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Лабораторна робота №1 

Фосфорорганічні  інсектициди 

Мета: Ознайомитись з загальною характеристикою ФОС, які 

використовуються для захисту сільськогосподарських культур від 

шкідників. 

Завдання: Вивчити основні препарати дозволені в Україні для захисту с.г. 

культур.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливі об’єкти. Їх недоліки і переваги.  

Питання для розгляду: 

1. Загальна характеристика ФОС. 

2. Фосфороорганічні препарати. 

 

1. Загальна характеристика(ФОС) 

Перші органічні інсектициди, похідні фосфорної кислоти 

(метилдиметилтриметилфосфіни), були синтезовані у 1846 р. Ці сполуки не 

були до кінця вивчені, тому що мали надзвичайно високу токсичність 

відносно теплокровних і могли займатися на повітрі.  

У 1905 р. Б.О. Арбузов і його колеги відкрили новий шлях створення 

органічних сполук фосфору, які мали пестицидні властивості. Основний 

пошук і вивчення фосфорорганічних сполук були спрямовані на бойові 

отруйні речовини. Ці роботи проводилися у США, Англії та Німеччині. У 

1940 р. німецькі вчені створили табун, зарин, зоман, одночасно були 

одержані деякі інсектицидні речовини. 

Донедавна фосфорорганічні сполуки були найпоширенішими у 

світовому пестицидному асортименті. На їх основі було створено понад 200 

різних препаратів, які використовувалися як інсектициди, акарициди, 

нематоциди, фунгіциди, бактерициди, гербіциди, регулятори росту 

рослин тощо. 



Такий значний асортимент фосфорорганічних сполук (ФОС) пов'язаний з 

наявністю у цього класу багатьох позитивних властивостей, порівняно з 

хлорорганічними (ХОС), на зміну яким вони прийшли.  

ФОС характеризуються широкою різноманітністю пестицидної дії. 

Серед них є речовини з короткостроковою контактною дією, які ефективні 

проти сисних комах і рослиноїдних кліщів.  

Друга група сполук має системну дію, вони здатні швидко проникати в 

рослину і поширюватися в ній судинною системою у різних напрямках.  

Третя група одночасно має контактну і кишкову дію і є ефективною 

проти комах з гризучим ротовим апаратом.  

Такий поділ ФОС є умовним, тому що ряд сполук одночасно 

характеризується контактною і системною дією, інші - контактною і 

контактно-кишковою дією. 

Фосфорорганічні пестициди тривалий час широко використовувалися 

для захисту від шкідливих організмів. В історичному ракурсі це був значний 

крок у розвитку хімічного методу захисту рослин. З часом препарати з 

негативними показниками були заборонені для використання у сільському 

господарстві. Основною перевагою ФОС є відносно низька їх стійкість у 

навколишньому середовищі. 

Контактні ФОС здатні зберігатися на поверхні оброблених об'єктів і 

знищувати шкідників тільки при безпосередньому контакті з препаратом. 

Значна кількість пестицидів цієї групи здатні проникати в листки 

оброблених рослин, але це проникнення обмежується лише кутикулою або 

верхніми шарами парєнхімних клітин, а поширення діючих речовин 

судинною системою не відбувається (квазісистемний спосіб дії ). 

Системні ФОС при нанесенні їх на вегетуючі органи рослин здатні 

проникати в листки, а при внесенні у ґрунт –поглинаються  кореневою і 

судинною системами й поширюються по всій рослині. За допомогою 

системних препаратів можна ефективно знищувати сисних і шкідників, що 

живуть приховано. 



Системні препарати мають більш тривалу захисну дію порівняно з 

контактними. Завдяки наявності в рослині вони надають їй токсичних 

властивостей і захищають від личинок шкідників, що живуть приховано, і 

тих комах, які мігрують із сусідніх ділянок. Особливістю токсичної дії 

системних ФОС є їх здатність під впливом ферментів 

перетворюватися на нові сполуки з більш високою пестицидною 

активністю, що і визначає їх високу біологічну ефективність.  Першим 

інсектицидом системної дії, який використовувався проти капустяної 

попелиці, був шрадан. 

