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1. Βραζιλία: μεγάλος εισαγωγεύς αγροτικών φυτοφαρμάκων 
παγκοσμίως 

 
Η Βραζιλία αποτελεί μία χώρα που εισάγει από τις μεγαλύτερες ποσότητες αγροτικών 
φυτοφαρμάκων παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ένωσης βιομηχανιών 
προϊόντων φυτικής άμυνας SINDIVEG (O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 
Defesa Vegetal (https://sindiveg.org.br), οι πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων στη Βραζιλία 
αντιστοιχούν στο 18,5% των σχετικών πωλήσεων παγκοσμίως. Επιπλέον, η Βραζιλία είναι από 
τους μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως, αφου διαθέτει περίπου 
300 εκ. καλλιεργήσιμα εκτάρια γης ετησίως και ως εκ τούτου η χρήση φυτοφαρμάκων είναι 
απαραίτητη. 

Τα τελευταία χρόνια η Βραζιλία έχει μειώσει σημαντικά την γραφειοκρατία της όσον αφορά την 
εγγραφή/καταχώριση φυτοφαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα, στις 22 Ιουλίου 2019, το Υπουργείο 
Γεωργίας της Βραζιλίας, ενέκρινε την καταχώριση ακόμη 57 φυτοφαρμάκων, ανεβάζοντας τον 
αριθμό αυτών συνολικά σε 3821. 

Σύστημα Mercosul 

Δασμολογική κατηγορία 3808 

Εντομοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, αναστολείς βλάστησης και ρυθμιστές 
ανάπτυξης φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που διατίθενται για λιανική πώληση ή 
ως παρασκευάσματα ή είδη, π.χ. ταινίες επεξεργασμένες με θείο, φυτίλια/ κεριά, και χαρτί 
μύγας. 

2. Παραγωγή-Εισαγωγές/Εξαγωγές 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του βραζιλιάνικου Ινστιτούτου για το περιβάλλον ΙΒΑΜΑ 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis, 
https://www.gov.br/ibama/pt-br) , η βραζιλιάνικη γεωργία χρησιμοποίησε 539,9 χιλιάδες τόνους 
φυτοφαρμάκων το 20172, αξίας 8,8 δισ. δολαρίων. 
 
Η παραγωγή φυτροφαρμάκων και συναφών προϊόντων χρησιμοποιούνται σε μεγάλης κλίμακας 
σοδειές, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των γαιών. Παρά τους προβληματισμούς 
που υφίστανται σχετικά με την επικινδυνότητά τους για την ανθρώπινη υγεία, τα φυτοφάρμακα 
χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη Βραζιλία προκειμένου προστατευθούν οι καλλιέργειες και 
βελτιοποιηθούν οι αποδόσεις των καλλιεργειών. 
 
Κατά το IBAMA, η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυτοφαρμάκων στον κόσμο σε 
απόλυτους αριθμούς.  Χάνει την πρωτιά μόνο από την Ιαπωνία, Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
Η.Π.Α., όταν λαμβάνονται υπόψη δύο μεταβλητές: η ποσότητα των παραγόμενων τροφίμων και 
                                                             

1 βλ. https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/mais-57-agrotoxicos-sao-liberados-no-brasil.shtml 
2 Εισέτι δεν έχουν δημοσιευθεί πιο πρόσφτα στατιστικά στοιχεία. 

https://sindiveg.org.br/
https://www.gov.br/ibama/pt-br
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/mais-57-agrotoxicos-sao-liberados-no-brasil.shtml
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η έκταση της καλλιεργήσιμης γης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις μεταβλητές, η χρησιμοποίηση 
φυτοφαρμάκων από τη Βραζιλία είναι αναλογικά μικρότερη. 

