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Rezumat 

 Rezultatele aplicării Modelului Synops în evaluarea potențialului de risc de mediu al 

diverselor pesticide a fost elaborat pe la mijlocul anilor ’90 și a constituit preocuparea de bază a 

cercetătorilor Gutsche V. și Strassemeyer J., de la BBLF1. Ei au publicat mai mult de 10 lucrări pe 

această temă. Modelul matematic este extrem de greoi. Din această cauză, un singur parametru al 

indicelui de risc pentru toate zonele interesate este imposibil de calculat. Este motivul pentru care se 

lucrează pe submodele.  

De exemplu, influența aplicării pesticidului „X” asupra: 

 faunei utile din sol; 

 biologiei generale a solului (în special a râmelor); 

 vegetației acvatice; 

 microorganismelor din apă; 

 unor specii anume, utile ecosistemului (puricii de apă, hrană pentru pești); 

 peștilor. 

Indicii de risc se calculează, deci, pentru fiecare element al ecosistemului sau, cel puțin, 

pentru acele elemente care, prin riscul mărit generat de pesticide, afectează în măsură mai mare 

sănătatea omului și a mediului. Rezultă că nu putem vorbi despre un indice global sau general al 

potențialului de risc de mediu al unuia sau altuia dintre pesticide. Totuși, Modelul Synops a fost 

aplicat în Germania în mai multe intervale de timp, cele mai frecvente determinări și observații fiind 

în 2001, 2004 și 2007. Determinările au fost efectuate în diverse bazine pomicole (proiectul 

Neptun2). Rezultatele au evidențiat faptul că în zona arabilă, în perioada 2005-2008, potențialul de 

risc a fost mai redus cu 10-40% în cazul fungicidelor și cu 30% în cazul erbicidelor și al 

insecticidelor, în comparație cu anul 1987. De asemenea, se propune reducerea potențialului de risc 

al pesticidelor cu o medie de 25% pentru toate sortimentele. 

 

                                                             

1 BBLF = Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft – Institutul Biologic de Agricultură și Silvicultură 
2 Proiectul Neptun = un program de ridicare (sondare și de procesare a datelor, pus la punct în Elveția, folosit și în 
Modelul Synops 
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Introducere 

  Produsele de protecția plantelor au fost și continuă să fie considerate inputuri periculoase, 

utilizate în tehnologia culturilor special pentru controlul buruienilor, bolilor și dăunătorilor. Nu o 

dată aceste atitudini față de PPP-uri au putut fi considerate exagerate, mai ales că ele au fost acelea 

care, împreună cu îngrășămintele (mai ales cele cu azot), au mărit de circa 3 ori producția medie a 

Germaniei, dar și a Europei. Cerințele actuale privind influența pesticidelor asupra sănătății omului 

și a mediului au crescut semnificativ și logarotmic, prin comparație cu ultimii 20-30 de ani, 

solicitându-se în mod legitim de către consumatori o transparență totală a manipulării și utilizării lor 

în agricultură, dar și în tot spațiul public.  

 Se apelează la a se cunoaște atât frecvența aplicării lor, mărimea dozelor, a agresiunii 

paralele (secundare) și, firește, riscurile pe care ele le creează sănătății omului și mediului 

înconjurător. Calculele potențialului de risc au fost efectuate, în spațiul german, de mai mulți autori 

(Lutz W., 1984; Beinat E. și van den Berg R., 1996; Bach M. și colab., 2000; Backhaus G.F. și 

colab., 2005). Numărul determinărilor a fost foarte mare, dar insuficient pentru a cuprinde toate 

submodelele care alcătuiesc marele model al gestiunii mediului.  

Primele studii aprofundate privind evaluarea riscului potențial al mediului au fost efectuate 

cu ajutorul Modelului Synops de către BBLF, în scopul aprecierii calității ecologice a produselor de 

protecția plantelor (Gutsche V. și Strassemeyer J., 2007). Programul a fost lansat în 1996 și 

îmbunătățit continuu până în 2004, când a fost preluat și ca proiect al Uniunii Europene (Delbaere 

B. și Nieto Seradilla A., 2004). În anul 2008 modelul, îmbunătățit între timp de OECD (2000) și 

Luttik R. (2004), a stat la baza alcătuirii și lansării Planului Național German de Acțiune pentru 

utilizarea durabilă a produselor de protecția plantelor. 

 

Metodologia aplicării modelului 

 Primul model elaborat a fost o versiune care calculează numai riscul care rezultă pentru 

mediu ca urmare a aplicării produselor de protecția plantelor (PPP). Între timp s-a gândit și s-a 

planificat o lărgire a modelului, care să cuprindă: 

 gradul de risc, de periculozitate pentru sănătatea oamenilor; 

 riscul pentru cei care fac tratamentele de protecţie a plantelor; 

 riscul pentru consumatorul produselor care provin din plantele, din culturile 

tratate (Fig. 1). 
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Fig. 1. Modelul Synops privind indicele potenţialului de risc calculează acum şi subindicatorii de 

risc potenţial pentru sănătatea oamenilor, a aplicatorilor şi a consumatorilor, toţi depinzând însă şi 

de sănătatea mediului (viziune originală) 

 

Principiul de bază al modelului de evaluare 

  

Modelul de risc corelează volumul de informaţii bine structurate din zona aplicării PPP-

urilor cu cele care caracterizează comportamentul şi activitatea substanţelor aplicate, în condiţii de 

utilizare diferite (geo + climă + sol etc.). 

Potenţialul de risc este dat de modelul SYNOPS sub forma unor cote evaluate de 

concentrații în mediu (expunere) și de toxicitatea substanţelor în cauză. Ca indici ai toxicităţii sunt 

utilizaţi: concentraţia letală (LC50), respectiv doza sau dozele letale (LD50), pentru diferite 

organisme reprezentative. 

În scopul calculării concentraţiei de toxicitate relevante pentru mediu, modelul Synops ia in 

seamă trei compartimente care nu sunt direct implicate (afectate) în aplicarea produselor de 

protecția plantelor, dar care în condiţii de aplicare ale acestora prin diferite căi şi neintenționat, pot 

fi încărcate cu pesticide. Acestea sunt solul, apele de suprafaţă din ecosistemele agricole sau din 

apropierea lor, precum şi biotopurile tip lizieră, de la marginea lor (Fig. 2). 

Pentru sol, de exemplu, încărcarea determinată găsită prin analize poate fi modificată prin 

gradul de acoperire a solului cu plante. Cu cât acesta este mai mare, cu atât corelaţia cu pesticidele 

care ajung pe sol este şi ea mai mică. 

Pentru lizieră este luat în seamă îndeosebi efectul de derivă (abatere) la aplicarea pesticidelor 

şi acțiunea lor asupra albinelor și a altor insecte utile. Pentru apele de suprafaţă modelul ia în 

considerare efectul de derivă, scurgerea la suprafaţă şi drenajul. 
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Fig. 2. Structura de bază a modelului Synops - vizează 3 compartimente (resurse) intercondiţionate 

şi interoperabile, unde pesticidele aplicate culturilor se acumulează şi acţionează asupra unor factori 

decisivi pentru funcţionarea mediului (după Gutsche V. și Strassemeyer J., 2007) 

 

Ca organisme reprezentative de receptare în diferitele domenii actuale, varianta Synops le ia 

în considerare pe următoarele : 

 pentru sol – râmele; 

 pentru apele de suprafaţă – algele, puricii de apă (îndeosebi genul Daphnia, care 

servește ca hrană peștilor) și peștii înșiși; 

 pentru liziere – organismul reprezentativ este albina. 