В основі механізму пестицидної активності ФОС лежить здатність 

інгібувати ферменти - естерази, зокрема холінестеразу, що має важливе 

значення в організмах шкідників і теплокровних. ФОС діють на 

холінестеразу, яка гідролізує ацетилхолін, що утворюється у нервово-

м'язових закінченнях при передачі імпульсів для руху організму. Зменшення 

активності холінестерази і накопичення в крові ацетилхоліну характеризує 

отруєння організму. 

За відсутності холінестерази ацетилхолін накопичується в організмі 

комах, теплокровних і порушує м'язові реакції органів, що спричинює 

значні ураження і повне відмирання організму. Гідроліз холінестерази в 

організмі відбувається дуже повільно. Стійкість фосфорильованої 

холінестерази до гідролізу залежить від характеру алкоксигруп, зв'язаних із 

фосфором. Швидше відбувається гідроліз у випадках пригнічення 

холінестерази диметиловими ефірами кислот фосфору, значно важче - після 

впливу діетилових і необоротно пригнічують холінестеразу діізоприлові 

ефіри. 

Процес інгібування холінестерази відіграє важливу роль у механізмі дії 

ФОС, який неможливо пояснити лише антихолінестеразними 

властивостями. В організмі можуть існувати інші чутливі до ФОС біохімічні 

системи, зв'язування або порушення яких лежить в основі інтоксикації, але 

не знаходить пояснення в антихолінестеразній теорії. 



У механізмі вибіркової токсичності ФОС велике значення мають процеси 

їх детоксикації. Найбільш перспективні ті фосфорорганічні пестициди, які в 

організмі ссавців і людей у процесі детоксикації утворюють нетоксичні 

метаболіти. Токсикологічними дослідженнями виділено препарати, які 

мають невисоку токсичність і достатню інсектицидну та акарицидну дію. 

Встановлений паралітичний ефект ФОС зумовлений не 

антихолінестеразними, а іншими, ще не вивченими властивостями. 

Значні зміни від ФОС виявлені з боку серцево-судинної системи. 

Недоліками ФОС є їх висока гостра токсичність для людей і тварин, а 

також швидке формування резистентних популяцій шкідників при 

систематичному їх застосуванні. 

Найбільше пестицидів проникає в організм людини із навколишнього 

середовища з продуктами харчування, особливо рослинного походження. 

Вони можуть зберігатися в кількостях, що перевищують максимально 

допустимі рівні (МДР) протягом кількох місяців.  

В Україні заборонені для використання препарати, які належали до 

першої групи гігієнічної класифікації: тіофос, метилетилтіофос, меркап, 

тофос, до середньотоксичних - метафос, ДДВФ, фталофос, цидіал, 

хлорофос, трихлорметафос-3, метилнітрофос, карбофос, а також препарати з 

низькою токсичністю - сайфос, бромофос, гардона та ін. 

ФОС здебільшого не мають місцевого подразнювального ефекту. Ця 

особливість підвищує небезпеку отруєння при потраплянні їх на шкіру, а 

також при проникненні через непошкоджену шкіру у вигляді пари. 

Надходження через непошкоджену шкіру відбувається за рахунок 

доброї розчинності в жирах і жироподібних речовинах. Тому при роботі 

з пестицидами цієї групи не рекомендується при харчуванні вживати 

жири. 

 

 

 



2. Фосфороорганічні препарати. 

 

АКТЕЛІК 

Аналоги — відсутні. Діюча речовина - піриміфосметил. 