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την Εθνική ένωση φυτικής παραγωγής (ANDEF), αν και ο 
έλεγχος των παρασίτων στην τροπική γεωργία απαιτεί μεγαλύτερη χρήση αγροχημικών, η 
κατανάλωση στη Βραζιλία είναι μικρότερη από αυτήν που παρατηρείται σε πολλές άλλες χώρες. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας (F.A.O.), η Βραζιλία βρίσκεται 
στην 7η θέση στη χρήση φυτοφαρμάκων ανά καλλιεργούμενη περιοχή, μετά την Ιαπωνία, Νότια 
Κορέα, Γερμανία, Γαλλία,  Ιταλία και  Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Πίνακας 1: Εισαγωγές/εξαγωγές Βραζιλίας φυτοφαρμάκων σε σύνολο καθώς και σε σχέση με την 
Ε.Ε. (2019) (σε χιλιάδες δολάρια) 

Δασμολογική 
κατηγορία 3808 

Εμπορικός 
εταίρος 

Βραζιλιάνικες 
εισαγωγές 

Βραζιλιάνικες 
εξαγωγές 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

 Κόσμος 4.799.008.460 590.497.516 -4.208.510.944 

  Ε.Ε. 938.316.645 5.159.410 -933.157.235 

Λοιποί 3.860.691.815 585.348.106 -3.275.343.709 

 Σύνολο 4.799.008.460 590.497.516 -4.208.510.944 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

 
Όπως φαίνεται και από των ανωτέρω πίνακα, η Βραζιλία εκτός από μεγάλος παραγωγός 
φυτοφαρμάκων είναι και μεγάλος εισαγωγέας. 
Ως εκ τούτου, το 2019 η Βραζιλία κατέγραψε σχετικές εισαγωγές αξίας 4.799.008.460 δολαρίων, 
ενώ οι εξαγωγές της άγγιξαν τα 590.797.516 δολάρια. Το εμπορικό της έλλειμμα έφτασε τα 
4.208.510.944 δολάρια. 
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Γράφημα 1: Εμπορικό ισοζύγιο Βραζιλίας αναφορικά με δασμολογική κατηγορία 3808 

          
 Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

Πίνακας 2: Οι σημαντικότεροι προμηθευτές της Βραζιλίας σε φυτοφάρμακα (σε χιλιάδες δολάρια),        
Δασμολογική κατηγορία 3808 

Η.Π.Α. 923.107.365 
 

19,2% 

Kίνα 600.908.912 
 

12,5% 

Ινδία  411.427.018 
 

8,57% 

Ισραήλ 273.028.484 
 

5,7% 

Γαλλία 310.281.538 
 

6,5% 

Bέλγιο 130.698.880 
 

2,7% 

Γερμανία 143.779.087 
 

3% 

Σιγκαπούρη 115.561.576 2,4% 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου Βραζιλίας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 
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3. Πρόσβαση στη σχετική αγορά 
 

Οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στη σχετική αγορά περιλαμβάνουν την πληρωμή 
εισαγωγικών δασμών & εισαγωγικών φόρων, καθώς και εκπλήρωση υγειονομικών καθώς και  
σχετικών απαιτήσεων συσκευασίας. Οι προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζονται τόσο στο στάδιο 
πριν την αποστολή των προϊόντων, όσο και μετά. 

Τρεις ομοσπονδιακές βραζιλιάνικες Αρχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εισαγωγή των 
φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία: 

 VIGIAGRO (https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria) 
Υπηρεσία του βραζιλιάνικου Υπουργείου Γεωργίας & Αλιείας  οποία είναι υπεύθυνη για 
την επιθεώρηση και έλεγχο των διεθνών εμπορικών επιχειρήσεων αγροτικού 
ενδιαφέροντος. 

 Το βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (IBAMA) (https://www.gov.br/ibama/pt-
br)  
Ομοσπονδιακή υπηρεσία που διέπεται από τον νόμο 7735/1989, εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βραζιλίας και διενεργεί την περιβαλλοντική ανάλυση των 
φυτοφαρμάκων. 
 

 Η βραζιλιάνικη ρυθμιστική υπηρεσία “Anvisa”  (http://portal.anvisa.gov.br) 
Εποπτεύεται  από το Υπουργείο Υγείας. Η Αnvisa αποτελεί μέρος του βραζιλιάνικου 
συστήματος υγείας (SUS). Πρωταρχική της αποστολή είναι η προστασία της δημόσιας 
υγείας διά της αξιολόγησης των δεδομένων ασφάλειας τροφίμων. 

