
1 
 

ЛЕКЦІЯ №1 

ТЕМА: Теоретичні основи фітофармакології. 

1. Предмет і завдання фітофармакології. 

2. Загальні відомості про пестициди і вимоги до них. 

3. Гігієнічна регламентація пестицидів. 

 

1. Предмет і завдання фітофармакології. 

Фітофармакологія — наука, предметом якої є вивчення пестицидів, 

їхніх фізико-хімічних і токсикологічних властивостей, дії на комах, кліщів, 

гризунів, нематод, гриби, бактерії, рослини, теплокровних тварин і людей, а 

також правильного їх використання. Основними завданнями 

фітофармакології є:  

- вивчення сучасного асортименту пестицидів;  

- вивчення фізико-хімічних і токсиколого-гігієнічних властивостей 

пестицидів; 

- вивчення природи і механізму їх дії на шкідливі, корисні, теплокровні 

організми, рослини; 

наукове обгрунтування регламентів раціонального використання 

пестицидів; 

- розробка і удосконалення законів та підзаконних нормативноправових 

актів України з питань захисту рослин та використання пестицидів. 

Важливим завданням фітофармакології є також формування у 

студентів і фахівців аграрного профілю широкого екологічного мислення, 

здатності приймати оптимальні рішення за будь-якої фітосанітарної ситуації 

в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур. 

Теоретичною основою фітофармакології є агротоксикологія — наука 

про пестицидні речовини, які використовуються в сільському та лісовому 
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господарстві. При цьому вивчається їхня фізіологічна дія на шкідливі 

організми та культурні рослини з метою удосконалення способів і технологій 

їх застосування. 

Оскільки пестицидні речовини здебільшого є біологічно активними і 

при некваліфікованому їх використанні можуть негативно впливати на людей 

і навколишнє природне середовище, вивчаються Державні санітарні правила 

транспортування, зберігання та застосування пестицидів у сільському та 

лісовому господарстві. 

 

2. Загальні відомості про пестициди і вимоги до них. 

Пестициди (від лат. реві — шкода і саесіо — знищувати) — 

загальноприйнята в світовій практиці збірна назва хімічних препаратів для 

боротьби із шкідниками, збудниками хвороб, бур'янами. 

Пестициди використовуються для знищення живих організмів: комах, 

кліщів, гризунів, бактерій, вірусів, грибів, небажаної трав'янистої та 

чагарникової рослинності тощо, які завдають шкоди рослинництву та 

тваринництву. За своєю природою пестицидні речовини є біологічно 

активними, вони здатні спричинювати порушення життєдіяльності живих 

організмів рослинного та тваринного походження. Однак ступінь порушення 

життєдіяльності різних організмів тією самою речовиною різний, що 

пов'язано з вибірковістю її дії, або вибірковою токсичністю, тобто здатністю 

уражати один вид живих організмів без спричинення небажаного впливу на 

інші види. Цей фактор враховується при застосуванні тих чи інших 

препаратів у конкретних умовах і залежно від фітосанітарного стану. 

Основу вибіркової токсичності пестицидів становлять видові 

відмінності біохімічних механізмів життєдіяльності організмів. Визначення 

відмінностей у біохімічних процесах — шлях до створення нових 

пестицидних речовин. Здебільшого пестицидні речовини впливають на 

нормальний розвиток біохімічних процесів у живих організмах, що 

спричинює патологічний процес. 
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Нині у навколишньому середовищі циркулюють десятки тисяч 

хімічних сполук. Тому проблема охорони довкілля від хімічного забруднення 

існує в усіх державах світу, в тому числі і в Україні. 

Сучасний рівень розвитку науки і техніки дає змогу запобігти багатьом 

забрудненням. Серед них вирізняють такі, яким можна запобігти, і такі, яких 

не можна уникнути повністю або частково. 

Перша особливість пестицидів порівняно з хімічними сполуками 

іншого призначення — це неможливість запобігання їх циркулящї в біосфері. 

Значна їх кількість виноситься повітряними потоками у верхні шари 

атмосфери. Вони здатні циркулювати навколо земної кулі і потрапляти з 

опадами на землю. 