Виготовляється у формі 50 % к.е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика: 

Піриміфосметил майже не розчиняється у воді, добре розчиняється у 

багатьох органічних розчинниках. Нестійкий у кислому і лужному 

середовищах. Для теплокровних - малотоксичний (ЛД50 (летальна доза) 

орально для щурів 2050 мг/кг, IV гр. г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність 

(ЛД50 на шкіру кролів > 2000 мг/кг). Не подразнює шкіру і слизові оболонки 

очей і органів дихання. Небезпечний для птахів і риб, корисних комах.  

Препарат нестійкий в навколишньому середовищі, у ґрунті руйнується на 

нетоксичні сполуки через 40 - 50 діб, а на поверхні вегетуючих рослин за 

рахунок випаровування зникає в перші дві - три доби. При цьому він 

перетворюється на нетоксичні сполуки для теплокровних. Із рухомої води 

він зникає за рахунок випаровування, а із стоячої - шляхом фотохімічної 

деградації. Здатний тривалий час зберігати інсектицидну дію при обробці 

інертних об'єктів. 

Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання в 

металевій тарі з антикорозійним покриттям — до двох років з моменту 

виготовлення. При високій температурі швидко руйнується. Залишкові 

кількості визначаються газорідинною хроматографією (ГРХ). 

Призначення та механізм дії. Актелік — високоактивний, 

швидкодіючий інсектоакарицид контактно-кишкової дії, системний, з 

фумігаційними властивостями. Призначений для знищення шкідників. При 

обробці мішків із зерном здатний проникати всередину і проявляти токсичні 

властивості до трьох місяців. У побутових приміщеннях інсектицидна дія 

проти комарів і кімнатних мух зберігається до одного року. Фумігаційиі 



властивості виявляються при температурі повітря понад 25 °С, тому 

знищуються і ті шкідники, на які не потрапляє робочий розчин. Системна 

дія — місцева (локальна). Тривалість захисної дії в оптимальних 

концентраціях — до 15 діб. 

Спектр дії. Актелік має широкий спектр інсектицидної та акарицидної 

дії. Він знищує комплекс сисних і гризучих шкідників. При дотриманні 

регламентів застосування не виявляє фітотоксичності. Можна змішувати з 

іншими пестицидами і агрохімікатами, що не мають кислого або лужного 

середовища, в яких він гідролізується. 

Актелік зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

пшениці, рисі, горосі, цукрових буряках, суницях, малині, смородині 

чорній, аґрусі, винограді, персику, огірках і помідорах закритого і 

відкритого ґрунту, капусті, тютюні, картоплі, редисці, моркві, дині, 

багаторічних травах. Норма витрати препарату у відкритому ґрунті 0,5 - 2,0 

л/га, у закритому — 3,0 - 5,0 л/га. Максимальна кратність обробок — дві - 

три. 

Препарат використовують для знищення шкідників запасів шляхом 

обробки незавантажених складських приміщень з нормою витрати 0,5 

г/м2. Обприскування проводять з розрахунку 200 мл робочої рідини на 1 

м
2
. На прискладській території норма витрати 0,8 г/м

2
 (400 мл робочої 

рідини на 1 м
2
). Для аерозольної обробки приміщень норма витрати — 

0,04 г/м
2
 (200 мл робочої рідини на 1 м

2
).  

Тривалість експозиції — 24 години. Допуск людей і завантаження 

складів дозволяється після провітрювання протягом доби.  

Для знищення шкідників у продовольчому, насіннєвому і фуражному 

зерні норма витрати 16 г/т. Обробка проводиться вологим способом (500 

мл робочої рідини на 1 т зерна). Реалізація зерна на продовольчі та фуражні 

цілі при наявності залишків препарату не вище максимально допустимого 

рівня (МДР), в зерні для приготування продуктів дитячого і дієтичного 

харчування — при відсутності препарату. 



БІ-58 новий 

Аналоги — Бі-58, рогор, фосфамід, акцент, диметрин та ін. Діюча 

речовина — диметоат. Виготовляється у формі 40 % к.е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

арактеристика: 

Диметоат помірно розчиняється у воді. Легко гідролізується у лужних 

водних середовищах, відносно стійкий у слабкокислому середовищі. Добре 

розчиняється в органічних розчинниках. Для ссавців — високотоксичний 

(ЛД50 орально для різних лабораторних тварин 100-230 мг/кг, II гр. г.к.). 

Шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД50 для щурів — 1120 мг/кг). 

Кумулятивні властивості виявлені слабко (IV гр. т.к.). Коефіцієнт кумуляції 

9,3. 

У ґрунті розпадається на 77 % за 15 діб. Помірно токсичний для риб. 

Залишкові кількості визначаються газово-рідинною хроматографією або 

колориметричним методом. Гарантований строк збереження в алюмінієвій 

або металевій тарі з антикорозійним покриттям — до двох років. 

Призначення та механізм дії. Бі-58 новий — інсектицид високої 

початкової контактної і нетривалої дії. Використовується для знищення 

комах і рослиноїдних кліщів. Механізм інсектицидної і акарицидної дії 

полягає в пригніченні холінестерази, що спричинює зміни рефлекторної 

діяльності у комах і кліщів. Найбільша біологічна ефективність 

відзначається при температурі повітря 20 - 25 °С. Серед ФОС це один із 

активних стимуляторів формування резистентних популяцій у комах. 

Тривалість інсектицидно-акрицидної дії в оптимальних концентраціях 10 - 

15 діб. 

Спектр дії. Бі-58 новий має широкий спектр інсектицидної і акарицидної 

дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах та рослиноїдних кліщів. 

Можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають 

лужної реакції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє 

фітотоксичності. 



Бі-58 новий зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

пшениці, житі, ячмені, вівсі, просі, зернобобових, буряках, овочевих, 

плодових, ягідних, винограді (маточниках). Норма витрати препарату від 

0,5 л/га – 2 л/га залежно від культури. 

 

Золон 

Аналоги — бензофосфат, рубітокс, фозалон. Діюча речовина — 

фозалон. Виготовляється у формі ЗО % к.е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика.  

Фозалон у воді не розчиняється, добре розчиняється в органічних 

розчинниках. У кислому середовищі стійкий, а в лужному — швидко 

гідролізується. Для теплокровних— високотоксичний (ЛД50 орально для 

щурів — 84- 108 мг/кг, II гр. г.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність слабка. 

Спричинює місцеву подразнюючу дію. Кумулятивні властивості виражені 

слабко. Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання 

— до двох років з моменту виготовлення. 

Призначення та механізм дії. Золон — інсектоакарицид контактно-

кишкової дії. Використовується для знищення комах та рослиноїдних 

кліщів. Препарат здатний проникати в тканини оброблених рослин (має 

трансламінарну дію), але по судинній системі не поширюється. Токсичний 

для бджіл та інших корисних комах. Механізм інсектоакарицидної дії 

ідентичний ФОС. 

Значною перевагою препарату, порівняно з іншими інсектицидами, є 

збереження високої інсектицидної активності при температурі повітря 10 — 

12 °С. Біологічна ефективність зростає з підвищенням температури повітря. 

Шкідники гинуть через одну-три доби на 90 - 95 %. Швидкість 

інсектицидної дії є цінною при знищенні шкідників сходів рослин. 

Тривалість інсектицидно-акарицидної дії в оптимальних концентраціях — 

15-20 діб. 



Спектр дії. Золон має широкий спектр інсектицидної і акарицидної дії, 

знищує комплекс сисних і гризучих комах та рослиноїдних кліщів. Можна 

змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної 

реакції. При дотриманні регламентів застосування не виявляє 

фітотоксичності. 

Золон зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

пшениці, ячмені, горосі, баклажанах, помідорах, картоплі, капусті, цукрових 

буряках, яблуні, груші, сливі, абрикосі, персику, винограді, ріпаку, 

коноплях, тютюні, махорці, сої, насінниках люцерни, конюшини, 

капустяних культур. Норма витрати препарату 1 — 4 кг/га. Максимальна 

кратність обробок — дві. 

