrin (figura 12) toate probele  prezintă valori de concentraţie 
comparabile cu  valoarea CMA, dar  diferenţiat între sortimentele de brânzeturi testate: 

Caşcaval - Valoarea CMA a fost  depăşită pentru 16,7% din probe iar la restul de 83,3% din 
probe s-au calculat valori ale concentraţiei comparabile cu valoarea CMA, cuprinse între 29% şi 
80% faţa de aceasta. 
 Brânză Mozzarella - Nu s-a înregistrat depăsirea valorii CMA la nici o probă, iar valoarea 
concentraţiilor calculate s-a încadrat între 22,5% şi 80,5% din valoarea  CMA. 

Brânză de burduf - Valoarea CMA a fost  depăşită pentru 33,3% din probe, 16,7% din probe au 
prezentat valori egale cu CMA, iar la restul de 50% din probe concentraţiile s-au situat între 54% şi 
84% faţa de valoarea CMA. 
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Figura 11 - Compararea concentraţiilor               Figura 12- Compararea concentraţiilor                

pentru endosulfan  în probele de brânzeturi                                           pentru endrin  în probele de brânzeturi 
Legenda :CMA – concentraţia maxim admisă ;P1 → 06-08.2007;P2  →01-03.2008  

 
• pentru reziduurile de 4,4’DDT (singur sau cu izomerul 4,4’DDD) situaţia se prezintă foarte 

diferit între tipurile de brânzeturi testate,  în cadrul aceluiaşi tip, pe sortimente: 
Caşcaval - Valorile concentraţiilor calculate s-au situat între 0,2% şi 7,8% faţă de CMA, 

sortimentul CDB având cel mai mic grad de impurificare în ambele perioade de timp (0,1-0,2% din 
valoarea CMA). 
 Brânză Mozzarella -  Valorile concentraţiilor calculate sunt net deosebite la cele două sortimente 
testate:  astfel la sortimentul MB concentraţiile s-au situat între 36,6% şi 45,5% din valoarea CMA,  
în timp ce la sortimentul MM s-au situat între 0,1% şi 0,5% faţă de valoarea CMA. 

Brânză de burduf - La sortimentul FA în prima perioadă testată (06-08.2007), pentru prima dată, 
s-au găsit probe în care valoarea concentraţiei calculate egalează valoarea CMA (16,7% din probe) 
iar în a doua perioadă concentraţia a fost 84,4% faţă de valoarea CMA (16,7% din probe). În restul 
de 66,6% din probe concentraţiile au fost mult mai mici, situându-se între 2,2% şi 7,6% faţă de 
valoarea CMA. 

Caracterul puternic de liposolubilitate a acestui grup de compuşi organocloruraţi a dus la 
înregistrarea unor valori pentru reziduuri, comparativ cu valoarea CMA a grupei, mai mari decât în 
cazul laptelui.  Situaţia constatată poate avea mai multe explicaţii : 

- conţinutul în grăsime al probelor testate este mult mai mare decât în cazul laptelui; 
- se suspectează utilizarea de materie primă de la alte specii (ovine), mai ales că valoarea 

depăşită se înregistrează la brânza de burduf; 
- capacitatea mare de bioacumulare îl face omniprezent în factorii de mediu de unde, prin 

intermediul lanţurilor trofice, se regăseşte preponderent în alimente lipidice. 
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Această situaţie, net diferită faţa de cea înregistrată la restul probelor de lapte şi de smântână 
testate, este prezentată grafic în figura 13 
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Figura  13  - Compararea concentraţiilor pentru DDT  în brânzeturi 

 
    Legenda :CMA – concentraţia maxim admisă ;P1 → 06-08.2007;P2  →01-03.2008  

 
 Bibliografia consultată a arătat că, datorită conţinutului ridicat în grăsime, untul este monitorizat 
cu precădere pe plan mondial, în ceea ce priveşte contaminarea cu  pesticide organoclorurate. 
(GRANBY, 2008, KUMAR, 2005). Acest produs nu a fost cuprins în testările din prezenta teză, 
deoarece în judeţul Bihor nu se produce unt. S-a considerat că este mai relevantă testarea unor 
produse lactate grase pentru care materia primă, temă de studiu ea însăşi, provine de pe plan local. 
 Studiul efectuat în 1997 în Grecia asupra unor probe de lapte, menţionat la capitolul 8, 
subcapitolul 8.2, se referă şi la testarea unui număr de 28 probe de brânzeturi. În 32,1% din probe  
au fost identificate reziduuri de Lindan (γHCH), α HCH, 4,4 DDE, Aldrin şi Dieldrin. 
Concentraţiile găsite s-au situat între 0,8-2 ppb pentru Lindan, 4-10 ppb pentru α HCH, 20-70 ppb 
pentru 4,4’DDE şi 0,2 ppb pentru suma de Aldrin şi Dieldrin, fiind inferioare limitelor permise în 
momentul respectiv (MALLATOU et al., 1997). Pesticidele din grupa izomerilor HCH şi a 
izomerilor DDT s-au regăsit şi în probele testate în prezenta teză, dar comparaţiile cantitative se 
consideră nerelevante deoarece brânzeturile greceşti provin în mare măsură din lapte de oaie. 

 
9.3 CONCLUZII   

Referitor la tipurile şi incidenţa POC: 
• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate sunt :α Endosulfan, Endrin  şi DDT; 
• pesticidele care apar în majoritatea probelor sunt: izomerii α, β şi γHCH; 

S-a observat faptul că tipul de produs lactat testat influenţează incidenţa apariţiei izomerilor 
HCH. Totuşi, se poate concluziona că incidenţa compuşilor  organocloruraţi cu apariţie constantă 
este foarte asemănătoare în toate sortimentele de produse lactate şi, în acelaşi timp, practic este 
identică cu cea regăsită la probele de lapte testate (Obiectivul I). Astfel conţinutul de grăsime nu 
influenţează semnificativ incidenţa pesticidelor organoclorurate în  produsele lactate testate. 

• pesticidele care apar sporadic în produsele lactate testate sunt diferite în funcţie de produsul 
testat, deoarece Chlordanul şi sulfatul de endosulfan apar în probele de smântână, iar 
Heptaclorul şi 4,4’DDD apar în probele de brânzeturi. 

Referitor la valoarea concentraţiei reziduurilor de POC: 
În  acest sens apar situaţii diferite între sortimentele de produse lactate testate. 
Unele pesticide organoclorurate prezintă valori ale concentraţiei reziduurilor mai mici decât 

valorile CMA admise pentru compusul respectiv, atât în smântână cât şi în brânzeturi. În această 
categorie se încadrează izomerii α, β, γ HCH, Chlordan şi Heptaclor. În plus, s-a observat că tipul 
de produs lactat testat influenţează gradul de omogenitate al valorilor concentraţiei pentru izomerii 
β şi γ HCH . 

Există situaţii în care pesticidele identificate prezintă valori ale concentraţiei reziduurilor diferite 
în smântână faţa de brânzeturi. În această categorie s-a încadrat  DDT. Pentru acest POC se poate 
concluziona că sortimentul de brânzeturi testat are relevanţă faţă de valoarea de concentraţie găsită.   
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Anumite tipuri de POC prezintă valori ale concentraţiei reziduurilor atât mai mici cât şi mai mari 
faţă de valorile CMA  admise pentru compusul respectiv, atât pentru probele de smântână, cât şi 
pentru cele de brânzeturi. În această categorie se încadrează α Endosulfan şi Endrin. 

Nu se înregistrează cazuri de pesticide pentru care toate valorile calculate să depăşească valoarea 
CMA. 
 Ca şi concluzie generală la acest obiectiv, se poate spune: 

• conţinutul diferit de grăsime al probelor de smântână, între 15% şi 25%, nu a condus la 
diferenţieri semnificate ale gradului de contaminare cu  pesticidele organoclorurate testate; 

• gradul de impurificare cu pesticidele organoclorurate testate este influenţat de sortimentul de 
brânzeturi cercetat; astfel, probele de caşcaval Dalia au prezentat cel mai scăzut grad de 
impurificare, iar probele de brânză de burduf cel mai ridicat grad de impurificare. 

 
CAP. 10 – REZULTATE ŞI DISCUŢII LA OBIECTIVUL III -  DETERMINAREA  
REZIDUURILOR DE POC DIN LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE UTILIZÂND  

METODE NOI PENTRU PREGĂTIREA PROBELOR 
 

10.1 REZULTATE ŞI DISCUŢII I PRIVIND EFICIENŢA METODELOR DE SEPARARE  
A GRĂSIMII DIN LAPTE ŞI SMÂNTÂNĂ ÎN VEDEREA DETERMINĂRII POC 

    
 Rezultatele obţinute pentru cele două tipuri de probe de lapte materie primă luate în lucru, L1 şi 
L2,  la care s-a aplicat separarea grăsimii prin metode alternative (6.2.1), sunt prezentate în figurile 
14 şi 15. 
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   Figura 14 -  Variaţia conţinutului                                   Figura 15 -  Variaţia conţinutului 
 de grăsime (%Gr) pentru proba L1                                   de grăsime (%Gr) pentru proba L2 
  

Legenda: Seria 1 – determinări pentru proba 1 din tipul L2 ; Seria 2 – determinări pentru proba 2 din tipul L2 
Seria 3 – determinări pentru proba 3 din tipul L2; 
1 – valori obţinute prin metoda de comparaţie; 2 – valori obţinute prin metoda AOAC 
3 – valori obţinute prin metoda extracţiei pe coloană; 4 – valori obţinute prin metoda partiţiei 

 
Rezultatele obţinute au fost verificate prin calcul statistic utilizând un program informatic rulat 

sub Windows http://www.graphpad.com iar interpretarea datelor prin intermediul distribuţiei  “t” – 
Student (ARDELEAN, 2005). A rezultat faptul că diferenţele sunt de tip „nesemnificativ”(ns) între 
metoda de comparaţie şi cele trei metode alternative utilizate pentru separarea pesticidelor cu 
grăsimea în probele de lapte. Totuşi, valorile obţinute prin metoda AOAC sunt cele mai îndepărtate 
faţă de cele de comparaţie, iar valoarea lui “t” pentru gradul de libertate respectiv sunt cele mai 
apropiate de valoarea care face trecea de la diferenţe nesemnificative la diferenţe semnificative. 
Dar, deoarece în acest caz s-a lucrat la scară redusă, este posibil ca abaterea sa fie influenţată de 
acest aspect.  

Rezultatele obţinute pentru cele două tipuri de probe de smântână luate în lucru, S1 şi S2, la care 
s-a aplicat separarea grăsimii prin metode alternative (6.2.1), sunt prezentate în figurile 16 şi 17. 
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           Figura 16 -  Variaţia conţinutului                                    Figura 17 -  Variaţia conţinutului 
         de grăsime (%Gr) pentru proba S2                                               de grăsime (%Gr) pentru proba S1 
  
Legenda:–  valori determinate experimental pentru proba 1 din tipul S1;–  valori determinate experimental pentru 
proba 2 din tipul S1;–  valori determinate experimental pentru proba 3 din tipul S1  
1 – valori obţinute prin metoda de comparaţie, % ;2 – valori obţinute prin metoda AOAC 
3 – valori obţinute prin metoda extracţiei pe coloană ;4 – valori obţinute prin metoda de refluxare  

  
Rezultatele obţinute au fost verificate prin calcul statistic în acelaşi mod ca şi pentru lapte. Se 

relevă faptul că diferenţele sunt de tip „nesemnificativ”(ns)  între metoda de comparaţie şi cele trei 
metode alternative utilizate pentru separarea POC cu grăsimea în probele de smântână. Totuşi, cele 
mai apropiate sunt cele obţinute prin metoda AOAC şi cele mai îndepărtate cele obţinute prin 
metoda pe coloană.  

