
скільки центральним провід�
ним ланцюгом міграційних
процесів у біосфері є ґрунт,
який безпосередньо впливає
на хімічний склад води поверх�
невих і підземних джерел водо�
постачання, атмосферного по�
вітря, продуктів харчування
рослинного та тваринного по�
ходження, і тому має опосе�
редкований вплив на здоров'я
людини, суттєвого значення
набуває вивчення поведінки та
розроблення гігієнічних норма�
тивів пестицидів саме у ґрунті
[1]. У зв'язку з цим особливої
уваги дослідників потребують
нові речовини, які за даними
попередніх досліджень у краї�
нах�виробниках належать до
стійких речовин в об'єктах дов�
кілля, що збільшує потенційний
ризик їхнього несприятливого
впливу на здоров'я населення
[2]. Саме до таких доволі ста�
більних речовин належить флу�
метсулам, який є діючою речо�
виною гербіциду Дербі 175, КС
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ня від норми вмісту у сироватці крові IgE .
4. Між рівнем забруднення атмосфер�

ного повітря речовинами алергенної дії
(пилом, двоокисом азоту) і показниками
відхилення від норми IgМ, IgА, IgЕ вия�
влено тісний зв'язок.

У зв'язку з викладеним перспективи
подальших досліджень вбачаємо у вив�
ченні у м. Хмельницькому впливу різних
хімічних речовин, які виявляють харак�
терні імунотоксичні ефекти на здоров'я
дорослого населення у дозах на рівні
ГДК і за їх перевищень.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ И
ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА
ФЛУМЕТСУЛАМА В ПОЧВЕ 
Багацкая Е.Н., Лепешкин И.В., Медведев В.И.,
Гринько А.П., Ющук С.И. 
Проведена гигиеническая оценка поведения
флуметсулама (действующее вещество гербицида
Дерби, 175, к.с.) в почве. На основании результатов
лабораторных и натурных исследований были
рассчитаны периоды полураспада флуметсулама 
в почве, изучена его фитотоксичность и способность 
к миграции в сопредельные среды (воду, воздух,
растения). Установлено, что флуметсулам является
стойким пестицидом в почве и очень подвижным 
в системе "почва — грунтовые воды". Подвижность
флуметсулама в почве зависит от типа почвы 
и интенсивности увлажнения. С учетом
фитотоксического, транслокационного, водно&
миграционного и воздушно&миграционного показателей
вредности обоснована величина гигиенического
норматива флуметсулама в почве на уровне 0,05 мг/кг.
Использование препаратов на основе флуметсулама 
в максимальной рекомендованной норме расхода 
не приведет к загрязнению почвы и грунтовых вод 
в реальных почвенно&климатических условиях Украины.
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виробництва ф. Доу АгроСай�
енсис САС, Франція. Препарат
рекомендований для боротьби
з бур'янами на посівах зерно�
вих колосових культур.

Флуметсулам належить до
порівняно молодого класу хі�
мічних сполук — триазолопіри�
мідинових гербіцидів. Меха�
нізм дії цієї групи препаратів
подібний до сульфонілсечо�
винних (АЛС�інгібіторів). Од�
нак, на відміну від останніх, які
можуть мати обмеження у сі�
возміні, триазолпіримідини не
мають післядії на наступні сіль�
госпкультури.

Під час внесення у ґрунт флу�
метсулам практично не ви�
паровується і не піддається
гідролізу та фотолізу. Деструк�
цію флуметсуламу у ґрунті
досліджено у лабораторних
умовах та довгострокових екс�
периментах на різних типах
ґрунтів Європейського Союзу.
Процес розпаду речовини від�
бувається під впливом ґрунто�
вих мікроорганізмів. Швидкість
розпаду флуметсуламу зале�
жить від фізико�хімічних вла�
стивостей ґрунтів, їхнього
гранулометричного складу та
погодно�кліматичних умов. Пе�
ріод напіврозпаду токсиканта
на різних типах ґрунтів стано�
вить від 2 тижнів до 4 місяців.
Розпад флуметсуламу в аероб�
них умовах відбувається швид�
ше за умов високих значень
величин рН і невеликого вмісту
у ґрунті органічної речовини
[3]. Ці дані дозволяють класи�
фікувати флуметсулам за
критерієм "стабільність у ґрун�
ті" як високостійкий пестицид
(ДСанПiН 8.8.1.002�98) [4]. 

