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Щ орічне формування та прове

дення на стадії попереджу

вального санітарногігієнічного

нагляду і токсикологогігієнічної

експертизи асортименту та обсягів

застосування пестицидів в сільсько

му господарстві України викликає

необхідність розробки відповідного

оціночнопрогнозного критерія 

системного ситуаційного ризику не

безпеки. На цій основі проводиться

обґрунтований розрахунок кіль

кісної зміни (не зміни) обсягів зас

тосування препаратів (тонаж, площа

обробок). В особливій мірі зазначе

не відноситься до відкритих ди

намічних багатофакторних екоток

сичних систем. 

Оціночний ризик визначено

шляхом моделювання відомих клю

чових властивостей діючої речовини

пестициду та формалізованих ситу

аційних характеристик територіаль

них навантажень з виходом на базо

ву формулу ризику (Ri):

Ao+Do
Ri = (Bo •             )•(Kk+m),

Ico
де Bo, Ao, Do  санітарно

гігієнічний блок, блок територіаль

ного навантаження та блок

епідеміологічної небезпеки, а також

у формулу входе зональний індекс

самоочищення грунтів (Ісо) і ситу

аційний коефіцієнт корекції (Кк) з

відомою полярністю молекули (m)

діючої речовини препарату. В мето

дичному плані формалізація ризику

вирішувалась шляхом поєднання

імітаційного та математичного мо

делювання [1].

Одержана величина ризику ба

зується на моделях з організовани

ми факторами. При цьому далеко не

завжди враховуються випадкові і

другорядні дисперсії, які в своїй су

купності можуть істотно впливати

на характеристику ризику як в сто

рону його збільшення, так і змен

шення.

Для отримання більш дос

товірної величини ситуаційного ри

зику необхідно проводити його тео

ретичне вирівнювання, що компле

ксно враховує організовані і можливі

неорганізовані фактори. Теоретичне

вирівнювання (уточнення) аппрок

симовано методом аналітичної рег

ресії по відомим формулам [2].

(Rd) = a0+a1y, де

величина Rd  вирівняна ознака,

тобто формалізовано визначений

ефект функції організованих і неор

ганізованих факторів виражених в

одиницях ризику. Параметр a1  ко

ефіцієнт регресії, який свідчить на

скільки змінюється величина ре

зультативного ризику при зміні фак

торних складових препарату; пара

метр a0  показує усереднений вплив

на результативну ознаку неврахова

них факторів. Параметр у  значення

організованих факторів ризику.

Нижче представлено

порівняльні дані між базовими та

теоретично відкоригованими ризи

ками.

Співвідношення між ознаками

двох видів ризику можна записати

таким чином :        Rі >ч<Rd. Одер

жана величина Rd оцінюється по

класифікаційному критерію небез

пеки їх значень в одиницях ризику. 

На основі класифікаційної вели

чини теоретично вирівняного базо

вого ризику (помірний, виражений,

високо небезпечний, екстремаль

ний) проводиться алгоритм розра

хунку  зменшення обсягів застосу

вання препарату в сільському госпо

дарстві України (т, га, %). Розрахун

ки виконуються в програмно

комп'ютерному режимі.

Приводимо основні висновки по

ситуаційному ризику на прикладі

гербіцидних препаратів 2,4Д: 

— препарат 2,4Д ситуаційно відно

ситься до екстремального класу

небезпеки; 

— базовий ситуаційний ризик  376

одиниць;

— теоретично вирівняний ризик 

506;

— рекомендовано скорочення

фізичної маси по діючій речо

вині  788 т;

— скорочення у відсотках від загаль

ної маси діючої речовини  31%;

— площа обробки після скорочення

препарату  2941470 га.

Модельний та елементний алго

ритм вирівнювання ризику небезпе

ки може бути використаний (з пев

ною модифікацією) для уточнення

токсикологогігієнічних ризиків

іншої природи та характеристик.
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Пестициди Базовий  ризик Теоретично  вирівняний ризик

2,4Д, 60 % к.е. 376 506

Харнес, 90 % к.е. 168 139

Пірамін Турбо, 52 % к.с. 109 150

Дікопур МЦПР, 75 % в.р. 208 196

Примекстра Голд, 72 % к.с. 247 248
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИТУАЦИОННОГО РИСКА

ОПАСНОСТИ ОБЪЕМОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ

Приводятся теоретическое обоснование и методические под

ходы к процессу выравнивания расчетного токсикологогигиени

ческого риска опасности препарата, включающий организован

ные и случайные (не учтенные) дисперсии, которые в комплексе

могут существенно влиять на оценочную характеристику риска

как в сторону его увеличения, так и уменьшения. Теоретическое

обоснование уточненного риска аппроксимировано методом ана

литической регрессии.
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THEORETICAL LEVELLING THE INDICES OF SITU�
ATIONAL RISK OF DANGEROUS PESTICIDE VOL�

UMES USE

Theoretical substantiation and methodological approach to the

process of levelling the calculated toxicologicohygienic risk of danger of

a preparation use is given, including organized and incidental (not taken

into account) dispersions which, if taken together, may substantially

affect estimated risk indices, both increasing and decreasing them. The

theoretical substantiation of specified risk is approximated with the help

of analytical regression method.
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