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ЛЕКЦІЯ №3 

ТЕМА: Основні поняття агрономічної токсикології. 

1. Токсичність пестицидів на шкідливі організми та фактори, що її 

визначають. 

2. Післядія пестицидів. 

3. Вибіркова токсичність пестицидів. 

 

1. Токсичність пестицидів на шкідливі організми та фактори, що її 

визначають. 

Основним критерієм оцінки можливості використання хімічних сполук 

як пестицидів є висока токсичність для шкідливих організмів. При цьому 

придатність препарату для хімічного захисту рослин визначається кількістю 

речовини, за якої виявляється його токсична дія і ступінь цієї дії. Виходячи з 

цього, пестицидом слід вважати таку речовину, яка в означено малій 

кількості викликає в живому організмі патологічні зміни, що призводять до 

смертельного наслідку. 

Токсична дія — це негативний вплив, що виявляється на 

молекулярному, клітинному, тканинному рівні. 

Після проникнення у клітину пестициди вступають у хімічні реакції з 

білковими та іншими компонентами клітини, змінюють активність 

ферментів. У результаті цього відбуваються порушення фізіологічних 

функцій клітин. За певних умов ці порушення призводять до летального 

наслідку. При цьому одна й та сама речовина у невеликій кількості може 

виявляти стимулювальну, а у більшій дозі — отруйну дію на живий організм. 

Дія токсикантів може бути місцевою, загальною або резорбційною (від 

лат. resоrbсia — всмоктування), коли токсикант поширюється по організму. 

При резорбційній дії препарат може впливати на окремі органи або на весь 

організм. Як при місцевій, так і при резорбційній дії він може впливати на 
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окремі клітини і органи (пряма дія) або викликати зміни в інших органах 

(опосередкована дія). 

Часто пестициди впливають в основному на певну систему, наприклад 

нервову. Це має місце при низьких концентраціях; за високих концентрацій 

препарат діє на всі клітини, тканини і елементи органів, а також на всі 

функції органа. Такий вплив називається Функціональним. 

Особливо чутливі до дії пестицидів ферменти — біокаталізатори 

біохімічних реакцій. Всі ферменти мають білкове походження, і залежно від 

складу їх поділяють на одно- і двокомпонентні. Перші становлять собою 

прості білки. До складу другої групи ферментів крім білка входять також 

речовини небілкової природи — так звана простетична група. 

Пестициди можуть взаємодіяти як з білковою частиною молекули 

ферменту і повністю її інактивувати, так і з простатичною групою, 

утворюючи стійкі сполуки або комплекси. Узагальнення матеріалів щодо 

патології і життєздатності отруєних живих організмів дає підстави вважати, 

що пестициди виявляють блокуючу дію насамперед на систему 

оксидоредуктаз нервової тканини. Деякі пестициди порушують нормальну 

діяльність ферментів біологічного окиснення і особливо відповідальних за 

окиснення з фосфорилуванням аденозиндифосфату. 

За реакцією на токсиканти ферменти поділяють на три групи: 

- ферменти, які реагують на дію пестицидів негайним зниженням 

активності (сукцинатдегідрогеназа і о-дифенолоксидаза); 

- ферменти, які реагують на отруєння зниження активності не одразу, а 

через певний, часто значний, відрізок часу (ізоцитрат-2- оксоглутарат- і 

малатдегідрогеназа, цитохром-с-оксидаза і каталаза); 

- ферменти, які майже не реагують або реагують дуже слабко на дію 

пестицидів (гліцерофосфат- і проліндегідрогеназа). 

Разом з тим фосфорорганічні і карбаматні інсектициди блокують 

роботу гідролітичних ферментів і, передусім, естераз, зокрема — 

ацетилхолінестерази. Як механізм селективної дії, так і глибина токсичного 
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впливу інсектицидів зводиться передусім до атаки тих чи інших ферментних 

систем організму, що руйнують отруйну речовину. Чим вища у комах 

активність атакуючого ферменту, тим стійкіший він до дії токсиканту. 

Більше того, розвиток інсектоцидостійкості у комах, безумовно, пов'язаний з 

істинною індукцією ферменту (або ферментів), спроможних руйнувати 

пестицид. 

До загальних інгібіторів метаболізму належать солі важких металів 

(мідь, свинець, олово), які зв'язуються білками і тим самим інактивують їх. 

Деякі ферменти чутливі до низьких концентрацій цих металів. Інгібування 

низки ферментів може бути зворотним, і при додаванні речовин, які 

утворюють комплекси з цими металами, відбувається відновлення 

активності. 

Специфічні інгібітори пригнічують дію багатьох ферментів, які містять 

в активній групі купрум і ферум. Такий вплив чинять ціанід, сульфід, оксид 

карбону. Особливо активний ціанід, який пригнічує активність ферментів 

навіть у дуже низькій концентрації. Наприклад, при концентрації ціаніду 

10~
4
 моль активність цитохромоксидази пригнічується на 80 %, а 

пероксидази — у концентрації 10~
5
 моль. 

Фосфорорганічні інгібітори незворотно інгібують активний центр 

ферментів, які каталізують гідроліз складних ефірів, наприклад холінестерази 

і ацетилхолінестерази. Холінестераза міститься у нервових тканинах і 

функція її полягає у запобіганні накопиченню ацетилхоліну, який у нормі 

зникає так само швидко, як і утворюється. Фосфорорганічні сполуки, 

затримуючи утворення холінестерази, сприяють накопиченню ацетилхоліну в 

організмі, що і викликає отруєння. Крім того, сполуки цієї ірупи здатні 

пригнічувати активність неспецифічних естераз, які беруть участь у 

детоксикації пестицидів (карбоксилестерази). 

Фосфорорганічні сполуки також пригнічують активність трипсину, 

тромбіну, плазміну, тобто інактивують не тільки естеразну, а й 

протеолітичну активність. 
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Інгібітори похідних карбамінової кислоти є структурними аналогами 

ацетилхоліну, оскільки містять атом четвертинного нітрогену. З відкриттям 

холінестераз був виявлений і їх інгібітор — езерин (фізостигмін). 

