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Постановка проблеми. Науково-технічний 
прогрес приніс людству величезні блага, однак 
викликав і проблеми, з вирішенням яких 
пов’язано наше майбутнє й саме життя на нашій 
планеті. Серед них – забезпечення людства про-
дуктами харчування, енерґією, сировинними ре-
сурсами, а також проблема екології. Населення 
планети невпинно зростає, і для забезпечення 
його фізіологічних потреб у харчуванні необхід-
но виробляти все більше сільськогосподарської 

продукції. При цьому необхідно зменшувати 
втрати урожаю від хвороб сільськогосподарсь-
ких культур, шкідників та бур’янів, загальні 
втрати від чого становлять близько 34% потен-
ційно можливого врожаю. Тому використанню 
засобів захисту рослин у сільськогосподарсько-
му виробництві надається великого значення.  
У зв’язку з інтенсивним використанням зе-

мель необхідно вести систематичний контроль 
за станом його родючості, а також за рівнем за-
бруднення пестицидами, солями важких металів 
та радіонуклідами. Ці роботи проводяться Пол-
тавським обласним державним проектно-
технологічним центром охорони родючості ґру-
нтів і якості продукції згідно з нормативними 
документами, зокрема “Методикою агрохімічної 
паспортизації земель сільськогосподарського 
призначення” [6, 7]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Ґрунт – це універсальний природний адсорбент і 
нейтралізатор різних хімічних сполук, а також 
важливий елемент у ланцюгу циркуляції пести-
цидів у навколишньому середовищі. Високою 
стабільністю в ґрунті характеризуються хімічні 
засоби рослин першого покоління.  
За наявності в ґрунті поліхлорпінену, аміачної 

селітри і суперфосфату в повітря полів, де виро-
щуються цукрові буряки, можуть надходити по-
ліхлорпінен, фосген, окис вуглецю, окиси азоту, 
хлористий водень, аміак, аніони синильної кис-
лоти, озон, фтористий і фосфористий водень, 
сірчистий ангідрит і окисли фосфору, фотоокси-
данти. Доведена можливість надходження в по-
вітря високотоксичних карбонілів заліза, що 
утворюються в ґрунті [2]. Нагадуємо, що ДДТ і 
ГХЦГ можуть зберігатися в ґрунті протягом де-
сятиріч, поліхлорпінен і поліхлоркамфен – до 5 
років. Інші хлорорганічні засоби захисту рослин 

Лабораторними дослідженнями, проведеними 
Полтавським обласним державним проектно-
технологічним центром охорони родючості ґрун-
тів і якості продукції протягом 2002-2008 років, 
визначено, що широке використання в сільськогос-
подарському виробництві пестицидів може бути 
причиною забруднення ними об’єктів довкілля. 
Особливо небезпечні ґрунтові гербіциди, залишки 
яких можуть зберігатися в ґрунті від 18 до 24 
місяців, що іноді стає причиною пригнічення, а 
також й загибелі сільгоспкультур. Тому на полях, 
де виявлено залишки півоту, протягом 1-2 років не 
потрібно висівати цукровий буряк і злакові зернові. 
Насіння цукрового буряку перед посівом необхідно 
обробляти менш токсичними протруювачами, ніж 

фурадан (космос, круізер та ін.) 
Екотоксикологічна ситуація, що спричинялася 

застосуванням пестицидів у Полтавській області 
з 2002 по 2008 рік, мало небезпечна: на 1 га ріллі 
внесено, в середньому, 1,02 кг пестицидів, а, згідно 
з даними Інституту захисту рослин, на чорнозем-

них ґрунтах можна застосовувати на рівні  
8,8-12 кг/га пестицидів сучасного асортименту. 
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– кельтан і дилор – менш стабільні, але в ґрунті 
вони можуть зберігатися рік і більше. Відносно 
високою стійкістю в ґрунті характеризуються 
похідні 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, се-
він, симазин, мідьвмісні сполуки. Севін знахо-
дили там протягом кількох років; прометрин, 
атразин і нітроген – веґетаційного періоду; тен-
декс, фенурон і пропазин – більше року [3]. 
Фосфорорганічні пестициди характеризуються 

незначною стабільністю, але такі як хлорофос у 
ґрунті зберігається більше року, фосфамід і мета-
фос – 1,5 року, фозалон – близько 2 років [4].  
Вміст пестицидів у ґрунті зменшується не лише 

