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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο κειηζζνθόκνο γηα λα πξνζηαηεύζεη ηηο κέιηζζεο θαη ηηο θεξήζξεο ηνπο από ερζξνύο θαη αζζέλεηεο 

εθαξκόδεη δηάθνξεο νπζίεο κε αθαξενθηόλν δξάζε κέζα ζηελ θπςέιε κε απνηέιεζκα ππνιείκκαηα ησλ 

νπζηώλ απηώλ λα εκθαλίδνληαη ζην κέιη.  

 

Γηεξεπλήζακε ηελ επηβάξπλζε 127 δεηγκάησλ ειιεληθώλ κειηώλ εζνδείαο 2003, κε ζθεπάζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηε θπςέιε (Peizin, Apistan, Μαπξίθ, Αζνπληόι, Folbex VA) θαη άιισλ 109 

δεηγκάησλ κε νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απνζήθε γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ θεξεζξώλ όπσο είλαη ην 

π-δηισξνβελδόιην θαη ην λαθζαιέλην.  

 

Η δξαζηηθή νπζία coumaphoο βξέζεθε ζην 50,3% ησλ δεηγκάησλ, ην καιάζεην ζην 10,2%, ην fluvalinate 

ζην 28,3% θαη ην π-δηρισξνβελδόιην ζην 75,5%. Από ηα επηβαξεκέλα δείγκαηα 5 είραλ ζπγθεληξώζεηο 

κεγαιύηεξεο από ην κέγηζην όξην θαηαινίπσλ (ΜRL) ησλ 100 κg coumaphos αλά Kg  κέιη. Γελ 

πξνβιέπνληαη MRL  γηα ην καιάζεην θαη ην π-δηρισξνβελδόιην. 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ ηεο κέιηζζαο από 

παξαζηηνθηόλεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ θπςέιε γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ησλ ερζξώλ θαη 

αζζελεηώλ ησλ κειηζζώλ θαη πξνηείλνληαη ιύζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο. 

 

Λέμεηο επξεηεξίαζεο: Μέιη,  ππνιείκκαηα, καιάζεην, coumaphos, fluvalinate, π-δηρισξνβελδόιην. 
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To examine the current situation of residues in honey that is sold in greek market we bought from 

supermarket 68 samples (packed-honey) and 59 samples directly from beekeepers (bulk-honey). These 

samples were analyzed for acaricides used to control Varroa mite. In addition another 109 packed-honeys 

and  bulk-honey were analyzed for paradichlorobenzene (PDCB) and naphalene. Bulk-honey samples were 

produced in 2003. 

 

We found that 50,3% of the samples  had coumaphos residues, five exceeded MRL (100 κg/Kg). 

Fluvalinate was found in 26 samples (28,3%) at levels between 3,2 and 50,6 ppb and malathion in 10,2 % 

of the samples at range 4.0 to 27,4 ppb.  
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PDCB is found in 75,5% of the bulk honey samples at concentrations that range between 3 and 197,7 ppb. 

In one case PDCB residues reach 407,8 ppb. In packed honey 62,5% of the samples were found 

contaminated by PDCB, at the range of 3 to 147,2 κg/Kg. Imported honey had mainly naphalene residues. 

This situation led to extended reports in Greek mass media about carcinogenic substances in honey. After a 

strong shake up, Greek beekeepers seek alternatives methods to control wax moth.    

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Η ξύπαλζε ηνπ κειηνύ από θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο κέιηζζαο είλαη πεξηνξηζκέλε (Ester et al, 1972, Ogata & Bevenue, 1973, 

Morton et al, 1974, Dennis et al., 1981) γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζε βηνινγηθνύο 

κεραληζκνύο ηνπ ίδηνπ ηνπ κειηζζηνύ. Σπγθεθξηκέλα, όηαλ ε ζπιιέθηξηα κέιηζζα βξεζεί 

ζε πεξηβάιινλ όπνπ έγηλαλ επεκβάζεηο κε ρεκηθά ζθεπάζκαηα, είηε ζα πεζάλεη ζηνλ 

αγξό καθξηά από ηελ θπςέιε είηε ζα επηζηξέςεη ζηε θσιηά ηεο θνπβαιώληαο ηελ 

επηβαξεκέλε ηξνθή (λέθηαξ, γύξε ή λεξό). Η ζπγθεθξηκέλε όκσο κέιηζζα ζπλήζσο δελ 

γίλεηαη δεθηή από ηηο άιιεο κέιηζζεο ηεο θπςέιεο ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο νζκήο ηεο 

(Atkins, 1975). 