Атом нітрогену похідних карбамінової кислоти, як і ацетилхоліну, 

вступає у взаємодію з аніонним центром на поверхні молекули 

холінестерази. Утворена в результаті цього карбамацильована холінестераза 

здатна поступово гідролізуватися і розпадатися на карбамінову кислоту і 

активний фермент. Цей процес гідролізу карбамоїлованої холінестерази 

відбувається повільніше порівняно з реакцією фосфоритування ферменту. 

Тому ступінь інгібування холінестерази карбаматами залежить від 

гідролітичної стабільності сполук: чим вона вища, тим більший ступінь 

інгібування ферменту. 

Аналіз механізмів токсичної дії пестицидів дозволяє виявити велике 

розмаїття прояву токсичних ефектів, що викликають отруєння і загибель 

живих організмів (табл. 1). 

До першої групи токсикантів належать фізико-хімічні агенти, які при 

потраплянні на поверхню тіла членистоногих порушують водо- і газообмін 

покривних тканин, і до другої групи токсикантів належать хімічні сполуки, 

що порушують в організмі метаболічні процеси. Серед них виділяють: 

1. Дихальні отрути (респіраторні агенти, що спричинюють задуху 

внаслідок заміни кисню на чужорідний газ — бромистий метил та ін.); 

інгібітори транспорту електронів через систему цитохромів. 

2. Інгібітори активності оксидаз змішаних функцій (синергісти 

піретроїдів — піперонілбутоксид, сезамекс та ін.). При змішуванні з 

інсектицидами вони посилюють дію останніх за рахунок інгібування 

активності оксидаз змішаних функцій. 

3. Аналоги гормонів комах — хімічні сполуки, які імітують 

біологічну активність природних гормонів. Вони спричинюють розлад 

ембріонального розвитку, метаморфозу, стерилізацію, а інгібітори синтезу 
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хітину порушують формування кутикули в процесі линяння (аплауд, ейм, 

каскад, номолт, сонет). 

 

Таблиця 1. Класифікація пестицидів за механізмом дії 

Гоо т М Г.ялоновою, 1986, з доповненням) 

Група Підгрупа Хімічні сполуки 

Фізико-хімічні агенти Агенти, що порушують 

водо- і газообмін. 

Порушення функції 

органів дихання 

Мінеральні масла, інертні 

порошки. Гексахлорбутадієн, 

сірчистий газ 

Інгібітори 

метаболізму 

Інгібітори дихання. 

Інгібітори 

монооксигеназ 

Аналоги гормонів комах 

Динітрофенол. Пшеронілбу- 

токсид. Сезамекс 

Синтетичні аналоги ювенільних 

гормонів. Інгібітори синтезу 

хітину. Аналоги гормонів 

линяння 

Нейроактивні агенти Інгібітори холінестераз 

Ефектори йонної 

провідності 

Фосфорорганічні сполуки, похідні 

карбамінової кислоти 

Піретрозди, фенілпіразоли 

Інгібітори нервових 

рецепторів. Агенти, що 

порушують функцію 

центральної нервової 

системи 

Аналоги нікотину, імідокло- 

приди (неонікотиноїди). 

Препарати на основі нереісток- 

сину (банкол) 

Шлунково-кишкові 

отруйні речовини 

Агенти, що порушують 

функції травного каналу, 

викликають специфічні 

захворювання 

Токсини мікробіологічних агентів 

або самі агенти (бактерії, віруси, 

гриби) 
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До третьої групи належать нейроактивні агенти, які, в свою чергу, 

поділяються за механізмом токсичної дії на чотири підгрупи: 

1. Інгібітори холінестераз — ферментів, відповідальних за гідроліз 

медіатора нервової провідності ацетилхоліну, який забезпечує нормальне 

функціонування центральної нервової системи (ЦНС) членистоногих. При 

інгібуванні ацетилхолінестерази ацетилхолін накопичується у великій 

кількості, що викликає надмірне збудження нервової системи і призводить до 

загибелі організму. 

2. Ефектори йонної провідності. Мішенню дії піретроїдів є ефект, 

пов'язаний з порушенням проникності мембрани нервових клітин для йонів 

натрію і калію. Речовини з групи фенілпіразолів впливають на клітини ЦНС 

членистоногих, блокуючи проходження йонів хлору через канали, які 

контролюються рецепторами гамма- аміномасляної кислоти. В результаті 

виникає розлад діяльності ЦНС. 

3. Інгібітори нервових рецепторів. Агенти цієї підгрупи діють на 

ацетилхоліновий рецептор постсинаптичної мембрани як конкурент 

ацетилхоліну. Порушують нормальну провідність нервового імпульсу через 

синапс, що, в свою чергу, спричинює порушення функціональної діяльності 

ацетилхолінового рецептора. 

4. Агенти, що порушують функції ЦНС. До цієї групи належать 

токсиканти, створені за аналогією з нереістоксином, виділеним з морського 

черв'яка. Параліч комах пов'язаний з блокуючим ефектом функцій гангліїв 

ЦНС. 

До четвертої групи належать так звані «кишкові» інсектициди, створені 

на основі ентопатогенних мікроорганізмів (бактерій, грибів, вірусів). Мають 

специфічну дію: кристалоутворювальні бактерії у кишечнику комах 

виділяють токсини, які згодом призводять до загибелі хазяїна; віруси 

викликають захворювання ядерних поліедрозів та гранульозів. Від 

ентомофторових і мускардинних грибів комахи гинуть, як правило, в 

результаті задухи. 
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Дія хімічних сполук на збудників хвороб рослин взагалі подібна до дії 

їх на будь-яку живу клітину. Спочатку пестицид зв'язується з мембраною, а 

потім внаслідок порушення її цілісності проникає у клітину. Тут препарат 

інгібує активність ферментів, порушує процеси обміну речовин і тим самим 

викликає зміни нормальних фізіологічних функцій збудника хвороби. 

Останнє може спричинювати лише зупинку життєдіяльності і розвитку 

збудника (фунгістатична або бактеріостатична дія) або призводити до 

летального наслідку (фунгіцидна або бактерицидна дія). 

Механізм дії гербіцидів на бур'яни різноманітний. Так, препарати, які 

застосовують на вегетуючих рослинах, блокують фотосинтетичний 

транспорт електронів. Унаслідок цього переривається асиміляція СО2 і 

рослина гине. Інші гербіциди викликають порушення амонійного 

метаболізму, що приводить до накопичення — сильної клітинної отрути. 