 
10.2  REZULTATE ŞI DISCUŢII LA METODA DE SEPARARE/PURIFICARE CU   
FLORISIL PARŢIAL DEZACTIVAT 

 
În  tabelul 15 este redată codificarea produselor la care s-a aplicat metoda, pe moduri de lucru 

aplicate, codificare ce se păstrează identic pe parcursul întregului capitol. 
 

               Tabelul 15 
 Aplicarea metodei de purificare cu Florisil® parţial  

dezactivat – Codificarea probelor 

Mod de lucru Purificare  
grăsime extrasă  

Extragere şi purificare 
 pe produs 

N R N Produs testat  
 
 

Codificare probe 

Lapte materie primă Lgn Lgr Lpn 
Smântână 20% gr Sgn Sgr Spn 

       Legendă : N – mod de lucru la scară normală ; R – mod de lucru la scară redusă  
     Lgn – proba de grăsime separată din lapte materie primă, prelucrată normal  

            Lpn – probă pe produs lapte materie primă, prelucrată normal  
             Sgn – proba de grăsime separată din smântână 20%Gr, prelucrată normal  
             Spn – probă pe produs smântână 20%Gr, prelucrată normal  
            Lgr – proba de grăsime separată din lapte materie primă, prelucrată la scară redusă  
            Sgr – proba de grăsime separată din smântână 20%Gr, prelucrată la scară redusă  

 
Rezultatele determinărilor calitative obţinute pentru cele două moduri de lucru aplicate sunt 

înscrise în tabelul 16. Pentru vizualizare clară şi compactă, compuşii identificaţi în probele analizate 
au fost marcaţi cu roşu iar cei neidentificaţi nu se regăsesc în tabelele din rezumat. 

. 
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                                                                                                      Tabelul 16 
Determinare calitativă a reziduurilor de POC 

 după purificare cu Florisil® parţial dezactivat, în lapte şi smântână (n=18) 

N R A B C 
Lgn Lpn Sgn Spn Lgr Sgr 

1 α HCH 6.794 6.780 6.800 6.979 - 6.758 6.797 
2 γ HCH 7.977 7.975 7.965 7.962 - 7.903 7.962 
3 β HCH 8.384   8.386 -  8.386 
11 α endosulfan 16.087 16.040 16.064 16.062 - 16.077 16.062 
13 Endrin 18.14 18.155 18.176 18.166 - 18.134 18.166 
14 4,4’ DDD 19.065 19.084 19.082  -   
16 4,4’ DDT 20.521 20.577 20.541 20.532 - 20.577 20.532 

Legenda :A – Ordinea de eluare; B –Tip de compus organoclorurat din etalon, respectiv probă;   
     C – Timp de retenţie în etalon; N – Timp de retenţie în probă, mod de lucru normal  
  
 Referitor la tipurile de POC urmărite SV identificate pozitiv  în probele cercetate prin metoda 
nou testată, discuţia  priveşte două aspecte : 

1 – compararea între metoda clasică de purificare în două etape (Cl) şi cea cu Florisil® parţial 
dezactivat (F); 

2 – comparaţie între variantele de lucru ale metodei cu Florisil® parţial dezactivat (N şi R). 
Pentru a exemplifica sugestiv comparaţiile dorite, se redă în tabelul 17 situaţia identificării 

calitative a  tipurilor de POC la produsele testate prin metodele amintite. Astfel se observă că 
practic au fost identificaţi aceeaşi compuşi organocloruraţi, atât în lapte, cât şi în smântână (ca şi 
sume de izomeri). 

 
     Tabelul 17 

Identificare calitativă comparativă între probe de lapte şi smântână 
 separate /purificate prin metode diferite (n=24) 

Metodă de purificare Cl F Cl F 
N N R N N R A B LMB 

 Lgn Lpn Lgr 
SP2 

Sgn Spn Sgr 
1 α HCH X X X X X X - X 
2 γ HCH X X X X X X - X 
3 β HCH     X X - X 
11 α endosulfan X X X X X X - X 
13 Endrin X X X X X X - X 
14 4,4’ DDD  X X    -  
16 4,4’ DDT X X X X X X - X 
19 Sulfat endosulfan X      -  
Legenda : A – Ordinea de eluare; B –Tip de compus organoclorurat din etalon   
X – Compus organoclorurat identificat în probe; LBM  -lapte materie primă tip B  

      SP2  - smântână 20% grăsime tip P; Cl  -purificare clasică în două etape   
F  - purificare pe Florisil® parţial dezactivat; N  - mod de lucru la scară normală   

            R  - mod de lucru la scară redusă 
 

Rezultatele determinărilor cantitative pentru probele de smântână cercetate sunt înscrise în 
tabelul 18. Au fost luaţi în considerare pentru calculul concentraţiei acei compuşi  organocloruraţi 
care sunt nominalizaţi în normele SV şi care s-au regăsit calitativ în probele cercetate. Valorile 
concentraţiei reziduurilor sunt corectate cu gradul de recuperare specific fiecărui compus. Şi în 
acest caz calculul valorii concentraţiei reziduurilor s-a făcut prin intermediul programului EXCEL.  
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Tabelul 18 
Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC in lapte  materie primă (n=12) 

şi smântână  (n=9), după purificare cu Florisil® parţial dezactivat 

N R A B C1 

Lgn Lpn Lgr 
1 α HCH 0,004 0,0005 0,0003 0,0004 

2 γ HCH 0,003 0.0004 0,0003 0,0004 
3 β HCH 0,008    

11,15,19  Endosulfan (sumă de izomeri) 0,004 0,0016 0,0019 0,0018 
13 Endrin 0,0008 0,0006 0,0004 0,0007 

10,14,16 4,4’ DDT (Sumă de izomeri  0,04 0,0015 0,0012 0,0017 
A B C2 Sgn Spn Sgr 
1 α HCH 0,1 0,0131 - 0,0140 
2 γ HCH 0,075 0,0197 - 0,0173 
3 β HCH 0,2 0,0319 - 0,0241 

11,15,19  Endosulfan (sumă de izomeri) 0,1 0,0801 - 0,0876 
12 Dieldrin 0,15  -  
13 Endrin 0,02 0,0158 - 0,0173 

10,14,16 4,4’ DDT (Sumă de izomeri )  0,0477  0,0473 
Legenda :A – Ordinea de eluare;B –Tip de compus organoclorurat din etalon   
C1, C2 – Concentraţia maxim admisă în lapte, respectiv smântână , ppm 
N – Concentraţie  în probă, mod de lucru normal , (exprimat faţă de grăsime) ppm  
R – Concentraţie  în probă, mod de lucru redus, (exprimat faţă de grăsime), ppm 

 
Referitor la concentraţia reziduurilor de POC identificate pozitiv în probele de lapte şi 

smântână cercetate, situaţia se discută din două puncte de vedere: 
1 – compararea între metoda clasică de purificare şi cea cu Florisil® parţial dezactivat 
În acest scop au fost înscrise în tabelul 19 valorile concentraţiei reziduurilor de POC în lapte şi 

smântână, obţinute ca urmare a aplicării metodelor şi variantelor de lucru menţionate în legendă. 
 

                                                                                                      Tabelul 19 
  Determinare cantitativă comparativă la probele de lapte  

       (n=12) şi smântână, ppm (n = 9) 

F Cl 
N R 

Nr B 

LMB Lgn Lpn Lgr 
1 α HCH 0.0004 0,0005 0,0003 0,0004 
2 γ HCH 0.0003 0.0004 0,0003 0,0004 
3  Endosulfan (sumă de izomeri) 0,0024 0,0016 0,0019 0,0018 
4 Endrin 0,0006 0,0006 0,0004 0,0007 
5 4,4’ DDT (Sumă de izomeri ) 0,0014 0,0015 0,0012 0,0017 

F Cl 
N R 

Nr B 

SP2 Sgn Spn Sgr 
1 α HCH 0.0111 0,0131 - 0,0140 
2 γ HCH 0.0168 0,0197 - 0,0173 
3 β HCH 0.0232 0,0319 - 0,0241 
4 Endosulfan (sumă izomeri) 0.0755 0,0801 - 0,0876 
5 Endrin 0.0178 0,0158 - 0,0173 
6 4,4’ DDT (Sumă de izomeri) 0.0522 0,0447 - 0,0473 

Legenda : Cl  -purificare clasică în două etape ;F  - purificare pe Florisil® parţial dezactivat; 
LMP – lapte materie primă ; B – tipuri de POC identificaţi în probele testate 
SP2 -  smântână cu  20% grăsime; N – mod de lucru normal; R – mod de lucru redus 
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Pentru compararea valorilor concentraţiei reziduurilor de POC calculate s-au utilizat metode 
statistice şi anume distribuţia „t” -  Student (ARDELEAN, 2005) prin intermediul unui program 
informatic specific.Valoarea de referinţă a fost considerată concentraţia medie a respectivului POC 
obţinută prin prelucrarea probelor prin metoda clasică în două etape (Cl), comparată cu valorile 
concentraţiei pentru acelaşi compus obţinute la  probele prelucrate prin metoda cu Florisil® parţial 
dezactivat (F). Compararea statistică s-a executat  separat, pe variante de mod de lucru N (normal) 
sau R (redus), pe produs (Lpn) şi pe grăsime separată din lapte şi smântână (Lgn, Lgr, Sgn şi Sgr). 
Rezultatele obţinute arată încadrarea la „diferenţe nesemnificative”(ns) pentru fiecare dintre 
contaminanţii regăsiţi  în probe.   

 
2 – comparaţie între variantele de lucru ale metodei cu Florisil® parţial dezactivat 
Lapte (figura18) – Rezultatele obţinute arată încadrarea la „diferenţe nesemnificative”(ns)  

pentru compuşii luaţi în considerare, adică cei identificaţi calitativ  în probe, respectiv izomerii α şi 
γ HCH, endosulfan (sumă de izomeri), endrin şi 4,4’DDT (sumă de izomeri). Endosulfanul este 
compusul pentru care valorile lui „t” au fost cele mai mari şi este singurul compus pentru care 
valoarea găsită prin lucrul pe produs este cea mai mare şi cea mai apropiată faţă de cea obţinută prin 
modul de lucru în două etape. La compuşii care prezintă valori ale reziduurilor semnificative 
(Endosulfan şi DDT), diferenţele între valorile obţinute prin metode diverse sunt mai vizibile decât 
la ceilalţi compuşi, dar, din punct de vedere statistic, se încadrează la aceeaşi categorie, „ns”. 

Smântână (figura 19) - Rezultatele obţinute arată pentru fiecare dintre contaminanţii regăsiţi  în 
probe, respectiv izomerii α , β şi γ HCH, endosulfan (sumă de izomeri), endrin şi 4,4’DDT (sumă de 
izomeri) valorile au arătat  încadrarea la  „ diferenţe nesemnificative” (ns). 
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   Figura 18 – Comparaţie cantitativă între variantele         Figura  19 – Comparaţie cantitativă între variantele 
      de lucru la metoda cu Florisil parţial dezactivat,                  de lucru la metoda cu Florisil parţial dezactivat, 
                                          lapte                                                                                  smântână 
 

10.3 CONCLUZII  
A -  Cu privire la testarea eficienţei metodelor de separare a grăsimii din lapte şi produse lactate, se 
desprind următoarele concluzi : 
 Lapte  

• metoda de extracţie a grăsimii pe coloană şi cea prin partiţie sunt cele mai recomandabile 
pentru separarea grăsimii din probele de lapte; 

• rezultatele incerte obţinute prin metoda AOAC pot fi puse pe seama modului de lucru la 
scară redusă.  

Smântână  
• oricare dintre cele trei metode testate poate fi utilizată pentru separarea grăsimii din 

smântână, respectiv separare pe coloană, prin refluxare sau AOAC; 
•  rezultatele nu sunt influenţate de conţinutul în grăsime al probelor de smântână testate. 
 