Principiul de bază al modelului constă în aceea că se evaluează, se calculează pentru fiecare 

aplicație o substanţă care oferă o potenţială încărcare a fiecăruia din cele 3 compartimente, pornind 

de la încărcătura iniţială şi trecând prin diferite submodele ce sunt luate în seamă ca urmare a 

numeroaselor aplicaţii. 

Expunerea calculată poate fi evaluată în model cu două submodele de abordare:  

a) evaluarea separată a fiecărei aplicații, indiferent de faptul că în câmpul respectiv au 

fost efectuate mai multe stropiri;  
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b) evaluarea (efectuarea) bilanţului întregului complex de aplicații, în care se regăsesc 

deodată mai multe substanţe active sau acestea au fost aplicate prin repetare. 

Primul submodel este folosit, de regulă, la nivel național în Germania, iar al doilea la nivel 

regional, pentru că el oferă mai multe detalii. În ambele cazuri se calculează atât riscul acut, cât şi 

cel cronic pentru organismele reprezentative luate în model. 

În cazul evaluării separate a fiecărei aplicații, riscul acut este dat de coeficientul 

concentrației de început a substanţelor şi de toxicităţile corespunzătoare – LC50, respectiv LD50. 

Riscul cronic este dat, însă, de coeficientul concentraţiei medii a unui an3 și de toxicitate. 

  În cazul evaluării bilanțiere (de tip contabil) a stropirilor succesive în câmpul respectiv, 

riscul acut este mai întâi calculat pentru fiecare substanţă activă participantă, deși în acest caz o 

substanţă activă poate fi aplicată de mai multe ori și anumite fracţiuni din concentraţia pesticidelor 

ar putea fi regăsite în cele 3 compartimente. Valoarea maximă de risc obţinută sub influenţa tuturor 

substanţelor active este definită ca risc al sistemului de stropire – stropiri repetate din câmp (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3. Principiul de calcul aplicabil în cazul riscurilor acute și cronice  

(Gutsche V. și Strassemeyer J., 2007) 

 

Pentru calculul riscului cronic, valorile zilnice ale concentraţiei curbei în timp a unei 

substanțe active se împarte la toxicitatea corespunzătoare. Rezultă pentru fiecare substanță activă o 

                                                             

3 Aşa-numitul timp de concentraţie medie ponderată reprezintă integrala funcției (curbei) concentraţiei de timp împărţită 
la numărul de zile de pe axa timpului, în acest caz 365 de zile. 
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curbă a riscului in timp. În final, se adaugă toate valorile de risc rezultate din stropirile efectuate ale 

tuturor substanţelor active. Se obţine o curbă risc – timp însumate. 

Riscul cronic al sistemului de stropire a câmpului este dat de timpul concentraţiei medii 

ponderate (valoare medie) a acestei curbe însumate risc – timp pentru intervalul de un an. 

 

Calculul expunerii la aplicația unei substanţe active 

 

În cazul solului se observă din Fig. 2 că încărcătura solului cu pesticide intră în calculul 

modelului SYNOPS numai după interceptarea substanţei active de către planta de cultură. Ea este 

influenţată de: 

 specia de plantă de cultură; 

 stadiul de dezvoltare al culturii în momentul aplicării substanţei active. 

Pentru determinarea intercepţiei se foloseşte un tabel Focus ( Focus, 2001) pus la punct de 

Linders şi colab. (2000) şi de Becker şi colab. (1999). Aceștia din urmă au studiat corelaţia dintre 

gradul de acoperire cu plante a solului şi cantitatea de PPP-uri ajunsă pe sol. Tabelele din lucrarea 

lui Linders și colab. se potrivesc pentru crearea funcţiei, pentru a dispune de o intercepţie acceptată 

pentru diferite faze ale plantelor de cultură. 

Etapele de lucru: 

(1)   ���� = (1 − 	(
����ă,����) × �� 

în care: Lsol = încărcătura solului cu toxic (substanţa activă g/ha); 

 f(cultură, BBCH) = valori intercepție preluate din tabelele Focus; abrevierea BBCH reprezintă 

faza de vegetație a plantei 0  f  1. În general există 11 stagii BBHC, dar 

ele pot fi subdivizate, la cereale, până la 70; 

DE = doza de erbicid aplicată, exprimată în g/ha. 

Pentru a calcula încărcătura solului cu pesticide (concentrația PPP în sol) este necesar să 

cunoaştem adâncimea acestuia. Modelul SYNOPS ia în considerare primii 2,5 cm de sol, care de 

fapt recepţionează toxicul după prima aplicare. 

La început, concentraţia în sol este dată de următoarea relaţie: 

(2)   ����(0) = ����
�����×�, !×"� 

unde: Csol(0)= concentraţia de început a substanţei active în sol mg/kg 

Ds = Densitatea solului  g/cm³. 

Degradarea concentraţiei de substanţă activă ajunsă în sol, în timp, se desfăşoară după o 

ecuaţie cinetică: 

(3)   ����(#) = ����(0) × $%�×� 
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(4)  � = &'2
(�)50+,&×-)  

în care: Csol(t) = concentraţia în timp a substanţelor în sol mg/kg; 

t = timpul d, care în momentul aplicației tratamentului este t = 0; 

DT50sol = timpul de înjumătăţire a substanţei active, obţinut oficial prin testele 

standardizate pentru substanţa activă d; d = determinat; 

Constanta „k” reprezintă un factor de corecţie al timpului de înjumătăţire, dat de corelaţia 

acestuia cu temperatura. Ea este calculată cu ajutorul următoarei ecuaţii: 
 

(5)   - = $
.
/×( 0

(12345)% 0
(16782345))

 

 

în care: U = energie activată Arrhenius kJ/mol, care în acest caz este de 54 kJ/mol (FOCUS, 1997); 

G = constanta molară a gazului = 0,0083 Kj/(Mol x K); 

T = temperatura solului, corelată în timp (C); 

Tref = temperatura de referinţă a solului, luată aici ca fiind 20C. 

 

Cazul apelor de suprafaţă 

   

Încărcarea, poluarea apelor de suprafaţă, ca urmare a aplicării substanţelor active erbicide se 

obţine prin ecuaţia „sumă” de mai jos: 

(6)   ���9:;:ță :9ă = (�=76>?ă%A��BC6D76>%A�=67EFG%)×H
���  

în care: Lsuprafaţa apă = întreaga încărcare a apelor de suprafaţă cu substanţă activă g/ha; 

Lderivă = partea de poluare, de încărcare a apelor de suprafaţă, generată de derivă %; 

Lscurgeri de suprafaţă = partea de poluare, de încărcare a apelor de suprafaţă generată de scurgeri 

la suprafaţa solului %; 

Ldrenaj = partea de încărcare, de poluare a apelor de suprafaţă generată de drenaj %. 
  