Для гербіцидів, що вносяться в ґрунт, характерніше інгібування 

ацетолактатної системи, тим самим блокується біосинтез амінокислот 

(валіну, ізолейцину), в результаті у рослин-бур'янів припиняється поділ 

клітин у зоні росту. 

 

2. Післядія пестицидів. 

Сучасні пестициди, які мають високу біологічну активність, виявляють 

і помітну післядію. У комах, що вижили після отруєння, інсектициди 

викликають тимчасове (зворотне) порушення нормального ходу водного, 

вуглеводного та жирового обмінів. Біологічна післядія токсикантів 

виявляється у зміні (пригніченні або активації) розвитку і розмноження 

членистоногих. Зміна біологічних характеристик популяцій на фоні хімічних 

обробок сільськогосподарських культур призводить до зміни демографічних 

показників загального стану популяції, таких як швидкість розмноження і 

біотичний потенціал. Такі зміни спостерігаються і у дочірніх генераціях. 
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зміна життєздатності популяції від норми позначається на її стійкості до 

несприятливих умов середовища (холодостійкість, хвороби), а це, в свою 

чергу, опосередковано відбивається на розмноженні комах, кліщів. 

Післядія пестицидів при систематичному і багаторазовому їх 

застосуванні спричинює формування резистентних до них природних 

популяцій шкідливих організмів. 

Особливо велике практичне значення має післядія гербіцидів, оскільки 

це може негативно позначитися на наступній, більш чутливій до цього 

препарату культурі у сівозміні. 

Токсичність пестицидів на шкідливі організми залежить від факторів, 

пов'язаних зі структурою і фізико-хімічними властивостями пестицидів, 

живими організмами, середовищем, а також з тривалістю токсичної дії. 

Питання про зв'язок токсичності з хімічною будовою речовини 

належить до найважливіших і складних питань ентомотоксикології. Інколи 

навіть незначні зміни в структурі молекули призводять або до повної втрати 

токсичності, або зміни спектра дії. Для вивчення сполук використовуються 

відомі емпіричні закономірності зв'язку між токсичністю і будовою молекул 

фосфорорганічних інсектицидів. Так, Р = О-метаболіти у всіх випадках 

виявляються більш токсичними, ніж відповідні Р = S-сполуки. 

Метилфосфонати, як правило, більш токсичні, ніж відповідні фосфати і 

фосфонати; сполуки з вільною карбоксильною групою (можливі продукти 

карбоксилестеразної детоксикації) набагато менш токсичні, ніж відповідні 

ефіри, а останні, як правило, менш токсичні, ніж метиламіди. Серед ефірних 

похідних найменш токсичні метилові, більш токсичні етилові і найбільш 

токсичні — ізопропілові ефіри. Однак спостерігається складна залежність 

токсичності від природи амінокислотного залишку. Саме він визначає 

вираженість вибіркової дії. За цими результатами акад. М.І. Кабачников 

висловив загальну ідею, що для створення інсектицидів з вибірковою дією 

необхідні сполуки, які містять у бічному ланцюзі залишки різних 
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амінокислот, причому вибірковість може залежати як від природи залишків, 

так і від порядку їх розташування у молекулі. 

Великий вплив на активність сполук має також просторова будова 

молекули. Так, а-ізомери N-метил-о-бутилфенілкарбамату і N- метил-о-

тіофенілкарбамату за інсектицидною і антихолінестеразною активністю 

значно перевищують відповідні α-ізомери. 

Токсичність різних хімічних сполук різко підвищується при введенні в 

їхню структуру токсофорних груп — радикалів або атомів (галоїди, 

нітрогрупи, атоми важких металів), які підвищують токсичність речовини. 

Багато сучасних пестицидів є сумішшю молекул, які складаються з 

одних і тих самих атомів, але з різним їх просторовим розміщенням. Подібні 

сполуки називаються сумішами ізомерів. Однак біологічна активність 

кожного з цих ізомерів різна: деякі мають інсектицидну активність, тоді як 

інші зовсім не діють на членистоногих. Наприклад, сучасні синтетичні 

піретроїди фенвалерат, флуцитринад, флувалінат мають взагалі по чотири 

хімічних ізомери, але тільки по одному активному, циперметрин — два з 

восьми, дельтаметрин — один з восьми. У такій складній суміші 

ефективність ізомерів з високою інсектицидною активністю знижується 

через наявність ізомерів, позбавлених подібного ефекту. Крім того, 

довготривалість дії у суміші ізомерів ніколи не буває вищою за ту, яку має 

найактивніший ізомер. 

Пізнання закономірностей залежності токсичності органічних сполук 

від їхньої будови створює передумови для синтезу високоефективних 

пестицидів із заданими властивостями. 

Велике значення для токсичності пестицидів мають такі властивості, як 

дисперсність, прилипання і змочувальна здатність. Всі ці властивості 

пов'язані з поверхневими явищами на межі твердої, рідкої і газоподібної фаз і 

регулюються відповідними законами. Основними показниками, від яких 

залежить ступінь їх вираженості, є величина і форма часточок токсиканту, 

полярність, величина поверхневого натягу, характер поверхні листя. 
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Підвищення ступеня дисперсності неорганічних речовин (сірка, хлорокис 

міді, купросил, купроксат) веде до збільшення загальної поверхні препарату, 

тим самим і поверхні контакту його з тканинами. Прилипання і змочування 

підвищують утримання пестициду на поверхні, що обробляється, і 

поліпшують контакт речовини з шкідливим організмом. Для поліпшення цих 

властивостей до робочого розчину препарату додають допоміжні речовини 

— прилипачі (сечовина, клей ПВА, аміачна селітра, NаКМЦ, гідрозолі). 

Інтенсивному поїданню їжі разом з пестицидом сприяє відсутність 

різкого запаху. Особливо це стосується отруйних принад, коли гризуни не 

поїдають або недостатньо поїдають отруєний корм. Деякі з піретроїдних 

інсектицидів мають репелентні властивості, внаслідок чого запилювачі не 

з'являються на посівах, оброблених такими препаратами, особливо у перші 

години після обприскування. 

На ефективність пестицидів кишкової дії сильно впливають їхні 

подразнювальні властивості. Залежно від призначення вони можуть 

викликати сильне подразнення слизової оболонки травного каналу і 

дихальних шляхів, що призводить до блювання і спазмів дихання. У 

результаті токсикант із залишками їжі виводиться з організму, а нові його 

порції не надходять. 

