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У статті наведено результати досліджень з визначення вмісту залишкових кількостей хлор 

та фосфорорганічних пестицидів у воді та грунті Одеської області. Встановлено, що вміст цих 
токсикантів не перевищує гранично допустимих концентрацій. У ґрунті зі всіх досліджуваних пес-
тицидів було знайдено лише ДДТ та його метаболіти у кількості 0,075-0,088 мг/кг та ГХЦГ (суміш 
ізомерів) у кількості 0,024-0,03 мг/кг, що не перевищує ГДК. 

Ключові слова: мед бджолиний, вода питна, грунт, пестициди, метод аналізу, газова хрома-
тографія. 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Мед являє собою найцінніший продукт 
харчування. Він, в силу свого складного хімічного 
складу, має лікувальну дію на організм. Регуляр-
не вживання меду підвищує резистентність орга-
нізму до різних інфекційних і простудних захво-
рювань. Мед широко використовують у харчопе-
реробній, медичній, косметичній промисловості . 
Мед та інша продукція бджільництва повинна  
бути  якісною та безпечною, має відповідати ви-
могам чинних нормативних документів щодо мак-
симально допустимого рівня вмісту речовин, які є 
небезпечними для здоров’я споживачів [11]. 

На сьогоднішній день якість продуктів бджі-
льництва, зокрема меду, регулюється низкою 
нормативних документів.  Згідно діючих держав-
них та міжнародних стандартів, мед повинен від-
повідати показникам безпечності, нормативи яких 
регламентуються законодавчими актами. Відпо-
відність нормативам безпечності перевіряється 
державною ветеринарною службою. До показни-
ків безпечності відносять наявність в меді токси-
чних речовин, а саме протимікробних засобів, 
пестицидів, важких металів, радіонуклідів, вміст 
яких не повинні перевищувати  гранично допус-
тимі рівні, встановлені законодавчими органами 
[11, 12]. 

Як відомо, існує потенційна і реальна мож-
ливість медоносної бджоли заносити з нектаром і 
пилком рослин, а також водою  хімічні засоби 
захисту рослин, важких металів , радіонуклідів у 
вулик та забруднювати ними продукти бджільни-
цтва. Такий шлях та  перенесення токсикантів 
призводить до їх накопичення у продуктах бджі-
льництва і негативно впливає на безпечність та 
якість меду, що потребує ретельного досліджен-
ня та  контролювання ветеринарною службою.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання  проблеми.  
Одна з основних проблем сьогодення – забруд-
нення навколишнього середовища, яка  має сер-
йозний вплив на здоров’я  людини. Усвідомлення 

цього факту змусило ряд розвинених країн пос-
тавити питання про запровадження глобального 
процесу контролювання забруднювачів у довкіллі 
та продуктах харчування. З багатьох сотень ти-
сяч токсичних органічних сполук близько 60 тисяч 
постійно впливають на живі організми , в тому 
числі і на людину. Всі вони дуже різні і, для поча-
тку, необхідно було вибрати мінімальну групу 
найбільш небезпечних сполук, усунення яких 
віталося б більшістю країн світу. З цих 60 тисяч 
особливо небезпечних хімічних речовин було 
вибрано 12 стійких органічних забруднювачів ( 
СОЗ ), так звана «брудна дюжина ». Саме ці 12 
СОЗ стали предметом Конвенції , прийнятої в 
травні 2001 року в Стокгольмі, що отримала на-
зву Стокгольмської конвенції . Список 12 особли-
во небезпечних для природи і людини токсикантів 
включає в себе наступні речовини: ДДТ, алдрін, 
діелдрін, ендрін, хлордан, мірекс, токсафен, геп-
тахлор поліхлорбіфеніли (ПХБ), гексахлорбензол 
(ГХБ), поліхлордібензодіоксіни (ПХДД), поліхлор-
дібензофурани (ПХДФ) [13]. 

Для включення у список конвенції були відіб-
рані ще три пестициди, які мають аналогічні вла-
стивості: хлордекон, ендосульфан і ліндан (вклю-
чаючи супутні альфа-і бета-ізомери ГХЦ) [10]. 

Більшість з цих речовин давно застаріли та 
заборонені до використання у розвинених країнах 
та їх виробництво припинено, залишилися тільки 
невитрачені запаси в сховищах, та забруднені 
ними ґрунти. Але це не стосується ДДТ, який досі 
використовується у ряді країн для боротьби з 
переносниками таких хвороб як малярія або клі-
щовий енцефаліт [9,10,13]. 