B – Cu privire la testarea  metodei Florisil® parţial dezactivat, care permite separarea şi purificarea 
probelor de  lapte şi produse lactate într-o singură etapă, se desprind următoarele concluzii: 
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Referitor la tipurile şi incidenţa POC: 
• aplicarea metodei de separare/purificare cu Florisil® parţial dezactivat a dus la identificarea 

aceloraşi tipuri de compuşi organocloruraţi ca şi în metoda clasică, atât la grăsimea extrasă 
din lapte, cât şi la cea din smântână; 

• modul de lucru la scară normală sau la scară redusă duce la identificarea aceloraşi compuşi, 
lucrând pe grăsime;  

• modul de lucru pe produs, adică comasarea etapelor de separare grăsime şi purificare este 
valabil numai la lapte. 

Referitor la valoarea concentraţiei reziduurilor de POC: 
• se poate aprecia că aplicarea metodei de purificare într-o singură etapă utilizând Florisilul 

parţial dezactivat duce la rezultate cantitative comparabile cu cele obţinute prin metoda 
clasică, iar faptul că în cazul laptelui rezultatele obţinute la lucrul direct pe produs sunt  mai 
reduse decât lucrând pe grăsime pare să indice că separarea grăsimii nu a fost integrală; 

• conţinutul crescut de grăsime influenţează pozitiv rezultatele obţinute; 
• metoda poate fi aplicată cu bune rezultate şi la scară redusă pentru grăsimea separată, în 

special la produse cu un conţinut ridicat de grăsime, cum este smântâna, unde se relevă o 
omogenitate mai mare a rezultatelor în cele două variante de lucru decât în cazul laptelui; 

• aplicaţiile metodei la scară redusă duc la economii semnificative de reactivi. 
 
 

CAP. 11 – REZULTATE ŞI DISCUŢII LA OBIECTIVUL IV - DETERMINAREA     
REZIDUURILOR DE POC  LA PRODUSE SUSPECTATE DE CONTAMINARE 

PRIN TRASABILITATE - FURAJE 
 

Au fost testate furaje tip masă verde (codificat FV) şi furaje complexe utilizate în ferme, 
codificate TRM1 (furaje complexe pentru vaci în lactaţie) şi TRM2 (furaje complexe pentru vaci în 
repaos mamar). Probele au fost  colectate în perioada iunie-iulie 2008.  

 
11.1 REZULTATE ŞI DISCUŢII – Determinări calitative 

Rezultatele determinărilor calitative sunt înscrise în tabelele 20 şi 21, pe tipuri de furaje. 
Pentru o vizualizare mai clară şi compactă, compuşii identificaţi în probele analizate au fost marcaţi 
cu roşu iar cei neidentificaţi nu se regăsesc în tabelele din rezumat. Compuşii au fost identificaţi 
separat în fiecare amestec de eluţie utilizat, A, B şi C. 

 
                                                                                                             Tabelul 20 

Determinarea calitativă a reziduurilor de pesticide organoclorurate  
în furaj verde, (n=4) 

D – FV1 D – FV2  A B C 

EA EB EC EA EB EC 
1 α HCH 7.194 7.179     7.183   
2 γ HCH 8.426 8.409 8.413   8.410 8.415  
3 β HCH 8.886     8.791    
11 α endosulfan 16.753 16.73    16.744   
13 Endrin 18.878 18.831    18.848   
14 4,4’ DDD 19.853 19.809     19.814   
16 4,4’ DDT 21.305 21.273   21.464 21.288  21.378 
19 Sulfat endosulfan 24.693 24.798        

Legenda :  A – Ordinea de eluare; B –Tip de compus organoclorurat din etalon, respectiv probă 
C – Timp de retenţie în etalon; D – FV1, FV2 – Timp de retenţie în proba de furaj verde 1, respectiv 2                       
EA, EB, EC – Solvenţi de eluţie utilizaţi - A, B, C   
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                                                                                             Tabelul 21 

            Determinarea calitativă a reziduurilor de POC, furaj complex TMR 1 şi TRM2 , (n=4+4) 

D – TRM1 
(1) (2) 

    
A 

 
B 

 
C 

EA EB EC EA EB EC 
1 α HCH 7.194 7.181     7.179      
2 γ HCH 8.426 8.418     8.411 8.422  
3 β HCH 8.886 8.873   8.845   8.864 
5 Heptaclor 10.372 10.375     10.366   
6 Aldrin 11.657 11.656     11.662   
7 Heptaclor epoxid 14.652 14.64     14.640   
8 γ Chlordan 15.274 15.261 15.289      
9 α Chlordan 15.951 15.942     16941   
10 4,4’ DDE 16.518 16.538     16.525   
11 α endosulfan 16.753 17.748   16.766 17.745   
12 Dieldrin 17.766 17.763        
13 Endrin 18.878 18.866 18.867   18.856 18.877  
14 4,4’ DDD 19.853 19.848     19.831   
15 β Endosulfan 20.076   20.068      
16 4,4’ DDT 21.305 21.286     21.282   

D- TRM2 
(1) (2) 

 
A 

 
B 

 
C 

EA EB EC EA EB EC 
1 α HCH 7.194 7.189   7.171      
2 γ HCH 8.426 8.420   8.416   
3 β HCH 8.886 8.859  8.841 8.844  8.852 
5 Heptaclor 10.372 10.362   10.367   
6 Aldrin 11.657 11.649   11.652   
7 Heptaclor epoxid 14.652 13.653   14.650   
8 γ Chlordan 15.274 15.272 15.268     
9 α Chlordan 15.951 15.933   15.946   
10 4,4’ DDE 16.518 16.534   16.531   
11 α endosulfan 16.753 16.744  16.780 16.740  16.768 
12 Dieldrin 17.766 17.758   17.761   
13 Endrin 18.878 18.857 18.967  18.866 18.872  
14 4,4’ DDD 19.853 19.834   19.824   
16 4,4’ DDT 21.305 21.288   21.290   

Legenda : A – Ordinea de eluare;B –Tip de compus organoclorurat din etalon, respectiv probă; 
C – Timp de retenţie în etalon; D – Timp de retenţie în probă (1), (2) - serie de probe 
EA, EB, EC – Solvenţi de eluţie utilizaţi  

 
 Referitor la tipurile de POC care au fost identificate pozitiv şi incidenţa lor: 

Furaj verde: 
• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate sunt: α şi γHCH,  αEndosulfan, Endrin 

şi  4,4’DDT; 
Se observă că este vorba despre două categorii de compuşi şi anume POC utilizate până de 

curând, γHCH şi α Endosulfan, şi POC cu persistenţă şi capacitate mare de acumulare în mediu de 
unde pot fi preluaţi de către furaje, respectiv Endrin şi  4,4’DDT; 

• pesticidele βHCH şi sulfat de endosulfan apar în 50%  din probele cercetate; 
Izomerii α şi β HCH sunt componenţi ai aceloraşi produse tehnice, dar timpul scurs de la 

scoaterea din uz duce la apariţia lor diferenţiată în probele testate. Metaboliţii pesticidelor cu 
frecvenţă mare de aparaţie, cum este sulfat de endosulfan apar aleator. 

• marea majoritate a compuşilor sunt regăsiţi  în eluentul A; 
 



 425

Furaj complex:  
• în ambele tipuri de furaje complexe apar toate tipurile de compuşi organocloruraţi urmăriţi, 

în ambele serii de probe, singuri sau ca şi sumă de izomeri; deosebirile se referă la izomerii 
care se dozează împreună;  

• la ambele tipuri de furaje  marea majoritate a compuşilor sunt regăsiţi  în eluentul A : 93,8% 
la TRM1, seria (1) şi 92,3%, seria (2); 100% la TRM2, în ambele serii de probe;. 

• se observă faptul că unii compuşi se regăsesc în mai mulţi eluenţi, nu neapărat identic, dar 
foarte asemănător, în ambele probe din furajul respectiv; compuşii care se eluează repetat şi 
constant în eluentul B sunt γ Chlordan şi Endrin iar în eluentul C este vorba despre β HCH 
şi  β endosulfan. 

Repartizarea compuşilor regăsiţi în cei trei eluenţi utilizaţi este ilustrată în graficele din figurile 
20 şi 21, separat pentru cele două tipuri de furaje complexe analizate. 
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Figura 20 - Identificarea numerică                                  Figura 21 - Identificarea numerică 

              comparativă a POC  în probele de furaj                                 comparativă a POC  în probele de furaj 
                               complex TRM1                                         complex TRM2  

 
Faptul ca în furajele complexe, indiferent de tip, se regăsesc practic toţi compuşii urmăriţi sanitar 

veterinar pare să indice faptul că unul dintre componenţi este impurificat. Cel mai probabil este 
vorba despre cereale,  bazat pe următoarele consideraţii: 

• masa de furaj verde a dovedit o impurificare scăzută; 
• preluarea şi acumularea organocloruratelor este mult mai pregnantă în boabe decât în partea 

verde a plantelor; 
• furajele complexe conţin tipuri variate de cereale (porumb, triticale), deci efectul poate fi 

cumulativ; 
• posibilitatea utilizării în furajele complexe a unor componente din import, provenind din 

zone ale globului în care contaminarea cu pesticide organoclorurate este încă la nivel ridicat. 
Astfel, un studiu realizat în anul 2002 în regiunea agricolă Shaanxi din China, a relevat în 
cereale  incidenţa de 53,3 % pentru ∑HCH şi 5% pentru ∑DDT (BAI et al., 2006). 

• borhotul de bere din furaje este şi el sursă potenţială de pesticide prin hamei . 
 

11.2 REZULTATE ŞI DISCUŢII  - Determinări cantitative 
În vederea determinărilor cantitative, la produsele negrase (vegetale) se calculează cantitatea de 

probă efectiv trecută prin coloană (S) pe baza umidităţii probei (U) şi a volumelor de extracte în 
acetonitril (F) şi eter de petrol (P) obţinute în fazele modului de lucru aplicat (6.2.2). Valorile CMA 
pentru reziduurile de POC în alimente de origine vegetală sunt înscrise în Ordinul ANSVSA nr. 
12/286/173/1/124 din 23.01.2006 cu modificările şi completările ulterioare. Acest ordin transpune 
Directivele  Consiliului Europei în domeniu (LEGIS). Legislaţia nu prevede special categorii de 
alimente vegetale sub denumirea „Furaje” dar, ţinând cont de tipul de probe luate în considerare,    
s-au preluat din legislaţie valorile maxim admise pentru contaminanţii tip POC în alimente vegetale 
care se pot regăsi în furajele verzi, respectiv în cele complexe.  