Токсичність для рослин може знижуватися у результаті того, що 

Речовина при потраплянні на листя викликає місцеві опіки тканин або 

порушує судинну систему, що перешкоджає подальшому надходженню 

препарату в рослину. 

На токсичність препарату впливає також ступінь розчинності його в 

ліпоїдах і коефіцієнт розподілу у системі ліпіди — вода. Органічні речовини 

дифундують крізь кутикулярні шари комах і шкіру ссавців у кількості, 

пропорційній їх коефіцієнтам розподілу в системі ліпіди - вода. Тому 

токсичність пестицидів для шкідливих організмів підвищується із 

збільшенням розчинності їх у ліпідах. На відміну від розчинних у ліпоїдах 
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органічних сполук, покривні тканини й оболонки комах і рослин 

важкопроникні для водних розчинів інших полярних речовин. 

Надзвичайно варіює токсичність одного й того самого пестициду до 

різних видів шкідників, так само як і токсичність різних препаратів щодо 

одного виду членистоногих. Питання видової чутливості членистоногих до 

пестицидів також належить до числа важливих у ентомотоксикології. Воно 

зумовлене комплексом факторів, серед яких важливу роль відіграють 

анатомо-морфологічні особливості, фізіологічний стан організму та 

активність ферментів системи детоксикації пестициду. 

Як зазначалося раніше, покриви членистоногих, які мають різну 

здатність пропускати сполуки, зумовлену будовою, товщиною покривів, 

наявністю на них воскових нальотів, щитків, є бар'єром на шляху 

надходження токсиканту в організм. Наприклад, імаго щитівок, які захищені 

щитком, не гинуть після обприскування водною суспензією або емульсією 

інсектицидів, ефективних проти інших видів шкідників. Бар'єром є також і 

жирове тіло, в якому інсектицид може локалізуватися і зазнавати розпаду ще 

до того, як він досягне життєво важливих центрів комах. Відсутність 

овіцидних властивостей у деяких пестицидів зумовлена, зокрема, неповним 

проникненням їх через хоріон (оболонка яйця). 

На токсичність пестицидів істотно впливає фізіологічний стан особин 

певної популяції, зокрема, він залежить від умов зимівлі на попередніх 

стадіях розвитку. Відомо, що стан популяції членистоногих значною мірою 

визначається кількістю і якістю корму. У свою чергу, поживна цінність 

кормової рослини визначається її видовими і сортовими особливостями. 

Живлення на сортових посівах залежно від якості корму суттєво 

змінює формування чисельності біотопної популяції шкідника, приводить до 

різноякісного морфологічного і фізіологічного стану комах-фітофагів. 

Сприятливий корм покращує фізіологічний стан, підвищує життєздатність 

комах і стійкість до несприятливих умов, утому числі і до пестицидів. 
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Прикладом може бути колорадський жук. На різних сортах картоплі 

виявляється різна чутливість личинок комахи. Личинки, які розвивалися на 

нестійкому сорті (Луговський, Незабудка, Чарівниця), стійкіші до 

інсектицидів порівняно з тими, що живилися на стійкому до шкідника сорті 

(Воловецький, Світанок київський, За- рево). Прояв у цих умовах залежності 

«ефект — доза» дає змогу знижувати на 20 - 30 % норми витрати препарату. 

Стадія і вік комах також належать до важливих факторів, що 

впливають на резистентність до токсичних речовин. У стадії розвитку із 

зниженою фізіологічною активністю (яйце, лялечка) комахи не здатні 

засвоювати токсикант у такій кількості, як в активній стадії (імаго, личинки). 

Як правило, молоді личинки менш стійкі. Про це свідчать показники 

коефіцієнта вікової вибіркової дії (відношення СК50 стійкого і еталонного 

віку популяцій). Для багатьох видів фітофагів він дорівнює 1,6-2,4. 

У процесі споживання пестициду членистоногі здатні виробляти 

особливі захисні реакції, які перешкоджають надходженню отруйної 

речовини в організм. До таких реакцій належать: при кишковому отруєнні — 

вивільнення кишок від отруєного корму блюванням; при контактному 

отруєнні — виділення слизу, який перешкоджає надходженню токсиканту до 

організму (слимаки, личинки п'явиць); а при отруєнні фумігантами — 

ізоляція органів дихання у комах закриванням дихалець. 

На токсичність пестицидів також істотно впливають процеси, які 

відбуваються в організмі. Зниження токсичності відбувається внаслідок 

відкладання (депонування) токсиканту в ліпідних компонентах інших тканин 

або детоксикації під впливом ферментних систем. У той же час інколи 

токсичність пестицидів може підвищуватися в результаті утворення нових 

токсичніших метаболітів. Прикладом може бути метаболізм базудину і 

діазинону в організмі комах у більш токсичні — діазоксон і оксипіримідин. 

Активовані метаболіти препарату утворюються вже через одну годину після 

надходження в організм. 
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Токсичність пестициду для даного організму залежить від швидкості 

або активної дифузії речовини через різні тканини. Чим більша швидкість 

проникнення, тим вища токсичність сполуки, оскільки зменшується 

можливість її депонування і детоксикації. В організмі багатьох видів є 

внутрішні структурні бар'єри, які перешкоджають проникненню токсиканту 

до життєво важливого центру. У такому разі токсичність пестицидів 

залежатиме від здатності сполук Долати подібні бар'єри. Наприклад, 

йонізовані фосфорорганічні сполуки малотоксичні для комах, тому що вони 

недостатньо проникають через оболонки нервових волокон. 

Пестициди в організмі членистоногих можуть взаємодіяти не тільки з 

життєво важливим ферментом, а й з іншими ензимами. У зв'язку з цим 

токсичність такої речовини буде визначатися також конкурентними 

властивостями подібних ферментів. Так, мікросомальні монооксигенази, 

неспецифічні естерази і глутатіонтрансферази активно діють на 

фосфорорганічні та піретроїдні інсектициди, розкладаючи їх до нетоксичних 

або більш токсичних речовин. При цьому токсичність препаратів 

підвищується при додаванні речовин, які інгібують активність ферментів 

детоксикації. Останнім часом піперонілбутоксид, бутифос і діетилмамат 

використовують як інгібітори цих ферментів. 