Велика частина хлорвмісних речовин, вклю-
чно більшість СОЗ, надзвичайно небезпечні. 
Останні кілька десятиліть відбулося швидке зрос-
тання промисловості, що призвело до широкого 
використання високотоксичних хімічних сполук. 
СОЗ  зберігаються в навколишньому середовищі 
протягом тривалого часу до свого повного розк-
ладанняю Ці токсиканти переносяться на великі 
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відстані в усі куточки земної кулі повітряними 
масами, причому навіть у райони, що віддалені 
на тисячі кілометрів від найближчого джерела 
СОЗ. Також ці хімічні сполуки мають здатність до 
кумуляції в тканинах всіх живих організмів, які 
споживають СОЗ разом з їжею, питною водою 
або атмосферним повітрям [9, 10, 13]. 

 У результаті цього СОЗ присутні повсюдно. 
Вони мають здатність накопичуватися в жирових 
тканинах тварин, що знаходяться у верхніх лан-
ках харчових ланцюгів, включно людину, при 
цьому вони можуть досягати таких  концентрацій, 
що в 70 тис. разів перевищують фонові рівні. До 
ефектів впливу СОЗ на живі організми відносять 
вроджені вади розвитку, утворення ракових пух-
лин, порушення імунної та репродуктивної сис-
тем. Особливо схильні до дії СОЗ новонароджені, 
які отримують їх з молоком матері або через 
плаценту. В організмі людини на сьогоднішній 
день міститься приблизно 500 антропогенних 
хімічних речовин - потенційних отрут, яких не 
було до 1920 року. Багато з них - СОЗ, серед 
яких діоксини, ПХБ і ДДЕ - продукт розкладання 
ДДТ [9, 10, 13]. 

Зараз вже неможливо знайти ділянку на зе-
мній поверхні (включаючи заповідники), абсолю-
тно вільну від залишків пестицидних сполук. 
Вміст пестицидів у ґрунті зазвичай невеликий, 
однак пестициди мають здатність збільшувати 
свої концентрації по трофічних ланцюгах. Залиш-
ки найбільш стійких пестицидів та їх метаболітів 
частіше виявляються в продуктах тваринництва 
порівняно з продукцією рослинництва [13] . 

В продуктах бджільництва найбільш часто, 
як і в інших харчових продуктах, містяться залиш-
ки ДДТ та його метаболіти, ГХЦГ і його ізомери. 
Через вміст у ґрунті вони в надмірній кількості 
накопичуються в рослинах, від яких по трофічно-
му ланцюгу  передаються бджолам і далі через 
продукти бджільництва людям [9, 10]. 

Грунт є основним акумулятором пестицидів, 
які накопичуються в ньому в результаті адсорбції 
їх молекул ґрунтовими колоїдами. Чим вище доза 
внесення і стійкіше токсикант, тим довше він збе-
рігається і тим небезпечніше його дія. Так, в Ка-
наді та США були відзначені токсичні концентра-
ції гербіцидів у цукрових буряках, які були  виро-
щені після обробленої ними кукурудзи. Одночас-
но в ґрунті відбуваються і процеси розкладання  
пестицидів, характер і швидкість яких залежить 
від хімічної природи препаратів, а також від вод-
но - фізичних характеристик та хімічного складу 
ґрунту [13]. 

Не менш важливим джерелом потрапляння 
пестицидів у продукцію рослинництва та тварин-
ництва є водойми, забруднення яких виникає 
внаслідок міграції пестицидів в результаті стоку 
талих, дощових і ґрунтових вод з сільськогоспо-
дарських і лісових угідь. У різних країнах світу у 
воді відкритих водойм виявлені ДДТ, ДДЕ, лін-

дан, ГХЦГ, токсафен та інші препарати, однак 
лише в окремих випадках відзначені концентра-
ції, досягають небезпечного рівня [9]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Пестициди являють собою 
потужний, постійно негативно діючий екологічний 
фактор. Вони потрапляють у грунт, атмосферу, 
водойми і в продукцію сільського господарства. 
Отже, основними джерелами потрапляння пести-
цидів у мед є медоносні рослини, вода, грунт та 
самі бджоли.  Вивчення вмісту залишкових кіль-
костей пестицидів у цих об’єктах є важливою 
ланкою контролю якості та безпечності продукції 
бджільництва.   

