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Оцiнка якостi сiльськогосподарської продукцiї та її
вплив на ендоекологiю людини
Проблемою сьогодення є неякiсне харчування, яке призводить до порушення обмiну речовин, цукрового дiабету, ожирiння, знижуючи при
цьому фiзiологiчну активнiсть людей, а особливо пiдлiткiв. Пiдтвердженням даного факту є вирiшення даної проблеми на рiвнi держави,
що пiдтверджується реформою шкiльного харчування, яку розпочато у
сiчнi 2021 року.
Виходячи з актуальностi поставленого питання, метою дослiджень
є аналiз щоденного рацiону пiдлiткiв вiкової категорiї 19–20 рокiв з
подальшою оцiнкою якостi харчування на предмет енергетичної, бiологiчної та харчової цiнностi.
Для вирiшення актуального питання, а саме дослiдження впливу
якостi сiльськогосподарської продукцiї на ендоекологiю людини, котра входить в добовий щоденний рацiон пiдростаючого поколiння, було
проведено анкетування щодо визначення якостi харчування за загальноприйнятою методологiєю (опитуванню пiдлягали 28 пiдлiткiв вiком
19–20 рокiв).
Результати анкетування респондентiв опрацьовано та представлено
у виглядi кругових дiаграм (рис. 1). Встановлено: у 75 % опитаних респондентiв картопля складає 37,5 % та мучнистi вироби — 12,5 % вiд
добового рацiону харчування, овочi та фрукти — 50 %.
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Рис. 1. Результати анкетувань щодо усередненого добового рацiону пiдлiткiв:
а — добовий рацiон споживання вуглеводовмiсних продуктiв респондентами
(пiдлiтки 19–20 рокiв); б — добовий рацiону споживання вуглеводовмiсних
продуктiв пiдлiтками, рекомендованого МОЗ, у вiдсотковому спiввiдношеннi

В результатi оцiнки отриманих результатiв дослiджень встановлено,
що респонденти мають перебiльшену частку вуглеводiв у щоденному
рацiонi, а саме 50 %.
Отриманi данi (рис. 1, а) було порiвняно iз рекомендованим добовим

рацiоном харчування пiдлiткiв (19–20 рокiв), у вiдсотковому спiввiдношеннi (рис. 1, б) та отримано наступнi результати: добове споживання
пiдлiтками картоплi перевищує норму на 11,3 %; мучних виробiв на
основi зернових культур — на 6,39 %; споживання овочiв та фруктiв
входить у норму добового рацiону, рекомендованого МОЗ.
Враховуючи результати анкетування, а саме те, що сучасна молодь
(пiдлiтки вiком 19–20 рокiв), вiддають перевагу виробам iз картоплi та
мучнистим продуктам, постає питання про бiо- та екобезпеку сiльськогосподарської продукцiї, яка входить до щоденного рацiону пiдростаючого поколiння. На жаль, на сьогоднiшнiй день виробництво сiльськогосподарської продукцiї вiдбувається iз використанням мiнеральних добрив, iнсектицидiв та пестицидiв. Тому постає необхiднiсть у вирiшеннi
питання щодо отримання екологiчно безпечних сiльськогосподарських
рослин.
Виходячи iз обґрунтованої безпеки бiоорганiчних добрив, бiозасобiв захисту рослин необхiдно впроваджувати сучаснi бiотехнологiчнi
препарати для збiльшення врожайностi сiльськогосподарських рослин.
Так, за даними Держпродспоживслужби, станом на 24 грудня 2020 року, українськi аграрнi пiдприємства за 2019–2020 рiк загалом використали 40,8 тис. тон рiзних пестицидiв на площi 46,2 млн. га. З них
48 182 тис. га обробляються добривами хiмiчного походження [1]. Аналiзуючи представленi данi щодо iнтенсивностi використання препаратiв
хiмiчного походження для агроцiлей, необхiдно на законодавчому рiвнi
пiдтримувати аграрiїв, якi використовують сучаснi екобезпечнi бiопрепарати для вирощування сiльгосппродукцiї.
Загалом бiотехнологiчнi засоби захисту рослин мають ряд переваг
перед хiмiчними засобами, а саме: це широка специфiчнiсть їх дiї, вони
не викликають резистентностi у збудникiв, стимулюють рiст та розвиток рослин i є безпечними для людини та навколишнього середовища.
Найкращими серед iснуючих бiотехнологiчних засобiв захисту рослин
вiд хвороб та шкiдникiв вважаються: серед бiофунгiцидiв — фiтодоктор,
гаубсин, триходермiн; серед бiоiнсектицидiв — актарофiт, колорадоцид,
ентоцид; серед бiодобрив — граундфiкс, бiомаг, байкал ЕМ.
Їх принцип дiї базується: бiофунгiцидiв — на явищi антагонiзму,
коли однi мiкроорганiзми, а саме тi, що складають сам препарат, можуть перешкоджати розмноженню та активностi iнших органiзмiв; бiоiнсектицидiв — на впливi токсинiв мiкроорганiзмiв, що утворюються
внаслiдок метаболiзму, на фiзiологiчну активнiсть шкiдника, причому
повна загибель цього шкiдника наступає за 40–120 год.
В процесi обробки рослин та ґрунту засобами захисту хiмiчного походження в навколишньому середовищi вiдбувається циркуляцiя пестицидiв. Тобто пiсля введення препарату у ґрунт вiн разом з ґрунтовими
колоїдами потрапляє до води, а також паралельно переноситься повiтряними течiями у атмосферу. Вiдповiдно, iз даних екосистем, частин-

ки пестицидiв потрапляють до рослин, тварин та людини. Але разом
iз цим вони здатнi накопичуватися у продуктах, якi вирощуються на
даних препаратах.
Вiдповiдно, пiдлiтки, вживаючи продукти сiльського господарства,
якi були вирощенi на хiмiчних чи мiнеральних добривах, мають великий ризик захворювань органiв дихання, ураження центральної нервової системи, сильний головний бiль, розлади шлунку, пiдвищення
температури. Також аналiзуючи данi експертiв медичної сфери, можна
зробити висновок, що постiйне надходження частинок пестицидiв до
органiзму супроводжуються рiзким зниженням маси тiла, слуху, розвитком катаракти та алергiчних реакцiй, в результатi чого втрачається
фiзична активнiсть пiдлiткiв.
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