З усіх факторів зовнішнього середовища на токсичність пестицидів 

найбільше впливає температура. Під її впливом може змінюватися як 

активність самої речовини, так і реакція живого організму. З підвищенням 

температури збільшуються втрати пестициду з обробленої поверхні, але 

одночасно токсичність речовини може підвищуватися, наприклад, у 

результаті позитивного її впливу на інтенсивність проникнення препарату 

через покриви, на ферментативні процеси в організмі, які беруть участь у 

детоксикації пестициду або, навпаки, в утворенні більш токсичних речовин 

(перехід тіонових ізомерів тіофосфатів у тіолові). У той же час в умовах 

оптимальної температури організм стає більш чутливим до токсиканту, 

оскільки підсилюється процес обміну речовин. Однак відомі випадки, коли в 
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лабораторних та природних умовах деякі пестициди виявляються більш 

токсичними не при підвищених, а, навпаки, при знижених температурах. 

Зміна активності пестициду залежно від температури визначається 

температурним коефіцієнтом токсичності (ТКТ). Він розраховується за 

формулою 

де в — коефіцієнт регресії, розрахований для системи температура — 

доза; СД50 — доза інсектициду, розрахована для температури,за якої 

ефективність дії максимальна. 

 

Пестициди, токсичність яких збільшується з підвищенням температури, 

належать до речовин з позитивним температурним коефіцієнтом. Якщо 

токсичність пестициду з підвищенням температури знижується, — 

відповідно до пестицидів з негативним температурним коефіцієнтом. Всі 

сучасні пестициди належать до першої групи. Однак у синтетичних 

піретроїдів при температурі вище 24 - 26 °С знижуються інсектицидні 

властивості. Негативним температурним коефіцієнтом характеризуються 

лише деякі інсектициди. 

ТКТ має практичне значення, оскільки визначає доцільність змін 

польових норм або концентрацій у бік підвищення або, навпаки, зниження 

залежно від температури навколишнього середовища. 

Довготривалість збереження токсичного залишку різко зменшується 

під впливом вологості і температури повітря й ґрунту, сонячної радіації, 

опадів, ступеня переміщення повітря. Ці фактори опосередковано знижують 

токсичність пестициду, в основному за рахунок випаровування. Всі фактори, 

які впливають на збереження пестициду в ґрунті (фізичні, хімічні й 

біологічні), позначаються і на токсичності препаратів. 

3. Вибіркова токсичність пестицидів. 
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3. Вибіркова токсичність пестицидів. 

Поняття вибіркова токсичність стосовно пестицидів означає різницю 

у токсичній дії препаратів на людину, а також на систему організмів, 

включаючи свійських і диких тварин, культурні рослини, бур'яни, шкідливих 

комах та їх ентомофагів, комплекс інших корисних видів, що населяють 

агроценоз (запилювачі рослин, компоненти корисної фауни і мікрофлори 

ґрунту). 

Для оцінки вибірковості існують кількісні критерії. Найпоширеніший з 

них — коефіцієнт вибірковості (КВ), який виражає відношення летальної 

дози (концентрації) пестициду на рівні ЛД50 або СК50 для теплокровних до 

цих показників для комах або відношення цих показників для ентомофагів і 

фітофагів. У першому випадку цей критерій характеризує вибірковість 

пестициду в системі теплокровна тварина — комаха, в другому — ентомофаг 

— фітофаг. Препарат може бути віднесений до групи малонебезпечних, 

наприклад для корисних членистоногих, у тому разі, коли коефіцієнт 

вибірковості перевищує 100-разовий рівень. 

Ступінь вибіркової дії пестициду можна також оцінити за індексом 

токсичності (ІТ), який визначається як відношення ЛД50 найменш 

токсичного препарату до ЛД50 іншого препарату. 

Одним із складних і різноманітних проявів вибіркової дії пестицидів є 

фізіологічний, який залежить від факторів, пов'язаних з хімічною природою і 

реакційною здатністю препаратів, а також їх формою. Безпосередньо 

впливають на прояв токсичності такі фактори: 

- проникнення, накопичення, розподіл пестициду в органах і тканинах 

організму, що пов'язано з особливостями зовнішнього його покриву; 

- спрямування і швидкість метаболізму токсиканту в живому організмі, 

властивоісті метаболітів, що утворилися; 

- особливості фізіологічних і біохімічних систем організмів, що 

реагують з ксенобіотиками, інгібування яких є однією з причин летального 

ефекту. 
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Відомо, що більшість пестицидів є гідрофобними сполуками. Лі- 

підорозчинність препаратів — важлива умова для сорбції їх кутикулою 

членистоногих і проникнення через покриви. При розчинності у ліпідних 

компонентах токсиканти накопичуються в них, створюючи сховища, звідки 

поступово проникають в інші тканини. Цей процес суттєвий при отруєнні 

членистоногих, адже поверхня їхнього тіла порівняно з об'ємом ссавців дуже 

велика. А оскільки властивості покривів і анатомічна будова тіла різних видів 

членистоногих надто різноманітні, то цей факт має важливе значення у 

прояві вибіркової дії пестицидів. 

Багато пестицидів вибірково токсичні, тому що впливають на 

біохімічні процеси, специфічні або життєво важливі тільки для певних 

організмів. Так, майже всі гербіциди малотоксичні для ссавців, тому що 

вибірково порушують процес фотосинтезу, притаманний тільки рослинам. 

Навпаки, фосфорорганічні пестициди не пригнічують ріст і розвиток рослин, 

оскільки діють на процеси синаптичної передачі нервових імпульсів, які 

відсутні у рослин. Практична реалізація фізіологічної вибірковості значною 

мірою досягається проявом екологічної вибірковості пестицидів, в основі 

якої лежить роз'єднання в часі і просторі інсектициду і ентомофага. 

Недопущення контакту корисних організмів з токсикантом може бути 

досягнуто тактикою застосування пестициду (оптимальні строки і методи). 