Пестициди — хімічні сполуки, призначені для знищення живого 

організму, в чому полягає їх друга особливість. Маючи біологічну 

активність, вони потенційно небезпечні для живої природи і здоров'я 

людини. 

Для знищення шкідливих організмів установлено науково об- 

чґрунтовані_норми витрати препаратів, які не можна змінювати. Це — третя 

особливість пестицидів. 

Нормуванням встановлено допустимі залишкові кількості пестицидів у 

продуктах харчування. Перевищення цих показників робить продукти 

непридатними для використання. Встановлені також гігієнічні нормативи 

допустимих безпечних рівнів забруднення робочих приміщень хімічними 

сполуками. 

Четверта особливість—.це контакти значних мас населення з 

Пестицидами в зв'язку з їх глобальною циркуляцією і наявністю залишків у 

продуктах харчування. 

Викладені та інші особливості враховуються при створенні нових 

пестицидів і розробці заходів охорони довкілля. 

Пестициди, як і інші хімічні речовини, мають відповідати своєму 

прямому призначенню. Найважливішими характеристиками пестицидів є: 
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- токсичність — вони повинні знищувати шкідливих комах, кліщів, 

збудників хвороб рослин, бур'яни та інші шкідливі об'єкти відповідно до 

призначення при можливо менших нормах витрат і не виявляти негативної 

дії на корисну фауну і рослини, що обробляються; 

можливість чергування застосування різних класів пестицидів з 

метою запобігання появі резистентних форм шкідливих організмів, 

накопичення препаратів у навколишньому середовищі; 

- транспортабельність — пестициди мають бути у формі, зручній для 

транспортування та застосування, вогнебезпечні; 

- економічна ефективність — затрата на використання пестицидів 

повинні бути значно меншими, ніж вартість додатково одержаної 

сільськогосподарської продукції в зв'язку з їхнім застосуванням; 

гігієнічність — низька токсичність для людини, теплокровних тварин, 

гідробіонтів та інших корисних організмів, що мешкають у водоймищах і 

ґрунті; відносно швидке розкладання у воді і фунті з утворенням продуктів, 

безпечних для корисних живих організмів; 

- стандартна тара — на усіх видах тари має бути назва із 

зазначенням процентного вмісту діючої речовини; етикетка з 

характеристикою препарату, без якої препарати не допускаються до 

використання; 

- стійкість при тривалому зберіганні; 

-відсутність віддалених негативних наслідків для людини і тварин та 

інших різних живих організмів; 

відсутність кумуляції в організмі людини і тварин, накопичення 

препаратів у навколишньому середовищі; 

- норми витрат — можливо менші на одиницю обробленої площі, 

щоб запобігти накопиченню в рослинах пестицидів та їх метаболітів; 

-безпечність при застосуванні, що виключає можливість гострого 

отруєння. 
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З наведеного короткого переліку вимог до сучасних пестицидів видно, 

що повне їх виконання є дуже складним завданням. У зв'язку з цим поява 

нових пестицидів останніми роками скоротилася, адже створення одного 

препарату, який би задовольняв переліченим вимогам, методом скринініу 

викликає необхідність синтезу і вивчення близько 10 000 хімічних сполук. 

Витрати на наукові дослідження в галузі пестицидів, наприклад, у США 

розподіляються таким чином (у відсотках): синтез — 18,2, первинний 

скринінг — 18,4, біологічні польові випробування— 9,9, екологія, аналіз, 

метаболізм, екотоксикологія, фіорми застосування — 12,7, токсикологія — 

11,9, розвиток (технологія, дослідні роботи та ін.) — 19,4, вартість реєстрації 

в кількох країнах — 9,5. 

Небезпечність хімічних забрудників об'єктів біосфери, зокрема 

продуктів харчування, визначається такими факторами: біологічною 

активністю (ступінь токсичності, характер дії), можливістю потрапляння в 

організм людини; здатністю спричинювати порушення здоров'я в реальних 

умовах застосування. Нині не викликає сумніву, що пестициди небезпечні не 

тільки для цільових видів, проти яких спрямована їх дія, а й для людини, 

корисної фауни і флори. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі 

щороку реєструється близько 500 тис. випадків отруєння пестицидами, з них 

майже 5 тис. — зі смертельними наслідками. Спостерігається інтенсивне 

зростання випадків отруєнь у країнах, що розвиваються, зумовлене 

збільшенням масштабів застосування високотоксичних препаратів і 

недостатньою поінформованістю працюючих про їх небезпечність. Так, у 

країнах Центральної Америки щороку спостерігається 3-4 тис. отруєнь, 

причому частка смертельних наслідків становить 10 %. 

