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ИНФОРМАЦИЯ 

 
за изпълнението на мониторинговата програма  

за остатъци от пестициди в и върху растителни продукти 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Националната служба за растителна защита (НСРЗ) провежда вътрешноведомствен 
мониторинг за остатъци от пестициди в и върху растителни продукти. На основание на 
Закона за защита на растенията е изготвена програма за мониторинг, утвърдена от 
Генералния директор на НСРЗ и възложена за изпълнение на Централна лаборатория за 
химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК), съвместно с Институт за защита на 
растинията (ИЗР) – Костинброд и Регионалните служби за растителна защита (РСРЗ). 

Тази програма е насочена към осигуряване на коректното прилагане на разрешените за 
употреба продукти за растителна защита в съответствие с Добрата растителнозащитна 
практика. Целта на мониторинговата програма е да се направи оценка на рисковите 
моменти в приложението на продукти за растителна защита при производството на 
растениевъдна продукция, като при това се редуцират нарушенията, свързани с 
превишаване на дозите, неспазване на карантинните срокове или употребата на 
забранени пестициди. 

Програмата обхваща главно земеделски райони и култури с интензивна употреба на 
продукти за растителна защита. Пробите от растителни продукти се вземат от местата 
на производство (на полето, в оранжериите), преди тяхното предлагане на пазара.  

Нивата на остатъци от пестициди в храните се регулират чрез установяване на техните  
Максимално Допустими Количества (МДК). Съществуващите МДК за нашата страна 
са регламентирани чрез Наредба № 31 за норми за максимално допустимите 
количества на остатъци от пестициди в храните, издадена от Министерство на 
здравеопазването (Обн. ДВ. бр.14 от 2004г., посл. изм. ДВ. бр.29 от 2008г.). Чрез нея 
се въвеждат в българското законодателство Европейските директиви, установяващи 
максимални нива от пестицидни остатъци в и върху храни от растителен и 
животински произход. 

ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ 
През 2007 г. програмата включваше мониторинг на шест вида култури – ябълки, ягоди, 
домати, краставици, зеле и картофи. 

При изготвяне на програмата бяха взети под внимание: 

• Относителният дял на растителните храни в менюто на българина; 
• Нивата на остатъци от пестициди в различните продукти, получени въз основа 

на изследвания и програми от предходните години; 
• Програмата за мониторинг, препоръчана от Европейската Комисия. 
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ПРОБОВЗЕМАНЕ 
Пробите от плодове и зеленчуци бяха вземани от местата на производство, при 
прибиране на реколтата, преди предлагането им на пазара.  

Анализите на пробите бяха извършени в Централна лаборатория за химични 
изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София (остатъци от N - метил карбамати, 
дитиокарбамати, тиурамдисулфиди, бензимидазоли и някои пестициди, подлежащи на 
газ-хроматографско определяне) и в секция “Токсикология” към ИЗР (остатъци от 
преобладаващата част от активни бази на пестициди, които се определят  с газ-
хроматографски методи). 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
През 2007 г. бяха анализирани общо 276 бр. проби (Таблица 1.), за съдържание на 
остатъци от 55 активни бази на продукти за растителна защита. В 44,0 % от пробите 
беше доказано наличието на остатъци от пестициди, но в количества непревишаващи 
максимално допустимите (МДК), регламентирани с Наредба № 31 за норми за 
максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните, докато 20 % 
от тях съдържаха наднормени количества от пестицидни остатъци. 

Процентно разпределение на пробите, в 
зависимост от съдържанието на остатъци 

от пестициди в тях

36%

44%

20% не са  доказани

< МДК

> МДК

 
В пробите бяха открити остатъци от 27 активни бази на различни продукти за 
растителна защита.  

Най-често срещащите се остатъци от пестициди бяха от грубата на Беномил или т.н. 
бензимидазоли, изразени като карбендазим (в около 20,0 % от пробите), метомил (в 
15,0 % от пробите), от групата на Манеб или т.н. дитиокарбамати, изразени като 
сяровъглерод (в 13,0 % от пробите), процимидон (в 13,0 % от пробите), хлорпирифос (в 
10,0 % от пробите), циперметрин (в 8,0 % от пробите), винклозолин (в около 7,0 % от 
пробите), бифентрин (в 5,0 % от пробите), металаксил и хлобпирифос-метил (всеки от 
тях в около 4,0 % от пробите), пиримифос-метил (в 2,5 % от пробите), бупрофезин, 
ендосулфан-алфа и фенпропатрин (всеки от тях в около 1,5 % от пробите).   

При анализа на пробите в по-малко от 1 % от тях бяха доказани остатъци и от някои 
други пестициди (диметоат, дихлорвос, дифенконазол, делтаметрин, карбарил, 
фипронил, пиримикарб, фенитротион, тебуконазол, фенаримол, ламбда-цихалотрин, 
крезоксим-метил и пенконазол). 
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В пробите от ябъки бяха доказани остатъци от дитиокарбамати, бензимидазоли, 
циперметрин, дифенконазол, хлорпирифос, пиримикарб, бифентрин, хлорпирифос-
метил, фенпропатрин, фенитротион, тебуконазол и фенаримол. 

В пробите от ягоди се доказаха остатъци от дитиокарбамати, бензимидазоли, 
винклозолин, процимидон, циперметрин и хлорпирифос.  

В пробите от домати бяха доказани остатъци от дитиокарбамати, бензимидазоли, 
циперметрин, хлорпирифос, бупрофезин, винклозолин, диметоат, дихлорвос, 
процимидон, хлорпирифос-метил, бифентрин, пиримифос-метил, ендосулфан-алфа, 
металаксил, дифенконазол и делтаметрин. 