 

Δλώ ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκόο απνηξέπεη ηελ ξύπαλζε ησλ πξντόλησλ ηεο θπςέιεο 

από ηηο ρεκηθέο νπζίεο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, ην κειίζζη  είλαη νπζηαζηηθά αλίζρπξν 

λα αληηκεησπίζεη ηελ «ξύπαλζε» ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ  από ζθεπάζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ θπςέιε  από ηνλ ίδην κειηζζνθόκν. Τα ζθεπάζκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νξηζκέλεο αζζέλεηεο θαη ερζξνί ησλ 

κειηζζώλ. 

 

Ιδηαίηεξα κεγάιν πξόβιεκα πξνέθπςε ζ’ νιόθιεξε ηελ επξσπατθή κειηζζνθνκία όηαλ 

ην άθαξη Varroa desructor (θ. βαξξόα) πξνζέβαιιε ηελ θνηλή κέιηζζα  (Apis mellifera 

L.), πξηλ πεξίπνπ 25 ρξόληα. Η αληηκεηώπηζή ηνπ αθάξενο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε ρεκηθά 

ζθεπάζκαηα.  

 

Η βαξξόα εκθαλίζηεθε ηελ Διιάδα ην 1978-9 (Υθαληίδεο & Θξαζπβνύινπ, 1979) θαη 

βξήθε ηνπο έιιελεο κειηζζνθόκνπο αλέηνηκνπο. Τα πξώηα ζθεπάζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Μαιάζεην, Αζνπληόι (θνπκαθώο) θαη ην εμεηδηθεπκέλν 

ζθεύαζκα Folbex-VA (bromopropylate). Αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζθεπάζκαηα 

Μαπξίθ (fluvalinate), Perizin (θνπκαθώο), BayVarro (flumethin), θαη Apicuard. 

 

Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζθεπαζκάησλ απηώλ κέζα ζηελ θπςέιε πξνέθπςε ε αλάγθε 

παξαθνινύζεζεο ηεο επηβάξπλζεο ησλ πξντόλησλ ηεο κέιηζζαο θαη ε επηθηλδπλόηεηά 

ηνπο ζηνλ άλζξσπν.  Η πξώηε εξγαζία πνπ δεκνζηεύηεθε ζε δηεζλέο πεξηνδηθό γηα ηελ 

επηβάξπλζε ησλ ειιεληθώλ κειηώλ κε καιάζεην ήηαλ από ηνπο Thrasyvoulou et al, 

(1985) θαη αθνινύζεζαλ νη εξγαζίεο ησλ Thrasyvoulou  & Pappa (1988), Thrasyvoulou 

and Tselios (1991), Balayannis & Santas, 1992, Balayannis (2001), Menkissoglu et al, 

(2001a, b), Tsigouri et al, (2001a, b, c) Tsigouri et al, (2003). 
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Η πξνζπάαζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε απηή παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ησλ ειιεληθώλ κειηώλ εζνδείαο 2003 ζρεηηθά κε ηελ 

επηβάξπλζή ηνπο κε ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ κειηζζνθόκν. 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

Γεηγκαηνιεςία 

Από ηελ αγνξά Θεζζαινλίθεο θαη Αζήλαο ηνλ Ινύλην ηνπ 2003, αγνξάζηεθαλ 68 

ζπζθεπαζκέλα  δείγκαηα  (ηππνπνηεκέλν κέιη) από δηάθνξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 

59 από παξαγσγνύο κειηζζνθόκνπο (κε ηππνπνηεκέλν κέιη). Τα δείγκαηα απηά 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηάςπμε θαη αλαιύζεθαλ 2-3 πεξίπνπ κήλεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο. 

