
101СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  ТОКСИКОЛОГІЇ 5/2011

При дослідженні вмісту сполук класу

анілінопіримідинів в змивах з поверхні шкіри та

нашивках на спецодязі працюючих встановлено,

що у заправників на поверхні гумових рукавичок їх

вміст становив 0,005#0,01 мг, операторів ранцевого

обприскувача — 0,0001#0,008 мг, трактористів —

0,005 мг. В нашивках на спецодязі заправників ви#

явлено анілінопіримідини у кількості 0,003#0,014

мг/дм2, операторів ранцевого обприскувача —

0,0009#0,009 мг/дм2, тракториста — не виявлено.

За отриманими фактичними даними, нами був

розрахований потенційний ризик працюючих при

інгаляційному і дермальному надходженні. У

відповідності до затверджених МОЗ України № 324

від 13.05.2009 Методичних рекомендацій "Вивчен#

ня, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і пер#

кутанного впливу пестицидів на осіб, які працю#

ють з ними або можуть зазнавати впливу пести#

цидів під час і після хімічного захисту рослин та

інших об'єктів", інгаляційний ризик операторів

ранцевого обприскування склав 0,0002#0,0065, зап#

равників — 0,001#0,005, трактористів — 0,004#0,02.

Величини дермального ризику у операторів ранце#

вого обприскування становили 0,0003#0,0013, зап#

равників — 0,04#0,92, трактористів — 0,004#0,238.

Сумарний потенційний ризик у всіх працюючих не

перевищував допустимий рівень (менше 1).

Висновок: Встановлено, що за умови дотри#

мання регламентів безпечного застосування

фунгіцидів класу анілінопіримідинів при різних

видах обробки культур, вони не представляють

небезпеки для працюючих.

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ
ЗОНИ ПРАЦЮЮЧИХ ТА АТМОСФЕРНОГО

ПОВІТРЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ
СВІТЧ 62,5 WG ДЛЯ ЗАХИСТУ СУНИЦІ
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Специфіка вирощування ягідних культур по#

лягає в тому, що це багаторічні рослини, які

відрізняються строками достигання. Саме це

дозволяє отримувати урожай як в ранні так і пізні

строки. Ураженість вірусами та збудниками хво#

роб ягідних культур є головним визначальним

чинником продуктивності насадження та приз#

водить до зниження потенційної їх продуктив#

ності на 10#12 %. Зазначене вимагає застосуван#

ня фунгіцидів, які є обов'язковою складовою

інтегрованих систем захисту ягідних культур.

У зв'язку з вищевикладеним метою нашої робо#

ти була гігієнічна оцінка повітря робочої зони пра#

цюючих та атмосферного повітря в зоні можливого

зносу при застосуванні препарату Світч 62,5 WG.

Проведено дослідження при штанговій об#

робці суниці препаратом Світч 62,5 WG (діючі

речовини флудіоксоніл, 250 г/кг, ципродиніл,

375 г/кг). 

Проби повітря відбирали в зоні дихання зап#

равника при приготуванні робочого розчину,

тракториста при здійсненні обробки культури, в

зоні обробки через 1 і 3 години та в повітрі мож#

ливого зносу (на відстані 100 м від краю ділянки). 

Концентрування флудіоксонілу і ципро#

динілу із повітря проводили на фільтри "синя

стрічка". Визначення флудіоксонілу в пробах

проводили методом високоефективної рідинної

хроматографії, ципродинілу — методом га#

зорідинної хроматографії, які забезпечують

контроль на рівні Ѕ ГДК (ОБРВ) в повітрі.

В результаті проведеної роботи встановлено,

що досліджувані діючі речовини, при приготу#

ванні робочого розчину препарату Світч 62,5 WG

та при здійсненні обробки суниці, в повітрі робо#

чої зони працюючих (заправник, тракторист) не

виявлені. Флудіоксоніл та ципродиніл було ви#

явлено в пробах повітря через 1 годину після

штангового обприскування над обробленою

ділянкою в кількості 0,02±0,01 мг/м3 та

0,032±0,007 мг/м3, відповідно. В повітрі в зоні

можливого зносу на відстані 100 м від дослідних

ділянок флудіоксоніл та ципродиніл не виявле#

но. Зазначене свідчить, що при застосуванні пре#

парату Світч 62,5 WG не спостерігається переви#

щення встановлених гігієнічних нормативів в

повітрі робочої зони (ОБРВ для флудіоксонілу —

1,0 мг/м3, ципродинілу — 1,0 мг/м3).

Враховуючи отримані дані, нами були обґрун#

товані регламенти безпечного застосування препа#

рату Світч 62,5 WG на суниці: строки виходу пра#

цюючих на оброблені території для проведення

ручних робіт — 7 днів, механізованих робіт — 3 дні.

Висновок: в реальних умовах застосування

фунгіциду Світч 62,5 WG з використанням наяв#

ної техніки та рекомендованих регламентів зас#

тосування перевищення гігієнічних нормативів

вмісту його компонентів в повітрі робочої зони

та погіршення умов праці не відбувається.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ БІФЕНАЗАТУ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ ФЛОРА-

МАЙТ 240
Коршун О.М., Гиренко Д.Б., Шевчук В.В.
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Із числа квітів, що вирощуються в Україні у

квітникарських господарствах, особливе місце та

поширення належить троянді. Акарицид конта#

ктної дії Флорамайт 240 (Великобританія) реко#

мендований до застосування в Україні для захис#

ту троянд від основного шкідника — звичайного

павутинного кліща — в умовах захищеного ґрун#
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