за рахунок їх деградації, але й внаслідок міґрації у 
суміжні середовища. Найважливішими ланцюгами 
міґрації є: ґрунт – рослина, ґрунт – вода, ґрунт – 
повітря. Так, надходження хлорорганічних сполук 
із ґрунту в рослини може досягати 30 %, у воду – 
до 15, повітря – до 28 % [3]. При вмісті фозалону в 
ґрунті 0,5 мг/кг і вище спостерігалася його міґрація 
в картоплю і пшеницю. Забруднення ґрунту епта-
мом на рівні сотих долей міліграма призводить до 
міґрації пестициду в столові буряки в таких же 
концентраціях [1]. 
За певних умов швидкість міґрації хімічних 

засобів захисту рослин вглиб ґрунту може бути 
досить високою. Так, за даними Г.М. Рахова [9], 
при внесенні метафосу в ґрунт на другий день 
після обробки пестицид знайдено лише у верх-
ньому його шарі, через 15 діб – на глибині до 2 м 
і в ґрунтових водах. В умовах зрошення швидке 
надходження препаратів у глибокі шари ґрунту 
пояснюється ослабленням сорбційних властиво-
стей останнього за рахунок насичення колоїдів 
вологою.  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Мета досліджен: постійний моніторинґ на-
копичення залишкових кількостей пестицидів у 
ґрунтовому покриві Полтавської області за пері-
од із 2002 по 2008 рік.  
Найважливішим об’єктом довкілля є ґрунт – 

універсальний біологічний адсорбент і нейтралі-
затор різних хімічних сполук. У ґрунті відбува-
ється міцне зв’язування важких металів та пес-
тицидів ґрунтовим вбірним комплексом, гуміно-
вими і фульвокислотами. 
Дослідження виконувалися у відповідності до 

існуючих нормативних актів та методичних вка-
зівок [6-8]. Визначення ЗКП проводилося мето-
дом тонкошарової хроматографії за офіційними 
методиками. На „пробних” майданчиках прове-
дено відбір проб ґрунту для визначення вмісту 
залишкових кількостей пестицидів у серпні-
вересні після проведення останнього строку за-

стосування пестицидів. Відбір проб ґрунту про-
водився на глибину 0-25 см. 
Результати досліджень. За даними Полтавсь-

кої обласної станції захисту рослин, у 2002 році 
господарствами різних форм власності на прове-
дення хімічного обробітку сільськогосподарсь-
ких культур було використано 528,1 тонни отру-
тохімікатів, тобто на гектар земель сільськогос-
подарського призначення внесено 0,38 кг пести-
цидів. 
На вміст залишкових кількостей пестицидів 

проаналізовано 499 ґрунтових проб по агрохімі-
чній паспортизації ґрунтів, відібраних із площі 
238,06 тис. гектарів. Проведено 2196 аналізів із 
визначення у ґрунті стійких пестицидів: ДДТ,  
γ-ГХЦГ, атразину і симазину. Залишків пести-
цидів у кількостях, що перевищують ГДК, не 
виявлено. 
Крім аналізу ґрунту на вміст ЗКП по агрохімі-

чній паспортизації, проведено відбір проб ґрунту 
на контрольних ділянках. Усього відібрано 48 
проб, в яких проведено визначення вмісту зали-
шкових кількостей таких пестицидів: ДДТ,  
γ-ГХЦГ, атразин, симазин, дурсбан, карбофос, 
метафос, фозалон та фосфамід. Результати лабо-
раторних аналізів свідчать: вміст  вказаних вище 
пестицидів не перевищує ГДК.  
У 2003 році було використано 787,3 тонни (на 

гектар посівної площі – 0,58 кг пестицидів).  
На вміст залишкових кількостей пестицидів 

проаналізовано 142 проби ґрунту по агрохіміч-
ній паспортизації. Виконано 628 аналізів із ви-
значення вмісту залишкових кількостей хлорор-
ганічних пестицидів: ДДТ і ґамма-ГХЦГ та пес-
тицидів сімтриазинової групи – атразину і сима-
зину; пестицидів у ґрунті у кількостях, що пере-
вищують ГДК, не виявлено. 
Найбільшим джерелом забруднення об’єктів 

