
Шановні студенти групи ПТБД-21! Завтра 04.11.21 чекаю Вас на заплановану 

зустріч з дисципліни Основи екології та безпеки товарів народного споживання. 

Пара почнеться за розкладом 08:15 на платформі ZOOM. 

 

Тема 3.2. Екологічні аспекти безпеки  харчових продуктів 

Практичне заняття 3 

 

Тема. Вивчення методів детоксикації харчових продуктів від залишків 

пестицидів   

 

Мета: вивчити методи детоксикації харчових продуктів від залишків пестицидів.   

 

Наочне, документальне і технічне забезпечення  

1. Закони України:  

• «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995  № 86/95-ВР;  

• «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.  

2. Наочні посібники.  

3. Картки із завданнями.  

4. Опорні конспекти з теми.  

5. Персональний комп’ютер.  

6. Мультимедійний проєктор.  

7. Мультимедійна дошка.   

 

 

Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Що означає термін «пестициди»?  

2. Як називають пестициди, що їх застосовують для боротьби з бур’янами?  

3. Який загальний річний попит на пестициди в Україні?  

4. Які обсяги непридатних пестицидів зберігають в Україні?  

5. Чи дозволяє законодавство України застосовувати сильнодійні пестициди на полях, 

розташованих на берегах річок?  

6. Які основні проблеми виникають під час застосування хімічних засобів?   

 

 

Завдання 1. Класифікація пестицидів, їх особливості, шляхи і джерела 

потрапляння у продукти харчування   

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Вивчіть класифікацію пестицидних препаратів залежно від призначення, 

здатності проникати в організм шкідника, характеру і механізму дії.  Записи зробіть у 

вигляді таблиць.   

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1  

Класифікація пестицидів за призначенням 

Назва пестициду Призначення 

Гербіциди    

Альгіциди    

Інсектициди    

Фунгіциди    

Бактерициди    

Акорициди    

Зооциди    

Овіциди    

Ларвіциди    

Нематоїциди    

Родентициди    

Дефоліанти    

Авіциди    

Репеленти    

Регулятори росту      

 

Таблиця 2  

Класифікація пестицидів за здатністю проникати  в організм шкідників, 

характером і механізмом дії 

Група   Характер і механізм дії 

Контактні    

Кишкові    

Системні    

Фуміганти     

 

Дайте відповіді на запитання 

1. Які фактори покладено в основу класифікації пестицидів?  

2. Де можуть накопичуватися пестициди у зв’язку з їх властивостями і широким 

використанням?  

3. Яка основна властивість пестицидів?  

4. Які гігієнічні вимоги висувають до пестицидів, що їх застосовують у сільському 

господарстві? 

5. У яких органах і тканинах організму накопичуються хлорорганічні (ХОП) та 

фосфорорганічні (ФОП) сполуки? Які патогенні ефекти може спричинити дія 

пестицидів на організм?  

6. Які фактори впливають на накопичення пестицидів  у продуктах харчування?   

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 2. Вивчення можливості використання продуктів тваринного 

походження, забруднених пестицидами   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Вивчіть можливості використання продуктів тваринного походження, наведіть 

декілька прикладів. Результати роботи запишіть до таблиці:   

№ з/п 

 

Вид продуктів, забруднених 

пестицидами 

 

Способи використання 

1 Молоко    

2 М’ясо    

3 Яйця    

4 Риба     

 

Завдання 3. Вивчення методів зниження вмісту пестицидів у продуктах 

харчування під час приготування їжі   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Вивчіть технологічні способи зниження залишкових кількостей пестицидів у 

харчовій продукції. Ретельне кулінарне і технологічне оброблення 

сільськогосподарської продукції необхідне для зниження залишкових кількостей 

пестицидів у харчовій сировині і продуктах. На ефективність зниження їх залишкових 

кількостей впливає характер розподілу їх у різних частинах рослин.  

Основна кількість ФОП  і ХОП концентрується у шкірці плодів, овочів або на її 

поверхні, практично не проникаючи всередину плоду.  

Початок промислового і кулінарного оброблення фруктів, овочів та ягід – миття. 

Мити можна водою, розчинами лугів, поверхнево-активними речовинами. Однак 

миття малоефективне, коли харчова сировина містить препарати або речовини, що 

мають ліпофільні властивості і міцно зв’язуються із восками кутикули. Навпаки, 

похідні карбамінової і тіокарбамінової кислот, оловоорганічних сполук достатньо 

добре змиваються водою. Ефективність миття набагато підвищується в разі 

використання серветок, а також різних мийних засобів, що видаляють жири і воски 

(детергенти, каустична сода, спирти). Співвідношення об’ємів продукту і мийної 

рідини має бути не менше ніж 1:5.  

Найефективніший спосіб знизити вміст залишків пестицидів у харчових 

продуктах – очищення від зовнішніх частин рослин. Наприклад, коли знімають 

шкірку із цитрусових, яблук, груш, бананів, персиків, вони максимально звільняються 

від залишків пестицидів – на 90–100% (пестициди лівінфос, моно-кротофос, ортен, 

дравін, темік, кропетон видаляються не більш як на 50–70%). Достатньо ефективно 

зменшити залишки пестицидів можна, почистивши картоплю, огірки, томати, 

видаливши зовнішнє листя капусти і листових овочів. Харчові продукти звільняються 

від залишків пестицидів за використання традиційних технологій їх перероблення і 

кулінарного оброблення, зокрема, варіння, смаження, запікання, консервування, 

приготування варення, джему, мармеладу тощо.   

