
ЛЕКЦІЯ № 8 

ТЕМА: Класифікація пестицидів. 

1. Класифікація за призначенням. 

2. За хімічним складом. 

3. Гігієнічна класифікація пестицидів  

Бурхливий розвиток хімії пестицидів сприяв значному зростанню обсягів 

виробництва і розширенню асортименту пестицидних препаратів. У зв'язку з 

цим виникає гостра потреба у розробці класифікації пестицидів, яка б давала 

змогу фахівцю орієнтуватися в масі існуючих препаратів і вибирати 

оптимальні для цільового використання. 

При складанні класифікації пестицидів дуже важко дотриматися єдиного 

принципу, тому здебільшого використовується комбінований підхід. 

Пестицидні препарати класифікуються за трьома принципами залежно від 

призначення, способу проникнення в організм і характеру дії, хімічного 

складу. Групування препаратів за такими ознаками полегшує їх раціональне 

використання і дає можливість виконати профілактичні заходи. 

1. Класифікація за призначенням. 

Класифікація за призначенням передбачає поєднання препаратів у групи 

залежно від того, для знищення яких шкідливих організмів вони 

використовуються. 

За призначенням усі пестициди поділяються на такі групи: 

- інсектициди — для знищення шкідливих комах; 

- акарициди — для знищення рослиноїдних кліщів; 

- інсектоакарициди — для одночасного знищення шкідливих комах і 

рослиноїдних кліщів; 

- афіциди — для знищення попелиць; 

- нематоциди — для знищення фітопатогенних нематод; 

- лімациди — для знищення слимаків; > родентициди — для знищення 

гризунів; 

- фунгіциди — для знищення збудників грибних захворювань; 



- бактерициди — для знищення збудників бактеріальних хвороб; 

- гербіциди — для знищення небажаної трав'яної рослинності (бур'янів); 

- арборициди — для знищення небажаної деревної та чагарникової 

рослинності; 

- альгіциди — для знищення водоростей. 

Залежно від того, на які стадії розвитку шкідників діють окремі 

препарати, їх поділяють на: 

- овіциди — для знищення яєць комах, кліщів та ін.; 

- ларвіциди — для знищення личинок комах. 

Окрему групу становлять препарати — протруйники насіння. 

У сучасному асортименті фітофармакологічних засобів використовується 

багато біологічно активних речовин, серед яких виділяють такі групи: 

- синтетичні феромони — речовини, які приваблюють самців комах; 

- репеленти — речовини, запах і смак яких відлякують комах і тварин; 

стерилянти — хімічні сполуки різного походження, які при потраплянні 

в організм комах позбавляють їх здатності до розмноження; 

гормони — речовини високої біологічної активності, які, потрапляючи в 

організм, регулюють його найважливіші функції (регулятори росту, розвитку 

і розмноження комах); 

- антифіданти — речовини, які пригнічують живлення комах; 

- гаметоциди — речовини, що спричинюють стерильність рослин, 

зокрема бур'янів, переважно чоловічого пилку, використовуються у селекції 

рослин; 

Крім того, існує кілька груп препаратів зі специфічною дією 

безпосередньо на рослини: 

- дефоліанти — речовини, що зумовлюють опадання листя; 

- десиканти — речовини, що зумовлюють висихання рослин на корені; 

- ретарданти — речовини, що стримують ріст рослин і призводять до 

вкорочення стебел і пагонів; 



- герміциди — загальна назва хімічних сполук, що використовуються для 

знищення усіх видів мікроорганізмів; 

- регулятори росту — хімічні сполуки, що впливають на процеси росту і 

розвитку рослин, комах; 

- синергісти — речовини, що посилюють дію пестицидів; 

фуміганти — для знищення шкідників і збудників хвороб рослин у 

закритих приміщеннях. 

За способом надходження до організму пестициди, що застосовуються 

проти шкідників тваринного походження, поділяють на: 

кишкові — потрапляють в організм через ротовий отвір та органи 

травлення; 

- контактні — потрапляють в організм крізь покривні тканини; 

- системні — проникають у рослини і роблять отруйними їх соки; 

- фуміганти — потрапляють в організм через органи дихання. 

 

Більшість сучасних препаратів здатні діяти на шкідників одночасно через 

шлунок, шкірні покриви, дихальні органи і проникати у тканини рослин, 

тому їх прийнято називати препаратами комплексної дії. 

Кишкові препарати спричинюють отруєння шкідників при надходженні в 

організм разом з кормом. Механізм їх токсичної дії досить складний. 

Спочатку вони руйнують стінки кишок, порушуючи тим самим нормальні 

травні функції, а потім проникають у порожнини тіла, руйнують там 

елементи крові, спричинюючи летальний ефект. 

Кишкові препарати діють лише тоді, коли потрапляють разом з їжею в 

травні органи шкідника. З'їдаючи оброблені ними частини рослин, шкідники 

отруюються і гинуть. 

Отже, кишкові препарати придатні лише для боротьби з шкідниками, які 

мають ротові органи гризучого типу та, живлячись механічно, пошкоджують 

рослини, ковтаючи відгризені частинки листків, стебел тощо. До таких 

шкідників належать різні жуки та їх личинки, гусениці метеликів, несправжні 



гусениці пильщиків, саранові, гризуни та ін. З практики відомо, що шкідники 

гинуть тільки в тому випадку, коли в їх організм разом з кормом надходить 

смертельна доза препарату. Тому для рослин, які мають малу надземну 

вегетативну масу, особливо сходів, препарати кишкової дії не забезпечують 

надійного захисту. Це є найістотнішим недоліком останніх, що дуже 

знецінює їх з практичного погляду. 

Деякі кишкові препарати спочатку навіть збільшують ненажерливість 

шкідників, які гинуть, лише завдавши посівам значної шкоди. Отруйна дія 

кишкових препаратів виявляється порівняно повільно, інколи через кілька 

годин, здебільшого ж — через одну - три доби по тому, як препарат з їжею 

потрапив в органи травлення шкідника. На інтенсивність живлення 

шкідників значною мірою впливають погодні фактори: чим вища 

температура повітря, тим вища активність шкідників, тим більше вони 

з'їдають рослинного корму, тим вища ефективність препарату і навпаки. 

Обприскані кишковими препаратами рослини залишаються отруйними для 

шкідників, залежно від препарату, 10 —15 діб. Після цього обприскування 

доводиться повторювати, якщо загроза від шкідників ще не минула. Повторні 

обробки проводять і після дощів, які майже повністю змивають кишкові 

препарати з поверхні рослин на ґрунт. 

У сільському господарстві України за останні роки масштаби застосування 

кишкових препаратів значно скоротилися завдяки заміні їх препаратами 

комплексної дії, що мають не тільки більшу ефективність у боротьбі зі 

шкідниками, а й багато інших переваг. 