Дані щодо міграції флуметсу�
ламу за ґрунтовим профілем
дещо відрізняються. За дани�
ми Rouchaud J., Neus O., флу�
метсулам зосереджується у
верхніх горизонтах ґрунтового
профілю (8�15 см), на глибину
15�20 см майже ніколи не про�
никає, що зумовлено високою

адсорбцією даної речовини
ґрунтом [5]. Проте у працях
Strebe T.A. and Talbert R.E.
зазначено, що величини коефі�
цієнта сорбції у перерахунку на
вуглець Кос флуметсуламу у
верхніх горизонтах ґрунту (0�
15 см) коливаються у межах
5,1�77,1 см3/г, у нижніх (30�
46 см) — 7,5�325,5 см3/г, що
свідчить про низькі процеси
адсорбції речовини ґрунтом та
здатність до активних міграцій�
них процесів за профілем ґрун�
ту [6, 7].

У працях Tingle C.H.,
Shaw D.R., Gerard P.D., присвя�
чених дослідженню мобільно�
сті флуметсуламу в умовах
США, зазначено, що на легких
за механічним складом ґрунтах
та за інтенсивних умов зволо�
ження речовина може активно
мігрувати за ґрунтовим профі�
лем, особливо якщо інтенсив�
ність зволоження зростає у
перші дні внесення речовини у
ґрунт [8]. 

Зважаючи на це, дослідження
поведінки флуметсуламу у
ґрунті у модельованих та натур�
них умовах України, а також
прогноз надходження його до
ґрунтових вод, повітря та ро�
слин та обґрунтування на базі
цих досліджень гігієнічного
нормативу речовини у ґрунті є
необхідною умовою для вирі�
шення питання дозволу засто�
сування препарату на території
України у сільськогосподарсь�
кому виробництві та приватних
особистих господарствах.

Матеріали та методи.
Об'єкт дослідження — флумет�
сулам�N�(2,6�дифторметил)�
5�метил[1,2,4]триазоло[1,5�
a]пиримидин�2�сульфонамид.
Його хімічна формула —
C12H9F2N5O2S, молекулярна
маса — 325,3 г/моль.

Лабораторні та польові до�
слідження поведінки флумет�
суламу та обґрунтування гігіє�
нічного нормативу у ґрунті були
проведені відповідно до діючих

методичних документів [9, 10]. 
Під час короткострокового

експерименту вивчали трива�
лість збереження флуметсула�
му у ґрунті та фітотоксичність в
агравованих умовах, які зумо�
влювали максимальне збере�
ження речовини у даному
об'єкті. Досліджуваний ґрунт
— лучно�чорноземний, пилу�
вато�легкосуглинковий. Кон�
центрація флуметсуламу у
ґрунті становила 0,05 мг/кг, що
на порядок вище від рекомен�
дованої норми витрати на 1 га.
Проби відбирали у динаміці на
1, 5, 7, 14, 21, 30 добу. Темпе�
ратура ґрунту варіювала у ме�
жах від �2оС до +40оС.

Фітотоксичність флуметсула�
му досліджували у чашках Пе�
трі. Дослід з вивчення трансло�
каційного показника проводив�
ся у вегетаційних посудинах у
фітокліматичній камері. Варі�
йований фактор — початкові
концентрації флуметсуламу,
мг/кг: 0,005; 0,05; 0,1; вид
сільськогосподарських культур
— озима пшениця, сорт "По�
ліська 90"; ярий ячмінь, сорт
"Скарлет". 

