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ЛЕКЦІЯ №2 

ТЕМА: Основи агрономічної токсикології. 

1.Токсичність пестицидів. 

2.Фактори, що впливають на токсичність пестицидів. 

3. Дія пестицидів на рослини 

 

Токсикологія (від грец. tохікоп — отрута і lоgоs — учення) — наука, 

яка вивчає фізичні та хімічні властивості отрут, механізми їх дії на живі 

організми, форми використання, ознаки отруєння, способи їх профілактики і 

лікування. 

Агрономічна токсикологія — розділ, що вивчає властивості пестицидів, 

які використовуються в агрономії, вплив їх на людей, ссавців, комах, кліщів, 

нематод, на гриби, бактерії, віруси, міко- плазмові організми, рослини, 

агробіоценози, навколишнє середовище в цілому. Агрономічна токсикологія 

вивчає теоретичні основи синтезу пестицидів, розробки і удосконалення 

способів їх раціонального застосування, які обмежують негативну дію на 

довкілля. 

1. Токсичність пестицидів 

Токсичність — здатність хімічних речовин у певних кількостях 

спричинювати отруєння організму тварин і людини. Ця властивість 

притаманна всім хімічним сполукам — від вітаміну А до пестицидів. 

Токсичність залежить від міри, форми або способу впливу на живий 

організм. 

Мірою токсичності є доза (від грец. Djsis-порція). Вона виражається в 

одиницях маси хімічної сполукі на одиницю маси організму (мг/г — для 

комах; мг/кг — для гризунів та інших тварин). 
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Для характеристики дози або концентрації як міри токсичності 

пестициду слід відрізняти дозу (концентрацію) порогову, сублетальну і 

летальну. 

Порогова доза — найменша кількість пестициду, яка спричинює зміни 

у фізіолого-біохімічних процесах за відсутності у шкідливих організмів ознак 

отруєння. 

Сублетальна доза — доза пестициду, яка спричинює порушення 

життєдіяльності організму без смертельного наслідку. 

Летальна доза — доза пестициду, яка спричинює загибель організму. 

Організми, що використовуються для визначення токсичності, 

називають біотестами, а окремі показники змін біохімічних і фізіологічних 

процесів, які використовують з метою визначення ступеня отруєння, — 

тестами. 

Кількісні показники токсичності пестицидів визначають дослідним 

шляхом за спеціальними методиками. Показники токсичності дають змогу 

визначити норми витрати препарату і більш ефективні способи їх 

застосування. Кількісні показники токсичності мають важливе значення для 

встановлення резистентності до пестицидів у шкідливих організмів. 

Залежність токсичності пестициду від його дози покладено в основу 

кількісного визначення пестицидів у різних середовищах.| 

Показники токсичності позначаються в літературі символами СД 

(смертельна доза); ЛД (летальна доза); СК (смертельна концентрація) і ЕД 

(ефективна доза), що є показником ефекту. 

Якщо ефект токсичної дії пестициду обчислюють за кількістю загиблих 

об'єктів, використовують показники ЛД і СК. На практиці токсичність 

препарату оцінюють за середньою характеристикою, найчастіше за дозами 

(концентраціями), що спричинюють 50-відсоткову загибель особин (СД95, 

ЛД50, мкг/г діючої речовини, або СК50, % діючої речовини).  

Використовують також дози або концентрації, які спричинюють 95-

відсоткову загибель особин (ЛД95, млг/г, СК95, % д.р.) 
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У разі, коли ефект дії пестицидів обчислюють за ступенем порушення 

окремих процесів життєдіяльності (обмін речовин, гальмування або 

прискорення росту і розвитку тощо), кількісним показником є ЕД.  

Токсичність пестицидів визначають дослідним шляхом. Для цього 

готується серія концентрацій (не менше 5) дослідного і еталонного 

пестицидів з таким розрахунком, щоб очікувана загибель об'єктів коливалась 

у межах 15 - 90 % для визначення СД5о (СК50). З метою стандартизації 

дослідів усі розрахунки слід проводити за діючою речовиною препарату і 

застосовувати однакову схему розведення, наприклад, так звану 

«логарифмічну»: 0,1 % - 0,05 % - 0,025 % - 0,01 % - 0,005 % і т.д. 