Екологічну вибірковість можна поділити на кілька видів залежно від того, 

чим вона зумовлюється. Так, виділяють: 

- вибірковість, зумовлену збереженням ресурсів ентомофагів на 

обробленій пестицидами площі, яка може бути досягнута при переході від 

суцільних хімічних обробок посівів і багаторічних насаджень до локально-

осередкових, крайових, стрічкових; 

- вибірковість, зумовлену регулюванням строків проведення хімічних 

обробок з урахуванням циклу і стадії розвитку ентомофагів; 
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- вибірковість, зумовлену здатністю організму до збереження: 

виділення комахами спеціальних секретів, вікова чутливість личинок, 

поведінкова реакція на пестициди; 

- вибірковість, зумовлену фізичними властивостями пестицидів і 

засобами їх застосування.  

Навіть за відсутності вибірковості в токсичності препарату для 

фітофагів і ентомофагів вона може виявлятися через можливість тривалого 

контакту з цими пестицидами зоофагів. 

Відомо, що системні фосфорорганічні інсектициди швидко проникають 

у тканини листя, зникаючи з їхньої поверхні. У такому разі вони діють на 

ентомофагів протягом короткого періоду, але зберігають захисний ефект від 

шкідників тривалий час. Короткочасність токсичної дії інсектицидів також 

зменшує згубний вплив на корисних членистоногих. 

До найефективніших вибіркових методів застосування пестицидів 

належить передпосівна обробка насіння або внесення гранульованих 

інсектицидів у ґрунт. 

Знання теоретичних основ вибіркової дії пестицидів дає можливість 

перейти від емпіричного підходу до цілеспрямованого синтезу ефективних 

препаратів за новими принципами їх конструювання. 

У програму досліджень входить біохімічне конструювання (знання 

ключових позицій біотрансформації ксенобіотиків у живих організмах і 

ферментів, які каталізують ці реакції), що дає змогу виявити потенційну 

небезпеку сполуки і на цій основі синтезувати антидоти, синергісти, 

антагоністи та посилювати процеси виведення токсикантів з організму у 

вигляді кон'югантів. 

Створюються оптимізовані програми на основі кореляції структура — 

токсичність — біологічна активність. Завдяки включенню в систему оцінки 

нових тестів був відкритий новий клас вибіркових сполук з серії 

піразолінових речовин. Моделюванням природних продуктів були одержані 

синтетичні піретроїди. 
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Наявність в асортименті пестицидів вибіркової дії забезпечує 

використання природних зоофагів в інтегрованих програмах захисту рослин 

від шкідливих організмів. 

Дія пестицидів на членистоногих 

Дія пестицидів на шкідливі види членистоногих виражається у формі 

безпосередньої гострої токсичності, що закінчується загибеллю особин, та 

післядії (метатоксичної дії) на особин, що залишилися живими при 

сублетальних дозах токсиканту, яка більш тривала в часі і різноманітна за 

характером кінцевого прояву. 

Біологічні наслідки сублетального ефекту інсектицидів значною мірою 

залежать від ступеня отруєння комах або кліщів. Дія інсектициду на 

членистоногих у дозах, що спричинюють понад 50 % їх загибелі, виявляється 

в інтенсивному пригніченні розвитку комах, що зумовлено патологічним 

порушенням цілісності будови життєво важливих органів і тканин: слинних 

залоз, жирового тіла, статевої системи, шлунка, порушення процесу 

травлення. Все це призводить до зниження плодючості самиць, 

життєздатності яєць, виживання личинок батьківської і наступних генерацій. 

У популяції, що зазнала отруєння більш високими дозами інсектицидів 

порівняно з тією, що не зазнала отруєння, значно нижчі такі біологічні 

показники, як швидкість розмноження, швидкість росту популяції і, навпаки, 

підвищується природна смертність у личинковій стадії, коефіцієнт 

смертності личинок за період їх розвитку. 

Інший результат прояву дії інсектицидів при слабкому отруєнні 

членистоногих. У дослідах з гусеницями лускокрилих, рослиноїдних кліщів 

при дії на них інсектоакарицидів у дозах, що викликають менше 50 % 

загибелі шкідників, відзначається підвищення плодючості самиць і 

виживання личинок у ряді генерацій, що призводить до значного наростання 

їх чисельності. У наступних генераціях життєздатність членистоногих не 

тільки не знижується, а, навпаки, відзначається її підвищення. Потомство, 

одержане при схрещуванні отруєних і неотруєних особин, у більшості 
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випадків виявляється більш життєздатним, ніж неотруєні, що також 

виявляється у кращому виживанні, більш високій яйцепродуктивності і 

меншій фертильності яєць. 

Напрям дії інсектицидів може визначатися і опосередковано через 

кормову рослину при дії на неї токсиканту. Відомо, що стимулювальна дія 

хімічної сполуки, в тому числі й інсектициду, виявляється у перші дні після 

обробки рослин, коли посилення у них гідролітичних процесів призводить до 

накопичення найбільш доступних і засвоюваних комахами речовин. У 

подальшому в рослинах посилюються синтетичні процеси, що виявляються у 

зниженні вмісту моноцукрів, вільних амінокислот і небілкового азоту, 

складаються більш несприятливі умови для розвитку і розмноження 

фітофагів. 

Наслідки прямої дії інсектициду на членистоногих або опосередкованої 

через кормову культуру можуть бути певним чином пов'язані зі зміною 

фізіологічного стану шкідників у популяціях, які зазнали дії токсиканту. 

Фунгіциди і гербіциди мають різний тип побічної дії щодо шкідливих 

членистоногих. 

Відомості про інсектоакарицидні властивості одержані для цілого ряду 

фунгіцидів. Так, для колорадського жука певною мірою токсичними є 

препарати, що містять купрум: хлорокис міді, купроксат, купросил. Обробка 

яблуні топсином у рекомендованій нормі витрат різко скорочує чисельність 

пильщика, а бенлат — тетраніхових кліщів. Нині інтенсивно вивчається 

хемостерилізуюча дія фунгіцидів на членистоногих. Такі властивості мають 

хлорокис міді, мідний купорос, які у два рази знижують плодючість 

колорадського жука. В концентраціях 0,1 - 0,2 % ці препарати істотно 

знижують плодючість дрозофіл. 

Важливою особливістю ряду фунгіцидів є їх антифідантна активність. 

Механізм дії антифідантів остаточно не з'ясований. Причиною антифідантної 

активності може бути інгібування ферментів травлення (зокрема, системи, 

що виробляє амілази і протеази). Однак існує припущення, що 
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антифідантний ефект пов'язаний з репелентністю речовин, їх здатністю 

погіршувати смакові якості корму й інгібувати хеморецептори комах. 