Контактні препарати діють на шкідників отруйно лише при 

безпосередньому стиканні з їх тілом. Механізм дії препаратів цієї групи може 

бути різним. В одних випадках, висихаючи на тілі шкідників, вони 

створюють газонепроникну плівку, яка порушує нормальний газообмін. В 

інших — вони роз'їдають і руйнують шкіру, або, проходячи крізь покриви 

тіла всередину його, уражують нервову систему тощо. 



Деяким контактним препаратам властива також кишкова або газоотруйна 

дія, яка, однак, має лише другорядне, допоміжне значення і помітно не 

впливає на їх ефективність. 

Контактні препарати придатні для боротьби з усіма шкідниками, що ведуть 

відкритий спосіб життя, і тому можуть бути безпосередньо оброблені 

препаратом. Проте ними користуються переважно для знищення шкідників з 

тонкою, слабкохітинізованою шкірою, крізь яку препарат може легко 

проникати всередину тіла. Це різні попелиці, цикадки, клопи, дрібні 

гусенички метеликів, молоді несправжні гусениці деяких пильщиків та різні 

дрібні жуки, а з інших членистоногих — рослиноїдні кліщі. Проти шкідників, 

тіло яких захищає щільний панцир (великі жуки, клопи-черепашки, 

колорадський жук та ін.), контактні препарати малоефективні. Більшість 

препаратів цієї ірупи не мають овіцидних властивостей. 

Токсична дія контактних препаратів виявляється досить швидко, 

здебільшого вже через кілька годин після потрапляння препарату на тіло 

шкідника. Токсична дія їх на рослинах, як і кишкових препаратів, 

виявляється протягом 10- 15 діб і погодні фактори також впливають на їх 

біологічну ефективність. Тому, щоб одержати потрібний ефект, необхідно 

добре знати біологічні особливості шкідника і фізико-хімічні властивості 

препарату. У разі потреби обприскування рослин доводиться повторювати 

кілька разів. Контактні препарати для обприскування застосовуються 

переважно у вигляді розчинів, емульсій або суспензій. Площа їх стикання з 

тілом шкідників має бути якнайбільшою. Лише за цієї умові ефективність їх 

може бути високою. 

Системні, внутрішньорослинні — препарати, які здатні проникати в 

рослини через вегетуючі органи, корені, насіння. Вони роблять рослинний сік 

на тривалий час отруйним для шкідників, не завдаючи шкоди самим 

рослинам. Застосовані способом обприскування, вони легко проникають 

усередину рослин крізь поверхню листків, а при внесенні у ґрунт 

всмоктуються коренями і теж рівномірно розподіляються не тільки в усіх 



вегетативних, а й у генеративних органах рослин. Системні препарати є 

ефективними проти переважної більшості дрібних, сисних комах і 

рослиноїдних кліщів, що живуть потайки. Живлячись отруєним системними 

препаратами соком рослин, сисні шкідники швидко гинуть. Отже, за 

способом дії на шкідників системні препарати є в основному кишковими. У 

сучасному асортименті системних препаратів більшість виявляє і контактну 

дію. Тому крім сисних комах і кліщів від них гинуть також різні гризучі 

комахи-мінери (гусениці мінуючих молей, личинки мінуючих мух тощо), які 

живуть всередині рослинних тканин. 

Більшість жуків та їх личинок, гусениць біланів, шовкопрядів і совок, 

несправжніх гусениць пильщиків та інших великих листогризучих шкідників 

відзначаються підвищеною стійкістю проти системних препаратів, тому їх 

ефективність недостатня. 

Великим недоліком системних препаратів (це стосується також фунгіцидів 

і гербіцидів) є поява стійкості до них у шкідливих організмів 

(резистентності). 

Фуміганти — хімічні сполуки, що у вигляді отруйного газу або пари 

проникають в організм комах і тварин через органи дихання і спричинюють 

їх отруєння. Препарати цієї групи діють на кровоносну, ферментну або 

нервову системи живих організмів. Деякі з газоотруйних препаратів здатні 

також безпосередньо руйнувати шкірні покриви тіла шкідників (сірчистий 

газ). 

Більшість препаратів-фумігантів відзначається досить широким спектром 

дії, що робить їх придатними для боротьби з численними шкідниками з 

різних груп тваринного світу. Зокрема, препарати цієї групи можуть 

знищувати шкідливих ссавців, шкідливих членистоногих (комах, кліщів), 

деяких шкідливих круглих черв'яків або нематод. Однак практично 

препарати фумігаційної дії застосовуються здебільшого проти шкідників, що 

живуть потайки і яких важко або зовсім неможливо знищити препаратами 

іншої дії. Практичне значення має також використання деяких фумігантів для 



знезараження культиваційних споруд закритого ґрунту від комплексу 

шкідливих організмів. 

На ефективність препаратів фумігаційної дії значно впливає температура. З 

підвищенням температури повітря фумігаційна токсичність препаратів 

зростає, із зниженням — послаблюється. Оптимальною є температура 

близько 18 - 25 °С. При температурі нижче 10 - 12 °С ефективність більшості 

фумігантів настільки знижується, що застосування їх найчастіше стає 

недоцільним. 

Майже всім препаратам фумігаційної дії властива висока фітотоксичність. 

Навіть у найменших концентраціях, часто недостатніх для знищення 

шкідників, препарати цієї групи дуже пошкоджують зелені рослини, 

спричинюючи опіки та обпадання листків. 

Обробку фумігантами краще витримує посівний матеріал зернових, 

зернобобових та деяких інших сільськогосподарських культур, якщо 

вологість його не перевищує кондиційної. Надмірно вологе насіння під 

впливом препаратів фумігаційної дії здебільшого частково або й повністю 

втрачає схожість. 

На споживчі, харчові та смакові якості зерна, продуктів його переробки, 

плодів чи інших харчових і кормових продуктів різні фумігаційні препарати 

впливають по-різному. Тому при їх використанні необхідно детально знати 

фізико-хімічні особливості кожного з них. 

Деякі фуміганти можуть шкідливо впливати на метали, фарби, тканини 

тощо. Особливо цим відзначається сірчистий газ (утворюється при спаленні 

препаратів групи сірки). У вологому середовищі корозію металів може 

спричинити також хлорпікрин. 

Препарати комплексної дії — хімічні сполуки, які діють на шкідливі 

організми одночасно контактно, кишково, системно і фумігаційно. Проте 

основними є контактні властивості комплексних препаратів. Що ж до інших 

способів їх дії, то вони, маючи підпорядковане значення, лише підвищують 

ефективність застосування цих препаратів, але не зумовлюють її. Більшості 



комплексних інсектицидів властивий широкий діапазон дії. Вони токсичні 

для рухливих стадій розвитку майже всіх гризучих та сисних комах, зокрема, 

для різних жуків та їх личинок, для гусениць метеликів і несправжніх 

гусениць пильщиків, для саранових, багатьох попелиць, трипсів, цикадок, 

клопів тощо. Поділ препаратів на вищезазначені групи до певної міри 

умовний, адже більшості сучасних препаратів властива і побічна дія. 