Conţinutul în reziduuri de POC al probelor de furaje testate, redat în tabelele 22 şi 23,    
reprezintă valoarea totală rezultată din cele trei eluţii separate. 
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                                                                                                                      Tabelul  22  
                        Determinarea cantitativă a reziduurilor de  POC  în probe de furaj verde,  (n=4) 

Concentraţia  în probă,  ppm Nr  
 (*) 

Compus organoclorurat regasit în probă CMA 
ppm FV1 FV2 

1,3  HCH (sumă de izomer α şi β) 0,01 0.0011 0,0005 
2 γ HCH 0,01 0,0009 0,0012 

11,15,19 
Endosulfan (sumă de α, β şi endosulfan 
sulfat exprimată în endosulfan)  0,05 0,0021 

 
0,0021 

13 Endrin 0,01 0,0008 0,0013 

10,14,16 
DDT (suma de izomeri DDT, DDE şi DDD 
exprimată în DDT  0,05 0,0007 

0,0002 

Legendă : (*) – se referă la ordinea de eluare a compuşilor în probe, respectiv etalon 
CMA – concentraţia maxim admisă ; FV1, FV2 – furaj verde 1, 2    

                                                                                            
                                 Tabelul 23  

                Determinarea cantitativă a  reziduurilor de POC,   în probe de furaj combinat, TRM 1 (n=4) şi TRM 2  (n=4) 

Concentraţia  în probă,ppm 
TRM 1 

Nr 
(*) 

Compus organoclorurat regasit în probă  
  

CMA, 
ppm 

(1) (2) 
1,3  HCH (sumă de izomeri α şi β) 0,01-0,02 0,0049 0.0022 
2 γ HCH 0,01 0,0107 0.0131 
5,7 Heptaclor (sumă de izomeri exprimate în heptaclor) 0,01 0,0018 0,0011 
6,12 Aldrin singur sau combinat exprimat în dieldrin 0,01 0,0040 0.0021 
8,9 Chlordan (sumă de izomeri exprimată în chlordan) 0,01-0,02 0,0062 00031 
11,15,19 Endosulfan (sumă de izomeri exprimată în endosulfan) 0,05 0,0133 0,0114 
13 Endrin 0,01 0,0028 0,0013 

10,14,16 DDT (suma de izomeri exprimată în DDT  0,05 0,0105 0,0128 
TRM2 Nr 

(*) 
Compus organoclorurat regasit în probă  CMA  

ppm (1) (2) 
1,3  HCH (sumă de izomeri α şi β) 0,01-0,02 0,0022 0,0012 
2 γ HCH 0,01 0,0038 0,0031 
5,7 Heptaclor (sumă de izomeri exprimate în heptaclor) 0,01 0,0011 0,0008 
6,12 Aldrin singur sau combinat exprimat în dieldrin 0,01 0,001 0,0012 
8,9 Chlordan (suma de izomeri exprimată în chlordan) 0,01-0,02 0,0017 0,0006 
11,15,19 Endosulfan (sumă de izomeri exprimată în endosulfan) 0,05 0,0079 0,0048 

13 Endrin 0,01 0,0041 0,0063 
10,14,16 DDT (suma de izomeri  exprimată în DDT/ 0,05 0,0069 0,0056 

Legendă : (*) – se referă la ordinea de eluare a compuşilor în probe, respectiv etalon  
CMA– concentraţia maxim admisă  (1), (2)- serie de probe 

 
În ceea ce priveşte valorile CMA 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 suma izomerilor α şi β HCH şi suma izomerilor chlordanului. Furajele complexe tip TRM 
conţin ambele tipuri de produse vegetale drept pentru care au fost nominalizate separat.Valoarea 
CMA pentru furajele combinate a fost considerată un interval (acolo unde a fost cazul)  între 
valoarea admisă pentru cereale şi cea admisă  pentru plante verzi, deoarece probele analizate conţin 
amestecuri de lucernă, borhot, porumb, triticale în diferite proporţii. 

 
 Prima observaţie care rezultă din analizarea datelor din tabelelor 22 şi 23 este că, din punct de 
vedere cantitativ, tipurile de furaje testate se prezintă diferit. 
 Furaj verde 

•  POC identificate pozitiv în probele de furaj verde prezintă valori ale reziduurilor sub 
valoarea CMA, diferenţele fiind de nivelul ordinelor de mărime.  



 427

Situaţia constatată se datorează perioadei scurte de „viaţă” a masei verzi şi implicit,  perioadei 
reduse de contact cu solul şi apa prin intermediul cărora se pot impurifica. Aceste valori sunt de 
acelaşi ordin de mărime cu cele găsite într-un studiu asupra vegetaţia situate în munţii din Asia. 
Astfel, WANG et al., 2006, au găsit în ierburile situate la altitudini între 4700-5620 m, concentraţii 
situate între 0,0003–0,0078 ppm pentru izomerii HCH şi între 0,0001-0,0031 ppm pentru 
endosulfan. La DDT concentraţiile găsite s-au situat între 0,0011–0,0069 ppm, ceea ce reprezintă 
valori cu un ordin de mărime superioare celor din iarba testată în prezenta teză şi reflectă 
continuarea utilizării DDT în acestă zonă a globului. În acest mod este probat din nou efectul 
transportului pe cale aeriană a pesticidelor, în special a celor administrate sub formă prăfoasă, aşa 
cum este cazul pentru DDT în Asia.    

 
TRM 1 
•  ambele serii de probe testate prezintă pentru compusul γHCH o valoare a concentraţiei 

calculate mai mare decât CMA; 
Prezenţa sa în cereale la concentraţii mai ridicate decât ceilalţi izomeri HCH este plauzibilă şi 

probabilă cu atât mai mult cu cât cerealele se însilozează pentru utilizare ulterioară, iar γHCH a fost 
utilizat până în 2007. Într-un studiu de monitorizare efectuat între 1998 şi 2000 în Danemarca, 
privitor la izomerii HCH (Tabelul 24), se menţionează faptul că cele mai ridicate valori s-au 
înregistrat în aditivii pentru hrana vitelor şi a suinelor (femele), iar faptul că în unele cazuri a fost 
predominant αHCH denotă că s-au făcut tratamente asupra unor componente ale furajului cu HCH 
tehnic şi nu cu γHCH (Lindan). Sursa contaminării a fost declarată necunoscută (EFSA, b, 2006) 

• Endosulfanul (sumă de izomeri) şi DDT (sumă de izomeri)   prezintă valori ale concentraţiei 
de acelaşi ordin de mărime cu valoarea CMA; 

Valorile concentraţiei calculate pentru DDT se pot pune pe seama persistenţei sale în mediu, 
alături de utilizarea pe scară masivă în trecut. Sursele pot fi şi accidentale aşa cum s-a întâmplat în 
2002 în Germania. Unele probe de furaje testate (tip făină „eco”) au dovedit contaminare ridicată cu 
DDT, între 11–180 ppb, valori care au fost puse pe seama depozitului în care au fost stocate furajele 
şi care fusese utilizat anterior pentru pesticide.(EFSA, b, 2006) 

• restul compuşilor identificaţi calitativ, respectiv  Heptaclor (sumă de izomeri), Aldrin, 
Chlordan (sumă de izomeri) şi Endrin prezintă concentraţii net mai mici decât  CMA.  

 
TRM2 
• toţi compuşii identificaţi calitativ prezintă valori calculate pentru concentraţia reziduurilor 

mai mici cu un ordin de mărime faţă de valoarea CMA; 
• diferenţele între gradul de contaminare prezentat de cele două tipuri de furaje se reflectă 

asupra compuşilor γ HCH şi Endrin, după cum se exemplifică în figurile 22  şi 23. 

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

C
on

ce
nt

ra
tie

/C
on

ce
nt

ra
tio

n,
 p

pm

Proba/Sample 1 Proba/Sample 2

CMA TRM1 TRM2

            
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

C
on

ce
nt

ra
tie

/C
on

ce
nt

ra
tio

n,
 p

pm

Proba/Sample 1 Proba/Sample 2

CMA TRM1 TRM2

 
Figura 22 – Determinarea cantitativă comparativă           Figura 23 – Determinarea cantitativă comparativă  
pentru γHCH în furaje complexeTRM1 şi TRM2            pentru Endrin în furaje complexeTRM1 şi TRM2 
 
La nivel european, specialiştii din cadrul EFSA au întocmit studii de sinteză cu privire la  

izomerii HCH, Endosulfan, Endrin şi DDT, ca şi substanţe indezirabile în hrana animalelor. 
Dificultatea constatată se referă la modul de raportare al rezultatelor şi anume, sub forma „total 
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probe” din care „pozitive”. Din acest motiv valorile concrete avute la dispoziţie au fost în număr 
limitat (EFSA a, b, 2005 şi a, b 2006). Din punct de vedere al compoziţiei, furajele testate au fost  
diferite de la o ţară la alta,  după cum se în observă tabelul 24. Datele s-au prezentat în mod 
centralizat, cu menţionarea tipului de probă la care s-au regăsit valorile înscrise, în cazul în care 
datele au fost disponibile.  

 
Tabelul 24  

Monitorizarea contaminării cu pesticide organoclorurate a furajelor în Europa 

Ţara Perioada Nr. probe testate Din care  Concentraţie ppb 
Izomeri HCH 

Germania  2002 1700 – 1) 2 – α HCH 
2 – βHCH 

> CMA 
> CMA 

 2003-2004 104- 1) 104 < 1 * 
Olanda 2002-2003 800 - - 
Danemarca 1998-2004 800 - furaje 9 – α HCH 

3 – βHCH 
22 – γHCH 

2-3,9* 
6-9* 
1- 20* 

Belgia 2000-2004 870-furaje unice  şi complexe 5 – α HCH 
5 – βHCH 
1 – γHCH 

1-1,7* 
1-8* 
1,2* 

Cehia 2004 16-furaje din peşte 2 – αHCH 
8- γHCH 

0,5-0,8 
0,5-1 

Cehia 2003 10 –furaje din peştel 
5 – făină de oase 

- - 

Endosulfan 
Germania 2003-2004 104- 1) 2 7 
UK 1998 151- 2) 151 < 50  
Cehia 2004 10- făină de peşte  10 <1 

Endrin 
Germania  2004 290- furaje vegetale, boabe 290 < 5 
Danemarca 1998-2004 994- furaje complexe 8-3) 4-29 
Belgia 2000-2004 870- furaje unice  şi complexe 1 4 
Finlanda 2006 14- furaje vegetale şi animale 14 < 1 
Norvegia 2004 33-furaje /feed 4 (din 6)- 4)  1,1 – 3,9 
Estonia 2004-2005 42-boabe, furaj complex 42 < 20 
Cehia 2003-2004 13-făină de peşte 13 <1 

Izomeri DDT 
Germania  2004 290-  vegetale, boabe - < 5  
Danemarca 1998-2004 993- furaje complexe  98 - DDT 1-132 
Belgia 2000-2004 870- furaje unice  şi complexe 3 – DDT 

1 - DDE 
3-20 
2 

Estonia 2004-2005 42- boabe şi furaje complexe 42 < 10  
Norvegia 2005 51-furaje/feed 185) 

 104) 
126)  

7,8 ** 
95** 
5,4** 

Norvegia 2000-2004 127 – furaje complexe 986) 
105) 

 24)  
67) 
28) 

99) 

9-65 
4-17 
27-36 
3-13 
11-13 
<0,1 

Sursa : EFSA a, b, 2005 şi a, b 2006 
1) - porumb, seminţe de oleaginoase,  rădăcinoase, plante verzi, tuberculi, aditivi minerali, şi furaje complexe 
pentru rumegătoare, porcine, păsări, cai şi animale de companie 
2) - cereale (orz,  grâu, gluten din porumb şi distilerii), furaje (secară, paie umede, iarbă, porumb însilozat, pulpă de 
sfecla de zahar),  boabe (floarea soarelui, rapiţă, bumbac , sâmburi de palmier , cacao, soia , cocos uscat) 
3) – furaje complexe pentru nurci şi peşte, grăsime animală pentru furaje, furaje din peşte 
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4) – ulei de peşte; 5) – făină de peşte; 6)- ulei vegetal;  
7) – ulei din seminţe de rapiţă; 8) – peşte insilozat; 
9) -  furaje de origine vegetală; * - umiditate 12%; ** - valoare medie 

 
În limita faptului că nu sunt menţionate complet tipurile de furaje testate,  comparaţia între 

valorile de concentraţie găsite la TRM1 şi TRM2 cu cele din tabelul 24, referitoare la furaje 
complexe, duce la următoarele observaţii : 

• valorile obţinute pentru izomerii HCH, între 1,2-4,9 ppb pentru (α+β)HCH şi între 3,1 – 
13,1 ppb pentru γHCH, sunt comparabile cu cele europene; 

• pentru Endosulfan, valorile calculate între 2,8-11,4 ppb sunt de acelaşi ordin de mărime ca şi 
cele din Germania; 

• pentru Endrin, valorile calculate între 1,3-6,3 ppb sunt comparabile cu valorile minime 
găsite în furajele din programele de monitorizare europene, cu excepţia Danemarcei care a 
raportat valori superioare; 

• pentru DDT (sumă de izomeri), valorile calculate între 5,6-12,8 ppb sunt comparabile cu 
cele din Belgia şi Estonia. 