Причиною отруєння пестицидами в переважній більшості випадків є 

недотримання застережних заходів під час приготування робочих розчинів, 

завантаження апаратури, обробки рослин, порушення строків виходу на 
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оброблещ ішощі,лтавил транспортування і зберігання тощо. Отруєння 

спричинюють також забруднення пестицидами води і продуктів харчування. 

Гострі отруєння — лише один з аспектів шкідливої дії пестицидів на 

здоров'я людини. Токсична дія препаратів може виявлятися у формі 

хронічних захворювань навіть через кілька місяців або років після контакту з 

ними. Постійні контакти працівників з пестицидами призводять до зниження 

захисних властивостей організму, посилення перебігу і прискорення 

неспецифічних захворювань нервової, серцево-судинної систем, травного 

каналу, ураження органів зору. 

Досить часто трапляються захворювання шкірних покривів унаслідок 

контакту з деякими пестицидами. 

У зв'язку з тривалістю, великими масштабами і обсягами застосування 

пестицидних препаратів вони можуть бути віднесені до числа глобальних 

забрудників навколишнього середовища. З ними пов'язують появу низки 

патологічних станів, у тому числі розвиток новоутворень, переривання 

вагітності, народження дітей з патологічними відхиленнями тощо. 

 

3. Гігієнічна регламентація пестицидів. 

У комплексі заходів із запобігання негативній дії пестицидів на людину 

важливою є гігієнічна регламентація їх застосування Вона включає 

обґрунтування гігієнічних нормативів допустимого вмісту препаратів у 

продуктах харчування і об'єктах навколишнього середовища та визначення 

умов, які регламентують їх застосування. 

Для осіб, зайнятих на роботах із застосування пестицидів, 

контролюють такі гігієнічні нормативи: гранично допустиму концентрацію 

пестицидів у повітрі робочої зони (ГДКр.з); строк поновлення робіт на полях 

і в багаторічних насадженнях, оброблених пестицидами (строк виходу на 

ділянки). 
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Для всіх категорій населення має значення контроль максимально 

допустимого рівня залишкових кількостей пестициду в продуктах 

харчування (МДР); гранично допустимої концентрації пестициду у воді 

водоймищ господарсько-питного призначення (ГДКв.в); гранично допустима 

кількість пестициду у ґрунті (ГДКґ); строк від останньої обробки до збирання 

урожаю — строк очікування. 

Порівняння рівня забруднення продуктів харчування і об'єкта 

навколишнього середовища з гігієнічними нормативами для відповідного 

хімічного препарату є основним показником для контролюючих служб. 

Нині широко застосовують математичні методи визначення гігієнічних 

нормативів і орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих 

речовин .Основні параметри обмежень (регламентів) для застосування 

препаратів внесені до «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених для 

використання в Україні», куди щороку включають нові випробувані у 

виробничих умовах пестициди. 

Особливо точно слід дотримуватися рекомендованих норм витрат 

пестициду. Збільшення норм витрат може призвести до надмірного 

накопичення токсиканту в середовищі і рослинній продукції та інші 

негативні явища. 

Для санітарного контролю за залишками пестицидів у продукції для 

кожного препарату визначаються єдині показники допустимих залишків у 

різних продуктах і фуражі. Під залишковими кількостями пестициду 

розуміють діючу речовину пестицидного препарату, продукти його 

трансформації, утворені під впливом абіотичних факторів навколишнього 

середовища (інсоляція, температура, вологість тощо), або в результаті 

метаболізму під впливом біологічних факторів. Ці показники координуються 

Всесвітньою організацію із сільського господарства і продовольства та 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я. 

Величини допустимих залишкових кількостей встановлюють на 

підставі результатів досліджень токсичності пестициду на тваринах, 
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визначення динаміки залишків пестициду в рослинах тієї чи іншої культури. 

