
ідомо, що плодовим та овоче�
вим насадженням в Україні
значних збитків завдають
близько 100 збудників грибко�
вих, бактеріальних, вірусних
хвороб, внаслідок чого їх вро�
жайність знижується на 30�45%
[7]. Найбільш ефективним у цій
ситуації є інтегрований захист
плодових і овочевих культур,
який і захищає рослини від хво�
роб, і забезпечує зниження пе�
стицидного навантаження на
об'єкти довкілля та харчові про�
дукти [4, 5, 7]. В Україні для за�
хисту садів та овочевих культур
зареєстровано понад 160 пе�
стицидів, з них — 42 фунгіциди
[6, 18]. Серед цієї групи препа�
ратів найбільш інтенсивно у са�
дах використовують фунгіциди
класу азолів і дитіокарбаматів.
Останніми роками з'являються
нові хімічні пестициди, зокрема
класів ціанопіролів та анілінопі�
римідинів. Саме до таких пре�
паратів належить Світч 62 WG,
в.г. (діючі речовини ципродиніл
і флудиоксоніл) — комбінова�
ний фунгіцид широкого спектру
дії проти хвороб зерняткових,
кісточкових і овочевих культур.
Діюча речовина препарату
Світч 62,5 WG, в.г. — ципроди�
ніл є представником фунгіцидів

групи анілінопіримідинів, який
має системно�проникаючу дію.
Він зупиняє біосинтез аміноки�
слот та є інгібітором біосинтезу
міцелію [22, 23]. Флудиоксоніл
належить до групи ціанопіро�
лів, має контактну дію, зупиняє
проростання конідій та ріст мі�
целію [21].

Препарат Світч 62,5 WG, в.г.
раніше був зареєстрований в
Україні для застосування на
виноградниках і плантаціях по�
луниці. Останнім часом прово�
дилися його реєстраційні ви�
пробування на плодових і ово�
чевих культурах. Враховуючи
те, що плоди вказаних культур
використовуються для приго�
тування дитячого харчування,
контроль над вмістом пестици�
дів у цій продукції має бути
особливо ретельним.

Метою роботи була гігієніч�
на оцінка застосування препа�
рату Світч 62 WG, в.г. на плодо�
вих і овочевих культурах.

У відповідності до мети вирі�
шувалися такі задачі:

1. Дослідження умов праці
при різних способах застосу�
вання препарату Світч 62 WG,
в.г. для обробки садів і овоче�
вих культур в умовах закритого
ґрунту та оцінка ризику ком�
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ФУНГИЦИДА СВИТЧ 62 WG, В.Г. НА
ПЛОДОВЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ
Вавриневич Е.П., Омельчук С.Т., 
Бардов В.Г., Гиренко Т.В., Зинченко Т.И.
Проведена гигиеническая оценка условий
труда, потенциального риска опасного
воздействия ципродинила и флудиоксонила
на организм человека при разных способах
применения препарата Свитч 62 WG, в.г. на
овощных и плодовых культурах. Изучена
динамика содержания действующих веществ
в почве и плодах (огурцы, томаты, яблоки,
груши, персик, черешня, абрикос, слива).
Использованы методы газожидкостной
(ГЖХ) и высокоэффективной жидкостной
(ВЭЖХ) хроматографии. С помощью
экспоненциальной модели с
использованием уравнения первого порядка
проведен математический анализ процессов

разложения ципродинила и флудиоксонила в
почве и плодах. В воздухе при
приготовлении рабочего раствора
действующие вещества не обнаружены, при
разных способах обработки в воздухе над
обработанными участками содержание
ципродинила и флудиоксонила не
превышало установленные гигиенические
нормативы. Суммарный потенциальный риск
возможного опасного влияния ципродинила
и флудиоксонила не превышает допустимый
уровень (не больше 1). Период
полуразложения ципродинила в почве
составлял 12,9 суток, в плодах — 7,1%9,2
суток; флудиоксонила, соответственно, 
12,0 суток и 6,3%9,8 суток. 

Ключевые слова: фунгициды, условия
труда, профессиональный риск,
гигиеническое регламентирование.
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плексного і комбінованого
впливу флудиоксонілу та ци�
продинілу для працівників.