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження було проведення моніторингу залишкові 
кількості хлорорганічних (ХОП) та фосфороргані-
чних (ФОП) пестицидів у воді та ґрунті Одеської 
області, що являються первинною ланкою вироб-
ництва бджолиного меду та зробити порівняль-
ний аналіз вмісту цих токсикантів.  

Матеріали і методи дослідження. Матеріа-
лом для досліджень слугували  проби ґрунту та 
води, які відбиралися в різні періоди медозбору (з 
квітня по серпень) з різних районів Одеської об-
ласті. Проби ґрунту відбиралися в радіусі 2,5 – 3 
км від пасік методом «конверта», на глибині від 0 
до 10 см, загальною вагою 200 грам сухої ваги, з 
площі, де росли медоносні рослини; проби води 
відбиралися з колодязів та джерел централізова-
ного водопостачання, що використовуються для  
напування бджіл, а також були досліджені проби 
води з водоймищ, що були поблизу пасік та до-
щова вода. Проби води збиралися у хімічно чис-
тий посуд загальним об’ємом 500 мілілітрів, про-
би з водоймищ збирали на глибині приблизно 30 
см від дзеркала водойми. Об’єктом досліджень 
були токсикологічні показники, а саме вміст за-
лишків хлорорганічних пестицидів: ДДТ (та його 
метаболіти), ГХЦГ (α, β, γ – ізомери) та фосфо-
рорганічних пестицидів: хлорофос, метафос, 
ДДВФ, базудин, карбофос. Лабораторні дослі-
дження проб ґрунту та води за вище вказаними 
показниками здійснювали у державній міській 
лабораторії ветеринарної медицини м. Одеса 
згідно затверджених методик. Визначення пести-
цидів проводилося методом високоефективної 
газової хроматографії на приладі Agilent 1260. 
Пробопідготовку здійснювали шляхом екстрагу-
вання залишків пестицидів гексаном та з ацето-
ном, подальшою очисткою екстракту в системі 
рідина/рідина  та використанням  Florisil–колонки 
(твердофазна екстракція).  

Результати власних досліджень та їх об-
говорення. Дослідження були спрямовані на 
визначення залишків хлорорганічних та фосфо-
рорганічних пестицидів у воді, до якої мали дос-
туп бджоли; ґрунті, на якому зростали медоносні 
рослини, та на їх токсикологічну оцінку. В таблиці 
1 надані гранично допустимі концентрації вмісту 
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залишків діючої речовини пестицидів у воді та 
ґрунті згідно Державних санітарних правил та 
норм ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі 
дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пести-
цидів у сільськогосподарській сировині, харчових 
продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному 
повітрі, воді водоймищ, ґрунті». В таблицях 1 та 2 

представлені гранично допустимі концентрації 
вмісту залишків діючої речовини пестицидів у 
воді та грунті згідно до Державних санітарних 
норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання  людиною» ДСан-
ПіН 2.2.4-171-10 [7, 8]. 

Таблиця 1.  
Гранично допустимі концентрації вмісту залишків діючої речовини пестицидів  

у воді водойм та ґрунті (n=16) 
№ з/п Назва показника ГДК/ОДР у воді водойм, мг/м3 ГДК/ОДР у грунті мг/кг 
1 Алдрин 0,0004 Не нормується 
2 ГХЦГ ,суміш ізомерів 0,02 0,1 
3 Гептахлор 0,001 0,05 
4 ДДТ та його метаболіти 0,002 0,1 
5 Базудин 0,004 0,1 
6 ДДВФ 0,01 0,1 
7 Карбофос 0,05 2,0 
8 Хлорофос 0,01 0,5 
9 Метафос 0,002 0,1 

 
Таблиця 2.  

Санітарно-токсикологічні показники  безпечності та якості питної води (n=16) 
№ з/п Назва показника Нормативи для питної води 

водопровідної, з пунктів розливу та бюветів, мг/дм3 з колодязів та каптажів джерел мг/дм3 
1 Пестициди 1,2 ≤ 0,0001 не визначаються 
2 Пестициди (сума)1,3 ≤ 0,0005 не визначаються 

 
1 Пестициди  включають органічні інсектици-

ди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, ор-
ганічні нематоциди, органічні акарициди, органіч-
ні альгіциди, органічні родентициди, органічні 
слімициди, споріднені продукти (серед них регу-
лятори росту) та їх метаболіти, продукти реакції 
та розпаду. Перелік пестицидів, що визначаються 
у питній воді, встановлюється в кожному конкрет-
ному випадку та повинен включати  тільки  ті  
пестициди, що можуть знаходитись в джерелі 
питного водопостачання. 