Calcularea părților de poluare aduse de derivă se face prin utilizarea unor tabele speciale, 

efectuate de cercetătorii nemți (Rautmann D. şi Streloke M., 2001). Pentru alcătuirea tabelelor au 

fost efectuate teste pe aparatură, utilizându-se apoi funcţii exponenţiale potrivite, după cum 

urmează: 

Pentru aplicaţiile la culturi de câmp, viţă de vie şi legume, funcţia aleasă este: 

(7)   �IJKLă% = MN × O PQRSTUAV
RSTU WPX × ;6

V  

 

, iar pentru aplicații la arbori fructiferi și hamei avem: 
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 în care:  a,b,c,d,h = parametrii de optimizare a ajustării, obţinuţi prin cercetare (Tabelul 1); 

w = lăţimea apei de suprafaţă m; 

xmin = lăţimea de la ultima duză până la primul mal al apei de suprafaţă m; 

x = distanţa oricărei suprafeţe de apă faţă de următoarea poziție a duzei m; 

fr = factor de reducţie conform testelor de grupare a aparaturii de stropit – se găsește în 

directorul diminuării derivei la aparatele de stropit (BBA, 2007). 

 

Tabelul 1. Parametrii funcţiei de derivă a soluţiei de stropit     

Grupa de culturi a b c d h m 
Culturi de câmp şi legume sub 
0,5 m înălțime 

2,7593 -0,9778 - - - 

Legume mai înalte de 0,5 m  44,769 -1,5643 - - - 
Hamei 58,247 -1,0042 8654,9 -2,8354 15,3 
Viţă de vie – timpurie 15,793 -1,608 - - - 
Viţă de vie – târzie 44,769 -1,5643 - - - 
Pomi fructiferi – timpurii 66,702 -0,752 3867,9 -2,4183 11,4 
Pomi fructiferi – târzii 60,396 -1,2249 210,7 -1,7599 10,3 
Tratamente aeriene 50,47 -0,3819 281,1 -0,9989 16,2 

 

Scurgerile la suprafaţă, care ajung în apele de suprafaţă se calculează prin utilizarea „Curbei 

numerelor”, modificată după lucrarea lui Carsel R.F. și colab. (1984). Acest manual este compatibil 

cu toate lucrările scrise în această zonă ştiinţifică. 

În modelul SYNOPS se presupune că în 3 zile de la aplicare are loc un fenomen complet de 

scurgere la suprafaţă. Un eveniment mai timpuriu este puţin probabil să aibă loc deoarece 

agricultorii au întotdeauna grijă să nu facă stropiri cu PPP-uri dacă sunt avertizaţi meteorologic de 

iminența unor ploi de mare intensitate. 
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Ţinând cont de aceste condiţii, pierderea de apă la suprafaţă (scurgerea) este dată de 

următoarea relaţie: 

 

unde: Q= cantitatea de apă scursă la suprafaţă mm; 

P = cantitatea de precipitaţii mm; 

Fw = cantitatea din doza de produs ajunsă la dispoziţia scurgerii; 

Fs = factor obţinut din experienţele influenţei pantei suprafaţei stropite asupra scurgerii 

(experinţe în teren); 

Fb = factor rezultat din tamponarea efectului unei vegetaţii dense asupra scurgerii la suprafaţă 

(volumul scurgerii şi efectele ei se reduc). 

 

Calculul lui Q se bazează pe corelaţia dintre acesta şi nivelul precipitaţiilor căzute, care este 

una pozitivă. Tot o corelaţie, de data aceasta negativă, există și între Q şi potenţialul actual de 

infiltrare al apei în sol. Acesta din urmă la rândul său este influenţat de modul de utilizare al 

terenului şi de caracteristicile fizico-chimice ale solului. 

Matematic, problema se rezolvă prin „Curba numerelor” (CN). Modelul a fost elaborat 

pentru Statele Unite (McCuen R.H., 1981; US-SCS, 1990) şi a „Curbei numerelor” a lui Lutz W. 

(1984) şi Rode M. (1995). Aceştia din urmă au adaptat-o pentru condiţiile europene (Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Curbele numerelor, modificate de Lutz (1984) şi Rode (1995), pentru a se potrivi 

spațiului european 

Grupa de culturi 
Grupa Hidrologică 

A B C D 

Cereale, rapiţă, sfeclă 0,54 0,70 0,80 0,85 

Cartof, porumb, legume, vie, hamei 0,62 0,83 0,89 0,93 

Plante de furaj 0,46 0,49 0,75 0,81 

Pomi 0,17 0,48 0,62 0,70 

Păşuni 0,20 0,46 0,63 0,72 

Pădure 0,17 0,48 0,62 0,80 

 

, în care: A = nisip, pietriş; 

B = nisip fin, loess, nisipuri; 

C = nisipo-lutos; 

D = lut, argilă, subsol impermeabil. 
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În aceste condiții:  

 

în care: Pc = pierderea de început mm; 

CN = Curba număr; 

 = factor de proporţionalitate mm-1; 

 cu YZ = 7,62 × ( �
�] − 1) (Rode, 1995) 

 și ^ = -� × $
_`3
aE × $

_`5
bc   

Wn = numărul săptămânii –26; 

Qb = scurgerea de bază 1s-1 km-2. 

 

Wn reflectă o corecție a factorului anual de proporţionalitate „“ cu Qb, care reprezintă 

scurgerea de bază (ieșiri de bază) în bazinul de intrare al apelor de suprafață. Acest volum de 

scurgeri de bază reprezintă o măsură indirectă a mediei umidităţii solului în bazinul de intrare şi, 

conform lucrării lui Bach M. şi colab. (2000), pot fi calculate (derivate, extrase) din volumul mediu 

anual al precipitaţiilor (Panual). 

(11)   de = −11,43 + 0,027 × Y:i�:�  
   

Constantele k1, k2 şi k3, reprezintă factori de calibrare şi conform lui Lutz W. (1984), Rode 

M. (1995) şi Maniak U. (1992) au fost propuse următoarele valori:  

 k1 = 0,05;  

 k2 = 4,6 (pentru culturi de câmp); 

 k2 = 2,0 pentru păduri, păşuni şi fâneţe;  

 k3 = 2,0. 

Secvența de “doză” ce va fi destinată, înglobată fenomenului de scurgere este Fw şi se 

corelează cu momentul intrărilor fenomenelor de scurgere. În cazul unui fenomen de scurgere, 

conform modelului SYNOPS, cantitatea de substanţă activă dizolvată în stratul superficial de sol de 

2,5 cm este transportată prin scurgeri în apele de suprafaţă. Un eventual transport al substanţei 

active, legată de paticulele de sol (evacuarea prin apă) nu sunt luate în calcul în model. În acest caz: 

 

în care: t = numărul de zile între tratament şi fenomenul de intrare prin spălare zile; 

Kd = coeficientul normal de absorbţie cm3g-1; 
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Primul termen al ecuaţiei (12), corespunde cu ecuaţia (1) şi descrie partea de “toxic” ajunsă 

în sol. Al doilea termen calculează degradarea substanţei active dintre aplicare şi fenomenul de 

scurgere, iar al treilea termen calculează cantitatea de substanţă activă în faza dizolvată. 

