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Лабораторна робота  № 10 

Фунгіциди для обробки насіннєвого і садивного матеріалу 

(протруйники, інсектицидні протруйники) 

 

Мета: Ознайомитись з загальною характеристикою протруйників, 

похідними різних органічних сполук. 

Завдання: Вивчити використання хімічних препаратів для 

протруювання насіння. Ознайомитись з основними препаратами дозволеними 

в Україні для протруєння насіння.  

Знати: механізм дії протруйників. 

 

Питання для розгляду: 

1. Загальна характеристика протруйників. 

2. Похідні бензімідазолів. 

3. Похідні карбамінової та дитіокарбомінової кислот. 

4. Похідні триазолів. 

5. Похідні феніл амідів. 

6.  Комбіновані протруйники. 

 

1.Загальна характеристика протруйників. 

Протруйники — хімічні препарати, які використовують для 

знезараження або дезінфекції насіннєвого і садивного матеріалу від 

шкідливих організмів, що зберігаються на поверхні або всередині, а також 

захищають сходи від ураження фітопатогенними грибами та шкідниками, що 

зберігаються або живуть у ґрунті. Протруйники бувають вузького і 

широкого спектра дії, з однією і кількома діючими речовинами, вони 

мають фунгіцидні або інсектицидні властивості чи комплексну дію.  

Протруювання насіння зернових культур проти грибних хвороб 

застосовується понад 60 років, значно пізніше його стали використовувати 

для захисту інших сільськогосподарських культур. 

У сучасному рослинництві обробка посівного і садивного матеріалу 

інсектицидними і фунгіцидними препаратами є однією з головних ланок 

технологій вирощування сільськогосподарських культур У недалекому 

минулому насіння обробляли практично тільки фунгіцидними препаратами. 

Через відсутність необхідних активних речовин захист насіння і сходів від 



шкідників проводився шляхом обприскування. Обробка насіннєвого та 

садивного матеріалу протруйником воднораз сприяє підвищенню сили росту, 

схожості насіння. У деяких випадках при ретельній обробці вдається 

повністю виключати фунгіцидні обприскування рослин у період вегетації. 

Для протруювання використовують препарати різних хімічних груп. 

Препарати на основі однієї діючої речовини мають вужчий спектр дії, тому 

частіше застосовують комбіновані багатокомпонентні препарати. 

Раніше протруювання насіннєвого матеріалу рекомендували проводити 

за два — три тижні до сівби. Ці вимоги стосуються використання препаратів 

контактної дії. Встановлено, що протруювання системними препаратами за 5 

— 15 чи за один день до сівби істотно не впливає на його ефективність. 

Система захисту сільськогосподарських культур з використанням хімічних 

засобів починається з протруювання насіннєвого або садивного матеріалу. 

На ефективність протруєння впливає багато факторів, які необхідно 

враховувати при його виконанні. Перед протруюванням насіння необхідно 

ретельно відсортувати — довести до кондиційної вологості і схожості. При 

цьому частина зараженого насіння йде у відходи. Поряд з цим насіння 

очищується від пилу. Це пов'язано з тим, що дрібні часточки пилу мають 

дуже велику відносну поверхню і тому зв'язують будь-який протруйник 

набагато краще, ніж сам посівний матеріал. Чим більше пилу і зернових 

домішок, тим менше протруйника потрапляє на зерно. Зменшення норми 

витрати препарату на 10 — 15% призводить до значного зниження його 

ефективності, а проти окремих патогенів ефективність втрачається повністю. 

Потрібно ретельно стежити за точним дотриманням рекомендованих норм 

витрати пестицидів у плівкоутворювальних розчинах на одиницю маси 

насіння. При їх зменшенні не досягається бажаного ефекту, а збільшення 

зумовлює зниження схожості насіння внаслідок утворення аномальних 

проростків, не здатних до подальшого розвитку, аж до повної їх загибелі, що 

особливо небезпечно для партій насіння з високим ступенем травмування. 