 

Дурсбан 

Аналоги – дурсбан480, емпайк. пілот, пірінекс. Діюча речовина – 

хлорпірифос. Виготовляється у формі (препаративна форма) 40 % к. е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика.  

Хлорпірифос у воді мало розчинний, добре розчиняється у більшості 

органічних розчинників. У кислому і лужному середовищі гідролізується. 

Для теплокровних – високотоксичний (ЛД50 орально для мишей і щурів – 

62-127 мг/кг).Характеризується високим рівнем кумуляції. 

Високотоксичний для бджіл та інших корисних ткомах. Залишкові кількості 

визначаються газорідинною хроматографією. 

Гарантованний строк придатності при дотриманні правил в металевій 

тарі з антикорозійним покриттям – до 2 років з часу виготовлення.  

Призначення та механізм дії. Дурсбан – інсектоакарицид контактної 

дії. Використовується для знищення комах і рослиноїдних кліщів. Механізм 

інсектицидної і акарицидної дії полягає в інгібуванні холін естерази у комах 

і кліщів. Тривалість інсектицидноакарицидної дії в оптимальних 

концентраціях до 14 діб. 



Спектр дії. Дурсбан має широкий спектр інсектицидної і акарицидної 

дії, він знищує комплекс сисних і гризучих комах і рослиноїдних кліщив.Діє 

на всі стадії розвитку шкідника (імаго, личинка, яйце) Препарат можна 

змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають лужної 

реакції. На молодих листках може спричиняти опіки, на сформованих не 

виявляє фіто токсичності. 

Дурсбан зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

цукрових буряках (довгоносики, совки, щитоноски, крихітка бурякова) – 

норма витрати препарату 0,8-2,5 л/га; 

 яблуні (плодожерки, листовійки, міль,кліщі, попелиці) – н в п 2,0 л/га; 

 картоплі (колорадський жук) – н в п 1,5 л/га; 

персику (несправжньо-щитівки) – н в п 2,0 л/га; 

хмелю (павутинний кліщ, попелиці, люцерновий довгоносик) – н в п 1 ,5-3,0 

л/га; 

насіннєвих посівах люцерни (фітономус) – н в п 1,5 л/га; 

 озимій пшениці (хлібний турун) – н в п 1,0-1,5л/га; 

 

Фуфанон 

Фуфанон  контактно кишковий фумігантний фосфорорганічний інсекто-

акарицид. Діюча речовина – малатіон 570г/л, який інгібує фермент 

ацетилхолинестеразу. Інсектицид широкого спектру дії для боротьби з 

листогризучими та сисними шкідниками. Використовується для захисту 

зерна при зберіганні, проти саранових. 

Застосовується на зернових культурах проти попелиці та трипсів; на 

кукурудзі проти попелиці, цикад; на горосі проти вогнівки, горохової 

плодожерки, попелиці-0,5-1,2л/га, на цукрових буряках проти клопів, 

мінуючих мух та молі, цикадок, листової попелиці-1-1,2л/га; льон - проти 

льонової плодожерки, совки-гами, льонового трипсу-0,4-0,8л/га;  на динях 

та кавунах проти динної мухи та попелиць-0,4л/га;  на  яблуні, груші, айві 

проти кліщив, попелиць, довгоносиків, плодожерок, листокруток, 



листоблішок, пильщиків, щитівок-1,0л/га; сливі проти попелиць, 

довгоносиків, плодожерок, пильщиків, -2,0л/га; на винограді проти кліщив 

червеців-1,0л/га 

Не можна застосовувати в санітарній зоні та біля водойм. 

Питання для самоконтролю 

 

1. Різноманітність і механізм пестицидної дії ФОС. 

2. Переваги і недоліки ФОС.  

3. Особливості токсичної дії ФОС. Фосфорорганічніпрепарати (діюча 

речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та механізм дії, спектр 

дії, норми внесення)  