Кількість препарату, необхідного для приготування найбільш 

концентрованого (маточного) розчину, розраховують за формулою  

 

де Х – кількість вихідного препарату для приготування необхідного 

об’єму розчину із заданною концентрацією; а – вміст діючої речовини у 

заданому розчині (0,1 %); у — необхідний для досліду об'єм розчину (1000 

мл) ; р — вміст діючої речовини у вихідному препараті (наприклад, карате — 

5 % д.р.).  

Залежно від біотесту, з метою визначення пестицидної дії речовини її 

застосовують шляхом обприскування, годування отруєною їжею, контакту з 

обробленою поверхнею, внесення пестициду у живильне середовище тощо. 

Для визначення токсичності пестицидів при кишковому отруєнні 

використовують метод «сандвічів». Поверхню пластинки листка обробляють 

робочим розчином препарату певної концентрації. Потім її прикривають 

іншою пластинкою, але обробленою крохмалем (для закріплення), і дають 

комахам. Через 1-2 доби підраховують масу загиблих комах і площу з'їденої 

частини листка. Знаючи норму витрати препарату на одиницю площі, площу 

з'їденої частини листка (вимірюють за допомогою міліметрового паперу або 
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кураметра), масу комах (визначають шляхом зважування), оцінюють 

кількість поглинутого пестициду на одиницю маси комахи за формулою 

де X — доза препарату, поглинута комахою, мг/г; а — норма витрат 

препарату, мг/см
2
; Ь — площа листка, з'їденого комахою, см

2
; с — маса 

комахи, г. 

Контактну властивість пестициду визначають кількома методами 

залежно від особливостей членистоногих. 

Метод топікальної обробки. Ацетонові або ацетоново-водні розчини 

відомої концентрації препарату мікродозатором або мікро- піпеткою 

наносять на дорсальну частину або середньогруди комахи. 

Метод підсаджування на отруєну поверхню (метод отруєних 

екранів). Круги фільтрувального паперу діаметром 8-10 см змочують 1 см
3
 

розчину пестициду, а потім вистилають ними верхню і нижню частини 

чашки Петрі. Вміщують у них змочені цим самим розчином листки або їх 

частини, а також комах. 

Метод занурення заселених комахами рослин у розчини пестициду на 

3 см, після чого їх вміщують у чашки Петрі, вистелені фільтрувальним 

папером. 

Для одержання вірогідних результатів необхідно, по-перше, 

використовувати однорідний біологічний матеріал і, по-друге, забезпечити 

точне визначення кількості препарату, який потрапив у організм комахи. 

Визначення токсичності фунгіцидів проводять на об'єктах, з якими 

легко поводитися у лабораторних умовах (фітофтора, борошниста роса). 

Найпростіший метод — це коли на поверхню скла (предметного або чашки 

Петрі) вміщують водний розчин фунгіциду відповідної концентрації, а потім 

наносять краплю суспензії спор збудника хвороби. Такі самі за об'ємом 

краплі спорової суспензії наносять на скло, оброблене тільки водою. За 
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кількістю спор, що проросли у дослідному і контрольному варіантах, 

обчислюють фунгіцидну активність. 

Токсичність гербіцидів визначають у чашках Петрі, на дно яких 

насипають пісок. Потім його покривають фільтрувальним папером, змоченим 

водним розчином гербіциду відповідної концентрації, на який висівають 

насіння різних бур'янів. При оцінці гербіцидної активності визначають 

кількість загиблих, пригнічених рослин, проводять виміри корінців і пагонів, 

зважують рослини. Одержані дані порівнюють з контролем. 

Через певний проміжок часу (24 - 48 год), достатній для оптимального 

виявлення дії пестициду, визначають біологічну ефективність. 

Результати представляють у вигляді статистичного ряду, в якому ефект 

зростає з підвищенням дози, хоча зростаючі дози препарату, як правило, 

дають ефект, що повільно зменшується. За отриманими даними будують 

графік залежності ефекту від доз пестициду. Експериментальні дані свідчать, 

що ця залежність виражається кривою 8-подібної форми, що ускладнює 

визначення оптимальних доз. Для виправлення такої кривої використовують 

метод «пробіт- аналізу» за Бліссом, де у системі координат замість 

абсолютного показника доз або концентрацій беруть їхні логарифми, а 

відповідні їм відсотки ефекту перетворюють на умовні одиниці — пробіти 

(від лат. рrоbаbіliti — імовірність). 