Антифідантну властивість мають фунгіциди, що містять купрум. Так, 

обробка рослин картоплі 0,5 % хлорокисом міді, 0,4 % купроксатом викликає 

зменшення площі з'їдених листків личинками колорадського жука на 27 - 35 

% порівняно з необробленими. Багаторазова обробка картоплі фунгіцидами з 

добре вираженими антифідантними властивостями пропонується для захисту 

картоплі для насіннєвих цілей, плодових від плодожерок, бавовнику від 

бавовникової совки. 

Гербіциди, що застосовуються у звичайних для боротьби з бур'янами 

нормах, впливають і на фітофагів. При знищенні бур'янів вони змінюють 

умови мешкання шкідливих видів членистоногих. Ці види в результаті 

знищення бур'янів втрачають місця проживання та додаткового живлення. 

Крім того, при знищенні бур'янів часто змінюється мікроклімат оброблених 

препаратами полів, що також впливає на розвиток популяцій. 

Гербіциди з груп карбамінової, тіо- і дитіокарбамінових кислот 

виявляють високу інсектоакарицидну дію на шкідників. Препарат 2,4-Д 

згубно діє на шкідливу черепашку, шкідників лісу, сисних членистоногих на 

бавовнику. 

Опосередкована дія на фітофагів може виявлятися і через кормову 

рослину. Часто під впливом гербіцидів змінюються фізіолого- біохімічні і 

морфологічні властивості рослин, що призводить, як правило, до зниження їх 

поживної цінності, утруднення пошуку корму і засвоєння його фітофагами. 

Все це порушує нормальний зв'язок у системі кормова рослина — фітофаг. 

Як активні хімічні сполуки, гербіциди впливають на метаморфоз і 

плодючість шкідливих видів членистоногих, а також чинять антифідантну та 

репелентну дію. 

Дія пестицидів на ентомофагів 

Застосування пестицидів впливає не лише на чисельність шкідливих 

комах, а й на загальне заселення посівів членистоногими. Ступінь дії 
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токсикантів значною мірою пов'язаний з особливостями сезонної динаміки 

активності ентомофагів, а також з їхнім способом життя і поведінкою, 

властивостями препарату. Отруєння може відбуватися шляхом 

безпосередньої токсичної дії препарату, через живлення отруєним кормом 

(хижаки) або пилком квітучих рослин (паразити). 

Загибель корисних членистоногих найбільш помітна у багаторічних 

насадженнях (садах, лісах), адже тут ентомофаги представлені великим 

числом видів і відіграють важливу роль у регулюванні чисельності популяцій 

шкідників. При застосуванні інсектицидів різних класів відзначається масова 

загибель хижих жужелиць, кокцинелід, золотоочок, мух - сирфід, тахін, 

трихограм та інших корисних видів. Вплив інсектицидів на ентомофагів на 

посівах однорічних культур значно менший, хоча і тут вони представлені 

значним числом видів (на озимій пшениці — до 200, горосі — 300). На 

одному гектарі картопляного поля трапляється від 2000 до 3400 сирфід; 2400 

- 4800 жужелиць, понад 720 хижих павуків, які майже всі гинуть при 

застосуванні інсектицидів. 

Відмічено негативний вплив обробок посівів пшениці інсектицидами 

проти шкідливої черепашки на хижаків з родин жужелиць і кокцинелід та 

теленомін. 

Фунгіциди і гербіциди, як правило, чинять значно меншу негативну 

дію на ентомофагів порівняно з інсектицидами. 

 

Гербіцид 2,4-Д практично не знижує чисельність надґрунтовії 

членистоногих: жужелиць, стафілінід, хижих кліщів, павуків. Більш чутливі 

до цього препарату паразити з ряду перетинчасте крилих. Однак гербіциди з 

групи похідних триазинів виявляют стерилізувальнуу дію на самиць хижих 

жужелиць, пригнічують у них розвиток оваріол та викликають дегенерацію 

фолікулів. 

Міра токсичності пестициду для ентомофагів оцінюється різним; 

способами, в тому числі за величиною і часом очікування загибелі: за 
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летальною концентрацією або летальною дозою, а також за умовними 

категоріями токсичності — високотоксичні, середньотоксичні, слаботоксичні 

і нетоксичні. Єдиної градації у визначенні ступеня токсичності того чи 

іншого препарату немає. Наприклад, у США пестициди поділяють на 4 

групи:  

1) нетоксичні препарати, які не спричинюють загибелі ентомофагів; 

2) препарати з низькою токсичністю, які спричинюють загибель менш 

як 50 % особин через 4 доби після обробки; 

3) середньотоксичні препарати, які спричинюють згибель 50 % особин 

протягом 3 діб після обробки; 

4) високотоксичі препарати, від дії яких загибель 50 % особин настає у 

перший день після обробки. 

У Росії оцінка токсичності пестицидів проводиться на основі обліку 

загибелі тест-об'єктів за 4-бальною шкалою: 

I бал — загибель менш як 50 % — препарат нешкідливий; 

II бали — загибель 50 - 79 % — препарат слаботоксичний; 

III бали — загибель 80 - 99 % — препарат середньотоксичний; 

IV бали — загибель більш як 99 % — препарат високотоксичний 

Другим показником (поряд із загибеллю) побічної дії препаратів 

вважається зміна біологічної активності членистоногих, оскільки їх корисна 

діяльність (наприклад, споживання здобичі для хижаків може різко 

зменшитися навіть при низькій загибелі. За методико ЕОЗР пестициди за 

зниженням біологічної активності поділяють на 4 класи:  

- нешкідливими вважаються препарати, які знижують біологічну 

активність ентомофагів на 50 % порівняно з контрольним особинами; 

- слаботоксичні — на 51-79 % 

- середньотоксичні — н 80 - 99 % 

- високотоксичні — 100 %. 
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Одним з критеріїв оцінки побічної дії препаратів на ентомофагів - 

паразитів є здатність останніх відкладати яйця в хазяїна (після отруєння 

пестицидами в сублетальній дозі). 

Розрахунок оцінки побічної дії препаратів на ентомофагів проводять за 

формулою 

 

де В — сума відкладених самицями яєць у досліді; К — сума 

відкладених яєць у контролі. 