Накопичення пестицидів у продуктах харчування і сільськогосподарській 

сировині залежить від багатьох факторів, які умовно можна розподілити на 

чотири основні групи: 

1) особливості пестициду — структура, фізико-хімічні властивості; 

2) особливості об'єктів, що обробляються; 

3) умови застосування пестицидів; 

4) ґрунтово-кліматичні умови. 

Величину допустимої залишкової кількості пестициду подають у 

міліграмах діючої речовини препарату на 1 кг продукту і встановлюють з 

таким розрахунком, щоб забезпечити нешкідливий для людини рівень вмісту 

залишків пестициду в харчовому раціоні. Цей показник встановлюють для 

кожного препарату і окремого виду сільськогосподарської продукції. 

До важливих регламентів, що сприяють запобіганню забрудненню 

пестицидами продуктів харчування вище максимально допустимого рівня 

(МДР), належить строк останньої обробки до збирання врожаю — строк 

очікування. Це період, після якого пестицид, нанесений на рослину або 

внесений у ґрунт, залишається у кількості, що не перевищує допустиму 

залишкову, або зовсім руйнується. 

Строк останньої обробки визначається стійкістю речовини, тривалістю 

збереження її у навколишньому середовищі і продуктах, а також 

токсиколого-гігієнічними властивостями і залежить від фізико-хімічних 

характеристик препаративної форми, рослин, погодних умов. 

Для більшості малотоксичних препаратів (фосфорорганічних, пі- 

ретроїдних, фунгіцидів) строк очікування становить 20 - 30 діб, а для більш 

стійких (Бі-58 новий, золон, нурел-Д, вектра), особливо на ягідниках і 

лікарських рослинах, — до 45 діб. 

У тих випадках, коли не можна уникнути застосування більш стійких 

пестицидів з пізніми строками, або на культурах, у яких вони можуть 

накопичуватись, встановлюються регламенти на використання одержаної 
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продукції. Наприклад, при обробці ріпаку зо- лоном, карате, фастаком, 

дуалом забороняється використання стебла на корм тваринам, олії — для 

харчування та в харчовій промисловості, забороняється вживати ягоди 

суниць, малини, смородини, оброблені карате, Бі-58 новим, каратаном, 

рубіганом, тілтом. 

Профілактика отруєнь, пов'язаних з проведенням робіт на полях, у 

садах, виноградниках, оброблених пестицидами, забезпечується 

встановленням строків виходу на оброблені ділянки. При цьому враховується 

характер робіт (механізовані або ручні), можливість надходження в зону 

дихання працюючих як самого препарату, так і продуктів його 

трансформації, проникнення хімічних сполук крізь шкіру при контакті з 

ґрунтом, рослинами. 

Строки небезпечного виходу людей для проведення ручних робіт на 

поля, оброблені пестицидом, варіюють від 3 (для малотоксичних препаратів 

міді) до 10 (для високотоксичних фосфорорганічних інсектицидів) діб. 

У випадку допосівного внесення гербіцидів у ґрунт регламент 

подовжується до 20 діб. При висіванні насіння цукрових буряків, оброблених 

фураданом, який належить до сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), 

строк виходу становить 45 діб. Це пов'язано з тим, що протягом місяця і 

більше на поверхні ґрунту утворюються небезпечні концентрації пари 

інсектициду і продуктів його трансформації. 

Для забезпечення суворого дотримання регламентів застосування 

пестицидів, проведення землекористувачами всіх форм власності заходів 

захисту рослин, високої якості робіт з хімічними препаратами в Україні 

створено систему державного контролю в сфері захисту рослин. Вона 

здійснюється Державною службою захисту рослин Міністерства аграрної 

політики України. До неї входять Головне управління Державної служби 

захисту рослин, Головна державна інспекція захисту рослин, державні 

станції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів. 

Начальник Головного управління Державної служби захисту рослин і станцій 
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захисту рослин одночасно є головними державними інспекторами захисту 

рослин. 