За отриманими показниками пробіт і логарифмів доз відкладають 

відповідні точки на графіку і з'єднують їх прямою лінією. При перетинанні 

одержаної прямої лінії з лінією, що відповідає 50 % (95 %) ефекту, знаходять 

за графіком показник логарифма дози (концентрації), що відповідає 50 % (95 

%) ефекту (рис. 1). 

Для вичерпної оцінки токсичності пестициду проводять статистичну 

обробку даних показників СК50 (ЛД5о) і СК95 (ЛД95). 

Останнім часом розрахунок величин токсичності проводиться на 

комп'ютерах. Обробка результатів досліду виконується за допомогою 
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програми РRОВАN. Метод відрізняється швидкістю, точністю, більш 

широкими можливостями і складається з таких основних етапів: 

>- збір і добір біологічного матеріалу, розрахунок і приготування 

робочих концентрацій пестицидів; обробка біологічного матеріалу; 

>- облік ефективності пестициду; 

>- обчислення основних величин токсичності та їх помилок на 

комп'ютері. 

 

Рис. 1. Графік для визначення ефективності дії пестицид; 

 

 

2. Фактори, які впливають на токсичність пестицидів 

Фактори, які впливають на токсичність пестицидів та їх поведінку в 

навколишньому середовищі, умовно поділяють на біотичні і абіотичні. 

Джерелом біотичних факторів є безпосередньо живий організм або 

будь-яка сукупність організмів. .Окремі препарати виявляють свою 

токсичність проти одного виду і не діють або виявляють слабку токсичність 

до іншого. Не менш важливе значення мають стадія розвитку і вік 

шкідливого організму. Відомо, що більшість молодих гусениць і личинок 

чутливіші до токсичної дії інсектицидів порівняно з імаго. У стійкості 

шкідників до токсичної дії хімічних засобів важливу роль відіграють 

зовнішні покриви і анатомо- морфолоіічні особливості організму. Значно 
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зменшується проникнення препарату всередину організму, вкритого 

восковим шаром (щитівки, личинки окремих шкідників тощо). 

Високостійкими є також яйця комах, кліщів, окремі форми грибів, цисти 

нематод, непроросле насіння бур'янів. 

Деякі шкідники здатні виявляти особливі захисні реакції, які 

запобігають проникненню токсичних речовин в організм. До таких реакцій, 

зокрема, належать блювання, пронос (при застосуванні інсектицидів 

кишкової дії), внаслідок чого травний канал очиується від отруйної їжі. При 

використанні речовин фумігаційної дії комах на тривалий час закриваються 

дихальні отвори, що необхіді враховувати при визначенні експозиції. У 

відповідь на дію препаратів контактної дії у слимаків спостерігається 

надмірне виділення слизових речовин, які склеюють часточки препарату і 

значно зменшують його токсичну дію. 

Для шкідників, збудників хвороб рослин характерною є індивідуальна 

стійкість до токсичності хімічних засобів захисту рослин. Встановлено, що в 

однаковому віці окремі види виявляють різну стійкість до того чи іншого 

препарату. При цьому має значення патологічний стан окремих органів і 

систем, а також загальний фізілогічний стан організму. Токсична дія 

препарату залежить також від періоду його застосування протягом доби. На 

токсичність препаратів впливають і статеві особливості. Встановлено, що 

самки менш чутливі до кишкових препаратів, ніж самці. 

Абіотичні фактори — сукупність органічних факторів (неживої 

природи), фізичної або хімічної дії (клімат, світло, температур вологість 

повітря і ґрунту, вітер, радіоактивне випромінюванн склад води, повітря, 

рельєф місцевості та ін.), які прямо або опосередковано впливають на живі 

організми і, відповідно, на токсичність хімічних засобів захисту рослин. 