Використання феромонів. Необхідність вирішення проблеми охорони 

навколишнього природного середовища і захисту рослин від шкідливого 

впливу пестицидів сприяло виникненню нового напряму в науці та практиці 

захисту рослин — управління живими організмами за допомогою хімічних 

сполук. Значну кількість із відомих природних проявів хімічної комунікації 

можна використати для вирішення практичних завдань шляхом втручання у 

взаємовідносини всередині тваринного і рослинного світу, а також при 

взаємодії між ними. 

Особливо привабливою є можливість втручатися в життєдіяльність комах 

за допомогою феромонів. На сьогодні накопичено значний досвід 

використання цих хімічних сполук для регулювання поведінки комах, 

зниження чисельності шкідливих видів, стримування популяцій на 

безпечному рівні. 

Феромони комах (телегрени, сексатрактакти, кайромони) є біологічно 

активними речовинами (БАР), які продукуються спеціалізованими залозами і 

виділяються в навколишнє природне середовище, специфічно впливають на 

поведінку, метаболізм та фізіологічний стан інших особин того самого виду. 

Комахи виділяють статеві феромони, які забезпечують зустріч і 

«розпізнавання» особин різної статі і стимулюють статеву поведінку. Інші — 

забезпечують скупчення значної кількості особин на певній території, а 

феромони «тривоги» викликають реакції втечі, агресії тощо. 

Давно відомо, що самки деяких видів комах здатні приваблювати самців на 

значній відстані, інколи за кілька кілометрів, виділяючи леткі речовини з 

надзвичайною біологічною активністю. Відомо, що 30 молекул такого 



статевого феромону, або 10-
14 

мкг, спричинює реакцію самця. Ці молекули 

потрапляють на вусики самця, викликаючи симетричний імпульс у нервах, 

які передають відповідну реакцію на мускулатуру. Така реактивна дія 

спричинюється тільки специфічним феромоном. 

Встановлено, що феромони викликають не тільки статеву реакцію. Всі 

хімічні речовини, які виділяються тваринами, викликають ту чи іншу 

фізіологічну або поведінкову реакцію особин того самого виду. Мурашки, 

наприклад, виділяють слідові феромони, які дають можливість іншим членам 

колонії знаходити дорогу до мурашника. 

У більшості комах статеві феромони виділяються самками, водночас 

описано 107 видів комах, у яких самці феромонами приваблюють самок. 

Феромони — дуже складні за природою хімічні речовини. Так, у яблуневої 

плодожерки виявлено сім різних компонентів феромону. Головним з них є 

лише крищомоз, а інші або підсилюють, або стримують його дію. 

Після визначення складу феромону тутового шовкопряда в 1959 р. 

дослідження цих речовин у багатьох країнах світу розвивались бурхливими 

темпами. Так, на початок 90-х років XX ст. описано феромонні речовини у 

672 видів комах. 

Серед вивчених феромонів виявлена певна закономірність, яка дає змогу 

провести їх розподіл за хімічним складом на три групи: насичені спирти та 

їх ефіри, аліфатичні кислоти і терпеноподібні сполуки. Найбільша кількість 

відомих феромонів належить до першої групи. 

Нині вивчено понад 250 видів комах, здатних виділяти феромони. Залежно 

від реакції особин протилежної статі феромони умовно поділені на три 

групи. Першу складають феромони, які виділяються самками (яблунева 

плодожерка, непарний шовкопряд). До другої належать феромони, які 

виділяються самцями (ріпаковий білан, клоп-черепашка). До третьої групи — 

феромони, які виділяються самцями і самками для взаємного приваблювання 

(жуки-короїди). Більшість видів комах продукують феромони першої групи і 

лише 25 % вивчених видів продукують феромони другої групи. 



У державах СНД для виробничого використання рекомендовано феромони 

східної, сливової та яблуневої плодожерок (ПАК-1П, ПАК-1К, ПАК-5, ПАК-

6, ферофлор СР, КМ, НМ, ЕА, ХС та ін.) 

Статеві феромони є найбільш активними фізіологічними речовинами, які 

відомі на даний час. Як регулятори-ювенільники і стимулятори процесів 

відтворення виду вони здатні у незначних кількостях викликати відповідні 

реакції особин іншої статі того самого виду. Завдяки високій активності 

статевих феромонів самці і самки комах у природних умовах мають 

можливість відшукувати одне одного на значній відстані. Так, самка 

непарного шовкопряда приваблює самців на відстані 400 м, а виділення 

феромону однієї самки соснового пильщика приваблює понад 11 тис. самців 

на відстані 17,5 км протягом восьми діб. Статеві феромони здебільшого 

мають вузьку видову специфічність. Із вивчених феромонів тільки феромон 

самки кукурудзяного метелика є спільним для двох "видів комах, які 

належать до різних родин. 

Успіхи в галузі дослідження феромонів і можливість мати їх в необхідній 

кількості дали змогу на практиці переконатися у перевагах їх використання. 

Вони мають високу біологічну активність, специфічність, безпечні для 

навколишнього природного середовища. Використання феромонів дає 

можливість не знищувати, а регулювати чисельність шкідливої популяції в 

економічно доступних межах. 

Застосування феромонів для захисту рослин започатковано недавно. 

Особливо ефективним є використання пасток з синтетичними статевими 

феромонами як засобу раннього виявлення шкідників, спостереження за 

сезонною динамікою їх популяцій, оптимізації раціонального використання 

хімічних засобів захисту рослин. 

При створенні оптимальної щільності феромонних пасток міграція комах 

може досягти 98 %. Протандрію, тобто передчасне формування статевої 

зрілості самців порівняно з самками, зареєстровано майже у всіх видів 

вивчених чорнишів. Це дає можливість відловлювати значну (до 70 %) 



частину самців до масової появи статевозрілих самок. Одержано високу 

біологічну ефективність синтетичного феромону бурякової мінуючої молі, 

окличної, озимої і бавовняної совок, злакової листовійки. 

Поєднання феромонних пасток з кольоровими і ароматичними 

приваблювачами значно підвищує їх ефективність. У багатьох випадках 

адитивна дія досягається також при використанні в одній пастці феромонів 

різних видів шкідників. 

Для цілого ряду комах розроблені і досить успішно використовуються 

заходи безпосереднього регулювання їх чисельності за допомогою 

синтетичних статевих феромонів (створення так званого «самцевого 

вакууму»). Особливого значення такі методи набувають при розробці заходів 

боротьби і нагляду за шкідниками, що живуть потайки. Відстань 

приваблювання самців феромонними пастками залежить від виду і дози 

феромону. 

Регулятори росту, розвитку і розмноження комах (РРР). 