Η αλάιπζε αθνξνύζε ηνλ εληνπηζκό αθαξενθηόλσλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα 

ζηελ θπςέιε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αθάξενο βαξξόα. Γελ ήηαλ γλσζην ην ηζηνξηθό 

ησλ δεηγκάησλ. 

 

Παξάιιεια  αγνξάζηεθαλ από κειηζζνθόκνπο παξαγσγνύο 150 δείγκαηα ρύκα κειηνύ 

θαη αλαιύζεθαλ κε ζθνπό θαηά πόζν ήηαλ επηβαξεκέλα κε νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηελ απνζήθε γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ θεξεζξώλ. 

 

Υεκηθή αλάιπζε 

Γηαιύηεο. Αηζαλόιε, Πεηξειατθόο αηζέξαο, Ομηθόο αηζπιεζηέξαο, Ιζννθηάλην θαη H2O, 

όια ηνπ νίθνπ Merck θαη θαηάιιεια γηα αλάιπζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ. 

 

Δμνπιηζκόο. Varian SPE-20 Vacuum Manifold, Μηθξνζηήιεο Varian Bond Elute C-18 

500mg θαη 3 cc, Κνηλό πδαηόινπηξν, Φπγόθεληξνο, Αλαιπηηθόο δπγόο πςειήο αθξίβεηαο 

(ηξηώλ δεθαδηθώλ), Αέξηα Φξσκαηνγξαθία HP 6890 κε κECD θαη HP-608 ηξηρνεηδή 

ζηήιε, Απηόκαηνο δεηγκαηνιήπηεο HP 7683.  

 

Πξνεηνηκαζία Γείγκαηνο. Πέληε γξακκάξηα κειηνύ δπγίδνληαλ κε αθξίβεηα 0,001 

γξακκαξίνπ θαη δηαιύνληαλ ζε 10 ml αηζαλόιεο-λεξνύ 1:1. Σηελ ζπλέρεηα ζεξκαίλνληαλ 

ζε θνηλό πδαηόινπηξν γηα 15 ιεπηά ζηνπο 40C θαη θπγνθεληξνύληαλ ζηηο 6000 ζηξνθέο 

αλά ιεπηό γηα 10 ιεπηά. Οη κηθξνζηήιεο Varian Bond Elute C18 ελεξγνπνηνύληαλ κε ηελ 

δηέιεπζε 3 ml αηζαλόιεο θαη 3 ml λεξνύ. Αθνινύζσο, ην δηάιπκα κειηνύ πεξλνύζε από 

ηελ κηθξνζηήιε ππό ζηαζεξή πίεζε. Σηελ ζπλέρεηα μεξαίλνληαλ ππό πίεζε γηα 15 ιεπηά 

θαη αθνινπζνύζε έθινπζε ησλ νπζηώλ κε 2 ml νμηθό αηζπιεζηέξα θαη 2 ml n-εμάλην. Οη 

δηαιύηεο εμαηκίδνληαλ ππό πίεζε θαη ε αλαγέλλεζε ησλ ππνιεηκκάησλ γηλόηαλ κε 1 ml 

ηζννθηάλην.  

 

πλζήθεο Αέξηαο Υξσκαηνγξαθίαο.Οη ζπλζήθεο ηνπ αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ ήηαλ νη 

αθόινπζεο: 

 

Δηζαγσγέαο: Πνζόηεηα έγρπζεο: 2κl 

 Temperature: track oven (oven + 3˚C) 

Φνύξλνο: Αξρηθή Θεξκνθξαζία 40˚C (0 ιεπηά) → 25˚C → 200˚C  

(1 ιεπηό) → 5˚C → 250˚C (14 ιεπηά) 

Αληρλεπηήο: κECD 

 Θεξκνθξαζία αληρλεπηή: 300˚C 
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Φέξνλ Αέξην: Ήιην: 6 ml/Λεπηό 