2. Вивчення динаміки залиш�
кових кількостей флудиоксоні�
лу і ципродинілу у ґрунті, листі
та плодах при обробці яблунь,
груш, персиків, черешень, аб�
рикосів, слив, огірків і томатів
при різних способах застосу�
вання препарату.

3. Обґрунтування максималь�
но допустимих рівнів (МДР) флу�
диоксонілу і ципродинілу в огір�
ках, томатах, МДР флудиоксоні�
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лу в яблуках, грушах, персиках,
черешнях, абрикосах, сливах.

4. Обґрунтування регламентів
безпечного застосування пре�
парату Світч 62 WG, в.г. для об�
робки садів в умовах проми�
слових обробок і приватних під�
собних господарств, для об�
робки огірків, томатів в умовах
відкритого та закритого ґрунту.

Матеріали та методи. Діючі
речовини препарату Світч 62
WG, в.г. — флудиоксоніл,
250 г/кг і ципродиніл, 375 г/кг.
Фізико�хімічні властивості дію�

чих речовин препарату наведе�
но у таблиці 1.

У 2007�2009 роках препарат
Світч 62 WG, в.г. проходив дер�
жавні випробування на яблу�
нях, грушах, персиках, череш�
нях, абрикосах, сливах в умо�
вах промислових насаджень і
приватних підсобних госпо�
дарств; на огірках, томатах в
умовах відкритого та закритого
ґрунту. Натурні дослідження
проходили у Черкаській та Ки�
ївській областях (табл. 2).

Робочі розчини і заправку єм�
ностей обприскувачів здійсню�
вали оператори розчинного вуз�
ла на спеціально облаштованих
майданчиках безпосередньо
перед початком обробок. Роз�
раховану кількість препарату
вносили у бак обприскувача
вручну. Тривалість однієї опера�
ції складала 10�15 хвилин. Об�
прискування саду за допомогою
вентиляторного обприскувача
йшло протягом 40 хвилин (об�
роблена площа — 1 га), за допо�
могою ранцевого обприскувача
— 10 хвилин (оброблена площа
— 0,01 га). Працівники були за�
безпечені спецодягом та засо�
бами індивідуального захисту.

Санітарно�гігієнічні дослі�
дження проводили відповідно
до [11, 12], відбір проб — від�
повідно до [19]. Залишкові
кількості ципродинілу і флудио�
ксонілу у повітрі визначали ме�
тодами газорідинної (ГРХ) та
високоефективної рідинної
(ВЕРХ) хроматографії згідно з
[9, 15, 16].

Дослідження передбачали
визначення ципродинілу і флу�
диоксонілу у зоні дихання
працівників до початку робіт
(контроль), при виконанні ви�
робничих циклів, у робочій зоні
на межі ділянки і у зоні можли�
вого зносу пестицидів з ураху�
ванням напрямку руху повітря.

HYGIENIC ASSESSMENT OF APPLICATION OF
FUNGICIDE SWITCH 63 WG FOR PROTECTION 
OF FRUIT AND VEGETABLES
Vavrinevych E.P., Omelchuk S.T., 
Bardov V.G., Girenko T.V., Zinchenko T.I.
Hygienic assessment of labour conditions, risk
of hazardous impact of cyprodinil and fludioxonil
on the operators after application of Switch 63
WG for protection of fruit and vegetables has
been carried out. Dynamics of these fungicides
residues in treated crops (cucumber, tomato,
apple, pear, peach, cherry, apricot, plum) has
been studied using gas%liquid chromatography
(GLC) and high%performance liquid chromato%
graphy (HPLC). Mathematical modeling using

first order kinetics has been used to calculate
degradation rate of cyprodinil and fludioxonil in
soil and treated crops. Residues of both active
ingredients in the air were below LOD during
loading these fungicides, and do not exceed hy%
gienic standards during application. Total risk of
possible hazardous impact of cyprodinil and flu%
dioxonil does not exceed acceptable level (not
more than 1). Degradation rate of cyprodinil is
soil equals to 12.9 days, treated crops — 7.1%9.2
days; of fludioxonil 12.0 days and 6.3%9.8 days
respectively.