У зв'язку з екологічними проблемами щодо збереження навколишнього 

природного середовища першочерговими завданнями є пошук, створення і 

впровадження в практику ефективних і безпечних засобів захисту рослин з 

новими механізмами дії порівняно з традиційними пестицидами. Одним із 

перспективних наукових напрямів є використання хімічних сполук, які здатні 

регулювати ріст, розвиток і розмноження шкідливих комах. 

Основною особливістю РРР, які відрізняють їх від традиційних 

інсектицидів, є відсутність у них прямої токсичної дії. Вони здатні 

спричинювати в живих організмах численні біохімічні зміни. 

До цієї групи належать синтезовані і виділені з природних джерел БАР 

різної хімічної природи, які впливають на гормональну активність комах. 

Здебільшого вони виявляють свою дію як антагоністи гормонів або вибірково 

діють на окремі локуси нейроендокринної системи комах, змінюючи її 

функціональну активність. Подібно до традиційних інсектицидів РРР комах 



за способом дії представлені у формі препаратів контактної, кишкової, 

фумігаційної та системної дії. 

Вони характеризуються також ступенем токсичності, персистентності й 

інших екотоксикологічних параметрів. Як правило, РРР комах — 

малотоксичні або майже не токсичні для теплокровних тварин (ЛД50 > 10 

г/кг). Вони діють на такі системи і функції комах, які або відсутні у 

теплокровних тварин (линяння, метаморфоз, діапауза), або регулюються у 

хребетних іншим типом гормонів. Як зазначалося раніше, їх знищувальна дія 

виявляється не в токсикації організму (його органів, тканин), а в порушенні 

процесів онтогенезу через зміну загального гормонального балансу. Комахи 

при цьому гинуть внаслідок розкоординованості розвитку окремих органів 

або метаболічних процесів. Важливою відмінністю РРР комах від 

інсектицидів є різка мінливість чутливості до них комах залежно від етапу 

онтогенезу. 

Виділяють такі основні групи РРР комах. 

Аналоги ювенільного гормону, або ювеноїди. Це природні або синтетичні 

сполуки, які імітують функції негативних гормонів комах і спричинюють 

морфогенетичний або гонадотропний ефекти, а також включення імагіальної 

діапаузи. Найпоширенішими є зарубіжні препарати — метокрен, гідропрен, 

кінопрен, екофеноцен, реноксикарб, ювеніл (останній є перспективним у 

боротьбі з попелицями, непарним шовкопрядом, комахами, мухами, 

тарганами). 

Антиювенільні препарати, або прекоцени. Препарати, які належать до 

цієї групи, пригнічують секреторну діяльність залоз або блокують синтез 

ювенільних гормонів, спричинюють порушення метаморфозу або 

репродуктивної функції комах (зарубіжні препарати прекоцен 1 і 2). 

Аналоги гормону линяння комах (екдизоїди). Речовини цієї групи 

структурно відрізняються від гормону линяння комах, але імітують його 

функціональну активність (порушують линяння, виключають лялечкову або 

личинкову діапаузу). 



Антиекдизоїди. Речовини, які імітують дію екдистероїдних гормонів і 

стимулюють процеси линяння, а також виявляють ларвіцидну дію. 

Інгібітори синтезу хітину. За своєю природою — це гормональні 

речовини, які інгібують синтез хітину у комах. Основною особливістю їх є 

здатність пригнічувати процес формування кутикули в період росту і 

розвитку, у зв'язку з чим відмирання гусениць відбувається під час їх 

линяння, а яєць — в період завершення ембріонального розвитку. Найбільша 

біологічна ефективність цих препаратів виявляється при застосуванні їх при 

масових яйцекладках і відродженні гусениць з яєць. Для досягнення 

бажаного позитивного ефекту їх необхідно застосовувати в період масового 

льоту метеликів, відкладання яєць і початку відродження гусениць. Ефект від 

препаратів цієї групи виявляється не одразу після їх застосування, а через 

декілька діб при черговому линянні гусениць. Практичне використання 

знайшли препарати димелін, каскад, алсістин, атаброн, інсегар, номолт, 

сонет, ейм, кабан, метопрен, аплауд, тригард, дарт і деякі інші. При 

обприскуванні рослин робочими рідинами препарати на рослинних органах 

зберігаються 15-20 діб навіть за наявності опадів. 

Регулятори росту, розвитку і розмноження комах останнім часом дедалі 

більше набувають популярності. У майбутньому вони становитимуть 

переважну більшість в асортименті засобів захисту рослин. їх перевагами 

перед традиційними інсектицидами є висока біологічна ефективність, мала 

токсичність для теплокровних тварин і людей, безпечність для корисних 

представників фауни. 

Аналоги пептидних гормонів (нейрогормони). Речовини, які належать до 

цієї групи, негативно впливають на лялечкову та імагіальну діапаузу, водний 

обмін й інші функції комах. Інсектицидних препаратів на основі речовин цієї 

групи поки що не створено і взагалі ця група РРР комах найменш вивчена. 

Оскільки нейрогормони мають білкову природу, це в перспективі дозволяє 

штучно регулювати їх біосинтез методами генної інженерії. Можлива також 



регуляція секреції нейрогормонів, які фізіологічно є важливими для комах і 

при цьому не мають негативного впливу на теплокровних. 

З метою порушення гормонального балансу комах-шкідників і 

ефективного використання інсектицидів третьої генерації найбільш 

перспективними є такі наукові напрями: 

- створення методами генної інженерії спеціальних мікроорганізмів, які 

здатні порушувати нейрогормональну регуляцію у комах; 

- штучне посилення або пригнічення нейросекреції препаратами, які 

імітують дію відповідних нейромедіаторів; 

- досягнення тієї самої мети за допомогою спеціальних хімічних сполук, 

які діють на специфічні нейрогормональні рецептори комах, тощо. 

Атрактанти — природні або синтетичні речовини, які запахом або 

смаком приваблюють тварин, особливо комах, стимулюють їх живлення 

(харчові А), відкладання яєць, агрегацію особин і їх спарювання (статеві А). 

Атрактивність (принаджувальність) складових кольорового спектра для 

багатьох комах відома давно. Проте на практиці цей засіб використовується 

лише для окремих видів. Найширшого використання набула жовта частина 

спектра для тепличної білокрилки в умовах закритого ґрунту. Найбільш 

придатним і повністю безпечним засобом виявлення і зменшення чисельності 

імаго білокрилки є використання жовтих клейових пасток (ЖКЦ). Як пастки 

використовують різні пофарбовані в жовтий колір матеріали (твердий папір, 

фанеру, полімерні плівки тощо), на поверхню яких наноситься тонкий шар 

клейкої речовини, яка тривалий час не висихає і не має репелентних 

властивостей. Найбільш доцільно використовувати для цього спеціальний 

ентомологічний клей «Пестифікс», «Ліпофікс» та ін. 