Make up Gas: Άδσην: 60 ml/ιεπηό 

Computer Software: HP Chemstation 

 

Πξνζδηνξηζκόο αθαξενθηόλσλ κε ηελ αέξηα ρξσκαηνγξαθία. Γπν κl ηνπ ηειηθνύ 

δηαιύκαηνο εηζάγνληαλ ζηνλ αέξην ρξσκαηνγξάθν κε ηε βνήζεηα ελόο απηόκαηνπ 

δεηγκαηνιήπηε HP 7683. Ο ηύπνο ηνπ εηζαγσγέα ήηαλ cool on column θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία track oven (δειαδή ήηαλ ζπλερώο 3˚C πςειόηεξε 

από απηήλ ηνπ θνύξλνπ). Η ζηήιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε HP-608 (30m, 0.53id, 

0.5 κm film thickness) θαη ν αληρλεπηήο κECD. Ο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο έγηλε κε ηε 

κέζνδν ηνπ εμσηεξηθνύ πξνηύπνπ θαη νη αλαθηήζεηο γηα ην θάζε αθαξενθηόλν 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Τν όξην αλίρλεπζεο ήηαλ 0,0006mg/Kg θαη ην όξην 

πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 0.003 mg/Kg. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 

 

Α. Τπνιείκκαηα αθαξενθηόλσλ νπζηώλ. Σηνπο πίλαθεο 2 θαη 3 δίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ ειιεληθώλ κειηώλ γηα ππνιείκκαηα νπζηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ελαληίνλ ηνπ αθάξενο βαξξόα κέζα ζηελ θπςέιε. Όπσο θαίλεηαη από 

ηνπο πίλαθεο απηνύο δελ βξέζεθε ζε θαλέλα από ηα 68 ηππνπνηεκέλα θαη 59 κε 

ηππνπνηεκέλα κέιηα ε νπζία bromopropylate. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη αλακελόκελν 

εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε νπζία απηή από ηνπο έιιελεο κειηζζνθόκνπο. 

 

H δξαζηηθή νπζία coumaphos βξέζεθε ζην 44,1% ησλ ηππνπνηεκέλσλ κειηώλ θαη ζην 

57,6% ησλ κε ηππνπνηεκέλσλ. Οη κέγηζηεο ζπγθεληξώζεηο ήζαλ 128,6 κg/kg θαη 352,5 

κg/kg αληίζηνηρα. Ο θαλνληζκόο 2377/90 EEC πξνβιέπεη κέγηζηε επηηξεπηή 

ζπγθέληξσζε ζην κέιη (MRL) 100 κg/kg. Τελ ζπγθέληξσζε απηή μεπέξαζε έλα δείγκα  

(1,5%) από ηα ηππνπνηεκέλα θαη δύν (3,4%)από ηα κέιηα παξαγσγώλ. 

 

Τν καιάζεην βξέζεθε ζην 4,4% ησλ ηππνπνηεκέλσλ δεηγκάησλ θαη ζην 16,9% ησλ 

εκπνξηθώλ. Γηα ηελ νπζία απηή δελ έρεη θαζνξηζηεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΜRL, 

έηζη όια ηα δείγκαηα πνπ βξέζεθαλ κε αληρλεύζηκεο πνζόηεηεο  καιαζείνπ (3 

ηππνπνηεκέλα θαη 10 παξαγσγώλ) δελ αληαπνθξίλνληαη ζ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

θνηλόηεηαο. 