У зв'язку з тим, що стійкість шкідливих організмів значною мірою 

залежить від фізіологічного стану останніх, умови, які підвіщують 

життєдіяльність організмів, можуть посилювати токсичнісі хімічних сполук, 

а фактори, які стримують життєдіяльність організмів, навпаки, не сприяють 
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прояву токсичної активності пестициді Серед цих факторів найбільше 

значення має температура. Під впливом змінюється як активність самого 

препарату, так і реакці організму. Підвищена температура впливає на 

токсичність препаратів двояко: з одного боку, може підвищуватися 

активність діючі речовини препарату, а з іншого — сам шкідливий організм 

стає більш чутливим до її дії. Наприклад, при підвищенні температур (до 

оптимуму) підвищується фізіологічна активність комах (диханя, живлення 

тощо), що сприяє значно більшому поглинанню тканинами токсичних 

речовин і отруєнню. 

Особливо велике значення має температура при використані системних 

препаратів. При температурах, нижчих за оптимальн фізіологічні процеси в 

рослинах малоактивні, переміщення поживних і пестицидних речовин у 

провідних системах уповільнене, у зв'язку з чим токсичність пестицидів 

незначна або повністю відсутня. Відносно низькі температури можуть 

впливати на формування резистентності у шкідливих організмів. їх тканини і 

органи набувають здатності до часткової переробки і нейтралізації тієї 

мінімальної кількості токсичної речовини, яка надходить у них. 

Токсичність хімічних сполук значною мірою залежить від дози. 

Біологічна реакція живого організму, на який діє токсична речовина, 

спричинюється лише незначною часткою загальної дози, яка 

використовується на практиці. Ця частка інгібує окремі важливі функції 

організму, після чого розвивається патологічний процес, здатний призвести 

до його загибелі. Токсичність залежить і від того, як швидко і в якій кількості 

речовина проникає до місця дії і вступає у взаємодію з організмом. Тому 

будь-який фактор, що впливає на процеси взаємодії речовини з чутливими 

органами, призводить до змін токсичності. 

Хімічно стійкі речовини більш тривалий період зберігаються на 

об'єктах порівняно з малостійкими, що необхідно враховувати при їх 

застосуванні. При внесенні нестійких препаратів у ґрунт їх одночасно і 

ретельно загортають, що сприяє підвищенню їх токсичності і збільшує 
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тривалість збереження у ґрунті. На вегетуючих рослинах високостійкі 

препарати доцільно застосовувати при температурах, нижчих за оптимальні, 

що значно зменшує їх звітрюваність. При високих температурах їх 

використовувати недоцільно. 

Важливими факторами, що впливають на токсичність пестицидів, є 

липкість, змочуваність і утримуваність робочих рідин на рослинах. З метою 

поліпшення цих властивостей до робочих рідин додають різні речовини 

(приліплювачі, змочувачі, рідкі комплексні добрива, поверхнево-активні 

речовини). 

3. Дія пестицидів на рослини 

Дія пестициду на рослину може бути прямою та опосередкованою. 

Пряма дія виявляється в результаті безпосереднього проникнення 

токсиканту у рослину через корені, стебла, листя. Опосередкована дія 

препарату на рослину може бути результатом більш активного або 

пригніченого розвитку мікрофлори ґрунту під впливом застосованого 

пестициду, а також режиму живлення. При надходженні препарату він 

швидко поширюється по судинній системі рослини і проникає у різні органи 

і тканини або локалізується на окремих ділянках проникнення. Залежно від 

цього дія пестициду на рослину може бути загальною або локальною. 

Дія пестицидів на рослини залежно від їх властивостей, дози і форми 

препарату, методів і строків застосування, видових і вікових особливостей, 

екологічних умов може бути пошкоджувальною, пригнічувальною або 

стимулювальною. При цьому слід враховувати, що вплив пестицидів 

спричинює кількісні й якісні зміни сільськогосподарської продукції. 

При неправильному застосуванні пестициди можуть виявляти 

небажану дію або післядію на рослини, що виражається в опіках, відмиранні 

тканин, деформації органів, порушенні строків дозрівання. Фітоцидна дія 

препарату перебуває у прямій залежності від вмісту в ньому діючої 

речовини, хімічної фіктивності, а також від властивостей допоміжних 

речовин, які входять до складу пестициду. Недопустима наявність у 
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препаратах надмірної кількості вільних мінеральних кислот і кислих солей, а 

також вуглеводнів і ароматичних сполук, які містяться у мінеральних маслах. 