Пастки і отруєні принади — одні із найстаріших методів боротьби зі 

шкідниками. У багатьох пастках для комах хімічні препарати не 

використовуються. В перших «хімічних» пастках використовувалися харчові 

атрактанти, наприклад, шматочки бульб картоплі для відловлювання 

дротяників і слимаків. Цей спосіб згодом став одним з варіантів хімічного 



знищення приваблених комах. Метод приваблювальних культур широко 

використовувався в закритому грунті, а також у боротьбі з пустельною 

сараною, слимаками та іншими шкідниками в польових умовах. 

Істотним недоліком натуральних харчових принад є необхідність 

застосування їх у значних кількостях. Наприклад, для значного зменшення 

чисельності того чи іншого шкідника плодових культур необхідно було б 

витратити таку кількість плодів, яка перевершила б увесь очікуваний врожай. 

Цей метод боротьби економічно був би абсолютно не виправданим. Для 

вирішення цієї проблеми слід би було створити дешеві синтетичні 

атрактанти, придатні до використання у спеціальних пастках. 

Репеленти — хімічні препарати з групи пестицидів, які використовуються 

для відлякування комах від рослин, якими вони живляться. Репелентні 

речовини продукуються окремими видами тварин, комах, рослинами, а також 

штучно синтезуються. 

Природні репеленти поширені серед окремих видів комах, які 

користуються ними для захисту від інших видів. Відомо понад 50 видів таких 

комах. Репелентні речовини виявлені також і у деяких рослинах (кропі, 

інших ефіроолійних), що зумовлює стійкість останніх до окремих видів 

шкідників. Однак надійних репелентів для захисту рослин від рослиноїдних 

комах поки що немає. 

Репеленти тваринного і рослинного походження в практиці 

використовують давно (пахучі рослини, олії тощо). На даний час 

використовуються, в основному, хімічні, зокрема синтетичні речовини, які 

мають тривалий строк дії. За хімічною структурою де складні ефіри, спирти, 

альдегіди, ефірні олії та ін. 

Залежно від дії на поведінку комах репеленти поділяють на окремі групи. 

Репеленти ольфофакторні, або руміганти. Це п'янкі речовини, які діють 

на нервові закінчення нюхових органів членистоногих і заважають їм у 

виборі об'єкта для живлення. 



Репеленти протисмакові. Речовини, які належать до цієї групи, 

негативно діють на органи смаку та нюху комах при безпосередньому 

контакті з обробленою поверхнею рослин. 

Репеленти маскувальні, або дезорієнтуючі. При застосуванні 

нейтралізують або знищують природні запахи, які приваблюють шкідників. 

Більшість репелентів — хімічні речовини малотоксичні для теплокровних 

тварин і людей. Однак серед них є сполуки, які здатні подразнювати шкірний 

покрив, мають неприємний запах і належать до середньо- та 

високотоксичних. Тому при їх використанні необхідно дотримуватися 

передбачених правил техніки безпеки. 

Найбільш відомим для більшості населення репелентом є нафталін, який 

використовується для відлякування одежної молі. Враховуючи механізм дії 

нафталіну, необхідно пам'ятати, що бажаного ефекту можна досягти лише 

тоді, коли препарат буде вміщений у середовище до появи там молі. В 

іншому разі його використання є неефективним. Довгий час тримати 

препарат у середовищі не бажано, тим більше у житловому приміщенні. 

На сьогодні репеленти використовуються, головним чином, для захисту 

людей і тварин від нападів кровосисних комах і в окремих випадках захисту 

рослин від шкідників. 

Використання репелентів з метою захисту сільськогосподарських культур 

від шкідників має певну перспективу. Одним з напрямів є вибіркове 

застосування інсектицидів і репелентів. Для цього основну частину поля 

обробляють репелентом, залишаючи необроблені смуги, на яких 

накопичуються шкідники. Згодом ці смуги обробляють тим чи іншим 

інсектицидом. Крім того, можливе їх комбіноване використання тощо. 

Можна використовувати репеленти і для відлякування птахів, гризунів. 

Антифіданти — хімічні сполуки, які, змінюючи смак рослин і матеріалів, 

запобігають їх поїданню комахами і тваринами. 

Роботи щодо створення антифідантних хімічних препаратів почалися у 30-

ті роки XX ст. Проте тільки у 1963 р. були виділені речовини (фентігідроксид 



і фентінацетат), які мали антифідантні властивості. Після цього були 

розпочаті інтенсивні пошуки хімічних сполук з аналогічною дією. 

Можливість використання антифідантів у захисті рослин має особливе 

значення. Це пов'язано з тим, що вони не спричинюють негативних 

екологічних змін у навколишньому природному середовищі і дають 

позитивний ефект. 

При використанні антифідантних речовин однією з проблем є необхідність 

повного покриття вегетативної маси рослин, оскільки ці сполуки мають 

контактну дію. У зв'язку з цим проводяться пошуки антифідантів системної 

дії. 

Найбільш вивчені антифіданти комах. Антифіданти, як і репеленти, не 

знищують тварин. Комахи сідають на рослини, оброблені антифідантами, але 

не живляться ними (не завдають шкоди). Інколи після контакту з 

антифідантними речовинами живлення комах призупиняється на тривалий 

час. Комахи можуть гинути від голоду, залишаючись на кормовій рослині за 

наявності на ній антифідантів. 

Відомо, що живлення комах збуджується хеморецепцією у відповідних 

органах. Сполуки, які викликають таку реакцію, характерні для кола 

кормових рослин певного виду. Вони, як правило, і не мають особливої 

кормової цінності, але комахи з'їдають оброблений ними папір, який 

непридатний як харчовий продукт, і гинуть. Складнішим є сигнал про 

закінчення або відмову від живлення. Якщо його припинити штучно, комахи 

живитимуться доти, поки не загинуть від переїдання. Так, наприклад, 

впливає метилевгеном на тропічну плодову муху. 

З'їдання комахами непридатного для них корму або надмірне поглинання 

його практично не спостерігається в природних умовах. Однак антифідантні 

сполуки, що спричинюють такі явища, вже знайдені і проводяться пошуки 

нових, ефективніших сполук такого типу. 



Антирезистенти — хімічні сполуки, які позитивно впливають на 

підвищення стійкості рослин проти пошкодження шкідниками і ураження 

збудниками ірибних хвороб. 

Стерилянти комах — це хімічні сполуки або фізичні фактори, які 

позбавляють комах здатності розмножуватись. Променеву стерилізацію 

найчастіше проводять гамма-випромінюванням. Розмножених у штучних 

умовах комах опромінюють дозами, які спричинюють у них зміни в 

генеративних органах і статевих клітинах, що приводить до повної їх 

безплідності. Стерильних самок або самців випускають у природне 

середовище у кількості, яка набагато перевищує чисельність природних 

популяцій. У результаті повторних випусків стерилізованих особин 

популяція шкідника може бути знищена повністю. Стерилізуючі властивості 

мають також і деякі хімічні сполуки, які прийнято називати 

хемостерилянтами. Вони умовно поділені на три групи: антиметаболіти — 

метатрексат, аміноптерин, вторурацил та ін. (порушують обмін речовин і 

спричинюють стерильність, головним чином самок), алкілуючі речовини — 

хлорамбуцил, афолат, афроксит та ін. (впливають на зміни в хромосомах 

статевих клітин і спричинюють стерильність, головним чином самців). До 

третьої групи входять деякі інші сполуки. 