Coeficientul normal de absorbţie se calculează prin folosirea ecuaţiei de regresie a lui 

Sabljic A. şi colab. (1995), conform formulei de mai jos: 

 

unde: COC = conținutul de carbon organic din sol; 

logPow = coeficientul de repartiție (distribuție) al substanței active în n-octanol-apă. 

 

Influența intensității spălării generată de pantă (înclinarea pantei) pe suprafețele agricole este 

calculată după Beinat E. și van den Berg R. (1996) pentru înclinații sub 20%. Se utilizează o ecuație 

simplă de tipul: 

(14)   jk = 0,02153 × l� + 0,001423 × l�  

în care: SL = înclinarea pantei suprafeței agricole %; la o înclinare peste 20%, factorul FS devine 

constant la valoarea „1”. 

 În modelul SYNOPS reținem, în final, că fenomenul de spălare este tamponat, în efectul lui, 

de densitatea, bogăția vegetației la suprafața apei, după următoarea formulă: 

(15)   jQ = 0,83nQ 

Wb = lățimea benzii de vegetație m. 

  

DRENAJUL –  AL TREILEA FACTOR 

 

Pentru calcularea încărcării cu pesticide a apelor de suprafață prin drenarea apelor se 

apelează, pentru început, la rezultatele Proiectului HAIR, în cadrul căruia a fost elaborat un meta-

model denumit ,, Modelul Macro al ieșirilor (spălărilor) prin drenaj (Jarvis N.J, 1994). 

(16)  �IJi:o% = p(jV , +,&) 

Fw = cantitatea de toxic din sol (parte din doză), calculată în momentul fluxului generat de drenaj 

conform formulei (12) și care depinde de tipul de sol. 

 

Pentru a putea obține întreaga încărcătură a apelor de suprafață prin calcularea concentrației, 

este necesar ca mai întâi să stabilim forma geometrică a secțiunii transversale a corpului de apă. 

Pentru aceasta, pornim de la o secțiune trapezoidală cu un unghi de anrocament de 45. Pornind de 

la această ipoteză, putem lua în calcul următorul factor de recalculare pentru transformarea unei 

încărcări (poluare), măsurată în g/ha, într-o concentrație măsurată în mg/l:                
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(17)  #q = �,����×n
(n×"%"3) 

în care: tw = factor de transformare, recalculare mg l-1 / g ha-1; 

W = lățimea apei de suprafață m; 

D = adâmcimea apei de suprafață m. 

  

Reținem că în momentul efectuării tratamentului ,,efectul de derivă” acționează și el, însă 

dacă calculăm încărcătura apei prin scurgere la suprafață sau drenaj, aceasta se regăsește cu o 

întârziere de 3 zile (Δt = 3). De aceea este necesar ca pentru calculul concentrației de început să se 

facă o diferențiere clară între cele două procese. În aceste condiții: 

 

 Cderivă(0), Cscurgeri(t), Cdrenaj(t) = concentrațiile de început în apele de suprafață mg/l, 

generate de derivă, scurgeri la suprafață și drenaj. 

 Lderivă%, Lscurgeri%, Ldrenaj% = încărcările procentuale generate de derivă, conform formulelor 

(8) și (9), cea generată de scurgeri la suprafață conform formulei (9) și cea produsă de drenaj 

conform formulei (16). 

 A = doza de substanță activă a pesticidului [g/ha] 

  În cazul calculării, degradării în timp a concentrației, este absolut necesar a face diferența 

între apele curgătoare (curenți, râuri) și cele stătătoare (bălți, gropi etc.). Pentru apele curgătoare, 

SYNOPS consideră că într-o zi după poluare, prin schimbul în curentul de apă concentrația poate fi 

redusă la 0. Asta însemnă că numai o zi pot să apară concentrații diverse. 

 În apele stătătoare fenomenul degradării are loc după modelul solului. După o fază critică, 

provenită din cele 3 procese – derivă, scurgeri, drenaj –, curba devine una cumulată. 

 

 

 Rata de degradare (�) este simultan calculată după formula (4). Aici se folosește timpul de 

înjumătățire al substanței active în apă (DT50apă), precum și corectura corelației cu temperatura, 

conform formulei (5).  
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LIZIERA 

 

În Modelul SYNOPS liziera este poluată și încărcată cu pesticide exclusiv prin efectul de 

derivă. Calculul cantității de substanță ajunsă pe lizieră (Lbiotop%) se face utilizând formulele (7) și 

(8) din subcapitotul ape de suprafață. Diferența constă în faptul că constanta ,,W” reprezintă, în 

acest caz, lățimea lizierei, iar constanta ,,Xmin” reprezintă distanța de la ultima duză până la 

marginea lizierei. Pentru a nu deranja fauna utilă din biotop se va folosi o distribuție simplă a 

posibilitații (Tabelul 3). 

(22)   rQK���9(0) = M�c>�s�t%
��� X × Y$('uvăw xy&$) × #e × z 

 

în care: Ebiotop% = expoziția pe insecte în biotopul lizierei, generată de derivă [g per insectă]; 

Lbiotop% = poluarea, încărcarea biotopului lizieric prin fenomenul de derivă [%]; 

Pe(număr zile) = probabilitatea ca insectele să fie expuse. 

Număr zile = numărul de zile din an în care au loc tratamente cu substanțe active. 

tb = factor de transformare în expoziția insectelor [g per insectă / g ha-1]; 

A= doza aplicată de substanță activă [g/ha]. 
 

 Reținem că principalele insecte care sunt luate în considerare sunt albinele, dar și alte insecte 

care formează entomofauna utilă. 

 

Tabelul 3. Probabilitatea expunerii albinelor în biotopul lizierei 

De la ziua 1 32 60 75 91 106 121 136 152 167 182 197 213 228 244 259 274 289 305 335 

Până la ziua 31 59 74 90 105 120 135 151 166 181 196 212 227 243 258 273 288 304 334 365 

Probabilitate 
de expunere 

0 0 0 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1 1 1 0,9 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1 0 0 0 

 

EVALUAREA EXPUNERII CA RISC BIOLOGIC 

 

a) Evaluări separate pentru fiecare aplicare 

Există informații separate privind aplicarea fiecărei substanțe active, respectiv pesticid, în 

contextul tratamentelor de câmp, adeseori complexe, complicate. În aceste condiții luăm în 

considerare varianta unor evaluări pentru fiecare indicație a substanței active, fără interacțiuni între 

ele. Riscul acut pentru fiecare organism reprezentativ rezultă din următoarele ecuații: 
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abr_re = riscul biologic acut pentru râme; 

abr_w = riscul biologic acut pentru organismele de apă: (da) = purici de apă; (fi) = pești; (al) = alge. 

abr_bi = riscul biologic acut pentru albine; 

LC50re = concentrația letală 50% pentru râme [mg/kgsol]; 

LC50w = concentrația letală 50% pentru purici de apă (da), pești (fi) și alge (al) [mg/l]; 

LD50bi = doza letală 50% pentru albine [g per insectă]. 