довкілля залишаються хімсклади пестицидів. 
Ситуація з цього питання особливо загострилась 
в останні роки, коли більшість хімскладів 
об’єднань “Райсільгоспхімія”, а також госпо-
дарств залишилися практично без господаря. На 
хімскладах “Райсільгоспхімії” свого часу збері-
галась основна маса пестицидів. Так, лише в Хо-
рольському об’єднанні “Райсільгоспхімія” збері-
галося 457,7 тонни застарілих, заборонених і не-
придатних до використання отрутохімікатів, на 
Чутівському – 8,7 тонни, на Кобеляцькому – 5,0 
тонн і на Решетилівському – 1,9 тонни таких пе-
стицидів. 
Із метою контролю та визначення динаміки змін 

забруднення об’єктів навколишнього середовища 
мікрокількостями пестицидів на територіях хімск-
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ладів і прилеглих до них територій було закладено 
по 3-4 стаціонарних ділянки. По одній ділянці 
розміщено безпосередньо на території хімскладу 
(на віддалі 10-15 м від джерела забруднення) реш-
ту ділянок на віддалі 100, 150, 200 та 400 м, у за-
лежності від рельєфу та інших перепон. Лише на 
Хорольському хімскладі першу ділянку закладено 
на віддалі 50 м від хімскладу, оскільки територія 
складу заасфальтована.  
Всього спеціалістами відділу якості продукції 

та радіолого-токсикологічних досліджень протя-
гом 2003 року на цих ділянках було відібрано й 
проаналізовано 16 проб ґрунту, що аналізували-
ся на вміст ЗКП хлорорганічних пестицидів, та-
ких як ДДТ і його метаболітів (ДДЕ і ДДД), 
ГХЦГ та його ізомерів альфа і ґамма, фосфорор-
ганічних – метафосу, дурсбану, фозалону, базу-
діну та пестицидів симтриазинової групи – атра-
зину і симазину. 
У результаті проведених лабораторних дослі-

джень ЗКП у кількостях, які перевищують ГДК, 
виявлено у двох зразках ґрунту. Один із них бу-
ло відібрано на території хімскладу Кобеляцько-
го районного об’єднання “Сільгоспхімія”, де 
вміст залишкових кількостей пестициду ДДТ 
становив 0,401 мг/кг, що вчетверо вище ГДК, а 
вміст ДДЕ – 0,135 мг/кг, що вище ГДК в 1,35 
разу. В пробі ґрунту, відібраній за 50 м від хім-
складу Хорольського об’єднання “Райсільгосп-
хімія”, вміст залишкових кількостей препарату 
ДДТ становив 0,186 мг/кг (більше ГДК в 1,86 
разу). 
У 2004 році центр „Облдержродючість” про-

довжив дослідження з контролю за вмістом за-
лишків пестицидів на землях інтенсивного вико-
ристання в тих же господарствах, що і в 2003 
році, й згідно тієї ж методики проведення дослі-
джень. Проби відібрано на 42 полях ( у 2003 році 
– на 36). 
За даними Полтавської обласної станції захис-

ту рослин, найбільш інтенсивно засоби захисту 
рослин застосовуються на посівах технічних 
культур (цукровий буряк, соя, соняшник та ку-
курудза). 
Так, у господарствах області різних форм вла-

сності посіви цукрового буряка було оброблено 
фюзіладом супер – 19200 га, бетаналом – 16700 
га, дуалом ґолд – 11706 га, центуріоном – 11147 
га, дуал + фронт’єр – 3514 га і дуалом ґолд + 
фронт’єр – 3510 га. Посіви кукурудзи оброблено 
гербіцидами на площі 255210 га, з них харнесом 
– 39240 га. На посівах соняшнику гербіциди вне-
сено на площі 60811 га, в тому числі оброблено 
харнесом 28075 га. Гербіциди на посівах сої вне-

сено на 38376 га; харнесом оброблено 5532 га, 
аценітом – 3775 га, півотом – 11094 га і базагра-
ном – 3707 га. На полях, зайнятих під посівами 
цих культур, було закладено „пробні” майданчи-
ки. 
На „пробних” майданчиках проведено відбір 