Хемостерилянти можна використовувати як окремі препарати або в суміші 

з атрактантами. 

2. Класифікація пестицидів за хімічним складом. 

Класифікація пестицидів за хімічним складом є найпоширенішою. Умовно 

їх можна об'єднати в такі класи: 

1) хлорорганічні; 

2) фосфорорганічні; 

3) похідні карбамінової, тіо- і дитіокарбаміно- вої кислот; 

4) карбонові кислоти та їх похідні (хлорфеноксіоцтові кислоти; 

арилалкілкарбонові кислоти); 

5) галоїдзаміщені аніліди карбонових кислот; 



6) похідні сечовини; 

7) гетероциклічні сполуки (похідні симтриазинів, бензімідазолу, триазолу, 

морфоліну, феніл- піразолу та ін.); 

8) нітро- і галоїдпохідні фенолу; 

9) вуглеводні, кетони, альдегіди та їх похідні; 

10) сірка та її препарати; 

11) фто- ровмісні сполуки; 

12) купрумвмісні (мідьвмісні) сполуки; 

13) органічні металовмісні сполуки; 

14) синтетичні піретроїди; 

15) похідні нереїстоксину; 

16) фенілпіразоли. 

В окремих випадках пестицидні речовини поєднують не за хімічною 

будовою, а за механізмом дії: феромони, синтетичні ауксини, антикоаіулянти 

крові тощо. Варто зазначити, що всі існуючі класифікації не є постійними, 

вони змінюються у міру розвитку хімічної промисловості, в тому числі і хімії 

пестицидів. 

Близькі за будовою представники одного і того самого класу речовин 

мають різні пестицидні і токсичні властивості, відрізняючись одна від одної 

інколи призначенням, частіше — силою пестицидної і токсичної дії. 

Незважаючи на вказану різницю, представники одного й того самого класу 

сполук мають і схожі властивості, а дуже часто — ті самі механізми дії. 

Знання хімічної класифікації дає змогу фахівцям із захисту рослин, 

насамперед працівникам контрольно-токсикологічних лабораторій, 

орієнтуватися в потоці інформації про пестициди при всій їх різноманітності 

і подібності, а особливо — при вивченні нових пестицидних речовин, що 

надходять на український ринок. 

До хімічних сполук, які використовуються або пропонуються для захисту 

рослин від шкідливих організмів, висуваються такі вимоги: 



- пестицидна ефективність — повинні знищувати або обмежувати 

розвиток шкідливих тварин, збудників хвороб, бур'янів, не впливаючи 

негативно на довкілля; 

- економічна ефективність — витрати на використання пести- цидного 

препарату повинні бути значно меншими порівняно з вартістю збереженої 

сільськогосподарської продукції внаслідок його застосування; 

- санітарно-гігієнічні властивості — не спричинювати негативного 

впливу на здоров'я людей і довкілля під час використання і у віддаленому 

майбутньому. 

У підручнику відомості про пестициди викладено згідно з хімічною 

класифікацією, яка використовується в країнах СНД. 

3. Гігієнічна класифікація пестицидів  

Гігієна — медична наука, яка вивчає вплив умов довкілля, в тому числі і 

пестицидів, на здоров'я людей. Гігієна розглядає ці фактори з погляду впливу 

їх на людей не окремо, а як єдине і взаємопов'язане ціле. На підставі 

вивчення численних факторів зовнішнього середовища гігієна розробляє 

правила, норми і практичні заходи з метою його оздоровлення. Для 

вирішення цього важливого питання гігієна використовує фізичні, хімічні, 

фізіологічні, токсикологічні та інші методи. Гігієна включає низку 

самостійних розділів, у тому числі й гігієну пестицидів. 

Якщо гігієна — наука про здоров'я загалом, то гігієна застосування 

пестицидів — наука про методи, способи і заходи охорони здоров'я 

населення у зв'язку з використанням пестицидів, циркуляцією їх в 

навколишньому середовищі і накопиченням в різних об'єктах, у тому числі 

живих організмах, включаючи тварин і людину 

В її завдання входить розробка методів і засобів профілактики гострих, 

хронічних отруєнь й інших видів захворювань, а також розробка ефективних 

заходів санітарної охорони навколишнього середовища, особливо таких 

важливих для життя і здоров'я людей компонентів, як повітря, вода, ґрунт, 

харчові продукти рослинного і тваринного походження. Цими завданнями 



керуються гігієністи при оцінці асортименту, регламентів застосування 

пестицидів, які дозволяються для використання. 

Гігієнічна класифікація пестицидів вивчає такі властивості: стійкість, 

леткість, токсичність пероральну та шкірно-резорбтивну, кумулятивність, 

бластомогенність (канцерогенність), тератогенність (виродливість), 

ембріотоксичність (дія на материнські органи), алергенність та деякі інші. 

У системі безпечного поводження з пестицидами важливе місце посідає 

методологія встановлення класу небезпеки препаратів за ступенем їх 

токсичності й небезпеки для людини. Клас небезпеки вказується на етикетці 

пестициду, у рекомендаціях щодо його застосування та іншій нормативно-

інструктивній документації. 

Класом небезпеки пестициду визначаються можливість та умови його 

впровадження, реєстраційні вимоги, обсяг необхідних досліджень, а також 

особливості контролю й нагляду. Так, застосування пестицидів авіаметодом 

можливе тільки для помірно- і малонебез- печних препаратів. Для 

використання в особистих підсобних господарствах (ОПГ), як правило, 

рекомендуються також препарати цих класів небезпеки. 

Застосування небезпечних пестицидів у сільському господарстві 

дозволяється здійснювати тільки фахівцям із захисту рослин або під їх 

контролем. Крім того, у деяких випадках при застосуванні препаратів цього 

класу рекомендується проведення моніторингу можливості забруднення 

навколишнього середовища тощо. 

Таким чином, правильність та об'єктивність встановлення класу небезпеки 

пестицидів є важливою науково-практичною проблемою. 

Класифікація поширюється на технічні діючі речовини і препаративні 

форми пестицидів для умов їх зберігання й застосування. Класифікація не 

поширюється на умови виробництва і транспортування пестицидів. Для 

оцінки небезпеки пестицидів при їх виробництві необхідно користуватися 

нормативно-правовими документами. 



Першою такою спробою розробки гігієнічних критеріїв оцінки пестицидів 

слід вважати «Методичні вказівки по гігієнічній і токсикологічній оцінці 

отрутохімікатів» (1956). 