Diferența în structura formulelor între organismele terestre și cele acvatice se explică prin 

aceea că valoarea maximă a concentrației în sol și biotopul lizieră este dată întotdeauna de 

concentrația de început, în timp ce pentru apele de suprafață, pe lângă derivă acționează și 

fenomenele de scurgere la suprafață și prin drenaj, care însă deplasează vârful de concentrație cu 

câteva zile mai târziu prin comparație cu concentrația de început. În cazul albinelor reținem că acest 

reprezentant al insectelor polenizatoare aduce mari servicii biotopului lizieră. Albina a fost special 

aleasă deoarece există suficiente date ecotoxicologice la nivel de laborator și în câmp pentru foarte 

numeroase substanțe active.  

 Pentru ca compartimentele sol și ape de suprafață să fie evaluate din punct de vedere al 

persistenței substanței active, modelul Synops calculează de asemenea indexul de risc, definit după 

cum urmează: 

 

în care: cbr_re = riscul cronic biologic pentru râme; 

cbr_w = riscul cronic biologic pentru organismele acvatice: purici de apă (da), pești (fi) și 

alge (al). 

     

b) Evaluarea bilanțieră pentru stropirile în câmpul de referință 

Cel mai mare avantaj al Modelului SYNOPS constă în faptul că permite evaluarea unui 

întreg sistem de stropiri. În consecință, pot fi evaluate mai multe stropiri cu aceeași substanță activă, 

dar și a mai multor substanțe active deodată sau în succesiune. 

În situația în care aceeași substanță activă se aplică succesiv de mai multe ori, este mai întâi 

necesar să parcurgem un pas intermediar, care calculează suplimentar concentrațiile în sol și în 

apele de suprafeță (stătătoare), după formulele următoare: 
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Csol(t,i)  = concentrația în substanță activă, atâta vreme cât aceasta există în sol [mg/kgsol]; 

Csol(t,i,j) = concentrația după un timp în care au fost efectuate ,,j” aplicații de substanțe active în sol, 

conform calculelor efectuate cu formula (3); j = 1...mi [mg/kgsol]; 

mi = numărul de aplicații ale substanței active în sistemul de stropire; 

Csuprafață apă(t,i) = concentrația substanței active în dinamica substanței active „i” în apele de 

suprafață [mg/l]; 

Csuprafață apă(t,i,j) = concentrația de substanță activă în dinamica timpului a substanței active după a 

„j” aplicație a acesteia ,,i” în apă, cum a fost calculată cu formula (21a); j = 1...mi [mg/l]; 

 Pornind de aici, riscul biologic acut în evaluarea bilanțieră poate fi definit astfel: 

 

LC50re(i), LC50w(i) și LD50bi (i) = concentrațiile letale 50%, respectiv doza letală 50% a substanței 

active (i) pentru organismul reprezentativ respectiv. 

 Cu alte cuvinte, substanța activă care exprimă cea mai mare relație de toxicitate determină 

riscul acut al întregului complex de stropiri, de tratament. 

 Altfel se întâmplă în cazul riscului biologic cronic, care în această variantă bilanțieră se 

calculează astfel: 

 

Ca urmare a divizării concentrației prin toxicitatea corespunzătoare a substanței active 

rezultă o curbă RISC – TIMP, care poate fi acumulată cu toate substanțele active. 

În final se calculează media integralelor suprafețelor acestor curbe cumulative pentru 365 

zile. După cum se vede în formulă, acestea se divid, se împart la cele 365 de zile. Se obțin valorile 

moderate în timp a sumelor relațiilor toxice expuse, exprimate. Mărimea riscului cronic al 

sistemului de tratament este dată, deci, de numărul de substanțe active aplicate și de toxicitatea și 

persistența acestora. 
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REZULTATE ALE APLICĂRII MODELULUI 

 

 Modelul SYNOPS folosește, în mod deosebit în Germania, la urmărirea dinamicii, a 

trendului în timp a riscului potențial în utilizarea mijloacelor de protecție a plantelor. Această temă, 

această problemă apare ca urmare a programului de reducere a pesticidelor de Backhaus G.F. și 

colab. (2005).        

 Reținem, însă, că acest trend, această dinamică efectuată de Programul SYNOPS, reprezintă 

un indicator parțial al așa-numitului INDEX PIX al protecției plantelor din Germania, care are 

scopul asigurării succesului programelor de monitorizare în dinamica timpului. În primul an 

programul ar trebui mai întâi să caracterizeze situația de pornire, stand-by-ul situației indexului, să 

se stabilească și să fie descrise valorile de bază. În anii următori se calculează dezvoltarea relativă a 

indicelui, pornind de la această bază. Pentru echilibrarea unor variații anuale, pentru alcătuirea bazei 

de referință în programul de reducție a pesticidelor se ia neapărat un interval de timp mai mare, de 

circa 4 ani. Pentru programul SYNOPS a fost ales intervalul 2000-2004.  

Ca informații directe privind aplicarea practică a PPP-urilor, dispunem de rezultatele 

sondajelor NEPTUN (Rossberg D. și colab., 2002; Rossberg D., 2003; Rossberg D., 2004), în care 

sondajele a fost efectuate: 

 pentru culturi de câmp în 1999-2000; 

 pentru pomi fructiferi în 2001 și 2004; 

 pentru viță de vie și livezi în 2003; 

 pentru sfeclă de zahăr și legume în 2005. 

O a doua șansă de informare este oferită de sistemul național privind livrările interne de 

substanțe active, respectiv PPP-uri (conform paragrafului 19 PflSchG., Germania). Acestea stau 

anual la dispoziție, dar permit numai o declarație indirectă asupra aplicațiilor reale care au fost 

utilizate ca urmare a unor proceduri estimative. Deoarece momentan pentru fiecare grupă de culturi 

există un număr redus de sondaje Neptun, s-a decis ca pentru evaluarea SYNOPS să fie utilizate în 

mod separat ambele surse de informare.   

 

Utilizarea datelor provenite din livrările interne de substanțe active 

Pentru a putea descrie status quo-ul programului de reducere au fost luate în considerare 

volumele de vânzări ale anilor 2002 și 2004. Se consideră începutul anului ca fiind în egală măsură 

începutul programului de reducție și, așa cum s-a spus mai sus, pentru evitarea variațiilor 

întâmplătoare se iau în considerare și alți ani – în acest caz 1987, 1991, 1994, 1998, care au fost 

atent utilizați în evaluare. În felul acesta devine posibilă descrierea trendului potențialului de risc 
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din momentul modificării corespunzătoare a legii de protecția plantelor din ianuarie 1986, până la 

începutul programului de reducție. 

În metodologie au fost preluate toate substanțele active care au fost vândute într-o cantitate 

minimă, ce ar fi putut influența trendul: 

 erbicide  5 tone, 

 fungicide  5 tone, 

 insecticide  1 tonă,  

la care se adaugă substanțe active cu o foarte redusă doză de aplicare, cum ar fi sulfonilureicele sau 

piretrinele de sinteză. Acestea permit stropirea unor suprafețe întinse cu doze mici. Pentru fiecare 

substanță activă au fost determinate indicațiile pentru care produsele au fost omologate. Este vorba 

de organisme dăunătoare, doze de aplicare și momente de aplicare. Pentru fiecare din acești 

indicatori a fost calculat, cu ajutorul modelului Synops, coeficientul de risc.  