Натурні дослідження з вив�
чення динаміки вмісту флумет�
суламу у ґрунті були проведені
у зоні Полісся України (с. Пер�
шотравневе Ружинського рай�
ону Житомирської області) та у
зоні Лісостепу (с. Глеваха Ва�
сильківського р�ну Київської
обл.). Обприскування посівів
тритікале та озимої пшениці
проводили у фазу кущіння.
Норма витрати препарату
склала 70 мл/га. Метеороло�
гічні умови під час проведення
натурних досліджень не відріз�
нялися від багаторічних показ�
ників, характерних для даних
місцевостей.

Особливості вертикальної мі�
грації флуметсуламу вивчали у
лабораторних стандартизова�
них умовах залежно від типу
ґрунту, умов зволоження та ви�
хідної концентрації досліджува�
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HYGIENIC ASSESSMENT OF FLUMETSULAM
BEHAVIOR AND SUBSTANTIATION 
OF ITS HYGIENIC STANDARD FOR SOIL
Bagatcka O., Lepeshkin I., Medvedev V., 
Grinko А., Yuschuk S.
Hygienic assessment of flumetsulam (active ingre&
dient of herbicide Derbi 175 SC) in soil has been
carried out. Based on results of laboratory and
natural researches the following parameters have
been established: half&life period of flumetsulam in
soil, its phytotoxic effect, ability to migrate to the
neighboring environment media(water, air, plant).

It has been established that flumetsulam is mode&
rately persistent in soil and is extremely mobile in
the "soil&ground water" system. Flumetsulam mo&
bility was dependent on irrigation timing and soil
type. Сonsidering phytotoxic, translocation, water&
and air&migration coefficients of harmfulness has
been established hygienic standards of flumetsu&
lam content sn soil on the level of 0,05 mg/kg.
Application of flumetsulam — based formulations
in maximum recommended application rate will not
result in pollution of soil and ground water in actual
soil and climatic conditions of Ukraine.
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ної речовини. Глибину прони�
кнення флуметсуламу за ґрун�
товим профілем досліджували
в еталонних ґрунтових колонках
довжиною 50 см. Початкова
концентрація флуметсуламу
становила 0,05 мг/кг. Моделю�
вання системи "ґрунт — ґрунто�
ві води" здійснено за допомо�
гою 7 фільтраційних колонок ді�
аметром 9 см, довжиною
100 см. Ґрунтові колонки схе�
матично імітували будову верх�
ньої частини профілю ґрунту та
умови зволоження основних
природнокліматичних зон Ук�
раїни: Полісся, Лісостепу та
Степу. Флуметсулам вносили у
ґрунтові колонки на рівні реко�
мендованої норми витрат, у 10 і
20 разів вищими: 0,005; 0,05 та
0,1 мг/кг. Тривалість досліду
становила 26 днів. 

Вивчення міграції флуметсу�
ламу з ґрунту у повітря прово�
дили у лабораторних кліматич�
них установках об'ємом 200 л.
Варійовані фактори: темпера�
тура (40оС, 60оС), вологість
(20%, 40%, 60%). Вміст флу�
метсуламу у ґрунті становив
0,05 мг/кг та 0,1 мг/кг.

Для визначення вмісту
флуметсуламу у пробах води,
ґрунту, рослинах та повітрі
були застосовувані методи
високоефективної рідинної
хроматографії з межами кіль�
кісного визначення відповідно
0,002 мг/дм3; 0,01 мг/кг;
0,05 мг/кг (зелені рослини) та
0,02 мг/кг (зерно); 0,015 мг/м3.