 
 
11.3 REZULTATE ŞI DISCUŢII  PRIVIND OPTIMIZAREA CONSUMURILOR  
DE SOLVENŢI  LA DETERMINAREA REZIDUURILOR DE POC DIN  
FURAJE COMPLEXE 

 
Cercetările au fost conduse asupra furajelor complexe TRM 1 şi 2, deoarece, prin compoziţia lor, 

pun cele mai mari probleme la separare şi purificare. 
 Variante reduse în proporţie de 1:2 şi 1:5 au fost aplicate asupra aceloraşi probe care au fost 

testate în varianta 1:1. 
 

11.3.1 Rezultate şi discuţii – Determinări calitative 
 

Rezultatele determinărilor  calitative, varianta 1:2 sunt înscrise în tabelul 25. 
                                                            

                                                                                                                    Tabelul 25     
Determinarea calitativă a reziduurilor de POC  în  probe de furaj complex 

TMR 1şi TRM 2, varianta 1:2 (n=4+4) 
D – TRM1 

(1) (2) 
A B C 

EA EB EC EA EB EC 
1 α HCH 7.194 7.188     7.184     
2 γ HCH 8.426 8.419     8.433  8,368   
3 β HCH 8.886 8.857      8.861  
5 Heptaclor 10.372 10.368     10.359     
6 Aldrin 11.657 11.65     11.65     
7 Heptaclor epoxid 14.652 14.637          
8 γ Chlordan 15.274 15.261 15.286     
9 α Chlordan 15.951 15.938     15.945     
10 4,4' DDE 16.518 16.563     16.528     
11 α endosulfan 16.753 17.741    17.751    
12 Dieldrin 17.766 17.753        
13 Endrin 18.878 18.849    18.866 18.976   
14 4,4' DDD 19.853 19.834     19.839     
15 β Endosulfan 20.076   20.06        
16 4,4' DDT 21.305 21.285     21.278     
19 Sulfat endosulfan 24.693 24.812    24.675 24.767    
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D – TRM2 
(1) (2) 

A B C 

EA EB EC EA EB EC 
1 α HCH 7.194 7.182     7.177     
2 γ HCH 8.426 8.412     8.408  8.431   
3 β HCH 8.886 8.851    8.864    
5 Heptaclor 10.372 10.361     10.358     
6 Aldrin 11.657 11.645     11.671     
7 Heptaclor epoxid 14.652 13.663     13.663     
8 γ Chlordan 15.274 15.268 15.265       
9 α Chlordan 15.951 15.934     15.948     
10 4,4' DDE 16.518 16.567     16.544     
11 α endosulfan 16.753 16.739  16.842 16.744  16.823 
12 Dieldrin 17.766 17.751     17.759     
13 Endrin 18.878 18.848 18.979   18.855 18.968   
14 4,4' DDD 19.853 19.834     19.851     
16 4,4' DDT 21.305 21.285     21.292     

 

Rezultate  determinărilor  calitative, varianta 1:5 sunt înscrise în tabelul 26. 
 

                                                                                                    Tabelul 26  
  Determinarea calitativă a reziduurilor de POC  în probe de  furaj complex   

TMR 1şi TRM 2,  varianta 1:5 (n=4+4) 
D- TRM 1 

(1) (2) 
A B C 

EA EB EC EA EB EC 
1 α HCH 7.194 7.179   7.191   
2 γ HCH 8.426 8.407 8.408  8.418 8.411  
3 β HCH 8.886 8.946   8.955   
10 4,4' DDE 16.518 16.577   16.556   
11 α endosulfan 16.753 16.733  16.721 16.742  16.721 
13 Endrin 18.878 18.837 18.839  18.873 18.839  
15 β Endosulfan 20.076  20.039     
16 4,4' DDT 21.305 21.279 21.272  21.282 21.278  
19 Sulfat  endosulfan 24.693      24.658      24.678 

D- TRM 2 
(1) (2) 

A B C 

EA EB EC EA EB EC 
1 α HCH 7.194       7.182      
2 γ HCH 8.426 8.419 8..408   8.421 8.413  
3 β HCH 8.886  8.791    8.852   
11 α endosulfan 16.753 16.737    16.744   
13 Endrin 18.878 18.855  18.867   18.865 18.890  
16 4,4' DDT 21.305 21.288   21.404 21.311   
19 Sulfat de endosulfan 24.693 24.622        

Legenda pentru tabelele 25 şi 26  : A - Ordinea de eluare ;B -Tip de compus organoclorurat din etalon, 
respectiv probă;C - Timp de retenţie în etalon; D - Timp de retenţie în probă; (1), (2) - serie de probe 
EA, EB, EC – Solvenţi de eluţie utilizaţi  

 
Pentru a verifica valabilitatea metodelor reduse, discutarea rezultatelor s-a făcut comparând 

separat rezultatele obţinute în varianta de lucru normală cu variantele 1:2 şi 1:5, pentru ambele 
tipuri de furaje analizate. 
  Referitor la tipurile de POC urmărite din punct de vedere SV care au fost identificate pozitiv  
în probele furaj complex cercetate,  se constată faptul ca, lucrând în varianta redusă 1:2, deosebirile 
faţa de modul de lucru normal sunt nesemnificative, la ambele tipuri de furaje practic regăsindu-se 
aceeaşi compuşi, eluaţi în acelaşi mod. În schimb, la varianta redusă 1:5, diferenţe faţă de varianta 
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normală sunt vizibile în sensul că numărul de compuşi eluaţi este mult diminuat. Compuşii care nu 
se mai regăsesc sunt :Heptaclor, Heptaclor epoxid, Aldrin, α şi γChlordan, Dieldrin, 4,4’DDT. 

Graficele din figurile 24  şi 25  prezintă sugestiv situaţia relatată pentru furajul tip TRM1. 
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                         Figura 24 -  Furaj TRM1, Determinare      Figura 25 - Furaj TRM1, Determinare  

 calitativă comparativă varianta 1:1 şi 1:2    calitativă comparativă varianta 1:1 şi 1:5 
 Legendă pentru figurile 24  şi 25: Nr max – Numar maxim de compuşi identificabili; 
 Total compuşi – Nr total de compuşi identificaţi în probă 

 
11.3.1 Rezultate şi discuţii – Determinări cantitative 

Rezultatele determinărilor cantitative obţinute la varianta 1:2 pentru cele două tipuri de furaje 
complexe testate sunt redate în tabelul 27, iar pentru varianta 1:5 în tabelul 28. Calculele au fost 
efectuate prin intermediul programului EXCEL şi conţin valorile pentru cei trei eluenţi, A, B şi C. 

 
         Tabelul 27   

         Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC la probe de furaj complex  
TRM 1 şi TRM 2,  varianta 1:2 (n=4+4) 

C, ppm Nr (*) POC în TRM1 CMA,ppm 
(1) (2) 

1,3  HCH (sumă de izomer α şi β) 0.01-002 0.0040 0,0013 
2 γ HCH 0.01 0.0077 0.0098 

5,7 
 

Heptaclor (suma de heptaclor şi heptaclor-epoxid exprimate în 
heptaclor) 0.01 0.0033 

- 

6 Aldrin singur sau combinat exprimat în dieldrin  0.01-0.02 0.0040 0.0016 
8,9 

 
Chlordan (suma de izomeri cis şi transoxichlordan exprimată în 
chlordan) 0.01-0.02 0.0057 

0.0021 

11,15,19 
 

Endosulfan (sumă de α, β şi endosulfan sulfat exprimată în 
endosulfan)  0.05 0.0096 

0.0102 

13 Endrin 0.01 0.0005 0.0007 

10,14,16 
DDT (suma de izomeri DDT, DDE şi DDD exprimată în 
DDT/DDT 0.05 0.0049 

0.0091 

C, ppm Nr (*) POC în TRM2 CMA/ppm 
(1) (2) 

1,3  HCH (sumă de izomer α şi β) 0.01-0.02 0.0024 0.0013 

2 γ HCH 0.01 0.0027 0.0019 

5,7 
 

Heptaclor (suma de heptaclor şi heptaclor-epoxid exprimate în 
heptaclor)  0.01 0.0015 

 
0.0005 

6 Aldrin singur sau combinat exprimat în dieldrin  0.01-0.02 0.0013 0.0014 
8 ,9 

 
Chlordan (suma de izomeri cis şi trans şi oxichlordan exprimată în 
chlordan) 0.01-0.02 0.0021 

0.0005 

11,15,19 
 

Endosulfan (sumă de α, β şi endosulfan sulfat exprimată în 
endosulfan)  0.05 0.0074 

0.0041 

13 Endrin 0.01 0.0031 0.0055 
10,14,16 DDT (suma de izomeri DDT, DDE şi DDD exprimată în DDT  0.05 0.0056 0.0035 
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   Tabelul 28   

Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC la furaj complex  
TRM 1 şi TRM 2, varianta 1:5, (n=4+4) 

C, ppm Nr  
(*) 

POC în  TRM 1 CMA,ppm 
(1) (2) 

1,3  HCH (sumă de izomer α şi β) 0,01-0,02 0,0017 0.0010 
2 γ HCH 0,01 0,0029 0.0051 

11,15,19 
 

Endosulfan (sumă de α, β şi endosulfan sulfat exprimată în 
endosulfan)  0,05 0.0060 

0.0048 

13 Endrin 0,01 0,0011 0.0011 
10,14.16 

 DDT (suma de izomeri DDT, DDE şi DDD exprimată în DDT 0,05 0.0038 
0.0044 

C, ppm Nr (*) POC în  TRM 2 CMA,ppm 
(1) (2) 

1,3  HCH (sumă de izomer α şi β) 0,01-0,02 0.0003 0.0019 
2 γ HCH 0,01 0.0021 0.0022 

11,15,19 
 

Endosulfan (sumă de α, β şi endosulfan sulfat  exprimată în 
endosulfan) 0,05 0.0052 

0.0026 

13 Endrin 0,01 0.0022 0.0041 
10,14,16 

 DDT (suma de izomeri DDT, DDE şi DDD exprimată în DDT 0,05 0.0025 
0.0016 

Legendă la tabelele 27 şi 28: (*) – se referă la ordinea de eluare a compuşilor în probe, respectiv etalon;  
CMA - Concentraţia maxim admisă; C -concentraţia în probă,  (1), (2) -serie de probe 

 
Pentru a atinge scopul prezentului obiectiv discutarea rezultatelor s-a făcut comparând separat 

rezultatele obţinute în varianta de lucru normală cu variantele de lucru 1:2 şi 1:5 pentru ambele 
tipuri de furaje analizate. 
 TRM1  

Compararea rezultatelor variantei de lucru 1:1 şi cea redusă 1:2 duce la următoarele observaţii : 
• γHCH  : valorile se încadrează într-o plajă îngustă în jurul valorii CMA, diferenţele fiind 

mai mici de 25% între variante, ceea ce la nivelul ordinului de mărime 10-3, devine 
nesemnificativ;   

În figura 26  este exemplificată comparaţia pentru determinarea cantitativă a izomerului γ HCH, 
în ambele variante reduse deoarece este singurul compus care prezintă valori apropiate de valoarea 
CMA în cazul determinării prin modul de lucru normal. Se observă că rezultatele în varianta 1:2 
sunt mult mai apropiate de varianta de lucru normală decât în varianta 1:5. 
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Figura 26 - Determinarea cantitativă comparativă pentru γHCH, în cele trei  

moduri de lucru aplicate, TRM1 
 

• Endosulfan (sumă de izomeri): valorile sunt de acelaşi ordin de mărime la ambele moduri de 
lucru şi de acelaşi ordin de mărime cu CMA; în varianta redusă valorile concentraţiei 
reprezintă între 73% şi 92% faţa de varianta normală; 
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• DDT (sumă de izomeri): în varianta 1:2 rezultatele sunt mai mici decât în varianta normală, 
practic la jumătate; aceste diferenţe sunt mai semnificative decât cele observate la γHCH, 
dar,  valoarea CMA este de cinci ori mai mare pentru DDT decât pentru γ HCH; 

• restul compuşilor identificaţi calitativ, respectiv Heptaclor (sumă de izomeri), Aldrin, 
Chlordan (sumă de izomeri) şi Endrin prezintă valori net mai mici decât valoarea CMA în 
ambele variante de lucru.  

