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Θέμα: «Πρόταση για συζήτηση σχετικά με την τύχη της δραστικής ουσίας Glyphosate»  

 

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 

Τους τελευταίους μήνες διενεργείται εκτενής συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ για την τύχη της 

δραστικής ουσίας glyphoshate, αναφορικά με την αναγκαιότητα ανανέωσης της έγκρισης 

του ως ζιζανιοκτόνου. Το glyphoshate είναι ένα ευρέως διαδεδομένο μη εκλεκτικό 

διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες αροτραίες και 

πολυετείς. Υπάρχουν πολλές εγκρίσεις διαφόρων εταιρειών, περισσότερες από 50 σήμερα 

στην ελληνική αγορά με συνέπεια να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός και το προϊόν να 

είναι εύκολα προσβάσιμο και σε χαμηλές τιμές. Επιπρόσθετα οι υφιστάμενες 

εναπομένουσες λύσεις ζιζανιοκτόνων είναι ελάχιστες, σημαντικά ακριβότερες και 

βρίσκονται επίσης στη διαδικασία επαναξιολόγησης της ΕΕ, άρα πιθανά και αυτές να μην 

επανεγκριθούν. 

Τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια υπήρξαν θέματα με κάποια 

επιφανειοδραστική ουσία που περιέχεται στο σκεύασμα, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν και 

τα προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα είναι απαλλαγμένα από αυτήν. Επιπλέον μια πιθανή 

κατάργηση του glyphoshate θα ενισχύσει σημαντικά το παραεμπόριο και τη λαθραία 

διακίνηση του προϊόντος από γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η οποία δεν ανήκει στην 

ΕΕ οπότε δεν θα καταργήσει το συγκεκριμένο προϊόν. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχει 

δείξει δυστυχώς ότι οι αγρότες καταφεύγουν συχνά στο παράνομο εμπόριο προκειμένου να 

μην αφήσουν ακάλυπτες τις καλλιέργειές τους. 

Το ΓΕΩΤΕΕ, ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς 

παραγωγής, οφείλει να προκαλέσει μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό σε θεσμικό 

επίπεδο (με ΥΠ.Α.Α.Τ., Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΠΟΣΓ κ.α.) άμεσα με 
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όρους νηφαλιότητας και με την κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και των ελληνικών γεωργικών 

προϊόντων με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας 

Υγείας.  

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