Результати та їх обгово*
рення. Потенційна небезпека
забруднення довкілля та про�
дуктів харчування хімічною ре�
човиною значною мірою за�
лежить від її стійкості, яка ха�
рактеризується періодом на�
півдеструкції (Т50). Тому для
визначення безпечності вико�
ристання пестицидів, окрім
обґрунтування регламентів за�
стосування, важливим завдан�
ням є вивчення динаміки де�
струкції діючих речовин препа�
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ратів у ґрунті у модельованих
умовах з метою прогнозування
їхньої поведінки в об'єктах ре�
альних агроекосистем. Швид�
кість процесу детоксикації пе�
стицидів описано константою
швидкості процесу детоксика�
ції. За критерій стійкості речо�
вини у ґрунті запропоновано
використовувати час, протя�
гом якого кількість речовини
зменшилася на 50% та 90%
[10�12].

Аналіз отриманих результатів
досліджень засвідчив, що флу�
метсулам у лабораторних умо�
вах досить швидко розпадаєть�
ся у ґрунті. Найшвидше деструк�
ція речовини відбувається за
максимальних температур до�
слідження (+40оС) — (Т50 — 9
діб, Т90 — 30 діб, k — 0,076), най�
повільніше — за мінімальної
температури (�2оС) — (Т50 — 13
діб, Т90 — 43 діб, k — 0,053). За
температури +17оС — (Т50 —
12,6 діб, Т90 — 42 діб, k — 0,055).
Польові дослідження показали,
що деструкція флуметсуламу у
натурних умовах відбувається
також швидко: Т50 становить 3
дні, а Т90 — 10 днів.

Наведені результати лабора�
торних та польових досліджень
дають змогу класифікувати
флуметсулам як помірно стійку
речовину у ґрунті та віднести
його до 3 класу небезпечності
за показником "стабільність у
ґрунті" відповідно до ДСанПіН
8.8.1.002�98.

Результати, отримані у досліді
з вивчення фітотоксичності
ґрунту при використанні флу�
метсуламу, показали, що дана
речовина має стимулюючий
вплив на ріст та розвиток тест�
культур за умов застосування
рекомендованої норми витрати
і десятикратної. Максимальний
стимулюючий ефект для пше�
ниці спостерігається на 7 добу,
для ячменю — на 5 добу. Пригні�
чення росту та розвитку назем�
ної фітомаси досліджуваних
культур проявляється за умов
використання дози витрат, яка
перевищує рекомендовану у 20
разів. При аналізі взаємозалеж�
ності вмісту флуметсуламу у
ґрунті з фітотоксичним ефектом
бачимо, що пригнічуюча дія ре�
човини відзначається у дозі
0,1 мг/кг, а у дозах 0,005 мг/кг
та 0,05 мг/кг відзначено стиму�
люючий вплив. Таким чином,
вміст у ґрунті флуметсуламу на
рівні 0,05 мг/кг може бути прий�
нято за порогову концентрацію

флуметсуламу у ґрунті за фі�
тотоксичним показником шкід�
ливості. 

Результати досліду з вивчен�
ня транслокаційного показника
свідчать, що флуметсулам у фі�
томасі тест�культур знайдено
за умов використання вихідних
концентрацій 0,05 мг/кг та
0,1 мг/кг. У натурних досліджен�
нях флуметсулам виявляється у
зелених рослинах пшениці на 3�
11 добу після обробки, у по�
дальшому, а також у період збо�
ру врожаю у зерні флуметсулам
не виявляється. Оскільки за�
лишкові кількості речовини в
урожаї не виявлені, а макси�
мальну кількість флуметсуламу
у зелених рослинах у лабора�
торному експерименті знайде�
но у дозі 0,1�0,05 мг/кг (МДУ
для зернових — 0,05 мг/кг), по�
роговою концентрацію флумет�
суламу у ґрунті за трансло�
каційним показником шкідливо�
сті слід вважати величину
0,05 мг/кг.