проб ґрунту для визначення вмісту залишкових 
кількостей пестицидів у серпні-вересні (після 
проведення останнього строку застосування пес-
тицидів). Всього на „сигнальних” полях відібра-
но 140 проб ґрунту. Проведено 870 аналізів із 
визначення вмісту залишкових кількостей пес-
тицидів, а саме: базаграну, дуалу, децісу, вітава-
ксу, фюзіладу, нурелу, ТМТД та ін. Визначення 
вмісту залишкових кількостей дуалу проведено в 
18 пробах ґрунту: залишків не виявлено в жод-
ній.  
З метою визначення вмісту залишкових кіль-

костей харнесу на посівах кукурудзи, соняшнику 
та сої було відібрано й проаналізовано 52 проби 
ґрунту. Як показали результати наших дослі-
джень, в основному залишки харнесу не накопи-
чуються в ґрунті: протягом веґетаційного пері-
оду він майже повністю розкладається. Тільки в 
одній пробі ґрунту залишки харнесу в межах 
ГДК виявлено в СВК „Андріївський” Хорольсь-
кого району (пробу було відібрано на посівах 
соняшнику з горизонту 15-25 см). 
Динаміку вмісту залишкових кількостей цен-

туріону було досліджено в 18 пробах ґрунту. 
Норма внесення препарату становила 0,014-
0,096 кг/га діючої речовини. У ґрунті його зали-
шки виявлено в 14 пробах у кількостях, що не 
перевищують ГДК (ГДК ґрунту – 0,1 мг/кг). 
Проте у в двох пробах, відібраних на посівах цу-
крового буряку в СТОВ „Воскобійники” Шиша-
цького району, вміст центуріону перевищував 
ГДК в 1,5 і 1,8 разу. 
У 2004 році випробувальна лабораторія не 

проводила визначення залишкових кількостей 
фурадану тому, що в ґрунт висівається протрує-
не насіння і фактичне забруднення ґрунту відбу-
вається локально на малій площі, що суттєво не 
впливає на вміст пестициду в ґрунті. 

2,4-Д група – похідні хлорфеноксіоцтової кис-
лоти, що широко використовуються як гербіци-
ди на посівах хлібних злаків і кукурудзи. Трива-
лість їх розкладу в ґрунті зазвичай не перевищує 
одного веґетаційного періоду. Так, у ґрунті пре-
парати групи 2,4-Д, зберігають свою активність 
упродовж чотирьох місяців, а в рослинній про-
дукції період розкладу становить 1-1,5 місяці. Це 
підтверджують результати наших досліджень. 
На „сигнальних” полях було відібрано й проана-
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лізовано на вміст залишкових кількостей 2,4-Д 
дванадцять проб ґрунту. В жодній із проб 2,4-Д 
не виявлено. 
Бетанал Прогрес ОФ, 16,2% к.е. відноситься 

до класу алкілових ефірів фенілкарбамінової ки-
слоти й використовується як сходовий гербіцид 
на посівах цукрового буряку і може зберігатися 
в ґрунті від 2 до 10 місяців. 
Протягом 2004 року на посівах цукрового бу-

ряку відібрано й проаналізовано шість проб ґру-
нту – залишків препарату не виявлено. 
Не визначено залишкових кількостей у пробах 

ґрунту таких пестицидів, як деціс, базагран, ба-
зудин, вітавакс, півот, імпакт, фозалон, ф’юрі, 
фюзілад, карате, нурел, ТМТД, у жодній із про-
аналізованих 44 проб ґрунту. 
За даними обласної державної станції захисту 

рослин, у 2005 році в господарствах різних форм 
господарювання хімічний метод застосовувався 
на площі 1130,7 тис. га; використано 1197,2 тон-
ни різних засобів захисту рослин. У тім числі 
інсектицидами було оброблено посіви сільсько-
господарських культур на площі 181,1 тис. га, 
фунгіцидами – 83,4, гербіцидами – 777,7, деси-
кантами – 33,1 та родентицидами – 55,4 тис. гек-
тарів.  
З метою проведення моніторинґу ґрунтів спе-

ціалістами центру „Облдержродючість” у 2005 
році було відібрано й проаналізовано 80 зразків 
ґрунту на вміст залишкових кількостей дев’яти 
пестицидів. У результаті проведених лаборатор-
них досліджень (1440 аналізів) ЗКП у жодному 
зразку не виявлено. 
Динаміка накопичення залишкових кількостей 