Основними завданнями державного контролю у сфері захисту рослин є: 

- організація обстежень посівів, насаджень, угідь, розробка прогнозів; 

- забезпечення виконання загальнодержавних, міждержавних, регіональних 

цільових програм захисту рослин; 

- запобігання масовому розмноженню і поширенню шкідливих організмів; 

- здійснення державного контролю за проведенням землекористувачами 

нагляду за фітосанітарним станом посівів, насаджень, місць збереження та 

переробки рослинної продукції, а також захистом їх від шкідливих 

організмів, дотриманням технологій і регламентів зберігання, 

транспортування і використання засобів захисту рослин; 

- виконання інших функцій відповідно до закону України з питань захисту 

рослин. 

 

 

Терміни та визначення 

Агент канцерогенний — фактор хімічної, фізичної або біологічної 

природи, що посилює бластомогенний ефект канцерогену. 

Агрохімічний аналіз — визначення лабораторними методами хімічного 

складу добрив, ґрунту, пестициду. 

Аерозоль — розсіяні в газі або атмосфері краплі рідини чи тверді часточки 

розміром 0,1 - 500 мкм. 

Антагонізм — послаблення токсичної дії пестицидів при сумісному їх 

застосуванні. 

Біологічна ефективність — зниження чисельності шкідників, бур'янів, 

ступеня пошкодженості та ураженості рослин хворобами внаслідок 

застосування фітофармакологічних засобів. 

Біопрепарат — препарат, активним інгредієнтом або діючою основою 

якого є конкурентні, паразитні чи патогенні мікроорганізми або продукти їх 
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життєдіяльності, а також хижі й паразитичні тварини (кліщі, комахи, 

нематоди). 

Вірусний препарат — біопрепарат, в якому діючою основою є віруси або 

їх токсини, що спричинюють хвороби у шкідливих організмів. 

Вологе протруювання — протруювання насіннєвого або посадкового 

матеріалу із застосуванням рідких протруйників. 

Господарська ефективність — кількість збереженого урожаю в 

натуральних вимірах (ц/га, кг/м
2
 тощо) у результаті застосування 

фітофармакологічних засобів. 

Гранично допустима кількість пестицидних препаратів — 

максимальна кількість препарату в рослинницькій продукції, що не виявляє 

шкідливої дії на людину і тварин. 

Гранульований препарат — препарат у вигляді гранул розміром від 0,5 

до 45 мм. 

Грибний препарат — біопрепарат, в якому діючою основою є гриби і 

(або) продукти їх життєдіяльності. 

Дезінсекція — комплекс заходів з боротьби з шкідливими комахами та 

кліщами. Знищення кліщів називають також дезакаризаціею. 

Дезінфекція — знищення збудників інфекційних хвороб у навколишньому 

середовищі. 

Детоксикація пестицидних засобів — перетворення препарату на інші 

хімічні сполуки, не токсичні для шкідливого організму або теплокровних 

тварин. 

Дисперсність — ступінь подрібнення на окремі часточки твердих і рідких 

речовин. 

Діюча речовина (д.р.), або активний інгредієнт, — речовина, що має 

пестицидну дію на живі організми, на основі якої виготовляють різні 

препаративні форми пестицидів. Діюча речовина визначається сумою всіх 

інгредієнтів суміші, які мають пестицидний ефект. 

Доза пестицидних препаратів — кількість препарату в одиницях маси 

на одиницю поверхні, об'єму або маси дослідного об'єкта. 

Доза смертельна (летальна) — кількість речовини, яка спричинює 

загибель при введенні в організм. 
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Доза токсична — кількість речовини, дія якої на організм спричинює 

токсикацію без смертельного кінця. 

Допустимий залишок діючої речовини пестицидів — максимально 

допустима органами охорони здоров'я кількість діючої речовини пестициду 

і його біологічно активних метаболітів у продовольчих продуктах 

споживання або подальшої переробки. 

Економічна ефективність захисту рослин від шкідливих організмів — 

оцінюється в грошовому вимірі порівнянням вартості урожаю, зібраного з 

одиниці площі, де проводили захисні заходи, з вартістю урожаю, зібраного з 

контрольної ділянки. 

Ентомофаг — організм, що живиться комахами. 

Емульсія — механічна суміш рідин різної густини і в'язкості, робоча 

рідина, насичена рідкими частинками (краплинками) пестициду розміром 2 

— 3 мкм. Якість рідких робочих сумішей визначається їх сталістю, 

здатністю добре змочувати оброблювану поверхню об'єкта, прилипати і 

утримуватися на ньому тривалий час. 