Опіки рослин можуть викликати неорганічні препарати, наприклад 

мідний купорос, тому його застосовують у суміші зі свіжогашеним вапном у 

вигляді бордоської рідини. Опіки здатні викликати і органічні пестициди. 

Ступінь опіків рослин пестицидами залежить від погодних умов і видових та 

сортових особливостей рослин. Як правило, спекотна погода сприяє прояву 

опікової дії препаратів, що пов'язано з інтенсивністю дихання рослин. 

Сильніших опіків зазнають рослини, які ростуть у вологих умовах. Рослини з 

більш тонкими покривами чутливіші до негативної дії препарату. 

Дія пестицидів при різних способах обробки залежить від кількості 

препарату, що наноситься на рослину. Токсиканти у малих дозах не 

впливають негативно, а в деяких випадках навіть виявляють стимулювальну 

дію на ріст рослин та їх урожайність. У великих дозах пестициди, як правило, 

пригнічують рослини. За характером дії пестицидів на рослину можна 

умовно виділити три зони доз.  

Перша — «зона малих доз» відповідає послідовному посиленню 

позитивного впливу препарату на ріст рослин.  

Друга — «зона порогових доз» відповідна максимальному прояву 

позитивної дії препарату.  

Третя — «зона надлишкових доз», за яких настає пригнічення росту 

рослин аж до повної загибелі. 

Стимулювальна дія пестицидів виявляється при передпосівній обробці 

насіння або обприскуванні рослин у підвищенні схожості та енергії 

проростання насіння, прискоренні росту й розвитку рослин, у збільшенні 

площі листкової поверхні. У даному випадку дія токсиканту деякою мірою 

схожа з дією стимуляторів росту рослин. Але схожість має місце тільки при 

порівняно невеликих дозах, при застосуванні підвищених доз токсиканти 

діють пригнічувально. 
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Помітну стимулювальну дію на рослини виявляють хлорорганічні 

інсектициди навіть у значних дозах. Значно меншу позитивну дію на рослини 

і в значно вужчих межах доз виявляють сучасні інсектициди 

(фосфорорганічні, піретроїдні, карбаматні), більшість фунгіцидів та 

гербіцидів. Ці пестициди за певних умов виявляють фітотоксичну дію. 

Та чи інша дія пестицидів на рослини зумовлена складом, будовою та 

іншими фізико-хімічними властивостями. Важливе значення у даному 

випадку має характер реакції рослин на дію токсикантів. 

Відповідна реакція рослин при обробці їх пестицидами залежить від 

анатомо-морфологічних особливостей (товщини кутикули, кількості і 

розміру продихів тощо), які зумовлюють у багатьох випадках можливість і 

швидкість проникнення препарату в рослину. Крім того, вона зумовлена 

особливостями фізіологічних і біохімічних процесів у рослинах, які в одних 

випадках приводять до швидкого знешкодження токсиканту, а в інших — до 

пригнічення життєвих функцій, у третіх — до посилення роботи захисних 

механізмів, що мобілізують на подолання негативної дії пестицидів додаткові 

ресурси поживних речовин. 

Характер реакції рослин на дію пестицидів залежить також від 

видових, сортових та вікових властивостей. Основним критерієм стійкості 

рослин до пестицидів є відносна постійна їх продуктивність. Однак 

характеристику культури необхідно мати до збирання врожаю. У зв'язку з 

цим оцінку стійкості до пестицидів можна проводити у різні фази розвитку за 

кількома показниками: цитогене- тичними (виникнення хромосомних 

аномалій), морфологічними (число рослин з морфозами листя, стебла, 

колоса), біохімічними (активність оксидоредуктаз та гідролізу), 

продуктивністю рослин. 