 Compararea rezultatelor variantei de lucru 1:1 şi cea redusă 1:5 duce la următoarele observaţii: 
• diferenţele între rezultatele cantitative obţinute prin cele două moduri de lucru sunt mari şi 

aleatorii, cele obţinute în varianta redusă 1:5 fiind mult mai mici. 
Ca şi observaţie valabilă la toate modurile de lucru, pentru izomerului αHCH valorile au acelaşi 

ordin de mărime în toate cele trei variante de lucru fiind totuşi mai mici cu un ordin de mărime 
decât valoarea CMA. 

TRM2 
      Compararea rezultatelor variantei de lucru 1:1 şi cea redusă 1:2 duce la următoarele observaţii: 

• valorile găsite în varianta 1:2 sunt comparabile cu valorile obţinute în varianta normală  
pentru acest tip de furaj, situându-se între 78% şi 100% faţă de aceasta. 

.       Compararea rezultatelor variantei de lucru 1:1 şi cea redusă 1:5  ne indică faptul că: 
• valorile găsite în varianta 1:5  sunt aleatorii pe cele două serii luate în lucru faţă de varianta 

de lucru normală; pentru (α+β) HCH, valorile se situează între 15% şi 200% faţa de varianta 
normală. 

. 
11.4 CONCLUZII  

Referitor la tipurile şi incidenţa POC:  
• probele de furaj verde prezintă o contaminare mult mai redusă decât furajele complexe;  
• compuşii identificaţi în furajul verde sunt cei care se regăsesc în toate probele de lapte şi 

produse lactate: izomerii HCH, Endosulfan, Endrin şi izomerii DDT;  
• în furajele complexe, indiferent de tip, se regăsesc practic toţi compuşii urmăriţi SV.  

 Referitor la valoarea concentraţiei reziduurilor de POC: 
Concluzia generală este că situaţia se prezintă diferit  pentru tipurile de furaje testate : 
Furaj verde :  
• pentru toţi compuşii prezenţi s-au calculat valori ale concentraţiei mai mici decât valoarea 

CMA pentru compusul respectiv. 
Furaj complex tip TRM 1  
Pentru acest tip de furaj apar trei situaţii distincte: 
• pesticide ale căror reziduuri prezintă valori  mai mari decât valorile CMA admise pentru 

compusul respectiv: γHCH; 
• pesticide ale căror reziduuri prezintă valori mai mici decât valorile CMA admise pentru 

compusul respectiv, dar de acelaşi ordin de mărime: Endosulfan şi DDT (sumă de izomeri);  
• pesticide ale căror reziduuri prezintă valori mult mai mici decât valorile CMA admise pentru 

compusul respectiv: Heptaclor (izomeri), Chlordan (izomeri), Aldrin, Dieldrin, α şi β HCH, 
Endrin . 

Furaj complex tip TRM 2 
Faptul că toate pesticidele organoclorurate identificate în acest tip de furaj prezintă valori ale 

reziduurilor mai mici decât valoarea maxim admisă duce la următoarea concluzie: 
• diferenţa de compoziţie duce la diferenţe de contaminare, iar această diferenţă se referă la 

tipul şi cantităţile de cereale utilizate. 
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Referitor la analizarea eficienţei metodelor de separare/purificare aplicate la scară redusă: 
Determinări calitative 

• 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;  

• scăderea numărului de compuşi evidenţiaţi prin metoda redusă 1:5 duce la concluzia că în 
acest caz cantitatea de solvent nu este suficientă pentru o evidenţiere completă, deci nu se 
poate folosi în mod eficient. 

Determinări cantitative 
• deoarece valorile obţinute prin metoda 1:2 sunt foarte asemănătoare faţă de cele de la 

variantă normală, ea se poate folosi pentru determinări cantitative, mai ales în cazul 
compuşilor care prezintă valori de concentraţie în apropierea valorii CMA; 

• rezultatele aleatorii obţinute în varianta 1:5, duc la concluzia că această variantă nu are 
aplicaţii cantitative. 

Ca şi o concluzie generală pentru modul de lucru ce utilizează eluenţi diferiţi se poate spune  
că utilizarea eluentului de tip A (eter etilic: eter de petrol, 6:94 V/V) duce la evidenţierea tuturor 
compuşilor, atât la modul de lucru 1:1, cât şi la cel  redus 1:2, având în acelaşi timp şi aplicaţie 
cantitativă. 

 
CAP. 12 – REZULTATE ŞI DISCUŢII LA OBIECTIVUL V - DETERMINAREA  

REZIDUURILOR DE POC LA PRODUSE SUSPECTATE DE CONTAMINARE  
 PRIN TRASABILITATE - APE 

 
Au fost testate două ape de foraj din zona de păşunat din care au fost prelevate probele de furaje 

verzi. Aceste surse se folosesc pentru adăpat, de aceea au fost luate în considerare exigenţele de tip 
calitativ şi cantitativ  referitoare la apa potabilă.  

 
 12.1 REZULTATE  ŞI DISCUŢII – Determinări calitative 

Rezultatele obţinute la determinarea calitativă sunt înscrise în tabelul 29. Pentru vizualizare 
clară şi compactă, compuşii identificaţi în probele analizate au fost marcaţi cu roşu, iar cei 
neidentificaţi nu se regăsesc în tabelele din rezumat. 

. 
                                                                                                                 Tabelul 29   

 Determinare calitativă a reziduurilor de POC, apa de foraj, sursa 1 şi 2  (n= 4) 

Sursa 1 Sursa 2 
C Nr* 

  A B Proba 1 Proba 2 Proba 1 Proba 2 
1 α HCH 7.191  7.173   
2 γ HCH 8.420 8.412 8.402 8.390 8.398 
3 β HCH 8.873   8.920 8.913 

10 4,4' DDE 16.493 16.523    
11 alfa endosulfan 16.733 16.743 16.714 16.697 16.679 
12 Dieldrin 17.743 17.731    
13 Endrin 18.853 18.861 18.828 18.838 18.795 
14 4,4' DDD 19.831 19.844    
Legendă : * - ordinea de eluare; A – POC din etalon, regăsite în probe;  
B – timp de retenţie în etalon; C – timp de retenţie în probe 

  
 Referitor la tipurile şi incidenţa POC (Figura 27) care au fost identificate pozitiv în probele de 
ape cercetate, se pot face următoarele consideraţii: 

• pesticidele din grupa HCH (izomerii α, β, γ): izomerul γHCH apare în toate probele 
cercetate în ambele surse. Izomerii α şi β apar aleator în 25%, respectiv 50% din probe; 
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Se adevereşte faptul că utlizarea Lindanului (γHCH) până în anul 2007 a dus la contaminarea 
pânzei de apă freatică. 

• pesticidele de tip Dieldrin, 4,4’DDE şi 4,4’DDD apar sporadic în câte una din probele 
cercetate la sursa nr 1; 

• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate, în afara izomerului γHCH, sunt : α 
Endosulfan, Endrin, 4,4’DDT . 

Endosulfanul şi Endrinul nu sunt solubili în apă dar se regăsesc în atmosferă, sol şi sedimente de 
unde pot fi preluate de ape. S-au regăsit urme de Endrin şi în apele dulci arctice (EFSA, a,  2005) 
dar şi în zăpezile din Canada (DALY and WANIA, 2005). În ceea ce priveşte DDT, acest pesticid a 
fost folosit pe scară masivă şi, în ciuda faptului că nu se mai utilizează de peste 20 de ani, el se 
regăseşte practic în toţi factorii de mediu, deci şi în ape. Mai mult, el este încă în uz în regiuni din 
Asia cu populaţie foarte numeroasă şi de aceea preluarea lui de către factorii de mediu este 
întreţinută şi în prezent. 
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Figura 27 - Identificarea numerică comparativă a POC în probele de ape 

Legenda : NMC : număr maxim de compuşi identificabili (etalon)  
 
În zonele de pe glob unde aceste pesticide s-au utilizat până de curând în cantităţi semnificative, 

reziduurile apar frecvent în ape. Un studiu care a investigat contaminarea apelor freatice din 
regiunea Thiruvallur, India, a constatat contaminări importante cu DDT, HCH şi endosulfan 
datorate tratamentelor agricole şi de combatere a malariei (JAYSEREE and VASUDEVAN, 2007). 
În  Europa,  această situaţie este de domeniul trecutului datorită renunţării la utilizarea POC de tip 
HCH tehnic şi DDT de peste 25 de ani. În prezent sunt investigate mai ales apele marine, datorită 
nivelului ridicat de contaminare a hranei de origine marină, în special cu izomeri DDT (EFSA, b, 
2006). Un studiu intreprins de-a lungul coastei turceşti a Mării Negre în perioada 2001-2003, a 
constatat existenţa reziduurilor de aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor epoxid, lindan, sulfat de 
endosulfan şi hexaclorbenzen în sedimente, apă de mare şi în midii. Sursa acestei contaminări a fost 
considerată utilizarea ilegală a acestor compuşi în unele regiuni agricole din Turcia (OZKOC et al., 
2007). 

 
 12.2 REZULTATE  ŞI DISCUŢII – Determinări cantitative 

 
Rezultatele determinărilor cantitative sunt înscrise în tabelul 31. Spre deosebire de alimentele 

de origine animală sau vegetală, în apa potabilă se impune, separat, o valoare CMA pentru fiecare 
tip de POC identificat, precum şi o valoare CMA pe total clasă contaminant, după cum se 
menţionează în tabelul 30. 

                                                                                                                             Tabelul  30 
 Limite maxim admise pentru pesticide organoclorurate în apa potabilă 

  Nr.  Tip contaminant UM CMA/MRL 
1 Pesticide organoclorurate  (compus individual prezent) μg/l (ppb) 0,10 
2 Pesticide organoclorurate /total μg/l (ppb) 0,50 

Sursa: Legea 311/28.06.2004 (LEGIS) 
   Legenda : UM – unităţi de măsură; CMA – concentraţie maxim admisă 
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.                                                                                 
                                                                                                  Tabelul 31 

 Determinarea cantitativă a reziduurilor de POC, apa de foraj  sursa 1 şi 2  (n= 4) 

C – Sursa 1  C – Sursa 2 
Nr. 
* A B Proba 1 Proba 2 Proba 1 Proba 2 
1 α HCH 0,1  0.0012   
2 γ HCH 0,1 0.0015 0.0144 0.0021 0.0013 
3 β HCH 0,1   0.0121 0.0028 

10 4,4' DDE 0,1 0.0015    
11 alfa endosulfan 0,1 0.0459 0.0466 0.0186 0.0250 
12 Dieldrin 0,1 0.0026    
13 Endrin 0,1 0.0837 0.0460 0.0153 0.0228 
14 4,4' DDD 0,1 0.0074    
16 4,4' DDT 0,1 0.2400 0.0578 0.0174 0.0248 

 TOTAL  POC 0,5 0.3634 0.1660 0.0655 0.0767 
Legendă : * - Ordinea de eluare; A - Compus organoclorurat din etalon;  
B - Concentraţia Maxim Admisa, ppb; C - Concentraţia în probă, ppb   

 
 Referitor la concentraţia reziduurilor de POC care au fost identificate pozitiv se pot face 
următoarele consideraţii: 
  

A - Referitor la compararea cu valoarea CMA/ clasă contaminant: 
• probele testate la cele două surse prezintă valoarea totală a concentraţiei pe clasa POC sub 

maximul admis de 0,5 ppb; 
• rezultatele obţinute la cele două surse testate sunt net diferite, la sursa nr. 1 valorile fiind de 

acelaşi ordin de mărime cu valoarea CMA, iar la sursa nr. 1 cu un ordin de mărime mai 
mici. Reprezentarea grafică din figura 28 prezintă sugestiv acest aspect. 
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Figura 28 – Compararea contaminării globale cu POC a surselor de apă testate  
   Legendă : CMA : concentraţie maxim admisă 
 
 Această situaţie se poate datora diferenţei de adâncime şi tipului de sol aferente celor două surse 
de ape testate. 