2 Норматив для кожного окремого пестициду. 
У разі наявності в джерелі питного водопоста-
чання алдрину, діелдрину, гептахлориду та геп-
тахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен 
становити не більше ніж 0,03 мкг/куб.дм для кож-
ної з цих речовин. 

3 Сума пестицидів визначається як сума кон-
центрацій кожного окремого пестициду. 

Результати досліджень вмісту залишкових 
кількостей пестицидів в воді та грунті представ-
лені в таблиці 3.  

Таблиця 3. 
Вміст залишкових кількостей пестицидів у зразках води та ґрунту (n=16) 

№ 
з/п Назва показника 

Вода Грунт , 
мг/кг Водойми, 

мг/м3 
Дощова, 
мг/м3 

З колодязів  
мг/м3 

З центрального водопо-
стачання мг/м3 

1 Алдрин  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
2 ГХЦГ суміш ізомерів <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,024-0,03 
3 Гептахлор <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

4 ДДТ та його метаболіти <0,001- 
0,0019 <0,001 <0,001 <0,001 0,075-0,088 

5 Базудин  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
6 ДДВФ  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
7 Карбофос  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
8 Хлорофос  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
9 Метафос  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

*- довірча ймовірність Р = 0,95 
 

Як видно з даних, наведених у таблиці 3, за-
лишкових кількостей  хлор та фосфор органічних 
пестицидів у зразках води не було знайдено (їх 
кількість не перевищувала діапазон вимірювання 
приладу), окрім ДДТ – 0,0019  мг/м3 (одиничний 
випадок у пробі води з водойм), що не перевищує 
ГДК; у ґрунті зі всіх досліджуваних пестицидів 
було знайдено лише ДДТ та його метаболіти у 

кількості 0,075 – 0,088 мг/кг та ГХЦГ (суміш ізо-
мерів) у кількості 0,024 – 0,03 мг/кг, що не пере-
вищує ГДК, але свідчить про наявність стійких 
органічних забруднювачів у ґрунтах, де ростуть 
медоносні рослини. Вміст залишкових кількостей 
пестицидів майже не коливався в залежності від 
періоду та регіону відбору зразків. 

Висновки На підставі отриманих результатів 
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досліджень, можна констатувати наступне: зали-
шкові кількості фосфорорганічних пестицидів у 
воді та ґрунті відсутні; вміст залишкових кількос-
тей хлорорганічних пестицидів у воді та ґрунтах 
присутній, але не перевищує гранично допустимі 
концентрації, однак це може призвести до нако-
пичення даних токсикантів у медоносних росли-
нах та організмі бджіл, що негативно відобража-
ється на показниках якості та безпечності меду та 
інших продуктів бджільництва.  

Перспективи подальших досліджень у 
даному напрямку.  

Результати досліджень можуть бути викори-
стані при визначенні та аналізуванні основних 
джерел забруднення залишковими кількостями 
пестицидів меду та іншої продукції бджільництва 
Одеської області. У перспективі це дасть можли-
вість здійснювати контролювання цих токсикантів 
у галузі бджільництва. 
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Скрыпка Г.А., ИСТОЧНИКИ ОСОБО ОПАСНЫХ ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛО-

ВОДСТВА  
В статье приведены результаты исследований по определению содержания остаточных ко-

личеств хлор и фосфорорганических пестицидов в воде и почве Одесской области. Установлено, 
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water and soil Odessa area. It is established that the content of these toxic substances does not exceed the 
maximum allowable concentrations. In the soil of all pesticides found only DDT and its metabolites in the 
amount of 0,075-0,088 mg / kg and HCH (mixed isomers) in an amount 0,024-0,03 mg / kg, which is not 
privyshaet MPC. 