З роками критерії уточнювалися, удосконалювалися. В 1998 р. МОЗУ 

затвердило нову «Гігієнічну класифікацію пестицидів за ступенем 

небезпеки», згідно з якою пестициди поділяються на чотири класи: 

І — надзвичайно небезпечні; 

II — небезпечні; 

III — помірно небезпечні; 

IV — малонебезпечні  

(аналогічна класифікація Л.І. Медведя та ін., 1968). 

Віднесення пестициду до конкретного класу небезпеки ґрунтується на 

принципі комплексної оцінки властивостей з урахуванням лімітуючого 

критерію шкідливості, тобто оцінка здійснюється за критерієм, який визначає 

найбільшу небезпеку пестициду для здоров'я людини. 

Клас небезпеки пестициду визначається фахівцями-експертами медико-

біолоіічного профілю. 

Класифікації підлягають діюча речовина та її препаративні форми. 

Під час розв'язання питання про можливість застосування конкретного 

пестициду повинен враховуватися не лише клас небезпеки згідно з 

класифікацією, а й результати досліджень за оцінкою реальної небезпеки 

препарату для працівників (операторів) та населення. 

Як правило, пестициди І класу небезпеки не рекомендуються для 

застосування в сільському господарстві. Обмежене застосування їх можливе 

у виняткових випадках (гостра потреба знищення шкідливих об'єктів) за 

таких умов: 

- препаративна форма, технологія та суворі регламенти застосування 

зводять до мінімуму реальну небезпеку цих речовин для працівників, 

населення і навколишнього середовища; 

- роздрібний продаж забороняється; 



- усі роботи проводяться тільки спеціалістами відповідного профілю та під 

контролем службових осіб. 

Цей виняток не поширюється на речовини, які мають канцерогенні або 

мутагенні властивості і застосування яких забороняється. 

Пестициди II класу небезпеки у разі необхідності можуть застосовуватися 

в господарствах тільки спеціалістами із захисту рослин або під їх контролем 

чи особами, що пройшли спеціальну фахову підготовку, за умов суворої 

регламентації застосування, яка гарантує їх безпеку для працівників, 

населення і навколишнього середовища. 

Роздрібна торгівля пестицидами II класу допускається лише особами, що 

пройшли спеціальну фахову підготовку. 

Пестициди III і IV класів небезпеки застосовуються відповідно до вимог 

чинних санітарних норм, правил, інструкцій та рекомендацій. При цьому для 

препаратів III класу небезпеки забороняється роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих торгових місцях. 

До класифікації включено показники токсичності під час пероральної, 

нашкірної та інгаляційної дії, критерії кумулятивної, алергенної, 

тератогенної, ембріотоксичної, репродуктивної, мутагенної, канцерогенної 

дії та стійкості в фунті. 

Всі пестицидні препарати мають застосовуватися за умови обов'язкового 

дотримання Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та 

застосування пестицидів у народному господарстві» (1998). 

Класифікація є предметом дискусії щодо гармонізації європейських і 

американських вимог до реєстрації та регламентації пестицидів. 

На підставі даних про фізико-хімічні та токсикологічні властивості 

пестицидних препаратів, а також аналізу випадків отруєння людей, причин 

забруднення довкілля та продуктів харчування сформульовані гігієнічні 

умови до пестицидних препаратів: 



- в сільському та лісовому господарстві використовуються переважно 

малотоксичні для теплокровних тварин і людей препарати (за винятком 

родентицидів); 

- не використовуються стійкі речовини, які не розкладаються в природних 

умовах на нетоксичні компоненти протягом двох і більше років; 

- недоцільно використовувати препарати, які мають виражені кумулятивні 

властивості; 

- не допускаються до використання речовини, в яких при попередньому 

вивченні виявлені канцерогенні, мутагенні, ембріотоксич- ні й алергенні 

властивості. 

У зв'язку з різним впливом пестицидів на людину і ссавців Міністерством 

охорони здоров'я колишнього СРСР були затверджені критерії для 

характеристики ступеня токсичної дії пестицидів на теплокровних, які не 

скасовувалися державними установами України. Згідно з цими нормативами 

вони визначаються за такими показниками: токсичність оральна, шкірно-

резорбтивна, інгаляційна; кумулятив-ність; стійкість у навколишньому 

середовищі (табл. 4). 

 

Таблиця 4. Гігієнічна класифікація пестицидів 

(Л.І. Медвідь, А.В. Павлов, 1968) 

 



 

 

Токсичність є одним з важливих показників впливу пестицидів на живі 

організми і довкілля. Мірою токсичності є доза. 

Токсичний ефект залежить від кількості та часу перебування людини, 

тварини, збудника тощо під впливом пестицидів. 

Токсичність залежить від впливу та кількості діючої речовини основних 

або інертних розчинних інгредієнтів. Особливо небезпечні такі форми, як 

пил, гранули, порошок, емульсійні концентрати. Токсичність конкретного 

пестициду можна визначити, обробивши різними дозами діючої речовини та 

різними формами продукту піддослідних тварин (щурів, мишей, кролів, 

собак) або окремі види рослин. Вивчення токсичності допомагає визначити 

ризик впливу пестициду на людину. 

Оральна токсичність визначає ураження організму при потраплянні 

хімічних сполук у шлунок (одноразове введення речовини у шлунок 



підцослідним тваринам з визначенням ЛД50). За мірою токсичності сучасні 

пестициди поділяють на чотири групи: 

сильнодіючі (СДОР), які мають ЛД50 менш як 50 мг/кг живої маси; 

високотоксичні — ЛД50 = 50 - 200 мг/кг; 

середньотоксичні — ЛД50 = 200 - 1000 мг/кг; 

малотоксичні — ЛД50 понад 1000 мг/кг. 

Шкірно-резорбтивна (дермальна) токсичність визначає ураження шкіри і 

ступінь проникнення речовини в організм крізь непошкоджену шкіру 

(одноразове нанесення речовини на шкіру з оцінкою токсичної дії за 

критерієм ЛД50). 

За ступенем шкірно-резорбтивної токсичності пестициди поділяються на 

три групи: 

гостро виявлена — ЛД50 при надходженні хімічних сполук крізь шкіру 

менше 300 мг/кг, шкірно-оральний коефіцієнт (відношення ЛД50 при 

нанесенні на шкіру до ЛД50 при введенні сполуки в шлунок, який 

характеризує ступінь шкірної резорбції ЛД50) менший за 1; 

виявлена — ЛД50 крізь шкіру 300 -1000 мг/кг, шкірно- оральний 

коефіцієнт 1-3; 

слабко виявлена — ЛД50 на шкіру понад 1000 мг/кг, шкірно- оральний 

коефіцієнт більш як 3. 