Найбільшу стимулювальну дію пестицидів встановлено при 

застосуванні їх у період інтенсивного росту (фаза сходів, кущінця у 

зернових; поява справжніх листків у бобових). Використання гербіцидів у 

більш пізні строки призводить до фітотоксичності і зниження врожаю. 
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Реакція рослин на дію пестицидів визначається також умовами росту та 

якістю ґрунту. При дефіциті вологи у ґрунті спостерігається депресія росту і 

розвитку рослин. Так, при обробці насіння озимої пшениці Бі-58 в цих 

умовах спричинює затримку у проростанні насіння і зниження його схожості. 

Фунгіцидні препарати міді при підвищеній вологості повітря в період 

обробки або після неї викликають опіки листя. 

Порівняльна токсичність пестицидів для шкідливих організмів і 

рослин, які захищають, характеризується коефіцієнтом безпеки (хе- 

мотерапевтичним коефіцієнтом). Він визначається відношенням мінімальної 

концентрації (дози) пестициду, що викликає загибель шкідливого організму, 

до максимальної концентрації (дози) препарату, яку витримують рослини, що 

обробляються: 

де КБ — коефіцієнт безпеки; К1(Д1) — мінімальна концентрація (доза), при 

якій уражуються шкідливі організми; К2(Д2) — максимальна концентрація 

(доза), яку витримують рослини, що обробляються. 

Чим більше значення коефіцієнта, тим небезпечніший пестицид для 

захищуваних рослин. 

Пестициди при проникненні у рослину викликають пригнічувальний, 

пошкоджувальний або, навпаки, стимулювальний ефект. 

Одним з початкових етапів впливу пестициду є реакція рослинної 

клітини на його дію. Вона виявляється у зниженні в'язкості протоплазми і 

підвищенні осмотичного тиску клітинного соку. Зміна в'язкості протоплазми 

відбивається певним чином на характері обміну речовин, що, в свою чергу, 

призводить до глибоких змін у стані протоплазми і рослини в цілому. 

Слабкому зниженню в'язкості протоплазми і незначному підвищенню 

осмотичного тиску клітинного соку відповідає позитивний вплив пестицидів 

на ріст та урожайність рослин. Більш значній зміні цих показників відповідає 

фітоцидна дія токсиканту. 
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Характер реакції рослинної клітини на дію пестициду визначається 

фізіологічним станом рослинного організму в конкретних умовах 

навколишнього середовища. Істотне значення для фізіологічного стану має 

вологість. Наприклад, при дефіциті вологи посилюється зниження в'язкості 

протоплазми, викликане токсикантом. 

Загалом вплив пестицидів на рослини зводиться до різнобічної дії на 

обмін речовин. Вони можуть змінювати проникність клітинної мембрани, 

інтенсивність фотосинтезу, дихання, активність пов'язаних з ними окисно-

відновних ферментів, порушувати вуглеводний, азотний, фосфорний, водний 

обміни. Інтенсивність цих процесів залежить від природи препарату, його 

норми, строків і форми застосування, умов середовища. 

Особливість дії на рослини фосфорорганічних сполук полягає у зміні 

напрямку фізіолого-біохімічних процесів, що виражається у порушенні 

інтенсивності дихання, активності окислювальних ферментів, підвищенні 

осмотичного тиску клітинного соку тощо. Дія інсектицидів на вуглеводний 

обмін у початковий період виражається у переважанні гідролітичних 

процесів. Це сприяє зниженню вмісту в рослинах крохмалю і підвищенню 

кількості моносахаридів. Аналогічні явища спостерігаються і при синтезі 

білкового комплексу. В перший період після застосування інсектицидів вміст 

загального і, особливо, білкового азоту знижується, спостерігається 

накопичення амінокислот. 

Інсектициди впливають також на фосфорний обмін у рослинах, що 

виявляється у посиленні біосинтезу фосфатів, нуклеїнових кислот, 

нуклеопротеїдів, а також підвищенні накопичення білкової і мінеральної 

фракцій фосфору. Підвищений вміст азоту, фосфору в тканинах оброблених 

інсектицидами рослин свідчить про те, що токсиканти сприяють не тільки 

посиленому поглинанню цих елементів, а й продуктивному їх використанню 

у процесі метаболізму. 