Pentru fiecare aplicație (indicație) se fac evaluări, utilizându-se aceleași formule folosite în 

cazul condițiilor de aplicare – sol luto-nisipos cu 1,5% humus carbon, cu panta suprafață 23%. 

Alături de suprafață, la 1 m distanță este o groapă (bandă) lată de 1,5 m și 30 cm adâncime. La 3 

zile după aplicare cade o ploaie puternică, de 30 l/m2. Cifrele de risc calculate caracterizează, în 

consecință, potențialul de risc în condițiile cele mai rele, poate și pentru faptul că nu au fost luate în 

considerare niciun fel de calcule pentru ploaia care a căzut.  

Luând în considerare toate cele prezentate mai sus, au fost calculate în total 4699 indicații. 

În final, cifrele de risc au fost determinate și sintetizate în funcție de tipul de molecule – erbicide, 

fungicide, insecticide. Ce încărcătură conține fiecare indicație depinde de evaluarea fiecărei 

suprafețe pe care s-au efectuat tratamente. Calculele au fost efectuate după formulele care urmează: 

 

unde: APi = suprafața pe care s-a aplicat de „i” ori indicația substanței active în anul de referință 

[ha]; 

Vsubstanță activă = intrările de substanțe active în anul de referință [kg]; 

Ai = doza celor „i” aplicații de substanță activă, conform omologării în anul de referință 

[g/ha]; 

Fi = suprafața cultivată a speciei, pentru care tratamentele de „i” ori sunt omologate în anul de 

referință [1000 ha]; 

Pi = frecvența (probabilitatea) pătrunderii scopului aplicării (organismul dăunător) în 

indicațiile promise pentru cultură.  
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Urmează, pentru început, calcularea cantităților potențiale de substanțe active (potVi) 

necesare pentru realizarea celor „i” indicații care sunt necesare pentru Germania. Apoi, aceste 

cantități vor fi adăugate pentru determinarea părții relative a „i” (acțiunea i) din această cantitate 

totală necesară teoretic. Cu ajutorul acestui coeficient secvențial și ținând cont de cantitățile de 

pesticide intrate în sistem, ca și de dozele aplicate, se evaluează suprafața ce va fi tratată a „i”-a 

oară. 

Un rol cheie în această procedură în reprezintă frecvența, respectiv probabilitatea (Pi) cu 

ajutorul căreia indicațiile privind controlul organismelor dăunătoare sau, în general, scopul aplicării 

substanțelor în culturi este bine precizat, tratamentele se fac în afara riscului. Această frecvență a 

fost extrasă din sondajele Neptun, completată prin chestionarea experților și apoi validată. Ele 

reprezintă ani de-a rândul și în diferite regiuni, valorile medii ale organismelor dăunătoare. În 

Tabelul 4 sunt prezentate exemple realiste privind frecvența de aplicare a tratamentelor unora dintre 

organismele dăunătoare de bază la principalele culturi.  

 

Tabel 4. Exemplu privind aprecierea frevenței tratamentului la câteva boli ale plantelor 

Cultură Dăunător Frecvența tratamentului 
Grâu de toamnă Tratamente sămânță 1,00 
Grâu de toamnă Ruperea tulpinii 0,15 
Grâu de toamnă Făinare, Septoria nodorum, 

Septoria tritici 
0,70 

Grâu de toamnă Făinare, rugină brună, Septoria 

nodorum 
0,65 

Orz de toamnă Tratamente sămânță 1,00 
Orz de toamnă Făinare, R. secalis 0,52 
Orz de toamnă Pătarea frunzelor, piticire 0,47 
Secară de toamnă Tratamente sămânță 1,00 
Secară de toamnă Ruperea paiului 0,05 
Secară de toamnă Făinare, R. secalis 0,30 
Secară de toamnă Rugină brună 0,50 
Orz de primăvară Tratamente sămânță 1,00 
Orz de primăvară Făinare, pătare (R.secalis) 0,45 
Orz de primăvară Pătarea frunzelor, piticire 0,40 
Ovăz Tratamente sămânță 1,00 
Ovăz Făinare, plus cele de la orz 0,05 
Triticale Tratamente sămânță 1,00 
Triticale vezi grâu 0,15 
Triticale Septoria tritici 0,30 
Porumb Tratamente sămânță 1,00 
Cartof Phytophthora și altele 4,80 
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În Tabelul 5a sunt prezentați indicatorii de risc calculați și care reprezintă valorile medii ale 

indicatorilor tuturor substanțelor active relevante pentru anii 2002 și 2004. Acești indici de risc stau 

la baza determinării de început a programului de reducere a pesticidelor. Prin extrapolarea acestor 

indici de risc determinați în 2002/2004, cu circa 15 ani înapoi, prin anii 1987, se obțin modificările 

relative în fiecare grupă de risc încă de la începuturile reînnoirii legii de protecția plantelor a țării. 

 

Tabelul 5a. Evaluări 2002 și 2004 – valori medii măsurate ale indicilor de risc 

Grupa de 
produse 

n Râme Purici de apă Pești Alge Albine 

Risc acut 
Erbicide 652 0,00454 0,00371 0,00180 0,27079 0,00065 
Fungicide 600 0,00139 0,04144 0,05365 0,07715 0,00277 
Insecticide 303 0,00104 0,20489 0,18045 0,00253 0,08233 

Risc cronic 
Erbicide 652 0,00096 0,00149 0,00076 0,12685 - 
Fungicide 600 0,00028 0,01827 0,01723 0,01441 - 
Insecticide 303 0,00018 0,02933 0,02979 0,00060 - 

 

În Tabelul 5b sunt prezentați indicii respectivi de risc, luându-se în sens invers, ca bază de 

pornire anul 1987 (1987 = 100%). Pornind de aici se observă că în toate domeniile, valorile sunt cel 

puțin semnificativ reduse, cu excepția riscului acut pentru alge în cazul fungicidelor. În acest punct, 

dimensiunea valorilor medii ale anului 2002/2004 sunt cu 12% mai mari decât în 1987. 

 

Tabelul 5b. Comparația indicilor de risc din 2002 și 2004 cu cei din 1987 (martor 1987 = 100%) 

Grupa de 
produse 

Râme Purici de apă Pești Alge Albine 

Risc acut % 
Erbicide 40 45 45 59 37 
Fungicide 61 62 79 112 58 
Insecticide 6 7 37 7 12 

Risc cronic % 
Erbicide 32 47 50 64 - 
Fungicide 76 60 76 53 - 
Insecticide 15 14 86 5 - 
 

Modelul trendului riscului erbicidelor începând cu anul 1987 și până în 2004 

 

Volumul de lucrări este atât de mare încât ne-au permis să efectuăm o sinteză prin reducerea 

la maxim a câtorva indici de risc, calculați de noi după datele prezentate de Gutsche V. și 

Strassemeyer J. (2007), care au stat apoi la baza tuturor studiilor de modelare. 
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Se vor lua ca măsură toate cele 4 categorii de animale reprezentative pentru mediu – râme 

pentru sol, pești și purici (Daphnia) pentru ape și albine pentru ecosistemul agricol. Acolo unde 

diferența între organismele reprezentative este nesemnificativă se va trasa o singură curbă atât 

pentru riscul acut, cât și pentru cel cronic. 