Ефект адитивний — відсутність взаємодії при сумісному застосуванні 

двох різних фітофармакологічних препаратів, сумарний вияв факторів, що 

діють одночасно. 

Завчасне протруювання — протруювання насіннєвого або садивного 

матеріалу за два і більше місяців до сівби. 

Залишкова післядія пестициду — вплив препарату, що 

використовувався в попередні роки, на стан культурних рослин, ґрунту в 

наступні роки. 

Залишкові кількості — вміст діючої речовини фітофармакологічних 

препаратів і агрохімікатів, їхніх похідних і продуктів перетворення 

(метаболітів) у живих системах і навколишньому середовищі. 

Застосування аерозолів — уведення фітофармакологічних препаратів у 

високодисперсному твердому або рідкому стані у вигляді диму чи туману в 

середовище, заселене шкідливими організмами. 

Змочуваний порошок — порошкоподібний препарат, що містить діючу 

речовину і поверхневоактивний наповнювач, який при розбавлянні у воді 

утворює стійку суспензію. 
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Інсектоакарицид фумігантної дії — пестицид, що спричинює отруєння 

шкідливих комах і кліщів унаслідок проникнення в паро- або газоподібному 

стані через органи дихання. 

Кишковий інсектицид — інсектицид, що призводить до загибелі комах 

унаслідок надходження в їхній організм разом з їжею. 

Коефіцієнт кумуляції пестицидних речовин — відношення сумарної 

середньолетальної дози препарату при багаторазовому введенні в організм до 

середньолетальної дози разового застосування. 

Колоїдні розчини — дисперсні системи з розміром часточок від 100 до 1 

мкм. 

Комбінований пестицидний препарат — препарат, який складається із 

суміші діючих речовин різного призначення вплив яких поширюється на 

значну кількість шкідливих організмів. 

Контактний гербіцид — препарат з токсичною дією в місцях 

безпосереднього контакту робочої рідини з рослиною. 

Контактний інсектицид — інсектицид, що призводить до загибелі комах 

при безпосередньому контакті з ними внаслідок проникнення через зовнішні 

покриви. 

Контактний фунгіцид — фунгіцид, що призводить до загибелі збудників 

грибних хвороб при безпосередньому контакті з ними. 

Концентрат емульсії — рідкий або пастоподібний фітофармакологічний 

засіб, що містить діючу речовину, розчинник, емульгатор і змивач. 

Концентрація — кількість речовини (д.р. або препарату), яка міститься в 

одиниці маси або об'єму суміші, виражена у відсотках (%). 

Метаболізм, пестицидів — перетворення інгредієнтів, які входять до 

складу препарату, в живих організмах і навколишньому середовищі під 

впливом біотичних і абіотичних факторів. 

Метод захисту — метод знищення шкідливих організмів. 

Механізм пестицидної дії — сукупність і послідовність фізіолого-

біохімічних та інших процесів на молекулярному, субклітинному і 

клітинному рівнях, які спричинюють порушення нормальної 

життєдіяльності організму і його відмирання. Для правильного розуміння 

механізму дії пестицидів необхідно знати комплекс факторів біотичного і 

абіотичного характеру, визначальними серед яких є проникнення препаратів 

в організм людини, тварин і рослин, взаємодія з їх ключовими ферментами, 

вплив на метаболізм тощо. 
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Мокре протруювання — протруювання насіннєвого або садивного 

матеріалу шляхом занурення його в розчин, суспензію або емульсію 

препарату. 

Мутаген — фактор (речовина, агент), спроможний спричинити в 

організмі зміни спадкових властивостей. 

Назва пестициду — ідентифікує його хімічні компоненти і структуру. 

Така назва наводиться у списку інгредієнтів (складові частини) на етикетці. 

Наприклад, хімічна назва діазинону така: 0,0-діетил-0-(2-ізопропіл-4-метил-

6-піримідил)тіофосфат. Оскільки хімічна назва пестицидів складна, 

багатьом з них дається більш коротка проста торгова назва 
 

 

 

 