3.1  Εισαγωγικοί δασμοί και φορολογία 
 
Τα εισαγόμενα σχετικά προϊόντα υπάγονται στους ακόλουθους δασμούς: 

 Εισαγωγικός δασμός ΙΙ.  

O σχετικός εισαγωγικός δασμός βασίζεται στο κοινό εξωτερικό δασμολόγιο της Mercocul 
(TEC). O γενικός εισαγωγικός δασμός που διέπει την εισαγωγή των φυτοφαρμάκων 
είναι 14%-πλην ορισμένων εξαιρέσεων3. 

 Φόρος στα βιομηχανικά προϊόντα-IPI.  

Επιβάλλεται στα βιομηχανικά προϊόντα. Υπολογίζεται με βάση την εφαρμογή του φόρου 
της τελωνειακής αξίας του αγαθού συν τον εισαγωγικό δασμό.  

 
                                                             

3 Για τις εξής δασμολογικές κατηγορίες υφίσταται 0% δασμός:  3808.69.90; 3803.91.91; 3808.91.99.  Για την δασμολογική 
κατηγορία: 3808.91.95  2% δασμός., για τις εξής: 3808.59.25; 3806.62.90; 3808.93.28; 3808.93.33; 3808.94.29; 3808.99.93; 
3808.99.95; 3808.99.96; 3808.99.99 8% δασμός. 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria
https://www.gov.br/ibama/pt-br
https://www.gov.br/ibama/pt-br
http://portal.anvisa.gov.br/
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 Συνδρομή σε κοινωνικά προγράμματα PIS/PASEP & Cofins.  

Eίναι 2,10% και 9,65% αντίστοιχα και υπολογίζεται επί της τελωνειακής αξίας του 
προϊόντος. 

 Eπιπρόσθετη επιβάρυνση για την υποστήριξη της ανάπτυξης του εμποριλκού 
ναυτικού AFRMM.  

 Υπολογίζεται στο 25% της αξίας του διεθνούς ναύλου. 

 Φόρος επί της διακίνισης των αγαθών και υπηρεσιών, ΙCMS.  

Κάθε μία από τις 26 πολιτείες της Ομοσπονδίας καθώς και η ομοσπονδιακή περιοχή 
(Μπραζίλια), διαθέτουν την δικιά τους νομοθεσία επί του συγκεκριμένου φόρου. Για 
παράδειγμα ο φόρος ICMS στις πολιτείες Sao Paulo, Minas Gerais και Baia είναι 18%. 

 

Σημειώνεται πως στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας/Διεύθυνση Ομοσπονδιακών 
Εσόδων στη θέση http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/BuscaNCM.jsp μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μία εικονική αναζήτηση επιβολής φόρων επί των ανωτέρω δασμολογικών 
κατηγοριών.  

3.2  Άδεια εισαγωγής 
 
Πλέον των σχετικών εγγράφων εισαγωγής, οι εν δυνάμει εισαγωγείς θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την οδηγία του βραζιλιάνικου Υπουργείου Γεωργίας & Αλιείας 39/17 (MAPA 
39/2017, (https://apps.agr.br/instrucao-normativa-no-39-de-27-de-novembro-de-2017). Όταν οι 
συναφείς διαδικασίες ολοκληρωθούν, χορηγείται μία άδεια εισαγωγής μέσω του SISCOMEX 
ηλεκτρονικού συστήματος. 
 
Σημειώνεται πως οι εισαγωγείς φυτοφαρμάκων, θα πρέπει να αιτηθούν εκ των προτέρων την 
άδεια εισαγωγής τους στη Βραζιλία, διά σχετικής καταχώρισης που πραγματοποιείται στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας &  Τροφίμων της Βραζιλίας. 
 

3.3  Υγειονομικές & φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις 
 
Οι τρεις ρυθμιστικές αρχές τροφίμων στη Βραζιλία είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
&  Τροφίμων (ΜΑPA), το Βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (IBAMA), καθώς και η Εθνική 
υπηρεσία προστασίας της υγείας (Anvisa). 
Kάθε μία από αυτές τις αρχές πραγματοποιεί μία ανεξάρτητη αξιολόγηση του προϊόντος που 
πρόκειται να εισαχθεί στη χώρα.  
 
