
Практичне заняття № 10 

Стандартизація показників якості мінеральних добрив і пестицидів 

1. Мінеральні добрива. 

2. Пестициди 

 

Мета: ознайомитися з основними вимогами до якості  безпеки 

мінеральних добрив і пестицидів. 

 

1. Мінеральні добрива 

Стандартизація мінеральних добрив проводиться в напрямі збільшення 

вмісту поживних речовин, встановлення оптимальних уніфікованих вимог до 

гранулометричного складу, підвищення фізико-механічних властивостей 

мінеральних добрив, встановлення вимог до умов їх транспортувавання, 

зберігання і внесення в ґрунт. 

Якість добрив включає не тільки їх хімічний склад (вміст азоту, 

фосфору, калію, домішок), кислотність, вологість, але і фізичні властивості: 

тонину помелу, розсипчастість, гранулометричний склад, відсоткове 

співвідношення різних фракцій, міцність гранул і т. д. 

 Введення в стандарти і технічні умови таких нових показників, як 

вміст вологи, міцність гранул, температура продукту перед завантаженням, 

підвищення вимог до гранулометричного складу, позитивно позначається на 

поліпшенні якості добрив. 

Відповідно до ГОСТ 4.77-82 "СПКМ. Добрива мінеральні. 

Номенклатура показників" мінеральні добрива за хімічним складом 

поділяються на однокомпонентні і комплексні, до складу яких можуть 

входити макро- і мікроелементи. 

У ГОСТ 24290-80 (СТ СЕВ 1416-78) "Добрива мінеральні. Види" 

вказано види мінеральних добрив. 

ГОСТ 4.77-82 встановлює номенклатуру показників якості і 

характеризує властивості мінеральних добрив: показники призначення 

(масова частка поживних речовин, домішок, міра полімеризації, рН розчину, 

гранулометричний склад, показник насипної щільності, щільності динамічної 

в'язкості); показники надійності (гарантійний термін зберігання, гарантійний 

термін, гомогенність суспендованих добрив, динамічна щільність гранул, 

статична щільність гранул, температура кристалізації, розсипчастість), 

показники однорідності (середнє квадратичне відхилення показників 

хімічного складу і фізико-механічних властивостей у партії добрива); 

показники безпеки (клас небезпеки, гранично допустима концентрація пару 

або пилу добрив у повітрі робочої зони, температура самозаймання); 

екологічні показники (фізіологічна кислотність добрива, фізіологічна 

лужність добрив); показники технологічності (вартість одиниці поживної 

речовини в добриві). 

За агрегатним складом мінеральні добрива поділяють на дві 

класифікаційні групи: тверді (порошковидні і гранульовані) і рідкі (зріджені 

гази, розчини і суспензії). 



Показники якості мінеральних добрив поділяють на загальні, тобто 

обов'язкові для всіх форм добрив: масова частка поживних речовин, 

гарантійний термін зберігання, а для твердих добрив і розсипчастість. 

У бактерійних добривах стандартами встановлюється кількість 

бактерій що вносяться є ґрунт. Стандарти на комплексні добрива 

передбачають вміст у них не одного, а двох або декількох поживних 

елементів. Комплексні добрива мають меншу кількість баласту, який 

збільшує непродуктивні витрати на перевезення і зберігання. 

Стандарти на вапнякові і гіпсовмістні матеріали встановлюють вміст 

діючих речовин (%, не менше), вологість (%, не більше), фізичний стан і 

упаковку, розфасування і транспортування їх. За вмістом діючої речовини 

деякі матеріали поділяють на класи. 

Стандартами передбачено фізичний стан добрив: безбарвна рідина, 

гранули, великі лусочки, прозорі кристали, дрібний кристалічний порошок та 

ін. Стандартизацію добрив за фізичним станом спрямовано на поліпшення 

структури гранулометричного складу. Гранульовані добрива на відміну від 

порошковидних складаються з гранул, тобто кульок або грудочок діаметром 

1 – 4 мм. Вони менше злежуються, майже не утворюють пилу, краще і 

рівномірно розсіюються, ніж порошковидні; набагато менше зносяться 

вітром. При роботі з гранульованими добривами покращується гігієна праці і 

підвищується його продуктивність. Тому стандартами передбачено 

відсотковий вміст з величини гранул, а для порошковидних – залишок на ситі 

певного розміру часток. 

Щоб запобігти злежуванню добрив при зберіганні, стандартами 

затверджено нормативний нормований показник вологості. Стандарти 

встановлюють гарантійний термін незлежуваності і збереження діючої 

речовини на певний період часу при зберіганні в типових складах. 

Зіставлення якісних показників добрив, що випускаються в Україні і за 

кордоном, свідчить про те, що вітчизняна продукція, як правило, не 

поступається аналогічній зарубіжній, а такі добрива, як амофос і 

гранульований суперфосфат, навіть перевершують її за якісними 

показниками. 