В пробите от краставици бяха открити остатъци от дитиокарбамати, бензимидазоли, 
метомил, металаксил, бифентрин, циперметрин, процимидон, фенпропатрин, ламбда-
цихалотрин, ендосулфан-алфа, крезоксим-метил, пенконазол и хлорпирифос. 

В пробите от зеле бе доказано наличието на остатъци от метомил, карбарил, 
циперметрин и хлорпирифос. 

В пробите от картофи са доказани остатъци от дитиокарбамати, хлорпирифос, 
циперметрин и фипронил. 

От общият брой проби 93 броя (33,7 %) съдържаха остатъци само от един пестицид, 48 
броя (17,4 %) съдържаха остатъци от два пестицида, 21 броя (7,6 %) – остатъци от три 
пестицида, 8 броя (2,9 % ) – остатъци от четири пестицида, 3 броя (1,1 %)  – остатъци от 
пет пестицида и три броя (1,1 %) – остатъци от шест пестицида едновременно.  

Процентно разпределение на пробите, в 
зависимост от броя на доказаните 

остатъци в тях

34%

17%8%3%2%

36%
един

два
тричетири

повече от 
четири

без доказани 
пестициди

 
В нито една проба от ябълки не бяха доказани остатъци от пестициди в количества, 
превишаващи установените МДК. 

Петдесет и шест проби съдържаха остатъци от пестициди в количества, превишаващи 
установените МДК. По култури те се разпределят както следва: 

• 5 броя ягоди (21,0 % от общо 24 броя проби) – всички, съдържащи остатъци от 
бензимидазоли (вероятно от тиофанат-метил), леко превишаващи установените 
МДК. 

• 11 броя домати (20,0 % от общо 57 броя проби) – 9 броя, съдържащи остатъци 
от винклозолин, превишаващи установените МДК; 1 брой, съдържащ остатъци 
от диметоат, превишаващи установените МДК; 1 брой, съдържащ остатъци от 
винклозолин и хлорпирифос, превишаващи установените МДК. 
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• 2 броя краставици (3,0 % от общо 61 броя проби) – и двете проби, съдържащи 
наднормени количества от дитиокарбамати. 

• 31 броя зеле (65,0 % от общо 48 броя проби), съдържащи остатъци от метомил, 
превишаващи чувствително установените МДК; 

• 7 броя картофи (14,6 % от общо 41 броя проби) – 6 броя, съдържащи остатъци 
от дитиокарбамати, в количества по-високи от допустимите; 1 брой, съдържащ 
остатъци от фипронил, превишаващи установените МДК. 

Процентът на пробите, съдържащи остатъци от пестициди, превишаващи установените 
МДК е висок, с изключение на тези от ябълки и краставици. Вероятната причина за 
това е неспазването на Добрата Растителнозащитна Практика и неправилната употреба 
на продуктите за растителна защита от страна на производителите (превишени дози на 
приложение, неспазване на карантинни срокове, използването им само за цели, за които 
са разрешени, използване на неразрешени за употреба продукти). 

На базата на предишни наблюдения може да се твърди, че замърсяванията на домати с 
остатъци от винклозолин (активна база на препарата Ронилан с карантинен срок 28 
дни) и на ягоди с остатъци от тиофанат-метил (активна база на препарата Топсин М с 
карантинен срок 14 дни), се превръщат в рецидив. Очевидно е, че в много от случаите 
тези карантинни срокове или сътветните дози на приложение не са били спазвани. 

Подобно е положението и със замърсяването на пробите от картофи с остатъци от 
дитиокарбамати (манкоцеб, цинеб).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резултатите от проведената през 2007 г. мониторингова програма ясно показват 
нуждата от: 

• Стриктно спазване на карантинните срокове на употребените продукти за 
растителна защита от страна на производителите на растениевъдна продукция. 

Необходимо е: 
o Растителната продукция да не се реколтира преди изтичане на 

карантинния срок на употребените продукти за растителна защита. 
o Да се избират продукти с кратък карантинен срок, ако наближава 

прибирането на реколтата. 
• Засилване и оптимизиране на контрола върху употребата на продукти за 

растителна защита и продължаване на мониторинга върху тези растителни 
продукти, при които се доказаха най-много отклонения през 2007 г. (ягоди, 
домати, зеле, картофи);  

 
Таблица 1:  Проби от плодове и зеленчуци, анализирани за съдържание на 

остатъци от пестициди през 2007 г. 
 

Остатъци от пестициди 

Култура 

Брой 
анализи-
рани 
проби 

> МДК 
брой/(%) 

≤ МДК 
брой/(%) 

НД 
брой/(%) 

Региони на 
пробовземане 

Ябълки 48 0/(0) 28/(58 %) 20/(42 %) Пловдив, Пазарджик, 
Бургас, Кюстендил 

Ягоди 24 5/(21 %) 16/(66 %) 3/(13 %) Ловеч, Пловдив,  
София 

Домати 54 11/(20 %) 31/(58 %) 12/(22 %) Пловдив, Пазарджик, 
Благоевград, Хасково 
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Краставици 61 2/(3 %) 34/(56 %) 25/(41 %) Пловдив, Пазарджик, 
Благоевград, Хасково  

Зеле 48 31/(65 %) 7/(14 %) 10/(21 %) Пловдив, Благоевград, 
Хасково, София 

Картофи 41 7/(17 %) 4/(10 %) 30/(73 %) Пловдив, Благоевград, 
Хасково 

ВСИЧКО 276 56/(20 %) 120/(44 %) 100/(36 %)  
 
МДК = максимално допустими количества 
НД = не са доказани 
 
Информацията е изготвена на база на Доклада на ЦЛХИК за изпълнение на 
мониторинговата програма за остатъци от пестициди за 2007 година. 
 
 
 