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας &  Τροφίμων αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην 
αγροτική παραγωγή, ενώ είναι και υπεύθυνο για τη διαχείριση του μητρώου φυτοφαρμάκων στη 
Βραζιλία. 

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/BuscaNCM.jsp
https://apps.agr.br/instrucao-normativa-no-39-de-27-de-novembro-de-2017
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Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (IBAMA) είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενός περιβαλλοντικού 
φακέλου που θα αξιολογήσει το φυτοφάρμακο, ενώ Anvisa είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία 
του αντίστοιχου τοξικολογικού φακέλλου. 
 
Προκειμένου δε να καταχωρηθεί ένα φυτοφάρμακο στη Βραζιλία, ο εισαγωγέας θα πρέπει να 
υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα στην Αnvisa, όπως αυτά προβλέπονται 
από το παράρτημα ΙΙ, του διατάγματος 4, 074/2020 της προαναφερθείσας αρχής. 
 
Με βάση την ανάλυση των καταλοίπων που προέρχονται από τα φυτοφάρμακα, η ANVISA 
καθορίζει το μέγιστο όριο καταλοίπων (MRL).  
Σύμφωνα δε με το νόμο 7.802/1989, απαγορεύεται η καταχώριση φυτοφαρμάκων για τις εξής 
περιπτώσεις: 
 
α) φυτοφάρμακα για τα οποία η Βραζιλία δεν διαθέτει μέθοδο για την εξάλειψη διαφόρων 
συστατικών στοιχείων ή για την αποτροπή των υπολειμμάτων που προκαλούν κινδύνους για το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.  
 
β) φυτοφάρμακα για τα οποία δεν υπάρχει αποτελεσματικό αντίδοτο ή θεραπεία στη Βραζιλία. 
  
γ) φυτοφάρμακα που έχουν τερατογόνα, καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα χαρακτηριστικά.  
 
δ) φυτοφάρμακα που προκαλούν ορμονικές διαταραχές ή βλάβη στο αναπαραγωγικό σύστημα. 
 
ε) φυτοφάρμακα που είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. 
 
στ) φυτοφάρμακα που προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον. 
 

3.4 . Απαιτήσεις σήμανσης (labelling) 
 
Η νομοθεσία περί σήμανσης των φυτοφαρμάκων διέπεται από τους νόμους 7.802/1989 και 
9.974/2000. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 9.947/2000, η σήμανση θα πρέπει να 
εμπεριέχει τις ακόλουθες πληροφορίες (στα πορτογαλικά): 
 
Ι.Ταυτοποίηση προϊόντος, που περιλαμβάνει: 
 
α) το όνομα του προϊόντος. 
 
β) το όνομα και το ποσοστό κάθε δραστικού συστατικού,  καθώς και το συνολικό ποσοστό των      
    αδρανών συστατικών. 
 
γ) την ποσότητα φυτοφαρμάκων ή συστατικών που περιέχονται στη συσκευασία. 
 
δ) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του εισαγωγέα. 
 
ε) τον αριθμό καταχώρισης του προϊόντος και της εταιρείας ή του εισαγωγέα. 
 
στ) τον αριθμό παρτίδας. 
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ζ) την περίληψη των κύριων χρήσεων του προϊόντος. 
 
η) την τοξικολογική ταξινόμηση του προϊόντος. 
 
II. Οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνουν: 
 
α) ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
 
β) διάστημα πριν από τη συγκομιδή. 
 
γ) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης. 
 
δ) πληροφορίες σχετικά με τον τελικό χώρο απόρριψης των περιεκτών του φυροφαρμάκου. 
 
ε) πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες τριπλής πλύσης ή ισοδύναμη τεχνολογία, διαδικασίες 
επιστροφής, προορισμού, μεταφοράς, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και απόρριψης 
των κενών δοχείων,  καθώς και πληροφορίες σχετκά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που 
προέρχονται από την ακατάλληλη χρήση των δοχείων. 
 
  
III. Πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους, όπως: 
 
α) τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το 
περιβάλλον. 
 