 

За цим показником препарати поділяють на 4 групи: 

сильнодіючі — Р < 25 %, 

середньотоксичні — 26 - 50, 

слаботоксичні — 51 – 75 

нешкідливі — 76 - 100 %. 

Знизити негативну дію пестицидів на ентомофагів можна різними 

шляхами: скороченням кількості обробок, диференціацією норм витрат 

пестицидів з урахуванням чисельності шкідливих організмів і очікуваного 

врожаю, довготривалістю (персистентністю) дії препарату, зміною його 

препаративної форми, строків і тактики застосування токсиканту. 

Планування і застосування пестицидів необхідно здійснювати на 

підставі довго- і короткострокових прогнозів розвитку фітофагів та хвороб. 

Критеріями доцільності застосування пестицидів слугують економічні 

пороги шкодочинності та чисельність ентомофагів. 

Зменшення згубної дії інсектицидів можливе при застосуванні 

препаратів вибіркової дії, тобто таких, які спричинюють загибель шкідників, 

але згубно не впливають на їхніх паразитів та хижаків. 

Оптимальними строками застосування пестицидів є періоди, коли 

ентомофаги перебувають у малоактивному стані, або в місцях, недоступних 

для контакту з токсикантом. Так, при літніх обробках озимої пшениці 
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знищуються личинки шкідливої черепашки, попелиці, трипси, але 

залишаються при цьому хижі жужелиці весняного типу розмноження, 

теленоміни. І, навпаки, при ранньовесняних обробках садових насаджень 

інсектицидами знищуються шкідники, що зимують на деревах, при цьому не 

виявляється негативна дія на корисних комах, які знаходяться у цей період у 

ґрунті. 

Збереження ентомофагів може бути досягнуто проведенням крайових, 

вибіркових або осередкових обробок. При цьому значна частина ентомофагів 

залишається на необроблених посівах, посадках. У практиці такі засоби 

широко використовуються на зернових колосових культурах проти злакових 

мух, п'явиць, шкідливої черепашки; на горосі — проти зернових 

бульбочкових довгоносиків та на інших культурах проти інших шкідників. 

Знищенню ентомофауни можна запобігти зміною способу застосування 

інсектицидів. Так, використання системних інсектицидів шляхом 

передпосівної обробки насіння виключає контакт з ними ентомофагів, що 

живуть на ґрунті або в стеблостої. Усунення негативного впливу ентомофагів 

може бути досягнуто і при застосуванні інсектицидів зовсім іншого 

механізму дії — регуляторів росту комах та мікробіологічних препаратів, а, 

особливо, при впровадженні у практику інтегрованих програм захисту 

рослин від шкідливих організмів. 

 

Токсичність пестицидів для бджіл 

Всі інсектициди значною мірою токсичні для бджіл, тоді як більшість 

фунгіцидів та гербіцидів малонебезпечні або зовсім безпечні. Загибель комах 

відбувається при обприскуванні посівів недалеко від пасік або квітучих 

рослин, які відвідують бджоли для медозбору. Трапляється безпосередня 

контактна дія препарату або кишкова, особливо на личинок при зборі 

бджолами нектару і пилку з оброблених рослин. Серед комах найбільш 

розвинену нервову систему має бджола, тому вона і найбільш чутлива до 

сучасних інсектицидів, які уражують нервову систему. 
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Для оцінки токсичності пестицидів для бджіл використовують дози 

(ЛД50) при кишковому і контактному отруєнні. Однак необхідно враховувати, 

що пестициди на виробництві застосовуються у різних нормах втрат. У 

такому випадку оцінка токсичності визначається за індексом кишкової 

небезпеки, який дорівнює: 

 

Аналогічний критерій пропонується і для оцінки контактної небезпеки 

пестицидів: 

 

 

 

 

Остаточна оцінка небезпеки 

пестицидів для бджіл дорівнює сумарному комбінованому критерію 

небезпеки: 

 

При розрахунку коефіцієнтів значення величин переводять в однаковий 

вимір, а значення норм витрат ділять на 2, враховуючи, що 50 % препарату 

не потрапляє на рослину. 

Вважається, що препарати з сумарним індексом небезпеки із значенням 

від 1 до 3 безпечні для бджіл, а токсиканти з величиною індексу 15 — 

небезпечні.  

Пестициди за токсичністю для бджіл поділяються на 4 групи:  

1 група — препарати, від яких у польових умовах гине понад 20 % 

бджіл, що відвідують квітучі рослини на обробленій ділянці;  

до 2-ї групи належать препарати, від яких гине 5 - 20 %;  

до 3-ї — 1 - 5 % і  
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до 4-ї групи — препарати безпечні, що практично не завдають шкоди 

бджолам. 

Поряд з безпосередньою небезпекою інсектицидів слід мати на увазі, 

що ці сполуки можуть значно послабити організм комах, сприяти 

підвищенню захворювань. 

Основними причинами масового отруєння бджіл пестицидами є 

порушення правил повідомлення за 3 - 5 днів про конкретний час, місце, 

характер проведення обробок посівів і насаджень. Небезпечно проводити 

обробки квітучих рослин у денні часи, коли спостерігається масовий літ 

бджіл, а також вести обробку великих масивів ентомофільних рослин, 

особливо інсектицидами з тривалою токсичною дією. 

Враховуючи токсичність пестицидів для бджіл і тривалість токсичності 

їх залишків, необхідно добирати препарати з таким розрахунком, щоб вони 

повністю руйнувалися до початку цвітіння рослин. Наявність залишків 

препаратів на квітучих рослинах, навіть у кількості, не токсичній для бджіл, 

призводить до накопичення їх у меду. 

За наявності квітучих рослин у зоні обробок препаратами високої 

токсичності і при теплій погоді вживаються всі заходи застереження, аж до 

вивезення пасіки. Строки ізоляції бджіл залежать від токсичності і стійкості 

препарату. Для малотоксичних пестицидів цей строк може становити всього 

5-6 год або одну добу, для середньо- токсичних або малостійких — 2 доби, 

для високотоксичних та стабільних препаратів (базудин, Бі-58 новий) — 3-4 

доби. У зоні зі зниженою температурою і підвищеною вологістю повітря 

строки ізоляції збільшуються на 1 — 2 доби. 

 