Key words: fungicides, labour conditions, 
occupational risk, hygienic regulation.

Характеристика Флудиоксоніл Ципродиніл 

Хімічна назва
(IUPAC)

4�(2,2�дифтор�1,3�
бензодіоксол�4�іл)�1Н�
піррол�3�карбонітрил

(4�циклопропіл�6�метил�
піримідин�2�іл)�феніламін

Структурна
формула

Молекулярна
маса, емпірична
формула

248,2, C12H6F2N2O2 225,3,С14Н15N3

Тиск пари, 
(20°С), Па 3,9х10�3 3,5х10�4 

Культура 
Умови проведення обробки 

(норма витрати, кратність, використана техніка)

промислова приватні підсобні господарства

Яблуня
Груша 
Персик 
Черешня 
Абрикос 
Слива

1,0 кг/га, однократно,
вентиляторне

обприскування 
(ОПВ�2000

агрегатований 
з трактором МТЗ�80)

10 г / 0,01 га, двократно, ранцеве
обприскування (ранцевий

обприскувач "Ера") 

Огірки
Томати �

10 г / 0,01 га, двократно 
а) відкритий ґрунт; б) теплиця,

ранцеве обприскування (ранцевий
обприскувач "Marolex Profesion")

Таблиця 1
Фізико*хімічні властивості флудиоксонілу і ципродинілу [25]

Таблиця 2
Умови проведення натурних досліджень 

препарату Світч 62 WG, в.г.
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Забруднення шкірних покривів
працівників вивчали відповідно
до [17] шляхом відбору проб
методом нашивок і змиву з від�
критих ділянок шкіри.

Для дослідження відбирали
проби плодів, починаючи з дня
останньої обробки, і через пев�
ні терміни 3�6 разів протягом
вегетаційного сезону до мо�
менту збору врожаю. Вміст ци�
продинілу і флудиоксонілу у
ґрунті, листі та плодах дослід�
жуваних культур визначали від�
повідно до [10, 13, 14].

На підставі отриманих резуль�
татів за методикою [11] роз�
раховували ризик інгаляційного
та перкутанного впливу ципро�
динілу і флудиоксонілу на осіб,
які працювали з препаратом
Світч 62 WG, в.г. Враховуючи те,
що цей фунгіцид є сумішевим
препаратом, і на працівників

одночасно можуть впливати
обидві речовини (флудиоксоніл
і ципродиніл), нами було розра�
ховано комбінований ризик.

Для об'єктивної оцінки отри�
маних даних проведено мате�
матичний аналіз процесів роз�
кладання флудиоксонілу і ци�
продинілу у ґрунті, листі і пло�
дах досліджуваних культур за

допомогою експоненційної мо�
делі з використанням рівняння
першого порядку. Одержані у
ході натурних досліджень ре�
зультати обробляли методами
варіаційної статистики, вико�
ристовуючи програму Exel на
персональному комп'ютері.

Результати та обговорен*
ня. Аналіз даних літератури
[20, 23], представлених у
таблиці 3, свідчить про те,
що, відповідно до ДСанПіН
8.8.1.002�98 [3], флудиоксоніл
при однократному надходжен�
ні до організму лабораторних
тварин різними шляхами нале�
жить до помірно токсичних ре�
човин (3 клас небезпечності),
ципродиніл і препарат Світч 62
WG, в.г. — до токсичних речо�
вин (2 клас небезпечності).

Ципродиніл, флудиоксоніл
та препарат на їх основі Світч
62 WG, в.г. не справляють по�
дразнюючої дії на слизові обо�
лонки та шкіру кролів. У дослі�
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Об'єкт дослідження

Вміст ципродинілу* / флудиоксонілу** у повітрі (мг/м3), на шкірі та
нашивках (мкг/дм2):

Вентиляторна 
обробка 

персикового саду

Ранцева
обробка

яблуневого саду

Ранцева
обробка огірків

(теплиця)

заправник тракторист оператор оператор 

Повітря — у зоні приготування
робочого розчину н.в. / н.в. � н.в. / н.в. н.в. / н.в.