β) προφυλάξεις για την αποφυγή βλάβης σε άτομα που χειρίζονται τα προϊόντα, καθώς και σε 
τρίτους, κατοικίδια ζώα, πανίδα, χλωρίδα και περιβάλλον. 
 
γ) τυποποιημένα σύμβολα κινδύνου και προειδοποιητικές φράσεις, σύμφωνα με την 
τοξικολογική ταξινόμηση του προϊόντος. 
 
δ) οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος. 
 
Επισημαίνεται πως στις 23 Ιουλίου 2019, η Αnvisa ενέκρινε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 
φυτοφάρμακα. Ανάμεσα σε άλλες αλλαγές, η εν λόγω Υπηρεσία  επικαιροποίησε τα κριτήρια για 
την ταξινόμηση των φυτοφαρμάκων-συμπεριλαμβανομένων των προυποθέσεων σήμανσης των 
προϊόντων. Σύμφωνα με την ANVISA, η επαναταξινόμηση υιοθετεί τις οδηγίες του Παγκόσμιου 
Εναρμονισμένου Συστήματος Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών (GHS).  
Οι νέοι κανόνες αναμένεται να διευκολύνουν τον εντοπισμό κινδύνων που σχετίζονται με τη 
χρήση διαφορετικών κατηγοριών φυτοφαρμάκων. 
 
Ως εκ τούτου, οι κατηγορίες τοξικολογικής ταξινόμησης επεκτάθηκαν από τέσσερις σε πέντε, 
επιπλέον της συμπερίληψης μιας κατηγορίας «μη ταξινομημένης», η οποία ισχύει για προϊόντα 
με πολύ χαμηλή εν δυνάμει επικινδυνότητα. 
Ένα χρωματιστό διάγραμμα συμβάλλει στον εντοπισμό των κινδύνων. Η ταξινόμηση της 
τοξικότητας δύναται να ανευρεθεί ανά κατηγορία και με ένα αναγνωριστικό χρώμα ως εξής: 
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• Κατηγορία 1: Εξαιρετικά τοξικά προϊόντα- Κόκκινη ένδειξη. 
• Κατηγορία 2: Ιδιαίτερα τοξικό προϊόν-Κόκκινη ένδειξη. 
• Κατηγορία 3: Μέτρια τοξικό προϊόν-κίτρινη ένδειξη. 
• Κατηγορία 4: Πολύ μέτρια τοξικό προϊόν-μπλε ένδειξη. 
• Κατηγορία 5: Ιδιαίτερα μέτριο τοξικό προϊόν-μπλε ένδειξη. 
• Μη ταξινομημένο –πράσινη ένδειξη. 

 
 

 
 
      
Η τοξικολογική ταξινόμηση ενός προϊόντος μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τα συστατικά, 
ακαθαρσίες ή  συναφή προϊόντα. Για κάθε κατηγορία, η επικινδυνότητα συσχετίζεται με την 
περίπτωση επαφής του προϊόντος με το στόμα, δέρμα, και μύτη. 
 
Η ταξινόμηση των φυτοφαρμάκων πραγματοποείται ως εξής: 

• Εντομοκτόνα: χρησιμοποιούνται για την προστασία από φυτικά έντομα και παράσιτα. 

• Ζιζανιοκτόνα: χρησιμοποιούνται για την καταστροφή φυτών που θεωρούνται επιβλαβή για τις                   
φυτείες. 

• Βακτηριοκτόνα: χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση βακτηρίων που μπορούν να 
επηρεάσουν τις καλλιέργειες. 

• Μυκητοκτόνα: χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μυκήτων που αναπτύσσονται σε φυτείες. 
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4. Tα πλέον διαδεδομένα φυτοφάρμακα στη Βραζιλία 
 
Μεταξύ των πιο διαδεδομένων φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία είναι τα εξής: 
 
  Abamectina 

 
Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο κατηγορίας Ι που χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα όπως 
βαμβάκι, πατάτα, γαρύφαλο, χρυσάνθεμο, μπιζέλι, σύκο, φασόλι, μάνγκο, καρπούζι, πεπόνι, 
φράουλα, αχλάδι, πιπέρι, τριαντάφυλλο, ντομάτα, σταφύλι, εσπεριδοειδή, φασόλι, μήλο, 
παπάγια, αγγούρι, ροδάκινο και πατάτα. Η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη είναι 0,002 mg. 
Acephate. Δόση παραπάνω από το όριο προκαλεί αναπαραγωγική τοξικότητα. 