Пестициди, які належать до першої групи гігієнічної класифікації, не 

використовуються у сільськогосподарському виробництві, оскільки вони 

здатні спричинити гостре отруєння людини при потраплянні на шкіру. При 

використанні пестицидів, які належать до другої групи токсичності, 

необхідно чітко дотримуватися заходів безпеки, щоб запобігти потраплянню 

їх на шкіру. 

Проблема надходження токсичних речовин через шкіру (резорбція) має 

багато аспектів: залежність проникнення від структури і фізико-хімічних 

властивостей речовин; механізми і шляхи проникнення; проникність окремих 

частин шкіри для пестицидів тощо. 



Інгаляційна токсичність характеризує небезпечність речовини при 

проникненні в організм через органи дихання і залежить від ступеня леткості. 

Ураження очей свідчить про потрапляння хімічних сполук в органи зору. 

Залежно від ступеня токсичності розрізняють: 

- дуже небезпечні речовини — насичена концентрація більша або 

дорівнює летальній; 

небезпечні — насичена концентрація більша від порогової і концентрації, 

яка в окремих випадках спричинює летальний ефект; 

- малонебезпечні — насичена концентрація не викликає порогової дії. 

Токсичність також має гострий, хронічний та алергічний прояви. 

Гостра токсичність , як правило, характеризується негайним проявом 

ураження після разового короткочасного впливу речовини. Гостра 

токсичність може бути оборотною в разі вчасного надання людині 

відповідної медичної допомоги. 

Хронічна токсичність  (уповільнені ураження) — це ураження або 

ушкодження організму, які виникають не відразу після надходження 

пестицидів або їх комбінації. Уповільнені ураження можуть бути спричинені: 

постійним надходженням пестицидів або їх комбінацій протягом тривалого 

періоду; разовим надходженням пестицидів або їх комбінацій, яке спричинює 

фізіологічне порушення, що стає помітним через деякий час. Деякі пестициди 

спричинюють уповільнені ураження тільки при постійному надходженні в 

організм людини протягом кількох днів, місяців або навіть років. Наслідком 

токсичності можуть бути такі ефекти: утворення пухлин (онкогенність); 

злоякісних пухлин (канцерогенність); зміни у генах і хромосомах 

(мутагенез); вплив на репродуктивні органи людини, що спричинює 

безплідність, імпотентність чоловіків, дефекти при пологах (тератогенез) та 

ін. 

Вважається, що деякі з цих уражень з'являються відразу ж після впливу 

пестицидів або їх комбінацій, але вони можуть бути непомітними ще деякий 



час. Наприклад, природжений дефект може бути помітним тільки після 

народження дитини. 

Шкідливий вплив пестицидів на організм людини виявляється в порушенні 

функцій кровоносної системи (гемотоксикоз), анемії, гемофілії; у розладі 

нервової системи (нейротоксикоз), параліч, збудження нервової системи, 

зміни поведінки, порушення координації руху, сліпота; у дерматитах 

(висипи, подразнення), знебарвлення та виразки на шкірі; в ушкодженні 

легенів і респіраторної системи, астмі; жовтяниці печінки та захворюваннях 

нирок. 

Алергічні ураження  — це реакція організму на подразнення 

хімічними сполуками. Вони не виявляються під час першого проникнення, 

оскільки організм виробляє захисні реакції проти них. Наступні впливи 

закінчуються алергічними проявами ураження. Цей процес називається 

сенсибілізацією, а речовини, які спричинюють алергічні ураження у людей, 

називають сенсибілізаторами. 

З токсиколого-гігієнічного погляду важливе значення мають кумулятивні і 

персистентні властивості пестицидів. 

Кумуляція — нагромадження в організмі і сумарна дія деяких речовин, що 

спричинює отруєння організму з летальним ефектом. Ступінь кумулятивної 

дії хімічних сполук виражають коефіцієнтом кумуляції — це відношення 

сумарної дози речовини, яка спричинює смертність 50 % піддослідних 

тварин при багаторазовому введенні в організм, до дози, яка спричинює 

смертність 50 % тварин при одноразовому введенні. 

Хімічні сполуки за кумулятивністю поділяються на чотири групи: 

надзвичайно кумулятивні речовини — коефіцієнт кумуляції менший за 1; 

речовини з виявленою кумуляцією — коефіцієнт кумуляції 1 - 3; 

речовини з помірною кумуляцією — коефіцієнт кумуляції 3-5; 

речовини зі слабко виявленою кумуляцією — коефіцієнт кумуляції більше 

5. 



Персистентність (стійкість) пестицидів — тривалість збереження 

пестицидами або їх метаболітами біологічної активності в навколишньому 

середовищі чи окремих об'єктах (ґрунті, повітрі, воді тощо). Чим вища 

персистентність пестициду в об'єктах, тим більша його небезпека для 

довкілля. 

Стійкість пестицидів і їх метаболітів у навколишньому середовищі 

визначає можливість їх негативного впливу на людей, тварин і рослини при 

проникненні в організм з продуктами харчування, водою і повітрям. Згідно з 

прийнятою класифікацією, за ступенем стійкості у навколишньому 

середовищі пестициди умовно поділяють на чотири групи: 

дуже стійкі — період розкладання на нетоксичні компоненти понад два 

роки; 

стійкі — період розкладання на нетоксичні компоненти півроку - два 

роки; 

помірно стійкі — період розкладання на нетоксичні компоненти один - 

шість місяців; 

малостійкі — період розкладання на нетоксичні компоненти менше 

одного місяця. 

Гігієнічна класифікація дає змогу зробити порівняльну характеристику 

пестицидних препаратів, визначити, який патологічний ефект є найбільш 

небезпечним при їх використанні. Нею користуються при складанні висновку 

щодо можливостей впровадження нових пестицидів у сільськогосподарське 

виробництво. Крім того, гігієнічна класифікація береться до уваги при оцінці 

результатів експертизи харчових продуктів, одержаних від рослин і тварин, 

оброблених пестицидними препаратами. 

Пестициди, що належать до сильнодіючих і високотоксичних (І та II груп 

гігієнічної класифікації), є дуже небезпечними, оскільки здатні 

спричинювати гострі отруєння при надходженні їх в організм з продуктами 

харчування. Дуже небезпечними є також стійкі препарати з вираженими 

кумулятивними властивостями, незалежно від їх токсичності при 



одноразовому надходженні, оскільки вони здатні спричинювати хронічні 

отруєння. Тому не можна використовувати у виробництві речовини, що не 

розкладаються в природних умовах на нетоксичні компоненти протягом двох 

і більше років, а також препарати з гостро вираженою кумуляцією. 

Недопустиме застосування речовин, якщо при попередньому вивченні 

встановлена їх канцерогенність, мутагенність, ембріотоксичність та 

алергенність. Гігієнічною класифікацією керується також санітарна служба, 

що здійснює нагляд за умовами праці і повітряним середовищем при 

застосуванні пестицидів у сільському господарстві та інших галузях. 

 


