
АНАЛІЗ НА ПЕСТИЦИДИ:
необхідність для вдалого збуту 

плодоовочевої продукції



Контроль якості в ланцюжку 

Об'єднанняФермер Переробка Трейдер Споживач 

АГРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ



 Порядок дій та ідентифікація, яка повинна забезпечувати 

простежуваність всієї сертифікованої продукції

 Забезпечення порядку ідентифікації та подальше відстеження 

продукції від місця вирощування, оброблення тощо до 

безпосередньо споживача або мережі реалізації

 Запобігання змішуванню сертифікованих продуктів з 

несертифікованими

Простежуваність та  ідентифікація 

продукції



 Альтернатива для бізнесу при виборі лабораторій

 Акредитація в міжнародних і національних центрах сертифікації, 
зокрема по стандарту ISO: 17025

 Новітнє обладнання та матеріальне забезпечення його роботи  для 
проведення всіх видів агрохімічних досліджень

 Проведення досліджень за методиками, розробленими на основі 
міжнародних стандартів

 Постійне проведення міжлабораторних порівнянь результатів 
дослідження з профільними лабораторіями, як національними так і 
міжнародними

 Ретельний відбір фахівців-професіоналів та постійний контроль за 
рівнем підвищення їх кваліфікації

Європейські практики 



 Global G.A.P.

 Tesco Nurture

 IFS

 Field to Fork

 BRC

Стандарти забезпечення якості 

для агровиробника  



Пілотний проект з Good  Wine

 Тривалість пілотного проекту: вересень – жовтень 2018

 Обстежено більше 40 асортиментних позицій за 
категоріями: овочі, фрукти, ягоди

 Продукція більше 20 локальних агро виробників була 
досліджена на залишки пестицидів та нітрати

 За результатами Протоколів аналізів було виключено 2 

постачальника за перевищення норм 
нітратів/пестицидів (столовий буряк і полуниця)

 Контроль якості постачальників впливає на їх 

відповідальність: агровиробники замислюються про 
попередню перевірку якості та вірність вибору 
агрохімічної лабораторії



ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ
ДО САМОСТІЙНОГО 

ВІДБОРУ ЗМІШАНОГО ЗРАЗКА 
ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ СВІЖИХ



Методи відбирання проб

1. Для аналізу використовується лабораторна проба – кількість 

товару, взятого з об'єднаної проби з партії.

2. Об'єднана проба складається з декількох об’єднаних точкових 

проб. 

3. Точкова проба – це невелика кількість товару, взята з одного місця в 
партії̈. Точкові проби рівного розміру або кількості, мають бути взяті з 

різних місць партії. 

4. Точкові проби треба брати у випадковому порядку з різних місць і 
різних рівнів партії̈. 

5. Неупаковані продукти потрібно відбирати з кожної ̈ партії̈

щонайменше п'ять точкових проб відповідно до загальної̈ маси або 

загального числа одиниць

Х Х

Х

Х Х



ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ 

«Залишки пестицидів»:
обладнання, методики



Методи визначення забруднення

нелегкими пестицидами та нітратами

• Для масового контролю пестицидів найбільш широко з фізико-

хімічних методів використовуються хроматографічні.

• Зокрема, широкого поширення набули методи газової та 

рідинної хроматографії з мас спектрометричним детектуванням.

ПЕРЕВАГИ  в використанні рідинного хроматографа з 

триквадрупольним мас спектрометричним детектором:

 Значно ширший перелік речовин (у тому числі ті, які фізично 

неможливо перевести в газову фазу),

 Більша чутливістю, оскільки  дозволяє майже повністю виключити 

ефект матриці зразків, 

 Можливість скоротити процедуру пробопідготовки і зменшити 

собівартість аналізу,

 Можливість визначити до 700–900 сполук в одному зразку.



Визначення залишкових кількостей 

пестицидів методом ВЕРХ-МС* + НІТРАТИ

ПАКЕТ «ОСНОВНИЙ – Овочі»
1. Абамектин (Abamectin)

2. Диметоат (Dimethoate)

3. Металаксил (Metalaxyl)

4. Флуопірам (Fluopyram)

5. Хлорантраніліпрол (Chlorantraniliprole)

6. Етофумезат (Ethofumesate)

7. Флуопіколід (Fluopicolide)

8. Тебуконазол (Tebuconazole)

9. Флубендіамід (Flubendiamide)

10. Діметоморф (Dimethomorph)

11. Фамоксадон (Famoxadone)

12. Хлорпірифос-метил (Chlorpyrifos-methyl)

13. Піраклостробін (Pyraclostrobin)

14. Хлорпірифос (Chlorpyrifos)

15. Флудіоксоніл (Fludioxonil)

16. Фенмедіфам (Phenmedipham)

17. Десмедіфам (Desmedipham)

18. Метамітрон (Metamitron)

19. Пірипроксіфен (Pyriproxyfen)

20. Фіпроніл (Fipronil)

21. Дельтаметрин (Deltamethrin)

* - максимально допустимий рівень вмісту 

пестицидів,  згідно «PESTICIDES EU-MRLs, 

Regulation (EC) No 396/2005»



Скринінг на забруднення 

пестицидами методом ВЕРХ-МС 



Протокол випробування 