 
B -  Referitor la  fiecare compus organoclorurat în parte: 
• s-a înregistrat o singură valoare care depăşeşte pragul de 0,1 ppb pentru  4,4’DDT într-o 

singură probă (proba 1, sursa1); 
• s-a înregistrat o singură valoare care se apropie de valoarea admisă (87% din CMA) pentru 

Endrin, în proba 1, sursa 1; 
• restul valorilor calculate pentru izomerii HCH, izomerii DDT şi Dieldrin sunt mult mai mici 

decât valoarea CMA. 
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12.3 CONCLUZII  
 Referitor la tipurile şi incidenţa POC: 

• ca şi o concluzie generală, între cele două surse de apă testate nu apar deosebiri majore în 
ceea ce priveşte numărul şi tipul de compuşi organocloruraţi identificaţi calitativ; 

• pesticidele care se regăsesc în toate probele cercetate sunt : γHCH, α Endosulfan, Endrin şi 
4,4’ DDT . Se observă faptul că este vorba despre aceeaşi compuşi organocloruraţi care se 
regăsesc în mod constant în probele de lapte (Obiectivul I), de produse lactate (Obiectivul 
II) şi de furaje (Obiectivul IV). 

• pesticide care apar în sporadic sunt: izomerii α şi β HCH,  Dieldrin  şi metaboliţi ai DDT. 
Referitor la valoarea concentraţiei reziduurilor de POC: 

În  acest sens datele obţinute ne conduc la concluzii pe două direcţii distincte. 
Referitor la nivelul de impurificare global s-au constatat următoarele aspecte: 

• apele de foraj din zona din care s-au prelevat probele prezintă  nivel scăzut de poluare cu 
pesticide organoclorurate; 

• pânza freatică prezintă diferenţe de impurificare. 
Referitor la  nivelul de impurificare la fiecare compus organoclorurat în parte apar situaţii 

diferite: 
• pesticide la care s-a înregistrat depăşirea valorii CMA: 4,4’ DDT ; 
• pesticide la care valorile obţinute se apropie de valoarea CMA: Endrin ; 
• pesticide ale căror reziduuri prezintă valori  mai mici decât  valorile CMA admise pentru 

compusul respectiv: izomerii α, β, γ HCH, α Endosulfan, Dieldrin şi metaboliţii DDT ( 4,4’ 
DDE, 4,4’DDD). 

Limitarea drastică a utilizării pesticidelor organoclorurate, până la totala lor interzicere, se 
reflectă în scăderea nivelului de impurificare a apelor prin această clasă de contaminanţi chimici.  

 
CAP. 13 – REZULTATE ŞI DISCUŢII LA OBIECTIVUL VI - INCIDENŢA 

CONTAMINĂRII CU POC ÎN PERIOADA  2000-2007,  ÎN JUDEŢUL BIHOR 
 

Prin programul  GEMS/FOOD (Global Environement Monitoring System/Food Contamination 
Monitoring and Assessment Program) este evaluat nivelului contaminanţilor chimici în alimente de 
origine animală şi vegetală (SAVU şi GEORGESCU, 2004). Compuşii organocloruraţi se urmăresc 
pe tipuri de produse: lapte, lapte praf, unt, ouă, grăsime animală şi vegetală, peşte, cereale, ulei, 
lapte matern, diete totale.  

Contaminarea cu POC la nivelul judeţului Bihor se urmăreşte de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi de Siguranţa Alimentelor prin trimiterea probelor de alimente prelevate pentru analiză 
către laboratorul zonal acreditat pentru controlul reziduurilor din Timişoara. În tabelul 32 este 
prezentată în mod sintetic incidenţa contaminării probelor examinate, conform datelor statistice 
puse la dispoziţie de către instituţia publică menţionată. 

                                                                                                                          Tabelul 32   
 Incidenta contaminării cu pesticide organoclorurate, judeţul Bihor 

Anul / Year A 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** 
B 45 - 14 - 59 1 41 - 39 1 39 1 32 1 15 - 
C 12 - 5 - 30 1 5 - 8 - 23 - 12 - 4 - 
D - - 1 - 4 - 2 - 2 - 3 - 3 - - - 
E 57 - 20 - 93 2 48 - 49 - 65 - 47 1 19 - 
F -  - - - - - - 4 - 7 2 12 2 3 - 
G 57 - 20 - 93 2 48 - 1 53 72 3 59 3 22 - 
Legendă: *  număr total probe recoltate; ** din care pozitive; 
A – Produs alimentar; B - Carne (produse din carne); C - Lapte şi produse lactate 
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D – Ouă; E – TOTAL  produse alimentare; F -Furaje; G - TOTAL general 
 

Este evident faptul că numărul de probe de alimente de natură animală supuse verificării din 
punct de vedere al contaminării cu POC este redus şi foarte aleator în perioada luată în discuţie, 
situându-se între un minim de 19 (2007) şi un maxim de 93 (2002). În ceea ce priveşte probele care 
prezintă depăşire ale CMA valabilă pentru reziduurile de POC în momentul aferent testării, 
ponderea lor este foarte redusă faţă de total probe testate, astfel: 2 probe în anul 2002, 1 probă în 
anul 2003 şi 3  probe (1 alimente şi 2 furaje)în anul 2006, după cum se observă în tabelul 32. 

În evidenţele judeţului Bihor apar testări  la probe de furaje începând cu anul 2004. În figura  29  
se prezintă numărul de probe de furaje la care s-au semnalat depăşiri ale valorii concentraţiei maxim 
admise pentru această categorie de produse. Reiese un aspect important, şi anume, incidenţa 
probelor care prezintă depăşiri de limite maxim admise este mult mai mare la furaje (28,6% în 
2005, respectiv 16,7% în 2006) decât la alimente (1,5% în 2005, respectiv 2,1% în 2006), pentru 
perioada în care aceste comparaţii sunt posibile. Acest aspect se poate datora diluării prin utilizare 
diversă a furajelor, cu menţiunea că, în datele avute la dispoziţie, nu se precizează tipul concret de 
furaj testat. În ciuda celor constatate în anii 2005 şi 2006, numărul de probe testate a scăzut în anul 
în anul 2007 la nivel judeţean.  
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       Figura 29  – Situaţia comparativă a numărului de probe  

        pozitive (depăşire CMA) faţa de număr total probe testate, furaje,  
2004-2007, judeţul Bihor 

 
13.1 CONCLUZII  

 Interpretarea datelor statistice conduce către următoarele concluzii: 
• numărul de probe de alimente de natură animală supuse verificării din punct de vedere al 

contaminării cu POC este foarte aleator în perioada luată în discuţie, fiind cu siguranţă 
influenţat de costurile pe care le presupune acest tip de determinare; 

• incidenţa  poluării alimentelor de natură animală cu POC este redusă începând cu anul 2000; 
• în contextul numărului redus de probe testate, coroborat cu numărul în creştere al unităţilor 

de prelucrare a produselor alimentare apărute în ultimii cinci ani, numărul de probe testate 
este departe de a fi relevant fată de piaţa judeţului Bihor; 

• ponderea probelor de lapte şi de produse lactate faţă de numărul total de probe supus 
verificării este relativ constant, cu excepţia anului 2003;  

• numărul de probe de furaje testate a crescut în perioada 2004 - 2006 dar a scăzut brusc în 
anul 2007;  

• în cadrul categoriei „furaje”, numărul în creştere de probe testate a dus la creşterea ponderii 
probelor ce prezintă depăşire faţă de valoarea maxim admisă; 

• modul de întocmire al statisticilor naţionale nu permite efectuarea unor comparaţii elocvente 
între diferite judeţe sau zone geografice. 
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 CAP. 14 – CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

14.1 CONCLUZII 
 
A – Evaluarea contaminării cu POC aflate sub supraveghere SV a unor probe de lapte şi 

de produse lactate  
Referitor la tipurile şi incidenţa POC: 

1 - POC  care se regăsesc în toate probele cercetate sunt: α Endosulfan (singur sau sumă de 
izomeri), Endrin şi DDT (singur sau sumă de izomeri).  
2  -  Pesticide care apar în majoritatea probelor sunt : izomerii α, β,γHCH. 
3 - Pesticide care apar sporadic dar diferit în lapte şi produse lactate sunt: Aldrin, Dieldrin, 
Heptaclor şi Chlordan. 

Aceste aspecte se pot pune pe seama unor factori diferiţi: 
• perioada recentă până la care au fost în uz în mod legal  în UE şi implicit la noi în ţară: α 

Endosulfan, γ HCH; 
• perioada îndelungată de utilizare coroborată cu scara masivă de utilizare a unor  compuşi  

organocloruraţi: HCH tehnic şi izomerii DDT; 
• persistenţa îndelungată în mediu a unor compuşi de tipul izomerilor HCH, Endrin, Aldrin, 

Dieldrin, întreţinută de utilizarea lor în continuare în anumite zone de pe glob în special în 
Asia. Este cazul DDT-ului. 

Referitor la evaluarea valorii concentraţiei reziduurilor de POC:  
1 - Nu se înregistrează cazuri de pesticide pentru care toate valorile calculate să depăşească 

valoarea CMA. 
2 - Pesticide ale căror reziduuri prezintă valori variabile faţa de valorile CMA  admise pentru 

compusul respectiv: Endosulfan (sumă de izomeri), Endrin, DDT (sumă de izomeri). Variaţia 
valorilor calculate se poate pune pe seama mai multor considerente: 

• conţinutul diferit de grăsime duce la acumulări diferite în cazul compuşilor cu un puternic 
caracter liposolubil (Endrin, DDT); 

• se suspectează utilizarea de materie primă de la alte specii (ovine) mai ales că valoarea 
depăşită la DDT se înregistrează la brânza frământată; 

• în cazul Endosulfanului. perioada scurtă de la scoaterea din uz prevalează asupra 
caracterului mai puţin liposolubil; 

3 – Pesticide ale căror reziduuri prezintă valori  sub valorile CMA admise pentru compusul 
respectiv în toate tipurile de produse: izomerii α, β, γ HCH , Aldrin, Dieldrin, Chlordan şi Heptaclor 
dar cu motivaţie diferită: 

• singurul dintre aceşti compuşi care a fost admis la utilizare până de curând, şi anume γHCH, 
a fost utilizat la scară foarte restrânsă în Europa după anii 1990; 

• celelalte tipuri de POC s-au diluat mult în factorii de mediu  datorită perioadei lungi scurse 
de când nu se mai utilizează în Europa.  