 

Τν fluvalinate αληρλεύηεθε ζην 35,3% ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη ζην 20,3% ησλ κειηώλ 

παξαγσγώλ ζε ζπγθεληξώζεηο πνπ θπκαίλνληαη από 3,2 έσο 50,6 κg/kg. ΄Γηα ηελ νπζία 

απηή ε Δ.Δ. δελ θαζόξηζε MRL αιιά ζεσξεί όηη  κπνξεί λα ππάξρεη ζηηο ζπγθεληξώζεηο 

πνπ βξίζθνληαη ζην κέιη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία.  
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Πίλαθαο 1. Αλαθηήζεηο αθαξενθηόλσλ ζε κέιη 

Γξαζηηθή 

Οπζία 

Bromopropylate 

(%) 

Coumaphos 

(%) 

Malathion 

(%) 

Tau Fluvalinate 

(%) 

Δπίπεδν Η (0,003 mg/Kg) 

Δπαλάιεςε α 108 99 76 94 

Δπαλάιεςε α 103 81 82 94 

Δπαλάιεςε α 100 86 78 93 

Δπαλάιεςε α 112 94 86 94 

Δπαλάιεςε α 111 95 86 93 

AVERAGE 106,8 91,0 81,6 93,6 

SD 5,17 7,31 4,56 0,55 

RSD 4,84 8,04 5,59 0,59 

Δπίπεδν ΗI (0,1 mg/Kg) 

Δπαλάιεςε α 95 102 84 85 

Δπαλάιεςε α 94 101 86 84 

Δπαλάιεςε α 94 101 92 87 

Δπαλάιεςε α 91 92 88 80 

Δπαλάιεςε α 93 97 91 82 

AVERAGE 93,4 98,6 88,2 83,6 

SD 1,52 4,16 3,35 2,70 

RSD 1,62 4,22 3,79 3,23 

Δπίπεδν ΗII (0,5 mg/Kg) 

Δπαλάιεςε α 101 103 90 102 

Δπαλάιεςε α 103 101 83 106 

Δπαλάιεςε α 110 114 90 112 

Δπαλάιεςε α 104 108 88 105 

Δπαλάιεςε α 101 104 84 101 

AVERAGE 103,8 106,0 87,0 105,2 

SD 3,70 5,15 3,32 4,32 

RSD 3,57 4,86 3,81 4,11 
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Πίλαθαο 2. Υπνιείκκαηα αθαξενθηόλσλ ζε 68 ειιεληθά κέιηα εκπνξίνπ 

(ηππνπνηεκέλα)εζνδείαο 2003 

Γξαζηηθή νπζία Δπηβαξεκέλα  Min-max 

κg/Kg 

MRL 

(κg/Kg) 

Αξηζκόο 

δεηγκ.>MRL 

bromopropylate 0 - - 0 

coumaphos 30 (44,1%) 3,4 - 128,6 100,0 1 

malathion 3 (4,4%) 4,0 - 5,1 Μ.Δ. 3 

fluvalinate 24 (35,3%) 3,2 - 28,9 Γ.Α 0 

Φσξίο ππνιείκ. 32 (47%)    

Μ.Δ.=Με εγθεθξηκέλν ζθεύαζκα, Γ.Α.=Γελ απαηηείηαη 

 

 

Πίλαθαο 3. Τπνιείκκαηα αθαξενθηόλσλ ζε 59 ειιεληθά κε ηππνπνηεκέλα κέιηα 

παξαγσγώλ  εζνδείαο 2003 

Γξαζηηθή νπζία Δπηβαξεκέλα  Min-max 

κg/Kg 

MRL 

(κg/Kg) 

Αξηζκόο 

δεηγκ.>MRL 

bromopropylate 0 - -  

coumaphos 34 (57,6%) 3,4 – 352,5 100,0 2 

malathion 10(16,9%) 4,9- 27,4 Μ.Δ. 10 

fluvalinate 12(20,3%) 3,2 – 50,6 Γ.Α 0 

Φσξίο ππνιείκ. 16 (27,1%)    

 

Σηνλ πίλαθα 4 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο γηα ππνιείκκαηα 1,4 

δηρισξνβελδνιίνπ (PDCB) ζε ειιεληθά θαη ζε εηζαγόκελα κέιηα. Σύκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Bogdanov et. al, 2004) ζπγθεληξώζεηο PDCB έσο 10 κg/kg πηζαλό λα 

εκθαληζηνύλ ζην κέιη ιόγσ εμσγελνύο επηβάξπλζεο (επηβαξεκέλν θύιιν θεξήζξαο, 

λεξό, πεξηβάιινλ θ.ά). Σπγθεληξώζεηο κεγαιύηεξεο από 10 κg/kg είλαη ζαθή έλδεημε 

επηκόιπλζεο  ηνπ κειηνύ από ηε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο Κεξνζθσξίλε γηα 

ηελ πξνθύιαμε ησλ θεξεζξώλ από ην Λεπηδόπηεξν Galleria mellonela (θ. θεξόζθσξνο). 