Зміни, що відбуваються у
верхньому шарі ґрунту, обо�
в'язково зумовлюють активіза�
цію чи пригнічення міграційних
процесів вниз за профілем
ґрунту і у кінцевому результаті
певним чином впливають на
якість ґрунтових вод. Міграція
токсиканту за ґрунтовим про�
філем залежить від його роз�
чинності, внесеної дози, кіль�
кості опадів, а також від здат�
ності ґрунту утримувати токси�
кант [11�12].

У результаті лабораторних
досліджень з фільтраційними
колонками довжиною 50 см
виявлено, що флуметсулам
розподіляється за ґрунтовим
профілем на глибину понад
50 см за усіх досліджуваних
умов. Знайдено токсикант і в
інфільтраційних водах, кіль�
кість якого залежала від інтен�
сивності промивного режиму.
Так, при зволоженні 1000 мм у
фільтраційних водах кількість
флуметсуламу становила 40%
від вихідної концентрації, при
800 мм — 20%, при 600 мм —
4%. Отже, швидкість міграції
флуметсуламу за ґрунтовим
профілем залежить від умов
зволоження. За умов інтенсив�
ного промивного режиму речо�
вина здатна швидко мігрувати
вниз за профілем ґрунту та
проникати у ґрунтові води.

Зважаючи на отримані експе�
риментальні дані флуметсулам
за критерієм "міграція за ґрун�
товим профілем" можна відне�
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сти до 1�го класу небезпеки
відповідно до ДСанПіН
8.8.1.002�98.

У результаті досліджень
залежності швидкості міграції
флуметсуламу у системі "ґрунт
— ґрунтові води" від норми
внесення препарату та грунто�
во�кліматичних умов встано�
влено, що за найменшої та у 10
разів вищої від дослідженої ви�
хідної концентрації (0,005 мг/кг
та 0,05 мг/кг) флуметсуламу у
фільтраті не знайдено у жодно�
му з варіантів досліду.

За вихідної концентрації
0,1 м/кг кількість флуметсула�
му у фільтраті у модельованих
умовах зони Полісся на 5 добу
від початку дослідження стано�
вила 0,004 мг/дм3, на 10 добу —
0,025 мг/дм3. На 20 добу кіль�
кість речовини зменшилася до
0,01 мг/дм3, на 26 добу дослід�
ження флуметсулам у фільтра�
ційних водах було знайдено
менше 0,002 мг/дм3 (табл. 1).

У модельованих умовах зони
Лісостепу діючу речовину у
фільтраті було знайдено на 10
добу дослідження у кількості
0,002 мг/дм3, на 20 добу —
менше 0,002 мг/дм3, на 26 добу
флуметсуламу у фільтраті не
виявлено. У модельованих
умовах Степу флуметсулам у
фільтраті було виявлено на 5 та
20 добу відповідно у кількості
0,002 мг/дм3 та 0,005 мг/дм3.

Таким чином, найвищі рівні
вмісту флуметсуламу були за�
реєстровані за вихідної концен�
трації у ґрунті 0,1 мг/кг на 10
добу у модельованих умовах
зони Полісся; максимальний
вміст флуметсуламу становив
0,025 мг/дм3, що в 1,25 рази пе�
ревищує ГДК у воді водойм
(0,02 мг/дм3). Отже, пороговою
концентрацією флуметсуламу у
ґрунті за водно�міграційним по�
казником шкідливості слід вва�
жати концентрацію 0,05 мг/кг.

Таким чином, флуметсулам
виявився мобільним у системі
"ґрунт — ґрунтові води" на лег�
ких за механічним складом
дерново�підзолистих ґрунтах
за водного навантаження
1000 мм/рік, тобто у ґрунтово�
кліматичних умовах Поліської
зони України. В умовах зони
Полісся у фільтрат перейшло
42% вихідної кількості речови�
ни, тоді як в умовах Лісостепу
та Степу дана величина коли�
валася у межах 4�7%.