Позитивний вплив на ріст і розвиток рослин, на підвищену 

хворобостійкість мають і сучасні фунгіциди. В основі всього цього лежать 
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зміни фізіологічних процесів в організмі рослин, що обробляються. При 

обробці насіння зернових культур фунгіцидами з групи гетероциклічних 

сполук — похідних оксатіїну після тимчасового пригнічення 

цитохромоксидази відбувається помітне зростання її активності, що 

призводить до розвитку репараційних процесів. Стимулювальна дія цих 

фунгіцидів проявляється на активності інших оксидоредуктаз (каталази та 

пероксидази) з самого початку обробки рослин. Під впливом фунгіцидів 

підвищується витривалість рослин до дії збудників грибних хвороб. 

Спостерігається певна специфічність у дії на рослини, що 

обробляються, гербіцидів різних класів хімічних сполук. Так, гербіциди— 

похідні хлорфеноксисполук викликають істотне порушення фосфорного 

обміну у рослинах, що пов'язано з порушенням фосфорилування вуглеводів. 

У рослинах порушується синтез РНК, змінюється спрямування і 

інтенсивність дихання. 

Застосування пестицидів у підвищених дозах призводить до більш 

глибоких змін обміну речовин і на більш тривалий час. На якомусь певному 

рівні дії пестициду мобілізація захисних можливостей рослин виявляється 

недостатньою для подолання порушень фізіологічних та біохімічних 

процесів, і в такому випадку процеси стають зворотними. Наслідками таких 

порушень є пригнічення росту та розвитку рослин і навіть їх пошкодження. 

Подолання пригнічувальної і посилення стимулювальної дії може бути 

досягнуто застосуванням сумішей пестицидів з мінеральними добривами або 

стимуляторами росту рослин, підібраних залежно від характеру фізіологічної 

дії токсиканту. 

Накопичено багато фактів про вплив пестицидів на урожай 

сільськогосподарських культур, причому не за рахунок знищення шкідливих 

організмів, а завдяки стимулювальній дії ростових процесів рослин, 

підвищенню в ґрунті рухомих форм поживних речовин та його родючості. 

Посилення процесів життєдіяльності рослин під впливом пестицидів у 

рекомендованих нормах сприяє також підвищенню якості врожаю: вмісту 
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білка у зерні, крохмалю у бульбах картоплі, цукру у коренеплодах цукрових 

буряків, плодах яблуні, ягодах тощо. 

Взаємодії, які виникають між рослинами і пестицидними речовинами 

при їх безпосередньому контакті, дуже складні і здебільшого до кінця не 

вивчені. Вони складаються з різних елементів, які виявляються на різних 

етапах. Серед хімічних засобів захисту майже немає таких, які були б 

токсичними для шкідливих організмів і зовсім нейтральними для культурних 

рослин. 

При використанні деяких препаратів помітних візуально пошкоджень 

не спостерігається, але вони істотно змінюють фізіологічний стан рослин. У 

зв'язку з цим культурні рослини стають менш зимо- і посухостійкими, що 

зрештою призводить до їх поступового відмирання. Хімічні сполуки, які 

проникають у рослинний організм, зазнають суттєвих перетворень, 

відбувається їх метаболізація. Кінцеві продукти цього процесу важко 

визначати і, отже, — передбачити поведінку препаратів у рослинах і 

продуктах рослинного і тваринного походження.  

Шкідливість і характер процесу можуть бути різними залежно від 

властивостей і дози препаратів, а також видових і вікових особливостей 

рослин, інтенсивності перебігу фізіологічних процесів у певних умовах 

навколишнього природного середовища. Швидкість метаболізму 

пестицидних речовин у рослинах визначають два суттєвих моменти в їх дії: 

1) тривалість збереження речовини в тканинах рослин. Речовини, які 

порівняно повільно метаболізують з утворенням нетоксичних продуктів, 

виявляють властивості і системних хімічних сполук; 

2) зі зменшенням швидкості метаболізму збільшується небезпека 

збереження залишкових кількостей пестицидних речовин у 

сільськогосподарській продукції. 