     Referitor la testarea eficienţei metodelor de separare a grăsimii din lapte şi produse lactate, se 
desprind următoarele concluzii: 

• metoda de extracţie a grăsimii pe coloană şi cea prin partiţie sunt cele mai recomandabile 
pentru separarea grăsimii din probele de lapte; 

• rezultatele incerte obţinute pentru lapte prin metoda AOAC pot fi puse pe seama modului de 
lucru la scară redusă;  

• oricare dintre cele trei metode testate poate fi utilizate pentru separarea grăsimii din 
smântână, respectiv pe coloană, refluxare sau AOAC; 

• rezultatele nu sunt influenţate de conţinutul în grăsime al probelor de smântână testate. 
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Referitor la evaluarea eficienţei şi aplicabilităţii metodei noi de purificare într-o singură etapă 
cu Florisil® parţial dezactivat: 

• aplicarea metodei de separare purificare cu Florisil® parţial dezactivat a dus la identificarea 
aceloraşi tipuri de compuşi organocloruraţi ca şi în metoda clasică, atât la grăsimea extrasă 
din lapte cât şi cea din smântână; 

• modul de lucru la scară normală sau la scară redusă duce la identificarea aceloraşi compuşi 
atunci când se lucrează pe grăsime extrasă; modul de lucru pe produs, respectiv comasarea 
etapelor de separare grăsime şi purificare  este valabil numai la lapte;  

• din punct de vedere cantitativ se poate spune că aplicarea metodei de purificare într-o 
singură etapă duce la rezultate comparabile cu cele obţinute prin metoda clasică. Totuşi, 
faptul că în cazul laptelui rezultatele obţinute la lucrul direct pe produs sunt ceva mai reduse 
decât lucrând pe grăsime pare să indice că separarea grăsimii nu a fost integrală; 

• conţinutul ridicat de grăsime al probelor testate inflenţează pozitiv aplicabilitatea metodei; 
• metoda poate fi aplicată cu bune rezultate şi la scară redusă pentru grăsimea separată din 

lapte şi smântână, deci conduce la economie de timp şi de reactivi.  
 

B – Evaluarea contaminării cu POC aflate sub supraveghere SV a unor produse implicate în 
contaminare prin trasabilitate:  

Furaje 
Referitor la tipurile şi incidenţa POC:  

• probele de furaj verde prezintă o contaminare mult mai redusă decât cele de furaj complex; 
• compuşii identificaţi în furajul verde sunt cei care se regăsesc în toate probele de lapte şi 

produse lactate: izomerii HCH, Endosulfan, Endrin şi izomerii DDT. Este vorba despre două 
categorii de compuşi şi anume cei utilizaţi până de curând (γHCH şi Endosulfan) şi compuşi 
organocloruraţi cu capacitate mare de acumulare în sol (Endrin). 

Faptul că în furajele complexe, indiferent de tip, se regăsesc practic toţi compuşii urmăriţi sanitar 
veterinar ne indică faptul că unul dintre componenţi este impurificat. Cel mai probabil este vorba 
despre cereale, concluzie care se bazează pe următoarele consideraţii: 

• masa verde de furaj a dovedit o impurificare scăzută; 
• preluarea şi acumularea POC este mult mai pregnantă în boabe decât în partea verde a 

plantelor; 
• furajele complexe conţin tipuri variate de cereale (porumb, triticale) deci efectul poate fi 

cumulativ; 
• posibilitatea utilizării de furaje din import din zone ale globului în care utilizarea POC este 

şi în prezent permisă. 
Referitor la valoarea concentraţiei reziduurilor de POC: 

• concluzia generală este că situaţia se prezintă diferit pentru tipurile de furaje testate datorită 
compoziţiei diferite; 

• furajul cel mai complex şi care conţine cel mare procent de cereale, anume TRM1, s-a 
dovedit a fi cel mai impurificat, prezentând pentru γHCH chiar valori peste valoarea CMA; 

• Endosulfanul şi DDT pentru care s-au semnalat  valori depăşite în lactate au valori 
semnificative şi în furaje; deci ideea că aceşti compuşi se acumulează în lactate pe seama 
lanţului trofic se susţine prin rezultatele obţinute.  

Referitor la analizarea eficienţei metodelor de separare/purificare aplicate la scară redusă:  
• din punct de vedere al determinărilor calitative, metoda redusă în proporţie de 1:2 duce 

practic la aceleaşi rezultate ca şi modul de lucru la scară normală la ambele tipuri de furaje 
complexe testate, TMR 1 şi TMR 2, deci poate fi aplicată în siguranţă; 

• metoda redusă 1:5 nu are aplicabilitate calitativă; 
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• din punct de vedere cantitativ, valorile obţinute prin metoda redusă 1:2 sunt foarte 
asemănătoare faţă de cele obţinute prin variantă normală, deci ea se poate folosi pentru 
determinări cantitative, mai ales în cazul compuşilor care prezintă valori de concentraţie 
semnificative; 

• rezultatele aleatorii obţinute în varianta redusă 1:5, pentru acei compuşi care au fost 
identificaţi calitativ, duc la concluzia că această variantă nu are aplicaţii cantitative; 

• ca şi o concluzie generală pentru modul de lucru ce utilizează eluenţi diferiţi, se poate spune  
că utilizarea eluentului de tip A (eter etilic:eter de petrol= 6:94, V/V) duce practic la 
evidenţierea tuturor compuşilor, atât la modul de lucru normal, cât şi la cel  redus 1:2. 

Apă 
• între cele două surse de apă testate nu apar deosebiri majore în ceea ce priveşte numărul şi 

tipul de compuşi organocloruraţi identificaţi calitativ; 
• pesticidele care se regăsesc în toate probele testate sunt: γHCH, α Endosulfan, Endrin, 4,4’ 

DDT şi reprezintă compuşii care se regăsesc în lapte şi în produsele lactate testate; 
• între cele două surse de apă testate nu apar deosebiri majore în ceea ce priveşte dozarea 

globală a clasei POC;  
• nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii CMA per total clasă  contaminant „pesticide 

organoclorurate; 
• caracterul preponderent liposolubil al compuşilor urmăriţi face ca  in cazul apei să se 

înregistreze valori de concentraţie mai mici decât la produsele lactate; 
• faptul că şi în cadrul unui număr redus de probe testate s-a găsit totuşi o valoare depăşită 

(pentru DDT) demonstrează clar necesitatea monitorizării continue a surselor de apă de 
adăpat; 

• limitarea drastică a utilizării pesticidelor organoclorurate, până la totala lor interzicere, se 
reflectă în scăderea nivelului de impurificare a apelor prin această clasă de contaminanţi 
chimici.  

  
C – Referitor la programele de monitorizare a incidenţei contaminării cu pesticide 

organoclorurate a alimentelor de origine animală din judeţul Bihor 
• incidenţa  poluării alimentelor de natură animală cu pesticide organoclorurate este redusă 

începând cu anul 2000; 
• în contextul numărului redus de probe prelucrate, coroborat cu numărul în creştere al 

unităţilor de prelucrare a produselor alimentare apărute în ultimii cinci ani, numărul de 
probe testate este departe de a fi relevant fată de piaţa judeţului Bihor; 

• ponderea probelor de lapte şi produse lactate faţă de numărul total de probe supus verificării 
este relativ constant, cu excepţia anului 2003;  

• numărul de probe de furaje testate a crescut în perioada 2004 – 2006, dar a scăzut brusc în 
anul 2007; în cadrul categoriei „furaje”, numărul în creştere de probe testate a dus la 
creşterea ponderii probelor ce prezintă depăşire faţă de valoarea maxim admisă; 

• modul de întocmire al statisticilor naţionale nu permite efectuarea unor comparaţii elocvente 
între diferite judeţe sau zone geografice. 
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14.2   RECOMANDĂRI 
 Consider că este indicat ca verificarea incidenţei în ceea ce priveşte contaminarea cu POC a 
laptelui şi a produselor lactate să se concentreze pe zone geografice şi pe produse specifice pentru a 
putea urmări eventuala concentrare a reziduurilor. 
 Abordarea metodelor noi de pregătire a probelor cum este cazul metodei cu Florisil® parţial 
dezactivat îşi dovedeşte valabilitatea prin conducerea determinărilor în paralel cu metodele 
consacrate, iar compararea să se facă în etapa de cromatografiere. Consider că este de real interes 
testarea metodei în continuare asupra altor alimente de natură animală susceptibile la contaminare 
cu POC.  
 Experienţa dobândită mă îndreptăţeşte să recomand utilizarea în determinările GC a unor 
etaloane de tip complex, preparate de firme specializate, precum şi reinjectarea lor periodică, mai 
ales dacă se schimbă condiţiile de lucru. De asemenea, efectuarea calculelor aferente acestor 
determinări prin intermediul programului EXCEL duce la creşterea gradului de siguranţa cu privire 
la valoarea concentraţiei reziduurilor. 
 Rezultatele obţinute mă fac să consider că ar fi utilă abordarea valorilor CMA pentru reziduurile 
de POC la produse lactate separat, pe categorii, deoarece diferenţa de conţinut de grăsime între ele 
este considerabilă. De asemenea, consider utilă nominalizarea de limite maxim admise pentru aceşti 
contaminanţi separat, la categoria  „alimente pentru sugari şi copii mici”, aşa cum se practică pentru 
alte grupe de contaminanţi chimici. Aceste alimente mixte conţin  hrană de natură animală (lapte 
praf)  şi de natură vegetală (cereale), susceptibile a fi surse de contaminare cu pesticide 
organoclorurate. 
 În cazul determinărilor de pesticide din furajele complexe, este recomandabilă efectuarea de 
determinări în paralel asupra componentelor furajului şi a produsului final, pentru a putea decela 
adevărata sursă a contaminării. Pentru a verifica trasabilitatea, este de interes conducerea unui 
studiu centrat pe un grup de ferme mari, care să asigure în acelaşi timp producerea furajelor şi a 
materiei prime lapte. Cuplarea fermei cu o unitate de procesare numai a respectivei materii prime ar 
fi ideală. 
 Ca o recomandare finală, consider că numărul de probe de produse lactate supuse la testare în 
programele naţionale pentru determinarea reziduurilor de POC ar trebui să fie mult mai mare şi să 
cuprindă în special produse cu un conţinut ridicat de grăsime.  
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ANEXA   2 - Lista abrevierilor utilizate 
 

1. ANSVSA – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
2. CG – Cromatografie de gaz 
3. CMA– concentraţie maxim admisă 
4. ECD –Detector cu captură de electroni 
5. Gr, % -  conţinut de grăsime, %  
6. LLE – partiţie lichid/lichid 
7. POC – Pesticide organoclorurate 
8. ppb  – părţi per bilion 
9. ppm – părţi per milion 
10. SV – Sanitară Veterinară 

 
 

ANEXA 3  - Exemple – Cromatograme scanate ale unor produse testate 
 

 

 
Figura  30 –C romatogramă, Lapte materie prima cu  etalon 50 ppb  

   Sursa : arhiva personală   
 
 
 
 

 
  

        Figura  31  - Cromatogramă, lapte consum cu  etalon 50 ppb  
Sursa : arhiva personală   
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Figura 32  –  Probă de smântână, 15% grăsime cu etalon 25 ppb 

Sursa : arhiva personală  
 
 

 

 
Figura 33 -  Probă de brânză Mozzarella cu etalon 25 ppb 

Sursa : arhiva personală 
 
 

 
 

Figura  34  -   Cromatogramă la smântână 20%, produs, metoda cu Florisil parţial  
dezactivat, mod de lucru normal 

Sursa : arhiva personală 
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Figura 35 – Furaj verde, eluţie A, etalon 50 ppb 

Sursa : arhiva personală   
 
 
 

 
Figura 36  - Furaj complex, Eluţie A 

  Sursa : arhiva personală  
 
 
 

 
Figura 37 -  Apă de foraj 
  Sursa : arhiva personală   




