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Виявлено зміни у рослинних організмах під впливом фосфорорганічних пестицидів на екофізіологічному рі-

вні. Визначено показник, за змінами якого можна оцінювати токсичність препаратів для рослинного організму. 
Показано, що на фізіологічному рівні стосовно вмісту хлорофілу, більш чутливим є хлорофіл В, який може бу-
ти використаний для екофізіологічного контролю небезпечного впливу фосфорорганічних пестицидів на фіто-
ценози. 
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There had been detected the  changes in plant organisms under the influence of phosphoorganic pesticides on  eco-

physiological level. There also had been detected the index evaluating the toxicity of preparations for plant organism. It 
is shown that on physiological level as for the chlorophyll B content more sensible is chlorophyll which can be used for 
ecophysiological control of the dangerous influence of phosphoorganic pesticides on phytocenoses. 
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Выявлены изменения в растительных организмах под влиянием фосфорорганических пестицидов на экофи-

зиологическом уровне. Определен показатель, по изменениям которого, можно оценивать токсичность препа-
ратов для растительного организма. Показано, что на физиологическом уровне относительно содержания хло-
рофилла, более чувствительным является хлорофилл В, который может быть использован для экофизиологиче-
ского контроля опасного воздействия фосфорорганических пестицидов на фитоценозы. 
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Вступ. Активне використання ксенобіотиків – 

чужорідних сполук, для яких не існує природних 
біогеохімічних циклів, постійно провокує проблему 
ґрунтового забруднення,  яка нині стоїть дуже гост-
ро. Серед них чимало хлорорганічних і фосфорорга-
нічних пестицидів, що характеризуються стійкістю 
до фотолізу і теплового руйнування [1]. Системати-
чне застосування пестицидів у землеробстві призво-
дить до того, що вони стають постійним екологіч-
ним фактором,  який змінює і формує макро-  і мік-
робіоцонези. Впливу пестицидів насамперед підда-
ються агрофітоценози та їх компоненти: ґрунти 
сільськогосподарських угідь, рослинний покрив, 
наземна і ґрунтова біота, водні об’єкти, в тому числі 
ґрунтова вода.  

Аналіз попередніх досліджень. Сьогодні для 
оцінки негативного впливу токсичних речовин на 
агрофітоценози широко використовуються методи 
біотестування [2, 3], тобто використовуються тест-
об'єкти, які реагують на зміни середовища під впли-
вом тих чи інших факторів.  

Дослідження проводяться на організменному і 
фізіологічному рівнях. Зокрема, одним із фізіологіч-
них показників є хлорофіл, який є складовою пігме-
нтної системи хлоропластів, де проходить процес 
фотосинтезу, що забезпечує життєдіяльність всіх 
живих організмів.  

Основний функціональний пігмент – хлорофіл а, 
який слугує безпосереднім донором енергії для фо-
тосинтетичних реакцій. Всі інші пігменти – хлоро-
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філ в, каротиноїди, а також частина молекул хлоро-
філу а – належать до числа додаткових,  що викону-
ють допоміжні функції [4].  

Важливо проводити спостереження за зміною 
концентрації пігментів залежно від вмісту пестици-
дів у рослині, адже можливо буде простежити за 
накопиченням рослиною біомаси у процесі фотоси-
нтезу. 

Таким чином, триває пошук найінформативні-
ших універсальних тест-об'єктів для визначення 
токсичних властивостей речовин і їх сумішей.  

Мета роботи. Виявлення закономірностей впли-
ву фосфорорганічних пестицидів (фамідофос – інсе-
ктицид і дерозал – фунгіцид) на метаболізм рослин у 
ланцюгу взаємовідносин „пестицид – рослина”, за 
реакцією яких можна було б визначити небезпечні 
для екосистеми концентрації ксенобіотиків. 

Матеріал і результати досліджень. У своїх до-
слідженнях для фітотестування ми використовували 
морфологічні та фізіологічні показники росту і роз-
витку рослин.  

Для проведення досліджень створювали штучне 
забруднення ґрунту такими пестицидами як дерозал 
і Бі-58 (фамідофос). Вегетаційний дослід було за-
кладено у чотирьох варіантах (контроль; Бі-58, де-
розал, суміш пестицидів по 0,5 кг/га ґрунту) у трьох 
повторностях, схема якого і підготовка ґрунту про-
водилася за методикою Юдіна [5]. Як тест-об’єкт 
використано пшеницю яру сорту Рання 93. Рослин-
ний матеріал для досліду відбирали у фазу третього 
листка. З метою виявлення у рослинах змін під 
впливом пестицидів на організменому рівні вимірю-
вали висоту стебел, довжину коренів, визначали їх 

масу.  На фізіологічному рівні визначали вміст хло-
рофілу а і в. 