Повітря — у зоні обробки (за1 год.) � 0,032±0,007* /
0,02±0,01**

0,02±0,006 /
0,01±0,003

0,1±0,03 /
0,07±0,01

Повітря на відстані: 10 м від краю саду
20 м від краю саду 
50 м від краю саду

�
� 

<0,02 / <0,0016

н.в. / н.в. 
н.в. / н.в. 

�

� 
� 
�

Повітря біля дверей теплиці (назовні) � � � <0,02 / <0,0016

Нашивки (спецодяг): груди, спина 
передпліччя, плечі 
стегна, гомілки

3 / 1 
н.в. / н.в. 
н.в. / н.в.

н.в. / н.в. 
н.в. / н.в.  
н.в. / н.в.

н.в. / н.в. 
2 / 1 

н.в. / н.в.

4 / 3 
5 / 3  

н.в. / н.в.
Змиви з поверхні: обличчя, шиї 
рукавичок 
кистей рук

н.в. / н.в. 
5 / 3 

н.в. / н.в.

н.в. / н.в. 
н.в. / н.в. 
н.в. / н.в.

н.в. / н.в. 
3 / 2 

н.в. / н.в.

н.в. / н.в. 
10 / 8 

н.в. / н.в.

Таблиця 4
Вміст ципродинілу і флудиоксонілу у пробах повітря, на відкритих ділянках шкіри 

та спецодязі працівників при застосуванні препарату Світч 62 WG, в.г.

Таблиця 3
Параметри гострої токсичності препарату Світч 62 WG,

в.г. та його діючих речовин

Примітки: н.в. — нижче межі кількісного визначення методу;  % — дослідження не проводили; 
площа поверхні, дм2: обличчя — 6,5, шия — 2,6, кисті рук — 8,2, груди — 35,5, передпліччя — 12,1,
стегна — 38,2 , гомілки — 23,8.

Показники Ципродиніл Флудиоксоніл Світч 62 WG, в.г.

ЛД50, мг/кг, per os, щури >2000 >5000 >2000

ЛД50, мг/кг, нашкірно, щури >2000 >2000 >2000

ЛК50, мг/м3, щури >1200 >3100 >2510

Подразнююча дія на шкіру,
кролі відсутня відсутня відсутня

Подразнююча дія на
слизові оболонки, кролі відсутня відсутня відсутня

Алергенна дія, мурчаки відсутня відсутня відсутня
Клас небезпечності у
відповідності до ДСанПіН
8.8.1.002�98 [3] 

2 3 2

ГІГІЄНА СЕЛА
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дах на мурчаках алергенні
властивості речовин не вия�
влено. Тератогенна, мутаген�
на, ембріотоксична активність
та репродуктивна токсичність
флудиоксонілу і ципродинілу
не є лімітуючими критеріями
при оцінці небезпечності до�
сліджених сполук.

При проведенні натурних
досліджень було здійснено гігі�
єнічну оцінку забруднення по�
вітряного середовища. Як свід�
чать наведені у табл. 4 дані, за�
стосування препарату Світч 62
WG, в.г. для обробки персико�
вого саду не супроводжува�
лося надходженням його дію�
чих речовин у повітря робочої
зони заправника, що готував
розчин, і тракториста при про�
веденні вентиляторного об�
прискування саду.

При застосуванні препарату
Світч 62 WG, в.г. для обробки
яблуневого саду ранцевим об�
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прискувачем зафіксовано над�
ходження діючих речовин у по�
вітря робочої зони оператора
на рівні 0,02 мг/м3 (ципродині�
лу) і 0,01 мг/м3 (флудиоксоні�
лу), що не перевищувало за�
тверджених для них гігієнічних
нормативів (ОБРВ флудиоксо�
нілу — 1,0 мг/м3, ципродинілу
— 0,1 мг/м3).

Застосування препарату Світч
62 WG, в.г. для обробки огірків в
умовах закритого ґрунту супро�
воджувалося надходженням
флудиоксонілу і ципродинілу у
повітря теплиці, проте їх вміст
не перевищував установлені гі�
гієнічні нормативи для повітря
робочої зони. На третю добу пі�
сля обробки концентрації флу�
диоксонілу (0,04±0,01 мг/м3) і
ципродинілу (0,06±0,01 мг/м3) у
повітрі теплиці також не переви�
щували встановлених гігієнічних
нормативів. У подальшому кон�
центрації діючих речовин препа�

рату знижувались і через 10 діб
після застосування у центрі те�
плиці флудиоксоніл і ципродиніл
не було виявлено.