 

 

Fig. 4. Dinamica trendului riscului acut la erbicide în Germania, în perioada 1987-2004 (prelucrare 

după Gutsche V. și Strassemeyer J.,2007) 

  

Datele arată clar că potențialul de risc acut al erbicidelor a crescut continuu pentru alge până 

în anul 1994 (25%), după care se reduce accentuat și continuu până în 2004, când rămâne a cincea 

parte din ceea ce a fost în 1994. Ceilalți reprezentanți ai mediului (râmele, peștii, puricii, albinele) 

au variat nesemnificativ în această dinamică, tendința pe interval fiind una de , la de 100% în 1987, 

la puțin sub 50% în 2004. Trendul riscului cronic al erbicidelor are un comportament asemănător 

celui din Fig. 5. 
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Fig. 5. Dinamica indicelui de risc cronic pentru pesticide, în perioada 1987-2004 (prelucrare după 

Gutsche V. și Strassemeyer J.,2007) 

 

Riscul cronic pentru pesticide se aseamănă cu riscul acut, cu precizarea că dimensiunile lui 

relative, mai ales în perioada 1988-1998, sunt mult superioare ca dimensiuni relative, mai ales la 

alge. Algele, ca reprezentant al mediului umed (ape), manifestă sensibilități semnificative generate 

de riscul aplicării erbicidelor (fenomen normal pentru că majoritatea erbicidelor sunt inhibitori ai 

fotosintezei). 

Ceilalți reprezentanți ai mediului acvatic, peștii și puricii, și-au redus riscul pe perioada 

1984-1999 cu peste 50%, după care a rămas constant până în 2004. Putem trage concluzia că riscul 

general de erbicide reprezentanților mediului s-a redus pe perioada 1994-2004, mai ales la alge, 

acestea devenind mult mai prietenoase cu mediul încojurător datorită măsurilor luate în selectarea 

moleculelor, dar și a măsurilor deosebite luate în zona controlului administrării produselor în câmp. 

Subliniem și realitatea reieșită din cercetare, cum că eliminarea bifenoxului din paleta de 

erbicide care se aplică elimină complet problemele de risc aduse de erbicide algelor din mediul 

acvatic. În această situație, intervalul de închidere al riscului acut se situează între 50-100% în 

intervalul 1990-1998 și se aliniază la 50% până în 2004. 
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Dinamica riscului generat de fungicide în perioada 1987-2004 

 

În Fig. 6a și 6b este prezentat trendul care exprimă riscul adus de fungicele substanțe active. 

Este vizibilă în primul rând creșterea riscului acut pentru alge, mai ales în anii 2002 și 2004, care a 

atins un nivel superior anului de bază (1987) – cu 20% mai mare. Pentru celelalte cazuri, valorile 

relativ ridicate pentru riscul cronic pentru puricii de apă și riscul cronic pentru pește descresc 

semnificativ. Analiza valorilor medii la nivel de fermă (LN) scoate în evidență faptul că primul 

efect este generat de substanța spiroxamină. 

În anul 2002, pentru prima dată introdusă în țară, cantitatea de 240.859 tone pentru ca în 

2004 cantitatea utilizată să fie dublă (434.332 tone). Or, specialiștii germani consideră că 

spiroxamina deține un potențial de risc ridicat pentru alge, care însă ar putea fi redus prin mărirea 

distanței până la apă la 20 m (distanța de la ultima duză). 

 

 
Fig. 6a. Riscul acut cauzat de fungicide mai multor tipuri de organisme în perioada 1987-2004 

 

 

Fig. 6b. Indicele riscului cronic cauzat de fungicide mai multor tipuri de organisme în perioada 

1987-2004 
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Fig. 6c. Dinamica indicilor riscului acut cauzat de fungicide, fără hidroxid de cupru și spiroxamină, 

mai multor tipuri de organisme în perioada 1987-2004 

 

A doua situație critică reieșită din cele două figuri este legată de substanța activă denumită 

hidroxid de cupru. În 1987 aceasta nu a fost vândută pe teritoriul Germaniei, dar în 1994 au fost 

utilizate deja 15.787 tone, cu consecințe de creștere a riscului pentru puricii de apă. Hidroxidul de 

cupru deține un mare potențial de risc pentru puricii de apă atunci când se aplică în plantațiile de 

pomi cu distanța până la luciul de apă de 20 m. 

Dacă cele două substanțe active se elimină din tratamente, observațiile de risc generate de 

ele la alge și purici dispar în întregime, așa cum se observă din Fig. 6c. 

 

Evoluția dinamică a indicilor de risc în cazul utilizării pesticidelor pe perioada 1987-2004 

 

Dinamica pe perioada studiată a potențialului de risc pentru insecticide în spațiul național 

german este prezentat în Fig. 7a și 7b. Atât în zona potențialului de risc acut, cât și în cea de risc 

cronic, se constată în dinamică pentru aproape toate organismele testate o reducere clară și 

semnificativă.  

La organismele terestre, la puricii de apă și la alge se constată o reducere a indicatorilor cu 

circa 90%. În cazul riscului cronic la pești nu se poate constata un trend clar al scăderii (Fig. 5b). 

Este de constatat, de asemenea, în cazul zonei acute a riscului, un ușor vârf în 1991 pentru pești și 

un vârf similar pentru râme în cazul zonei de risc cronic. Vinovate de aceste vârfuri periculoase sunt 

considerate a fi substanțele active Lindan și Endosulfan, care din fericire din anul 1994 nu au mai 

fost aplicate. Dacă efectul acestor substanțe a fost eliminat pentru 1987 și 1991, din valorile medii, 

atunci rezultă o nouă dinamică în permanentă scădere, care este prezentată în Fig. 7c.  
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Fig. 7a. Dinamica indicilor de risc acut generată de insecticide în spațiul german în perioada 1987-

2004, pentru principalele organisme reprezentative 
 

 
Fig. 7b. Dinamica indicilor de risc cronic generată de insecticide în spațiul german în perioada 

1987-2004, pentru principalele organisme reprezentative 
 

 
Fig. 7c. Dinamica indicatorilor riscului cronic la râme și pești, fără Lindan și Endosulfan, în 

perioada 1987-2004 
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Înainte de a efectua o sinteză a prezentărilor de mai sus este necesar să subliniem că 

cercetătorii germani monitorizați de noi, pe lângă  indicatorii de risc calculați prin volumul 

vânzărilor și evaluarea aplicației (SYNOPS), au calculat și indicatorii de risc reieșiți prin sondajele 

Neptun, sondaje efectuate direct în câmp. A reieșit că aceștia din urmă, calculați pe 72.455 seturi de 

date, sunt inferiori cu 30-50% celor obținuți prin SYNOPS. 