Έλα πνζνζηό 30,7% ησλ δεηγκάησλ από παξαγσγνύο βξέζεθαλ ρσξίο  αληρλεύζηκεο 

πνζόηεηεο PDCB (<3 κg/kg ), πνζνζηό 10,2% κε ζπγθεληξώζεηο έσο 10 κg/kg θαη 

πνζνζηό  59,2%  είραλ PDCB πνπ μεπεξλνύζε ηα 10 κg/kg. Η κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε 

πνπ βξέζεθε ζε κέιη παξαγσγνύ ήηαλ 418,6 κg/kg. 

 

Πίλαθαο 4. Τπνιείκκαηα 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ ζε κέιηα εζνδείαο  2003  

PDCB  

κg/kg 

Με ηππνπνεκέλα 

παξαγσγώλ 

Διιεληθά ηππνπνηεκέλα Δηζαγόκελα 

ηππνπνηεκέλα 

<3 15 (30,6%) 7 (17,0%) 18 (100%) 

3-10 5 (10,2%) 2 (4,8%)  

11-50 18 (36,7%) 22 (53,6%)  

51-100 3 (6,1%) 8 (19,5%)  

101-150 4 (8,1%) 2 (4,8%)  

151-200 2 (4,0%) 0  

>200 2 (4,0%) 0  

ύλνιν δεηγ. 49 41 18 
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Τα ηππνπνηεκέλα ειιεληθά κέιηα εκθαλίδνπλ παξόκνηα εηθόλα. Πνζνζηό 17% βξέζεθε 

ρσξίο αληρλεύζηκεο πνζόηεηεο  PDCB,  πνζνζηό 4,8% ήηαλ επηβαξεκέλν έσο 10  κg/kg 

θαη ην ππόινηπν 78,2%  βξέζεθε κε ζπγθεληξώζεηο πνπ μεπεξλνύζαλ ην 10 κg/kg. Η 

κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε PDCB πνπ βξέζεθε ήηαλ 131,4 κg/kg.  

 

Όια ηα εηζαγόκελα κέιηα (18) ήζαλ απαιιαγκέλα από  PDCB. Από απηά ηα πέληε πνπ 

πξνέξρνληαλ από Βνπιγαξία θαη ηξία από Γεξκαλία  βξέζεθαλ επηβαξεκέλα κε 

λαθζαιέλην. Σηελ Βνπιγαξία ρξεζηκνπνηείηαη ην λαθζαιέλην κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε Κεξνζθσξίλε ζηελ Διιάδα. Τν Γεξκαληθό πξντόλ πνπ βξέζεθε 

επηβαξεκέλν κε λαθζαιέλην πηζαλό λα πξνεξρόηαλ από ηελ Βνπιγαξία. Δίλαη γλσζηό όηη 

ε ρώξα απηή εηζάγεη κεγάιεο πνζόηεηεο κειηνύ από άιιεο ρώξεο θαη ην επαλεμάγεη ζαλ 

Γεξκαληθό πξντόλ.  

 

Τα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ απηώλ γλσζηνπνηήζεθαλ ήδε ζηνπο κειηζζνθνκηθνύο 

θνξείο θαη ζηνπο κειηζζνθόκνπο ηεο ρώξαο κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη έληνλε 

θηλεηηθόηεηα εθ κέξνπο ηνπο θαη αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ αληηκεηώπηζεο ηόζν 

ηεο βαξξόα όζν θαη ηνπ θεξόζθσξνπ .   
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