Результати дослідження вмі�
сту ципродинілу і флудиоксоні�
лу у змивах з відкритих ділянок
шкіри та нашивках зі спецодягу
наведено у табл. 4. Виходячи з
наведених даних, флудиоксоніл
і ципродиніл не виявлено у зми�
вах з відкритих поверхонь шкіри
при вентиляторному і ранцево�
му обприскуванні. У працівників
не спостерігалося подразнення
шкіри та слизових оболонок
очей. Основну кількість речовин
знайдено на поверхні рукави�
чок: забруднення рукавичок
оператора при вентиляторній
обробці склало 5 мкг/дм2 (ци�
продиніл) і 3 мкг/дм2 (флудио�
ксоніл). При ранцевій обробці
вміст пестицидів на рукавичках
виявлено на рівні 3,0 мкг/ дм2

(ципродиніл) і 2 мкг/дм2 (флу�

Діюча
речовина

Дінг., мг/кг Дшк., мг/кг
Величини ризику, умовні одиниці

інгаляційний перкутанний комплексний комбінований

Заправник (вентиляторна обробка персикового саду)

ципродиніл 0,00037 0,00072 0,037 0,0006 0,0376 0,03718

флудиоксоніл 0,000045 0,00089 0,0003 0,0015 0,0018

Оператор (вентиляторна обробка персикового саду)

ципродиніл 0,0032 0,00042 0,32 0,00035 0,32035 0,03414

флудиоксоніл 0,003 0,00063 0,02 0,00105 0,02105

Оператор (ранцева обробка яблуневого саду)

ципродиніл 0,0005 0,0006 0,051 0,0005 0,0515 0,05397

флудиоксоніл 0,00025 0,00046 0,0017 0,00077 0,00247

Оператор (ранцева обробка огірків в умовах закритого ґрунту)

ципродиніл 0,0042 0,0021 0,424 0,0018 0,426 0,4489

флудиоксоніл 0,00296 0,0018 0,0199 0,003 0,0229

Таблиця 5
Величини потенційного ризику небезпечного впливу досліджених діючих речовин 

при різних шляхах надходження 

Рисунок 1
Динаміка залишкових кількостей ципродинілу і флудиоксонілу у ґрунті (А) та яблуневому

листі (Б) при різних способах обробки садів препаратом Світч 62 WG, в.г.

ципродиніл — вентиляторна обробка яблунь
ципродиніл — ранцева обробка яблунь
флудиоксоніл — вентиляторна обробка яблунь
флудиоксоніл — ранцева обробка яблунь

ципродиніл — вентиляторна обробка яблунь
ципродиніл — ранцева обробка яблунь
флудиоксоніл — вентиляторна обробка яблунь
флудиоксоніл — ранцева обробка яблунь
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диоксоніл). Найбільшу кількість
ципродинілу (9 мкг/дм2) і флу�
диоксонілу (6 мкг/дм2) виявле�
но на нашивках спецодягу опе�
ратора, що працював у теплиці.

На основі отриманих даних
нами було проведено ком�
плексну оцінку ризику можли�
вого впливу ципродинілу і флу�
диоксонілу на працівників при
інгаляційному та перкутанному
надходженні (табл. 5), яка поля�
гає у тому, що інгаляційна (Дінг.)
та перкутанна (Дшк.) експози�
ційні дози пестициду для люди�
ни за робочу зміну не повинні
перевищувати відповідні допу�
стимі дози при інгаляційному
(ДДінг.) і перкутанному (ДДшк.)
впливі, а сума співвідношень
експозиційних і допустимих доз
не може перевищувати 1 [11].

Як видно з даних, наведених у
табл. 5, при всіх використаних
способах застосування препа�
рату Світч 62 WG, в.г. для оброб�
ки саду та овочевих культур ве�

личини ризику комплексного
впливу на працівників були у ме�
жах допустимого ризику (менше
1). Таким чином, отримані дані
дозволяють зробити висновок,
що використання засобів індиві�
дуального захисту і спецодягу
надійно захищає працівників від
впливу препарату.