пестицидів виробництва 70-80-х років була нами 
достатньо вивчена. Високою стійкістю в 
об’єктах навколишнього середовища відзнача-
лися препарати хлорорганічні (ДДТ, ґамма-
ГХЦГ, ПХП) та препарати сим-триазинової гру-
пи (атразин і симазин), залишкові кількості яких 
могли зберігатися в ґрунті від 1,5 до 10 років. 
Одначе динаміку накопичення залишкових кіль-
костей пестицидів нового покоління нині вивче-
но недостатньо, зокрема в ґрунтово-кліматичних 
умовах Полтавщини. 
Тому основною метою наших досліджень бу-

ло визначення терміну розкладу пестицидів 4-5 
поколінь до нетоксичних залишків в об’єктах 
навколишнього середовища. Обсяги застосуван-
ня пестицидів у сільськогосподарських підпри-
ємствах, передусім успішних, в області з року в 
рік зростають. За даними Полтавської обласної 
станції захисту рослин, у 2005 році пестицидне 
навантаження на один гектар ріллі становило 

1,02 кг, що на 0,34 кг більше, ніж у 2004 році. 
Посіви цукрового буряку було оброблено пести-
цидами на площі 212,9 тис. га, зернові колосові – 
270,4 тис. га, кукурудзи на зерно – 212,1 тис. га, 
соняшнику – 144,3 тис. га, сої – 83,9 тис. га. 
У результаті проведених лабораторних дослі-

джень у жодному зразку ґрунту не виявлено ЗКП 
у кількостях, що перевищують ГДК. Проте в 
межах ГДК виявлено залишки гербіциду півоту 
(0,01 і 0,02 мг/кг при ГДК 0,1 мг/кг) та в одному 
зразку – бетанал у кількості 0,02 мг/кг (при ГДК 
– 0,25 мг/кг). Згідно з літературними даними, 
залишкові кількості півоту в ґрунті можуть збе-
рігатись до 2 років, а бетаналу – від 2 до 10 міся-
ців. 
Сільськогосподарськими підприємствами різних 

форм господарювання і власності на землю було 
використано в 2006 році 1585,5 тонни пестицидів, 
тобто на один гектар ріллі внесено 1,29 кг отруто-
хімікатів. 
Протягом звітного періоду в центрі „Облдерж-

родючість” проведено 1844 аналізи з визначення 
залишкових кількостей ДДТ, ГХЦГ і 2,4 Д а. с. по 
програмі агрохімічної паспортизації земель сільсь-
когосподарського призначення. 
Залишкові кількості вказаних пестицидів у кі-

лькостях, що перевищують ГДК, у жодному з 
проаналізованих зразків не виявлено. Всього ві-
дібрано 60 зразків ґрунту, проведено 717 аналізів 
із визначення вмісту ЗКП. Відібрані зразки ана-
лізувалися на вміст таких пестицидів, як бета-
нал, вітавакс, базагран, базудин, 2,4-Д а.с., півот, 
карате, фастак, фурадан, центуріон, харнес, 
ТМТДС. 
У результаті проведених лабораторних дослі-

джень у жодному зі зразків ґрунту не виявлено 
ЗКП у кількостях, що перевищують ГДК. Проте 
в межах ГДК виявлено залишкові кількості пі-
воту (0,01 мг/кг при ГДК 0,1 мг/кг) та в одному 
зразку – залишкові кількості бетаналу в кількості 
0,02 мг/кг (при ГДК – 0,25 мг/кг). Оскільки за-
лишки півоту в ґрунті можуть зберігатися до 
двох років, необхідно врахувати це при розмі-
щенні на забруднених півотом полях чутливих 
до нього культур (цукровий буряк і пшениця 
озима). 
За даними Полтавської обласної станції захис-

ту рослин, у 2007 році було використано 1855,1 
тонни пестицидів, тобто на 1 гектар ріллі –  
1,51 кг отрутохімікатів (на 0,22 кг більше, ніж у 
2006 році). 
Протягом звітного року було проаналізовано 

425 зразків ґрунту на вміст залишкових кількос-
тей вище вказаних пестицидів; на територіях, 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 3 • 2010 30 