Контрольовані показники якості добрив визначаються згідно з 

методиками, викладеними в ГОСТ 21560.0-82 "Добрива мінеральні. Методи 

відбору і підготовки проб"; ҐОСТ 21560.1-82 "Добрива мінеральні. Метод 

визначення гранулометричного складу": ГОСТ 21560.3-82 "Добрива 

мінеральні. Метод визначення статичної міцності гранул": ГОСТ 21560.5-82 

"Добрива мінеральні. Метод визначення динамічної міцності та 

зношуваності": ГОСТ 21560.5-82 "Добрива мінеральні. Метод визначення 

розсипчастості' 

Стандарти передбачають методи та апаратуру для оцінки фізико-

механічних властивостей добрив: статичної і динамічної міцності гранул, 

гранулометричного складу, злежуваності та розсипчастості. 

ПКС "Добрива мінеральні" передбачає доведення вмісту поживних 

речовин у середньому не менше 40%, вміст гранул розміром віл 1 до 4 мм – 



до 94% для амофосу; встановлення вимог до зберігання, тоанс портування, 

внесення в ґрунт мінеральних добрив і до охорони навколишнього 

середовища. 

 
2. Пестициди 

Хімічні засоби не тільки підвищують родючість землі, але й оберігають 

ґрунт від шкідників і хвороб, сприяють збереженню сільськогосподарської 

продукції, забезпечуючи високу якість. Витрати, пов'язані із застосуванням 

пестицидів, окуплюються за один рік. Так на посівах зернових культур кожна 

гривня, витрачена на хімічну обробку, окупається 3-5 грн., на бавовнику і 

цукровому буряку - 5-7, у садах і виноградниках - 10-20 грн. 

Основним напрямом на майбутній період є стандартизація хімічних 

засобів боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських культур і 

бур'янистою рослинністю, що забезпечує ефективне застосування пестицидів 

і необхідний захист біосфери, жорсткість вимог щодо надійності й 

ефективності впливу. 

На значну кількість пестицидів розроблені стандарти, що ставлять до 

них підвищені вимоги, найважливішими з яких є: 1) мала гостра і хронічна 

токсичність для людини і тварин, що дозволяє використовувати їх у 

сільському господарстві; 2) помірна персистентність і здатність розкладатися 

протягом одного вегетаційного періоду у зовнішньому середовищі з 

утворенням найпростіших продуктів, які по залишкових кількостях не 

становлять якої-небудь небезпеки для людини, тварин і птахів, 3) зручність 

застосування, зберігання і транспортування; 4) висока економічна 

ефективність застосування; 5) селективність стосовно корисних організмів. 

Нові гербіциди, наприклад, будуть включені в систему комплексних 

або інтегрованих заходів. При цьому створюються умови для вирішення 

найважливіших економічних та екологічних проблем. До них відносяться: 

попередження забруднення зовнішнього середовища (виключення стійких 

препаратів); зниження токсичності препаратів для теплокровних тварин і 

людини (виключення сильнотоксичних гербіцидів); боротьба зі стійкими 

бур'янами (попередження небажаної зміни бур'янистої фауни); підвищення 

селективності дії (зниження пригнічення культурних рослин); зниження 

норми витрати препарату (підвищення рентабельності, зменшення 

забруднення середовища). 

Стандартизація пестицидів проводиться в напрямі підвищення вмісту 

діючої речовини і поліпшення його фізичних властивостей. Стандарти на 

пестициди встановлюють нормовані показники за фізико-хімічними 

властивостями (зовнішній вигляд, вміст у них діючої речовини і води, 

наповнювачів, домішок, ступінь здрібнювання). 

За фізичним станом розрізняють пестициди: дуети, змочувальні 

порошки, концентровані емульсії, розчини, пасти й ін. 

За хімічним складом частина пестицидів поділяється відповідно до 

стандарту на сорти (перший, другий). 



Стандарти розглядають чітке маркування, строго визначену тару, 

зручну в транспортуванні і застосуванні. Залежно від фізичного стану 

препарати упаковують у різні види тари. Дусти і змочувальні порошки 

запаковують у паперові дубльовані мішки; емульсії і розчини – у металеві 

або пластикові бочки, каністри, бідони і пляшки; пасти - у барабани і т д. 

Фізико-хімічні властивості пестицидів вимагають специфічних умов 

(температура, вологість) для збереження їхньої гарантійної придатності 

установленої стандартами. При проведенні всіх робіт необхідно строго 

дотримуватися санітарних правил зі зберігання, транспортування і 

застосування пестицидів у сільському господарстві й інструкції з техніки 

безпеки при зберіганні, транспортуванні і застосуванні пестицидів у 

сільському господарстві. 
 