Важливу роль у попередженні
негативних наслідків засто�
сування пестицидів відіграє кон�
троль над їх вмістом у рослинах,
харчових продуктах, ґрунті. 

Після проведення вентиля�
торної і ранцевої обробки яблу�
невого саду було взято проби
плодів, листя і ґрунту. У всіх ін�
ших дослідах для аналізів від�
биралися лише проби плодів
(груші, персики, черешня, аб�
рикоси, сливи, огірки, томати). 

У результаті вивчення динамі�
ки розкладання речовин у ґрун�
ті (рис. 1А) встановлено, що
вміст ципродинілу і флудиоксо�
нілу на 3 добу перебував на рів�

ні гігієнічних нормативів
(0,2±0,04 мг/кг), а на 7 добу за�
лишкові кількості ципродинілу і
флудиоксонілу при вентиля�
торній і ранцевій обробці яблу�
невого саду були нижчими від
межі кількісного визначення
методу (ципродиніл — <0,05 мг
/кг, флудиоксоніл — <0,2 мг
/кг). У подальшому залишкові
кількості речовин у пробах
ґрунту знайдено у кількостях,
нижчих за межу визначення
аналітичного методу. 

Початкові концентрації ци�
продинілу і флудиоксонілу у
листі (1,5±0,2 мг/кг — ципро�
диніл, 1,1±0,2 мг/кг — флудио�
ксоніл) під час обробки яблуне�
вого саду були значно вищими,
ніж у плодах (0,16±0,02 мг/кг —
ципродиніл, 0,11±0,01 мг/кг —
флудиоксоніл) — рис. 1Б. Ос�
новну кількість діючих речовин
препарату знайдено у листі у
день обробки з подальшим
зниженням на 50% за 5�6 діб
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Рисунок 3
Динаміка залишкових кількостей ципродинілу і флудиоксонілу у плодах кісточкових

культур при різних способах обробки садів препаратом Світч 62 WG, в.г.

Рисунок 2
Динаміка залишкових кількостей ципродинілу і флудиоксонілу у плодах зерняткових

культур при різних способах обробки садів препаратом Світч 62 WG, в.г.

ципродиніл — вентиляторна обробка яблунь
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ципродиніл — ранцева обробка груш

флудиоксоніл — вентиляторна обробка яблунь
флудиоксоніл — ранцева обробка яблунь
флудиоксоніл — вентиляторна обробка груш
флудиоксоніл — ранцева обробка груш

ципродиніл — вентиляторна обробка абрикосів
ципродиніл — ранцева обробка абрикосів
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ципродиніл — ранцева обробка слив

флудиоксоніл — вентиляторна обробка абрикосів
флудиоксоніл — ранцева обробка абрикосів
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експозиції. Отримані результа�
ти можна пояснити тим, що за�
гальна площа поверхні листя
значно більша, ніж плодів [1].
За 25�30 діб після обробки у
листі залишкові кількості ци�
продинілу і флудиоксонілу були
нижчими за межу кількісного
визначення методу.

Як свідчать отримані дані
(рис. 2), вміст ципродинілу і
флудиоксонілу у плодах зер�
няткових культур (яблука, гру�
ші) достатньо швидко зменшу�
вався (до 30% за 7�8 діб після
обробки), за 15�16 діб пести�
циди було виявлено у кілько�
стях, нижчих за межі кількісно�
го визначення аналітичного
методу.

У плодах кісточкових культур
(рис. 3) початкова концентра�
ція ципродинілу і флудиоксоні�
лу дещо вища, ніж у плодах
зерняткових культур. Через 10
діб після останньої (другої) об�
робки вміст діючих речовин
знижувався більш ніж на поло�
вину, після 20 доби ципродиніл
і флудиоксоніл у плодах прак�
тично не виявлено.

Привертає увагу той факт, що
при обробці плодових культур з
використанням вентиляторно�

№ 4 2011 ENVIRONMENT & HEALTH   42

го обприскувача вміст ципро�
динілу і флудиоксонілу у пло�
дах вищий, ніж при ранцевому
обприскуванні.