прилеглих до хімскладів, відібрано 13 зразків 
ґрунту. Проведено 208 аналізів із визначення 
ЗКП таких пестицидів, як ДДТ і його метаболіти, 
ГХЦГ і його ізомери, ГПХ, атразин, симазин і 
2,4-Д а.с. Вибіркові дослідження ґрунтів із при-
складських територій засвідчили, що ґрунти на-
вколо складів пестицидів забруднені, в основно-
му, препаратами хлорорганічної і сим-
триазинової груп. Залишкові кількості їх виявле-
но в 12 зразках ґрунту в кількостях, що не пере-
вищують ГДК. 
У 2007 році на „сигнальних” полях відібрано 

70 ґрунтових проб. Проведено 655 аналізів із 
визначення вмісту залишкових кількостей пес-
тицидів.  
Відібрані проби ґрунту проаналізовано на 

вміст залишкових кількостей таких пестицидів, 
як арріво, бетанал, дурсбан, делфіс, базагран, 
харнес, раксил, вітавакс, нурел Д, дуал ґолд, пі-
вот, ТМТД, тачігарен, фурадан та ін. У результа-
ті проведених аналітичних досліджень встанов-
лено: в жодній пробі ґрунту ЗКП не виявлено. 
За даними Полтавської обласної станції захис-

ту рослин, сільськогосподарськими підприємст-
вами різних форм господарювання і власності на 
землю було використано в 2008 році 2147,8 тон-
ни пестицидів. Площа, оброблена отрутохіміка-
тами, становила 1226 тис. га; на 1 га ріллі внесе-
но 1,8 кг пестицидів, що на 0,29 кг більше, ніж у 
2007 році.  
Протягом звітного року було проаналізовано 

445 зразків ґрунту на вміст залишків перелічених 
вище пестицидів. Відбір (усереднення) зразків 
ґрунту для визначення ЗКП проводиться з розра-
хунку один зразок із 500 гектарів обстежених 
земель сільськогосподарського призначення. 
Протягом 2008 року центром „Облдержродю-

чість” було проведено 1920 аналізів із визначен-
ня ЗК ДДТ, ГХЦГ і 2,4-Д а.с. за програмою агро-
хімічної паспортизації земель сільськогосподар-
ського призначення. Залишкові кількості вказа-
них пестицидів у кількостях, які б перевищували 
ГДК, у жодному з проаналізованих зразків не 

виявлено. 
Висновки: 1. Широке використання в сільсь-

когосподарському виробництві пестицидів може 
стати причиною забруднення ними об’єктів до-
вкілля. Особливо небезпечними є ґрунтові гербі-
циди, залишки яких можуть зберігатися в ґрунті 
від 18 до 24 місяців. 

2. Широке використання пестицидів у сільсь-
когосподарському виробництві викликає за-
бруднення ґрунту, сільськогосподарської проду-
кції і кормів, що може бути причиною пригні-
чення, а то й загибелі сільськогосподарських 
культур. Тому на полях, де виявлено залишки 
півоту, не слід висівати протягом 1-2 років цук-
ровий буряк та злакові зернові. 

3. Як показали результати наших досліджень, 
в основному залишкові кількості харнесу не на-
копичуються в ґрунті: протягом веґетаційного 
періоду він майже розкладається. 

4. У цілому екотоксикологічна ситуація, спри-
чинена застосуванням пестицидів у Полтавській 
області з 2002 по 2008 рік, є мало небезпечною: 
на 1 га ріллі внесено 1,02 кг пестицидів (згідно з 
даними Інституту захисту рослин, на чорнозем-
них ґрунтах можна застосовувати на рівні 8,8-12 
кг/га пестицидів сучасного асортименту). 

5. У результаті наших досліджень ЗКП у ґрун-
ті в кількостях, які перевищують ГДК, не вияв-
лено в жодному зразку, а в межах ГДК – у 12 
зразках. Основними забруднювачами ґрунтів є 
препарати ДДТ та альфа- і ґамма-ізомери ГХЦГ. 

6. Забруднення ґрунтів залишковими кількос-
тями пестицидів відбувається внаслідок викори-
стання останніх у боротьбі з бур’янами, шкідни-
ками та хворобами сільськогосподарських куль-
тур. Внесені пестициди частково розкладаються 
під дією температур, сонячної інсоляції, волого-
сті, частково переходять у рослину і порівняно 
незначна їх кількість залишається в ґрунті. При 
інтенсивному використанні й значних дозах за-
стосування пестициди можуть нагромаджувати-
ся в ґрунті, стічних водах та рослинній продук-
ції, викликаючи серйозні екологічні проблеми.  
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