Традиційні процеси виготовлення, квашення, маринування капусти, огірків, 

томатів, яблук не знижують забруднення ОП, стійкими у кислому середовищі 

(метафос, хлорофос тощо). У процесі сушіння, залежно від його характеру, виду 

сировини і властивостей препаратів, залишки пестицидів можуть концентруватися або, 

навпаки, видалятися і руйнуватися. Значно концентруються, наприклад, залишки 

перметрину під час сушіння яблук, омайту – в цитрусових, бобових, винограді. 



 Під час перероблення зернових культур залишки пестицидів нерівномірно 

розподіляються в різних фракціях помелу. Найбільшу кількість забруднювачів 

виявляють зазвичай у висівках, найменшу – у борошні тонкого помелу.  

Швидкість деструкції залишків пестицидів у продуктах, що зберігаються, 

залежить від певних умов. Температурні параметри, вологість середовища, тривалість 

зберігання можуть значною мірою варіювати залежно від виду продукту, його 

призначення.  

За низьких температур (мінус 18–23 °С) зниження залишків зазвичай буває 

незначним, навіть коли тривалість зберігання перевищує два роки. З підвищенням 

температури деструкція зростає. За температури 2–10 °С залишки фенсульфотіону 

знижувалися у коренеплодах на 52–92%.  

Зі збільшенням тривалості зберігання деструкція пестицидів підвищується. Так, 

залишки паратіону в кетчупі були стабільними впродовж чотирьох місяців, а за шість 

місяців знижувалися на 93%.  

У побутових умовах миття перед закладенням на зберігання може сприяти 

швидкому зниженню рівня залишкових кількостей: у разі зберігання впродовж трьох – 

шести днів немитих томатів руйнувалося 30% ботрану, а митих – 93%. Однак, іноді за 

рахунок втрати вологи у продуктах, що зберігаються, рівень залишків може 

підвищуватися.  

Залишковий вміст пестицидів у м’ясних і молочних продуктах можна 

знизити за допомогою термічного оброблення. Найефективнішим є відварювання 

м’яса у воді. Водночас варто пам’ятати про те, що залишки пестицидів можуть 

переходити в бульйон, а деякі пестициди у процесі під час варіння трансформуватися з 

утворенням більш токсичних сполук. Нагрівання парою і вакуумне оброблення 

сприяють видаленню з молока гептахлору, ліндану і дільдрину.  

Продукти рослинного і тваринного походження, що містять пестицидів 

більше за максимально допустимий рівень, можна надалі використовувати у 

технологічному процесі. Наприклад, із молока виготовляють знежирений сир, кефір, 

сухе або згущене молоко. Вершки йдуть лише на технічні потреби.  

Під час виготовлення ковбасних виробів до сировини дозволено додавати не 

більше ніж 20% забрудненого пестицидами м’яса. Із забрудненої риби виготовляють 

рибні та овочеві консерви. Під час виробництва різних продуктів м’ясо, рибу, яйця 

додають із таким розрахунком, аби готова продукція містила пестицидів не більше за 

максимально допустимі рівні.  

Плоди й овочі, забруднені фосфорорганічними сполуками не вище за 

максимально допустимий рівень, використовують після перероблення для 

приготування варення, джему, сухофруктів. Якщо у плодах виявили фосфорорганічних 

сполук  у два – чотири рази більше за допустимі рівні, їх перед переробленням 

очищують від шкірки. Із таких овочів виготовляють консерви. Від шкідливого впливу 

пестицидів людей ефективно захищають гігієнічні нормативи і регламенти. У разі їх 

недотримання можуть виникати гострі й хронічні отруєння та інші проблеми зі 

здоров’ям. Результати роботи запишіть до таблиці:   

Спосіб зменшення вмісту пестицидів Результат застосування способу 

 

  

  

 

 

 



Дайте відповіді на запитання 

1. Які технологічні прийоми дають змогу знизити вміст пестицидів?  

2. Які види кулінарної обробки картоплі є найефективнішими?  

3. Який вид пестицидів не руйнується під час варіння картоплі, капусти?  

4. Які пестициди найбільше руйнуються під час консервування томатів, варіння 

капусти, виготовлення томатної пасти, кетчупів?  

 

Завдання 3. Вивчення Закону України «Про пестициди і агрохімікати»   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Користуючись Законом України «Про пестициди і агрохімікати», запишіть 

основні принципи державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами та 

агрохімікатами.   

 

Завдання 4. Вивчення Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів»   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ознайомтеся зі структурою і змістом Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Опрацюйте статті 34, 35, 36 

цього Закону.   Дайте відповіді на запитання 

1. Яку інформацію про виробника зазначають у маркуванні?  

2. Які вимоги до написів на етикетках?  

3. Яка мета державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду?  

4. Які обов’язки офіційних лікарів ветеринарної медицини?  

5. Яка умова реалізації на агропромислових ринках цілих туш свиней, птиці, 

кролів, риби, меду, яєць?  

6. Хто визначає перелік харчових продуктів, дозволених до продажу на 

агропромислових ринках?   