На момент збору врожаю за�
лишкові кількості флудиоксоні�
лу і ципродинілу в яблуках, гру�
шах, персиках, абрикосах, сли�
вах і черешні, ґрунті та листі не
виявлено.

За однакової норми витра�
чання препарату Світч 62 WG,
в.г., незалежно від умов оброб�
ки та культури, початкова кон�
центрація ципродинілу та флу�
диоксонілу у томатах і огірках
була практично однаковою
(рис. 4). За 3�5 днів після об�
робки вміст діючих речовин
зменшився вдвічі, за10�12 днів
залишкові кількості ципродині�
лу і флудиоксонілу практично
не фіксувалися.

Було проведено математич�
ний аналіз отриманих даних
щодо динаміки вмісту пестици�
дів за експоненційною модел�
лю, згідно з якою процесам
розкладання ксенобіотиків у
різних природних об'єктах при�
писується кінетика хімічної ре�
акції першого порядку [8]. За
цією моделлю було розрахова�
но константи швидкості роз�

кладання (К), періоди напі�
врозкладання (τ50) та майже
повного розкладання (τ95) ци�
продинілу і флудиоксонілу у
плодах, листі, ґрунті (табл. 6).

Розраховані параметри стій�
кості фунгіцидів у ґрунті, отри�
мані під час натурних дослі�
джень, корелюють з літератур�
ними даними з інших агроклі�
матичних зон [2, 8, 24]. Швид�
кість розкладання ципродинілу
і флудиоксонілу у різних куль�
турах визначалась їх морфоло�
гічними та фізико�хімічними
особливостями: наприклад,
плоди, що мають пористу чи
вкриту пухом поверхню, затри�
мують на собі більше пестици�
дів [1]. 

У результаті роботи було
обґрунтовано величини макси�
мально допустимих рівнів
(МДР) флудиоксонілу в яблу�
ках, грушах, персиках, абрико�
сах, сливах, черешні, томатах
та огірках, а також ципродинілу
у томатах та огірках. Величини
МДР ципродинілу у плодах кіс�
точкових та зерняткових куль�
тур було встановлено раніше.
За матеріалами досліджень
розраховано терміни очікуван�
ня до збирання врожаю після

Об'єкт дослідження

Показники швидкості розкладання

ципродиніл флудиоксоніл

К ± 0,005,
діб�1

τ50±0,5,
діб

τ95±2,0,
діб

К ± 0,005,
діб�1

τ50±0,5,
діб

τ95±2,0,
діб

Плоди зерняткових культур 0,090 7,8 33,8 0,096 7,2 31,5

Плоди кісточкових культур 0,076 9,2 40,2 0,071 9,8 42,3

Плоди овочевих культур 0,098 7,1 30,8 0,110 6,3 27,5

Ґрунт 0,054 12,9 55,9 0,059 12,0 52,2

Листя 0,100 6,6 28,7 0,110 6,6 28,5

Таблиця 6
Швидкість руйнування фунгіцидів

Рисунок 4
Динаміка залишкових кількостей ципродинілу і флудиоксонілу у плодах при обробці 

томатів (А) і огірків (Б) препаратом Світч 62 WG, в.г. в умовах закритого і відкритого ґрунтів
ципродиніл — закритий ґрунт
ципродиніл — відкритий ґрунт
флудиоксоніл — закритий ґрунт
флудиоксоніл — відкритий ґрунт
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останньої обробки культур
препаратом Світч 62 WG, в.г. 

Узагальнену інформацію щодо
гігієнічних нормативів та регла�
ментів безпечного застосування
препарату наведено у табл. 7.