Значна кількість сучасного асортименту пестицидів при внесенні у 

ґрунт здатна легко проникати в рослини через кореневу систему, в насіння і 

садивний матеріал — при їх протруюванні, а також через надземні вегетуючі 
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органи при їх обприскуванні робочими розчинами. При дотриманні 

регламентів застосування пестицидів їх фітотоксичні властивості не 

виявляються. При порушенні регламентів застосування пестицидних речовин 

часто спостерігається їх негативний вплив на насіння сільськогосподарських 

культур, особливо при збільшенні норм витрати або знезараження 

некондиційного за вологістю насіннєвого матеріалу. Насіння зовсім втрачає 

схожість або утворює потворні проростки з ненормально вкороченими або 

потовщеними корінцями, що не здатні нормально поглинати ґрунтову вологу 

та засвоювати поживні речовини. 

У стані спокою рослини більш стійкі проти фітоцидної дії пестицидів, 

ніж під час вегетації. Наприклад, плодові дерева у період спокою за 

відсутності сокоруху витримують без негативних наслідків обробки їх 

робочими розчинами ДНОК, мідного купоросу та бордоської рідини у 

високих концентраціях (3-4 %). З початком сокоруху, набрякання бруньок і 

протягом всього вегетаційного періоду до обпадання листя і зупинки 

сокоруху ці препарати не можна застосовувати у зв'язку з високою 

фітотоксичністю. 

З трав'янистої рослинності односім'ядольні (зокрема, колосові злаки) 

загалом менше пошкоджуються при обробці їх пестицидними речовинами, 

ніж двосім'ядольні, а з деревних порід — хвойні менше, ніж листяні. 

Порівняльна стійкість різних видів рослин до хімічних засобів захисту 

значною мірою визначається комплексом їх морфологічних і фізіологічних 

властивостей, а також їх станом. Вважають, що рослини, листя яких вкрите 

різними покривними волосками, восковим шаром, або які мають товсту 

кутикулу, меншою мірою страждають від негативного впливу пестицидних 

речовин порівняно з тими рослинами, в яких ці особливості відсутні. Щільна 

будова палісадної паренхіми всередині листків теж робить рослини більш 

стійкими проти негативного впливу пестицидних речовин. 

Рослини, які ростуть на високому агрофоні, мають значно вищу 

фізіологічну стійкість до негативного впливу пестицидів порівняно з 
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вирощуваними на низькому агрофоні. Пошкодження шкідниками і 

хворобами також зменшують стійкість рослин, адже, з одного боку, це 

полегшує проникнення хімічних сполук у тканини рослин, а з іншого — 

збільшується їх розчинність під впливом рослинних соків, що витікають з 

поранень, спричинених шкідливими організмами. 

У жарку погоду, коли фізіологічні процеси в рослинах прискорюються, 

а хімічна активність пестицидних речовин зростає, відповідно збільшується і 

ризик проявів фітотоксичності. У вологу погоду водорозчинні препарати 

більш фітотоксичні, порівняно з менш розчинними. Це пояснюється тим, що 

при надмірному зволоженні в рослинних тканинах накопичується 

максимальна кількість води, внаслідок чого проникнення всередину тканин 

розчинних у воді препаратів прискорюється, а малорозчинних, навпаки, 

значно зменшується. Крім того, при надмірному зволоженні окремі речовини 

проникають всередину рослин швидше ще й тому, що кутикула на листках у 

вологу погоду буває завжди тоншою, ніж у суху. Цим, зокрема, пояснюється 

те, що в закритому ґрунті не тільки пестицидні речовини, а й мінеральні 

добрива (при позакореневому живленні) частіше виявляють фітотоксичний 

ефект, ніж у відкритому. 

Щоб запобігти пошкодженню рослин при практичному застосуванні 

пестицидних препаратів, слід усебічно враховувати умови, що можуть 

сприяти прояву їх фітотоксичності і, по можливості, заздалегідь усунути їх. 

Необхідно чітко дотримуватися передбачених регламентів використання 

препаратів. У всіх випадках перед широким застосуванням рекомендується 

перевіряти препарати з метою визначення їх фітотоксичності. Для цього 

робочими розчинами того чи іншого препарату обробляють невеликі ділянки 

посівів або окремі модельні дерева. Застосування препарату на великих 

площах розпочинають лише переконавшись, що він практично безпечний для 

рослин. Така попередня перевірка потрібна також при застосуванні бакових 

сумішей пестицидів і агрохімікатів. 

 