Key words: honey bee, drinking water, soil, pesticides, method of analysis, gas chromatography 
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МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ НЕБЕЗПЕК В МОЛОКОПРОДУКТАХ І КОРМАХ  
ТА ОЦІНКА РИЗИКУ В ХАРЧОВОМУ ЛАНЦЮГУ «ВІД ФЕРМИ ДО СТОЛУ» 

 
А. М. Марченко, здобувач* 
* Науковий керівник – д.вет.н., О. М. Бергілевич 
 
Встановлено, що основними небезпечними чинниками в молочних продуктах, що були визнані 

невідповідними для експорту в 2012 та 2013 роках є КМАФАнМ, БГКП та мікотоксини, серед яких 
останні спичиняють суттєвий ризик для здоров’я людей та тварин. Отримані нові дані про харак-
тер та рівні контамінації першої ланки харчового ланцюга – кормів для тварин мікотоксинами, що 
дало змогу виявити найбільш вірогідні  джерела потрапляння небезпечного забруднювача – афло-
токсину М1 в готові молочні продукти, який зумовлює високу ступінь ризику навіть при дотриман-
ні технологічних режимів виробництва та зберігання продукції.  

Ключові слова: оцінка ризику, мікотоксини, афлотоксин М1, молоко, молочні продукти. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Входження України до ЄС передбачає, що про-
довольча сировина та харчові продукти, які бу-
дуть передбачені для експорту до країн ЄС по-
винні бути вироблені на підприємствах, що атес-
товані комісією ЄС. Крім того, продукція для екс-
порту повинна супроводжуватись ветеринарним 
сертифікатом згідно Рішення 2004/438/EC про 
видачу сертифікату здоров’я на продукцію, що 
може бути представлена у Європейський Союз. У 
цьому ветеринарному сертифікаті на молоко і 
молочну продукцію лікар ветеринарної медицини 
повинен засвідчити те, що: 

- молоко та молочна продукція вироблені  
відповідно до положень: Регламентів ( ЄС) № 178 
/ 2002, ( EC ) № 852 / 2004, ( EC ) № 853 /2004 та 
(ЄС ) № 854 /2004; 

- молоко та молокопродукти и не містять 
залишків антибіотиків, що перевищують дозволе-
них меж  згідно з Додатком Регламенту ( ЄС) № 
37 / 2010; 

- здійснюється постійний контроль небез-
печних залишків як в живих тварин так і в молоці  
та в молоко продуктах, відповідно до Директиви 
96/23/ЄС, зокрема її статті 29; 

- молоко і молокопродукти не містять за-
лишків пестицидів, що перевищують межі, пе-
редбачені Регламентом (ЄС ) № 396 / 2005; 

- молоко і молокопродукти не містять за-
бруднень, що перевищують максимальні рівні, 
встановлені Регламентом (ЄС ) № 1881 /2006. 

Отже, при виробництві молока та молокоп-
родуктів виробник та  лікарі ветеринарної меди-
цини, що здійснюють контроль та нагляд за їх 
виробництвом, повинні знати вимоги вищезазна-
чених Європейських документів, що входять до 

складу харчового законодавства ЄС. Так, напри-
клад: Регламент (ЄС ) № 852 / 2004 встановлює 
загальні правила з гігієни для усіх видів харчових 
продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, у 
тому числі на рівні первинного виробництва; Рег-
ламент ( EC ) № 853 / 2004 встановлює конкретні 
правила для харчової продукції з гігієни харчових 
продуктів тваринного походження;  Регламент ( 
EC ) № 854 / 2004 встановлює конкретні правила 
для організації офіційного контролю продуктів 
тваринного походження. Важливим положенням в 
цих Регламентах(ЄС ) є те, що виробники харчо-
вих продуктів є відповідальними  за  безпечність 
вробленої ними продукції. Щоб забезпечити це, 
необхідно обов’язково впроваджувати системи 
НАССР та належні практики виробництва 
[3,4,5,6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Якість та безпечність молока є дуже важливим 
аспектом сучасного виробництва молока. У виро-
бників молока, а також і у виробників молочних 
продуктів,  якість та безпечність молока-сировини 
є вирішальним фактором для вартості кінцевого 
готового продукту. Вітчизняні виробники сирого 
молока для виробництва молока високої якості 
застосовують сучасні технології доїння. На даний 
час високо оцінені можливості автоматичного 
доїння. Застосування різних систем автоматично-
го доїння, та в тому числі і робототехніки  суттєво 
полегшує процедуру доїння та дає змогу отриму-
вати молоко більш високої якості  та краще за 
показниками безпечності. Таке молоко в більшос-
ті випадків містить меншу кількість мікроорганіз-
мів та соматичних клітин. Такі автоматизовані 
системи контролю визначають основні показники 