Отримані результати дослід�
жень корелюють з досліджен�
нями іноземних науковців у га�

лузі міграції пестицидів у си�
стемі "ґрунт — ґрунтові води".
Серед основних характеристик
речовини, які зумовлюють
можливість проникнення її у
ґрунтові води, вирізняють три
головних: розчинність у воді,
здатність до адсорбції ґрунтом
(Кос), стійкість у ґрунті (Т50).
Вказані чинники (адсорбція,
розчинність у воді та стійкість)
зазвичай використовують для
оцінювання потенціалу вилуго�
вування пестицидів або вине�
сення їх з поверхневим стоком.

Пестициди з розчинністю
менш ніж 1 ррm переважно за�
лишаються на поверхні ґрунту.
Вони не мігрують вниз за про�
філем ґрунту, але можуть руха�
тися з ґрунтовими відкла�
деннями поверхневого стоку
під час активних процесів еро�
зії ґрунтів. Пестициди з роз�
чинністю понад 30 ррm мають
високу ймовірність переміща�
тися разом з фільтраційними
водами вниз за профілем ґрун�
ту та у ґрунтові води.

Адсорбція речовини ґрунтом
характеризується коефіцієн�
том сорбції органічним вугле�
цем (Кос). Високі значення Кос
(понад 1000 см3/г) вказують на
високу здатність пестициду до
зв'язування у ґрунті. Для речо�
вин, які мають здатність пере�
міщатися з водою, та з висо�
ким потенціалом вилуговуван�
ня або міграції з поверхневим
стоком значення Кос стано�
влять менше 300�500 см3/г.

Отже пестициди з високою
розчинністю у воді, низькою
здатністю до адсорбції на ча�
стинках ґрунту та високою стій�
кістю (Т50 понад 21 день) у ґрун�
ті мають високий потенціал до
міграції у ґрунтові води. Крім
того, на міграційну здатність
токсикантів впливають типи
ґрунту та умови зволоження. 

За результатами прове�
дених досліджень встано�
влено, що за двома чинниками
з трьох флуметсулам має
високий потенціал до верти�
кальної та горизонтальної
міграції у ґрунті. Так, флумет�
сулам має розчинність у воді
49,1±0,5 мг/дм3 за рН=2,5 та
5,65±0,01г/дм3 за рН=7, тобто
у ґрунтах з низьким значенням
рН (яка характерна для дерно�
во�підзолистих ґрунтів) речо�
вина має потенціал до мігра�
ції. Максимальна величина Кос
становить 325,5 см3/г, що свід�
чить про нездатність флумет�
суламу до міцного зв'язування
ґрунтом та досить значну мо�
більність у ґрунті. Проте до�
сить швидка деструкція речо�
вини у ґрунті (Т50 — 3�13 діб)
унеможливить проникнення
значної кількості токсиканту
вниз за профілем ґрунту.

Враховуючи ґрунтово�кліма�
тичні умови та режим зволо�
ження території України, прог�
нозувати високий потенціал мі�
грації флуметсуламу у системі
"ґрунт — ґрунтові води" можна
здебільшого в умовах Полісся
України. Однак, зважаючи на
незначні норми витрат, дотри�
мання технологій застосування
препарату та окультуреність
ґрунтів, використання гербіци�
ду навіть в екстремальних
ґрунтово�кліматичних умовах
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Термін,
доба 

Концентрація флуметсуламу у фільтраті (мг/дм3) 
при Со (мг/кг) у ґрунті

Полісся Лісостеп Степ

0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1

5 н.в. 0,004±0,0007 н.в. н.в. н.в. 0,002±0,0003

10 н.в. 0,025±0,005 н.в. 0,002±0,0003 н.в. н.в.

20 н.в. 0,01±0,002 н.в. <0,002 н.в. 0,005±0,0008

26 н.в. <0,002 н.в. н.в. н.в. н.в.