Визначення фізіологічних показників рослин 
здійснювали за допомогою спектрофотометричного 
аналізу [4].  

Відомо, що пігментному комплексу рослинного 
організму властива значна чутливість до умов сере-
довища, тому його часто використовують як одну із 
виразних характеристик адаптації фотосинтетичного 
апарату до дії несприятливих факторів [6]. Саме 
тому одним із показників фізіологічного стану рос-
лин було обрано хлорофіл, який дає можливість 
простежити за продуктивністю рослини в накопи-
ченні органічних речовин, утворених у процесі фо-
тосинтезу. 

Як бачимо (табл. 1, рис. 1), застосування фосфо-
рорганічних пестицидів у концентраціях, що не пе-
ревищують однієї норми, від шкідників (Бі-58) і 
хвороб (дерозал) на рослинах майже не здійснює 
негативного впливу на морфологічні показники рос-
ту і розвитку рослин.  

Таблиця 1 – Вплив фосфорорганічних пестицидів на 
показники росту рослин пшениці ярої Рання 93 (фа-
за 3-го листка) 

Варіант Довжина стебла, 
% до контролю 

Довжина кореня, 
% до контролю 

Контроль 100 100 

Бі-58 93,9 79,5 
Дерозал 93,4 99,8 
Суміш 83,9 96,6 
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Рисунок 1 – Вплив фосфорорганічних пестицидів на висоту стебел і довжину коренів рослин 

пшениці ярої Рання 93
 
Більш значним виявився вплив суміші препара-

тів на висоту стебла (відставання у рості на 16,08 
%), а на довжину кореневої системи рослин більший 
вплив спостерігаємо у варіанті з інсектицидом Бі-58 
(зниження росту на 20,51 % порівняно з контролем). 

Більш показовим виявився вплив фосфороргані-
чних препаратів на рослинні організми на фізіологі-
чному рівні (табл. 2).  

Причому, вищу фітотоксичність проявив препа-
рат Бі-58, що співпадає з його вищою токсичністю і 
до інших живих організмів (тварин і людини). Осо-
бливо яскраво тут проявилася синергетична дія дос-
ліджуваних препаратів.  

Цікаво відмітити й те,  що більш чутливим до 
обох препаратів виявився хлорофіл в порівняно з 
хлорофілом а. 
Таблиця 2 – Вплив фосфорорганічних пестицидів на 
вміст хлорофілу в рослинах пшениці ярої Рання 93 

Варіант 
Маса рослин, 
% до контро-

лю 

Вміст хлорофілу, 
% до контролю 

а в 
Контроль 100 100 100 
Бі-58 90,3 61,0 55,3 
Дерозал 99,7 98,3 72,4 
Суміш 85,6 44,4 25,3 
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Простежується пряма кореляція впливу пестици-
дів на масу рослин і вміст хлорофілу в ній (рис.  2),  
але саме на фізіологічному рівні рослини виявилися 
більш чутливими до дії обох препаратів, і особливо 
це стосується хлорофілу в. 

Таким чином, вміст хлорофілу в рослинах може 
бути використаним як один із чутливих показників 
для екофізіологічного контролю небезпечного впли-
ву пестицидів на фітоценози. 
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Рисунок 2 – Залежність маси рослин пшениці ярої Рання 93 та вмісту хлорофілу від впливу  

фосфорорганічних пестицидів  
 

Висновки. Для оцінки негативного впливу фос-
форорганічних пестицидів на агрофітоценози доці-
льно використовувати фізіологічні показники рос-
лин, оскільки вони мають високу чутливість до змін 
умов середовища. Зокрема, найчутливішим виявив-
ся вміст хлорофілу в (фітотест пшениця сорту Рання 

93), за змінами якого можна визначати ступінь нега-
тивного впливу токсичних речовин на рослинний 
організм та агрофітоценоз в цілому, що дасть мож-
ливість передбачити загрозу для середовища та за-
безпечити екологічну безпеку даного агрофітоцено-
за.  
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