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Τα ΦυτοΠροστατευτικά Προϊόντα (ΦΠΠ) είναι από τις πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες
και ελεγχόμενες κατηγορίες χημικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο
68 του Κανονισμού 1107/2009/EC όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., έχουν την υποχρέωση να
διενεργούν και να διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα ετήσιων
ελέγχων που αφορούν στη διάθεση ΦΠΠ στην αγορά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο έλεγχος της ταυτότητας και της περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας που
αναγράφεται στην ετικέτα των ΦΠΠ αποτελεί βασική παράμετρο των παραπάνω ελέγχων. Οι
σχετικές αναλυτικές μέθοδοι συμπεριλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο πακέτο μελετών στα
πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφορίας των ΦΠΠ. Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν
εμπιστευτικά στοιχεία. Ωστόσο, για ένα σημαντικό αριθμό ΦΠΠ, διατίθενται μέθοδοι
ταυτοποίησης και προσδιορισμού δραστικής ουσίας από το Collaborative International
Pesticides Analytical Council (CIPAC, www.cipac.org). Αυτές αποτελούν μεθόδους
αναφοράς, αντίστοιχες των μεθόδων της φαρμακοποιίας για τα ανθρώπινα φάρμακα.

Στα εργαστήρια που πραγματοποιούνται οι επίσημοι έλεγχοι, η αξιοπιστία αποτελεί
το κύριο επιδιωκόμενο χαρακτηριστικό των μεθόδων που εφαρμόζονται. Ωστόσο,
σημαντικός και επιδιωκόμενος στόχος είναι η μείωση του χρόνου ανάλυσης ανά δείγμα. Ο
στόχος αυτός επιτυγχάνεται συχνά με τον περιορισμό σε διαδικασίες και χειρισμούς. Σε
πολλές περιπτώσεις αυτό οδηγεί σε αύξηση των σφαλμάτων και της αβεβαιότητας του
τελικού αποτελέσματος. Αντίθετα, όταν οι διαδικασίες και οι χειρισμοί που περιορίζονται
αποδειχθούν ήσσονος σημασίας, επιτυγχάνεται περιορισμός των σφαλμάτων.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη κι επικύρωση μεθόδου
προσδιορισμού της δραστικής ουσίας pendimethaline σε σκευάσματα μορφής
γαλακτωματοποιήσιμου υγρού (Emulsifiable Concentrate, EC) και εναιωρήματος καψιλίων
(Capsule Suspension, CS) και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με την επίσημη μέθοδο
αναφοράς CIPAC. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε αφορούσε στη χρήση αέριας
χρωματογραφίας με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας. Η αντίστοιχη η επίσημη μέθοδος αφορά σε
χρήση υγρής χρωματογραφίας ανάστροφης φάσης με ανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας.
Επίσης η προετοιμασία διαλυμάτων βαθμονόμησης και δείγματος έχει απλοποιηθεί.

Από τη συγκριτική ανάλυση δειγμάτων με τις δύο μεθόδους προκύπτει ότι η νέα
μέθοδος είναι αξιόπιστη και ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της δεν αποκλίνουν από
αυτά της μεθόδου αναφοράς
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