Variabilitatea produselor, a factorilor de aplicare și a metodologiilor își spune cuvântul. 

 

SINTEZĂ ȘI DISCUȚII 

 

Modelul de evaluare SYNOPS ne pune la dispunere un indicator care poate fi folosit la 

diferite niveluri pentru a calcula si evalua potențialele de risc care pot apărea atunci când se aplică 

diferite produse de protecția plantelor. Prioritar, modelul este destinat analizei riscurilor de mediu 

dar foarte frecvent poate fi lărgit și spre alte destinații. Un proiect interesant, care folosește acest 

model este Proiectul UE HAIR (Harmonised environmental Indicators for pesticide Risk), care 

printre altele se ocupă de efectul aplicării pesticidelor asupra sănătății oamenilor. 

Structura modelului corespunde solicitărilor OECD (OECD, 1997), conform căreia un 

indicator de risc venit din utilizarea unui produs de protecție a plantelor, conține informații asupra 

proprietăților, însușirilor interne ale produsului, însușiri care de fapt stau la baza creării informației 

în model. 

Modelul SYNOPS este în măsură să proceseze date foarte detaliate. Folosirea lui la nivel 

național, așa cum s-a întâmplat în această lucrare, pierde în mod firesc, natural, efectul detaliilor, 

îndeosebi cele legate de condițiile de aplicare. Acceptând acest lucru, indicatorul global obținut este 

suficient de robust, dar permite o sinteză a comportamentului grupelor de pesticide în dinamica 

aplicării lor în timp asupra componentei MEDIU, în ansamblul ei. Pe fond, însă, aceste cifre relative 

ale indicatorului exprimă o dinamică medie concentrată, alcătuită din indicatorii individuali ai 

organismelor testate în raport cu mediul lor de viață: râme – sol; pești, purici și alge – apă; albine – 

biotopul lizieră.  

Pentru început, în Fig. 8a, 8b și 8c este prezentată dinamica riscului acut al erbicidelor, 

calculată în medie și pe două dintre principalele secvențe de mediu, cele mai sensibile – mediul 

terestru și cel acvatic. Dinamica este calculată pentru 17 ani (1987-2004).  
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Fig. 8a. Riscul acut generat de erbicide, în perioada 1987-2004, în Germania 

 

 

Fig. 8b. Riscul acut generat de fungicide, în perioada 1987-2004, în Germania 
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Fig. 8c. Riscul acut generat de insecticide, în perioada 1987-2004, în Germania 

 

În celelalte trei grafice (Fig. 8d, 8e și 8f) sunt calculați aceiași indicatori, dar pentru riscul 

cronic. Este interpretat, deci, efectul celor trei categorii de substanțe active pentru media 

organismelor reprezentative.  

 

 

Fig. 8d. Riscul cronic generat de erbicide, în perioada 1987-2004, în Germania 
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Fig. 8e. Riscul cronic generat de fungicide, în perioada 1987-2004, în Germania 

 

 

Fig. 8f. Riscul cronic generat de insecticide, în perioada 1987-2004, în Germania 

 

 

CONCLUZII FINALE 

 

1. Toate dinamicile, comprimate pe media discutată mai sus, indică o scădere clară a 

potențialului de risc în cei 17 ani analizați. Cea mai clară scădere se înregistrează la 

insecticide, urmată de erbicide și, în final, de fungicide. Dacă se compară aceste curbe (câte 

două de fiecare) cu a treia, care reprezintă trendul aplicării pe suprafețele agricole (medie 
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fermă), devine clar că acesta, până în 1994 s-a redus cu 50-60% din valoarea lui în 1987. 

După aceea, valorile nu mai scad. 

2. Este interesat de reținut că: 

a. În ultimii zece ani nu a existat nicio modificare în domeniul utilizării produselor. 

Cu toate acestea a continuat să existe o ușoară reducere a potențialelor de risc a 

diferitelor substanțe active în majoritatea domeniilor (mediilor); 

b. Cea mai mică reducere de risc o întâlnim, totuși, la fungicide; 

c. Sunt de remarcat și diferențele între indicii de risc calculați cu ajutorul sondajelor 

Neptun și estimările obținute din aplicații. Ele sunt date de dozele diferite pe care 

agricultorii le aplică. În general, agricultorii reduc dozele aplicate la erbicide și 

insecticide sub cele omologate, dar le mențin la nivelul dozelor omologate pe 

fungicide. 

3. Indicatorii de risc sunt cu siguranță influențați de toți factorii implicați în strategiile de 

aplicare. Am dori să explicăm acest lucru cu modul în care distanța de la ultima duză la 

marginea apei poate influența riscul diferitelor organisme acvatice și, în general, riscul de 

mediu (Tabelul 6).  

 

Tabelul 6. Comparație a indicilor de risc la organismele acvatice, testate în condițiile evaluării 

aplicațiilor 2002/2004, cu și fără luarea în considerare a distanței de protecție 

 
Maxim, fără 

distanță 
(1-3 m) 

Maxim, cu 
distanță 
(20 m) 

Valori 
medii, fără 

distanță 

Valori 
medii, cu 
distanță 

Abateri 
standard, 

fără distanță 

Abateri 
standard, cu 

distanță 
Erbicide 

Purici de apă 1,114 0,438 0,00371 0,00039 0,074 0,025 
Pești 0,162 0,063 0,00180 0,00017 0,016 0,003 
Alge 61,116 5,554 0,27079 0,02529 6,414 0,534 

Fungicide 
Purici de apă 39,627 2,320 0,04144 0,00257 3,240 0,189 

Pești 20,856 1,221 0,05363 0,00159 1,730 0,100 
Alge 8,870 0,849 0,07715 0,00590 0,583 0,046 

Insecticide 
Purici de apă 116,817 7,637 0,20489 0,02125 14,090 0,981 

Pești 14,242 1,866 0,18045 0,01512 2,197 0,152 
Alge 0,213 0,012 0,00253 0,00015 0,032 0,001 

 

Riscul maxim cauzat la alge de către erbicide este de 61,12 fără bandă de protecție și de 5,55 

cu bandă de protecție de 20 m. Simpla prezență a benzii reduce de 11 ori indicatorul de risc 

potențial. La puricii de apă și pește, atât fungicidele, cât și insecticidele, aduc riscuri foarte 

mari dacă distanța de 20 m nu se păstrează, și anume de peste 17 ori la purici și tot de peste 
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17 ori la pești, în condițiile aplicării fungicidelor. Cauza – bifenoxul în cazul erbicidelor și 

hidroxidul de cupru în cazul fungicidelor. 

În cazul insecticidelor, lipsa distanței mărește riscul de peste 15 ori, iar la pește de peste 7,5 

ori. Riscul ridicat al insecticidelor este corelat cu aplicarea carbosulfanului la hamei. În acest 

caz, distanța până la luciul de apă ar trebui mărită la 100 m. 

4. Modelul Synops poate răspunde încă și la alte probleme pentru care variabilitatea în spațiu a 

riscului de mediu potențial pentru mijloacele de protecția plantelor nu numai în Germania, ci 

și în toată Europa. 
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