 Acefato 

Εντομοκτόνο τοξικολογικής κατηγορίας III που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια φυστικιών, 
μπρόκολου, λάχανου, κουνουπιδιού, χρυσάνθεμου, καπνού, πεπονιού, λάχανου, 
τριαντάφυλλου, σόγιας, ντομάτας, πατάτας και εσπεριδοειδών. Η αποδεκτή ημερήσια 
πρόσληψη είναι 0,03 mg. Δόση παραπάνω από το όριο, προκαλεί νευροτοξικότητα. 

 Glifosato 

Φυτοφάρμακο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ζιζανίων στην καλλιέργεια μήλων, 
νεκταρινιών, ροδάκινων, αχλαδιών, μπανανών, καφέ, κακάου, σόγιας, σίτου, ζαχαροκάλαμου 
και δαμάσκηνων. Το αποτέλεσμα είναι πολύ τοξικό, επομένως η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη 
είναι 0,02 mg. Δόση παραπάνω από το όριο επιφέρει νευρολογικές συνέπειες.  

Πίνακας 3: Πωλήσεις φυτοφαρμάκων4 στη Βραζιλία, ανά εταιρεία (2017) (σε εκατομμύρια                     
δολάρια Η.Π.Α.) 

Εταιρεία Πωλήσεις Ποσοστό 

Syngenta 1.578 17,8% 

Bayer 1.036 11,6% 

Basf 890 10% 

FMC 642 7,2% 

Dupont 579 6,5% 

Dow 571 6,4% 

Nufarm 504 5,7% 

                                                             

4 Associação Brazileira dos defensivos genericos, Aenda, https://www.aenda.org.br  

https://www.aenda.org.br/
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UPL 500 5,6% 

Adama 448 5% 

Monsanto 410 4,6% 

Arysta+Chemtura 384 4,3% 

Lhabras 351 3,9% 

Nortox 280 3,1% 

Albaugh Brasil 200 2,2% 

Ourofino 195 2,2% 

Άλλες 323 3,6% 

Σύνολο 8.900  
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Πίνακας 4 :Απορρόφηση φυτοφαρμάκων ανά βραζιλιάνικη πολιτεία σε (%) 
 

Mato Grosso 20,4% 

Sao Paulo 15,5% 

Parana 12,3% 

Rio Grande do Sul 10,4% 

Goaias 10,3% 

Minas Gerais 8,8% 

΄Αλλα 22% 

 

5.Διεθνείς σχετικές εκθέσεις 
 

 Agrishow (Άγιος Παύλος)5 
      https://www.agrishow.com.br/pt/Home.html 
      agrishow@feirasecongressos.com.br 

           
 Agrobrasilia (Μπραζίλια) 

            http://www.agrobrasilia.com.br 
            agrobrasilia@agrobrasilia.com.br 
 
 Agro chem show (Άγιος Παύλος) 

            http://agrochemshow.com.br/2020/index.php 
             brasil@agrochemshow.com.br  
 

6.Χρήσιμες διευθύνσεις 
 

  Brazilian Institute for the environment, (IBAMA) 
     https://www.gov.br/ibama/pt-br 
 
  National Association for plant protection, (ANDEF) 
    https://croplifebrasil.org  
 

                                                             

5 Λόγω Covid 19, δεν έχουν εισέτι ορισθεί νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εκθέσεων. 

https://www.agrishow.com.br/pt/Home.html
http://www.agrobrasilia.com.br/
mailto:agrobrasilia@agrobrasilia.com.br
http://agrochemshow.com.br/2020/index.php
mailto:brasil@agrochemshow.com.br
https://www.gov.br/ibama/pt-br
https://croplifebrasil.org/
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  Nacional Union for the Industry of Products for Plant Protection (Sindiveg) 
    http://sindiveg.org.br/consumo-de-produtos-fitossanitarios-no-brasil  
 