На основі отриманих даних
розраховано можливе надхо�
дження ципродинілу та флу�
диоксонілу до організму люди�
ни з урахуванням середньодо�
бового (сезонного) споживан�
ня фруктів (яблук — 125 г, груш
— 80 г, персиків, абрикос, слив,
черешень — 70 г), соків (200 г),
огірків (50 г), томатів (120 г).
При цьому вважали, що в яблу�
ках, грушах, персиках, абрико�
сах, сливах, черешнях, соках,
огірках і томатах залишкові
кількості флудиоксонілу і ци�
продинілу будуть присутні на
рівні межі кількісного визна�
чення методу. Встановлено,
що за таких умов фактичне
надходження флудиоксонілу
до організму людини з фрукта�
ми не перевищуватиме 3,9%, з
соками — 2,2%, з овочами —
0,8% від затвердженої допу�

стимої добової дози (ДДД) і
6,0%, 3,5%, 1,2% від розрахун�
кового безпечного допустимо�
го надходження з харчовими
продуктами. Відповідно, мож�
ливе добове надходження ци�
продинілу з фруктами не пере�
вищуватиме 1,4%, з соками —
1,1%, з овочами — 0,9% від за�
твердженої ДДД і 2,1%, 1,8%,
1,5% від розрахункового без�
печного допустимого над�
ходження з харчовими продук�
тами (рис. 5).

Дані, наведені на рис. 5, свід�
чать про надійність обґрунто�
ваних гігієнічних нормативів.

Висновки
1. Встановлено, що незалеж�

но від способів обробки плодо�
вих і овочевих культур застосу�
вання препарату Світч 62 WG,
в.г. з використанням акредито�
ваної сільськогосподарської
техніки не супроводжується
надходженням ципродинілу і
флудиоксонілу у повітря робо�
чої зони у кількостях, що пере�
вищують встановлені гігієнічні
нормативи.

2. Доведено, що сумарний
потенційний ризик шкідливого
впливу ципродинілу і флудио�
ксонілу на організм працівників
при комплексному надходжен�
ні через дихальні шляхи та шкі�
ру не перевищує 1. Комбінова�
ний ризик також перебуває у
межах допустимого.

3. Обґрунтовано терміни без�
печного виходу працівників на
оброблені ділянки: для прове�
дення механізованих робіт — 3
доби, ручних робіт — 7 діб.
Розроблено інструкцію з без�
печного застосування фунгіци�
ду Світч 62,5 WG, в.г.

4. Доведено, що за стійкістю
у ґрунті та плодах зерняткових,
кісточкових, овочевих культур
ципродиніл і флудиоксоніл мо�
жуть бути віднесені до 3 класу
небезпечності згідно з ДСан�
ПіН 8.8.1.002�98 [10].

5. Обґрунтовано максималь�
но допустимі рівні ципродинілу
і флудиоксонілу у продуктах
харчування та терміни очіку�
вання до збирання врожаю га�
рантують безпечність продо�
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Культура
Ципродиніл Флудиоксоніл Строки

очікування, дібМДР, мг/кг МКВ, мг/кг МДР, мг/кг МКВ, мг/кг

Яблука не допускається 0,05 не допускається 0,05 15

Груші не допускається 0,05 не допускається 0,05 15

Персики не допускається 0,05 не допускається 0,05 15

Абрикоси не допускається 0,05 не допускається 0,1 20

Сливи не допускається 0,05 не допускається 0,1 20

Черешні не допускається 0,05 не допускається 0,1 20

Томати 0,1 0,1 0,04 0,04 10

Огірки 0,1 0,1 0,04 0,04 10

Соки* не допускається 0,1 не допускається 0,1 �

Рисунок 5
Можливе надходження ципродинілу і флудиоксонілу до організму людини з харчовими

продуктами, водою та атмосферним повітрям (% від ДДД)

Примітки: МДР — максимально допустимий рівень; МКВ — межа кількісного визначення методу.

Таблиця 7
Гігієнічні нормативи та регламенти безпечного застосування фунгіциду Світч 62 WG, в.г.

Флудиоксоніл

ДДД
вода
повітря
яблука, груші, персики, абрикоси, черешні, сливи
огірки, томати
соки

33,3% 33,3%

3,3%

2,7%

0,8%

ДДД
вода
повітря
яблука, груші, персики, абрикоси, черешні, сливи
огірки, томати
соки

Ципродиніл

2,2%3,9% 1,4%
0,9%

1,1%
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вольчої продукції, вирощеної з
застосуванням фунгіциду
Світч 62,5 WG, в.г. за умови
дотримання встановлених аг�
ротехнічних та гігієнічних ре�
гламентів.
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