Примітки: "н.в." — не визначено на рівні межі визначення; 
наведено середні значення з 3&х паралельних визначень.

Таблиця 1
Динаміка вмісту флуметсуламу у фільтраті залежно 

від типу ґрунту та умов зволоження
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буде безпечним для здоров'я
людини.

У досліді з вивчення міграції
флуметсуламу у системі "ґрунт
— повітря" встановлено, що
речовина у повітрі виявлялася
на рівні чутливості методу ли�
ше за двадцятикратної норми
внесення. Флуметсулам було
виявлено в атмосферному по�
вітрі за температури +60оС і во�
логості 20%, 40% і 60% у кіль�
костях від 0,003 мг/м3 до 0,009
мг/м3, що нижче від величини
ОБРВ в атмосферному повітрі
(0,02 мг/м3). При цьому встано�
влено, що 60�70% первинної
кількості флуметсуламу збері�
гається у ґрунті. 

Враховуючи величини гігіє�
нічного нормативу вмісту флу�
метсуламу в атмосферному
повітрі 0,02 мг/м3, можна вва�
жати безпечною величину флу�
метсуламу у ґрунті 0,1 мг/кг.
Таким чином, концентрацію
флуметсуламу 0,1 мг/кг можна
прийняти за порогову концен�
трацію флуметсуламу у ґрунті
за повітряно�міграційним по�
казником.

Узагальнені величини показ�
ників безпечного вмісту флу�
метсуламу у ґрунті наведені у
таблиці 2.

Таким чином, лімітуючими
показниками безпечного з по�
зицій гігієни вмісту флуметсу�
ламу у ґрунті є транслокацій�
ний, водно�міграційний і фіто�
токсичний. З урахуванням їх�
ньої величини ГДК флуметсу�
ламу у ґрунті становить
0,05 мг/кг (межа кількісного
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визначення методом ВЕРХ —
0,01 мг/кг).

Висновки
1. Аналіз результатів дослід�

ження поведінки флуметсула�
му у ґрунті в умовах України
дає змогу класифікувати як
помірно стійку речовину у
ґрунті та віднести його до 3�го
класу небезпечності за показ�
ником "стабільність у ґрунті".
За критерієм "міграція за
ґрунтовим профілем" речови�
на належить до 1�го класу
небезпеки відповідно до
ДСанПіН 8.8.1.002�98. Найак�
тивніше флуметсулам може
проникати з ґрунту у воду на
легких за механічним складом
дерново�підзолистих ґрунтах
за водного навантаження
1000 мм/рік, тобто у ґрунтово�
кліматичних умовах Поліської
зони України.

2. Порогові концентрації
флуметсуламу у ґрунті за фіто�
токсичним, транслокаційним,
водно�міграційним та повітря�
но�міграційним показниками
шкідливості були визначені в
екстремальних ґрунтово�клі�
матичних умовах і відповідно
становлять 0,05; 0,05; 0,05 та
0,1 мг/кг і гарантують дотри�
мання затверджених гігієнічних
нормативів флуметсуламу в
об'єктах довкілля та сільсько�
господарській продукції. З
урахуванням їхньої величини
ГДК флуметсуламу у ґрунті ста�
новить 0,05 мг/кг.

3. Використання препаратів
на основі флуметсуламу у ре�
комендованій максимальній
нормі витрат (гербіциду Дербі
175 SC, КС на посівах злакових
зернових культур — 0,07 л/га)
за умов дотримання техноло�
гій застосування не спричи�
нить забруднення ґрунту, ґрун�
тових вод та повітря у реаль�
них ґрунтово�кліматичних умо�
вах України.
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Таблиця 2
Величини показників безпечного вмісту флуметсуламу 

у ґрунті

Показник Величини показників, мг/кг

Транслокаційний 0,05

Водно�міграційний 0,05

Фітотоксичний 0,05

Повітряно�міграційний 0,10
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