  ANVISA 
    http://portal.anvisa.gov.br 
 
  Ministry of Agriculture, Livestock & Food Supply (MAPA) 

          https://www.gov.br/agricultura/pt-br 
 
  Brazilian Agricultural Research company, EMBRAPA 
    https://www.embrapa.br 

 

7. Ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριοποίηση ελληνικών 
επιχειρήσεων 

 

Η αγορά φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία αναμένεται να αυξηθεί  κατά 4,9%  την χρονική περίοδο 
2020-2025, λόγω των εξής παραγόντων/τάσεων: 

 Αύξηση του πληθυσμού:  

Η ανοδική πορεία αύξησης του βραζιλιάνικου πληθυσμού σε συνδυασμό με την 
ενδυνάμωση της μεσαίας τάξης, θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα στη 
Βραζιλία. Ως εκ τούτου, οι αγρότες αναμένεται να προσφύγουν στη χρήση αγροχημικών 
για να βελτιστοποιήσουν την σοδειά τους σε μικρό χρονικό διάστημα. 

 Μεγάλο εύρος αχρησιμοποίητης καλλιεργήσιμης γης:  
 
Σύμφωνα με έρευνα του βραζιλιάνικου Υπουργείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & 
Τροφίμων, στη Βραζιλία υφίσταται ακόμη αχρησιμοποίητη καλλιεργήσιμη γη για 
παραγωγή/καλλιέργεια σπόρων σόγιας. Τέτοιες καλλιεργήσιμες περιοχές είναι η 
Matopiba στα βορειοανατολικά της Βραζιλίας, η περιοχή Cerrado στην Κεντρική 
Βραζιλία,  καθώς και οι νότιες περιοχές των πολιτειών Rondonia & Para. 
Eξάλλου εκτιμήσεις του FAO, αναφέρουν πως η παγκόσμια καλλιεργήσιμη γη  θα 
διευρυνθεί κατά 69 εκ. εκτάρια μέχρι το 2050, εκ των οποίων 49 εκ. εκτάρια θα αφορούν 
την Βραζιλία. 
 

 Τεχνικές εντατικής καλλιέργειας: 
 

Οι αγρότες παγκοσμίως υιοθετούν εντατικές καλλιεργητικές τεχνικές για να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα ανά εκτάριο, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω  ζήτηση για χρήση 
φυτοφαρμάκων. Η εντατική γεωργία είναι ένα σύστημα γεωργικής εντατικοποίησης και 
μηχανοποίησης που στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων από την καλλιέργεια 
της διαθέσιμης γης, διά μέσω χρήσης φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων. Αυτές οι 
τεχνικές (πχ μονοκαλλιέργεια) βοηθούν στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης 
τροφίμων, όπως επίσης στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση φυτοφαρμάκων. 

 

http://sindiveg.org.br/consumo-de-produtos-fitossanitarios-no-brasil
http://portal.anvisa.gov.br/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.embrapa.br/
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 Τάση προς μία αειφόρο και αποτελεσματική προστασία της σοδειάς: 
 
H τρέχουσα τάση που υφίσταται είναι η χρήση φυτοφαρμάκων που διαθέτουν καλή τιμή 
και αξιοσημείωτη ποιότητα. Η τάση αυτή ευνοεί τις εταιρείες γεννοσήμων (generic), 
δεδομένου πως οι τελευταίες θα δύνανται να πουλήσουν προϊόντα -εκτός πατέντας -σε 
χαμηλές τιμές. 
 

 Καταχώριση ολοένα και περισσότερων φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία: 
 
Όπως αναφέρθηκε και στη αρχή του ενημερωτικού σημειώματος, η καταχώριση νέων 
φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο, μάλιστα στις 22 Ιουλίου 
2019, το Υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας, ενέκρινε την εγγραφή ακόμη 57 
φυτοφαρμάκων, φθάνοντας σε σύνολο τα 382. 

 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται πως στον τομέα της εξαγωγής φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία, 
διανοίγεται μία ευκαιρία για τις ελληνικές σχετικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που θα ήθελαν να 
δραστηριοποιηθούν στην πολλά υποσχόμενη αυτή αγορά των φυτοφαρμάκων. 
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