Протруювання насіння необхідно проводити з особливою обережністю. 

Виявлено, що байтан-універсал має ретардантний ефект. Під його дією (2 

кг/т) вкорочується довжина коліоптиле. Вузол кущіння озимої пшениці 

закладається в ґрунті на глибині загортання насінин. Темпи росту надземної 

маси сходів із дробленого насіння уповільнюються, з'являються вони на 

один-два дні пізніше. Однак на кореневу систему байтан-універсал діє 



стимулювально, підвищуючи зимостійкість рослин. Ретардантні властивості 

мають також протруювачі: раксил, сумі-8, вінцит. Такі особливості дії 

препаратів на рослини потрібно враховувати і вміло застосовувати на 

практиці. Не можна висівати насіння озимої пшениці, обробленої такими 

препаратами, на глибину понад 5 см. Особливо важливо дотримуватися 

загортання насіння у ґрунт на 2 - 4 см для середньорослих і короткостеблових 

сортів, які мають коротке коліоптиле. Недотримання зазначеної глибини 

загортання — одна з причин зменшення польової схожості. При 

протруюванні травмованого насіння його лабораторна схожість знижується. 

Таким чином, чим більше травмоване насіння в процесі збиранні і 

очищення, тим негативніше воно реагує на обробку більшістю протруйників, 

які використовуються в сучасному зерновому комплексі. 

Згідно з даними Миронівського інституту пшениці, при збереженні 

протруєного насіння протягом одного року зареєстровано негативний вплив 

байтан-універсалу, раксилу, вінциту, берету 050, сумі-8 на активність 

накльовування, енергію проростання і лабораторну схожість — на 10-20 %, а 

травмованого — на 30-70 % для сіх препаратів. 

 

2. Похідні бензімідазолів 

Фундазол 

 Аналоги — узген, беноміл, бенлат. Діюча речовина — беноміл. 

Виготовляється у формі 50 % з.п.  

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна 

характеристика. Діюча речовина не розчиняється у воді, розчиняється в 

органічних розчинниках. Для теплокровних — малотоксичний. Не токсичний 

для птахів, риб, дощових черв'яків. Гарантований строк придатності при 

дотриманні правил зберігання — два роки з часу виготовлення, але за 

наявності вологи змінює свої хімічні властивості. 

Призначення та механізм дії. Фундазол — контактно-системний 

фунгіцид захисної і терапевтичної дії. Використовується для знищення 

збудників грибних захворювань на поверхні і всередині насіння, виявляє 

захисну дію на сходи культур. Діюча речовина проникає в насіння, а потім у 

проростки, рухається акропетально. Не поширюється базипітально. Механізм 

дії полягає в інгібуванні процесів поділу клітин патогенних грибів. Фундазол 

можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які мають 



нейтральну реакцію. Препарат добре переноситься рослинами і не має 

ретардантного і фітотоксичного впливу. 

Спектр дії. Фундазол має широкий спектр дії, пригнічує розвиток 

збудників усіх сажкових хвороб, церкоспорельозної, фузаріозної кореневої 

гнилі, снігової плісняви, перикуляріозу, аскохітозу, антракнозу та деяких 

інших хвороб. 

Фундазол зареєстрований і дозволений для використання в У країні як 

протруйник насіння пшениці, ячменю, вівса, жита, конюшини, гороху. Норма 

витрати препарату — 2,0-3,0 кг/т. Протруювання насіння проводять 

суспензією препарату (10 л води на І т насіння). При обробці насіння бобових 

культур використовується разом з нітрагінізацією (0,2 кг нітрагіну на 

гектарну норму), а також з додаванням 0,4 кг/т молібдату амонію. 

До данної групи протруйників належать також контактно-системний 

фунгіцид бенлат, 50 % з.п., що має захисну і терапевтичну дію. 

3. Похідні карбамінової та дитіокарбамінової кислот 

Дерозал 

 Аналоги — бавестин, БМК, олгін, фунабен, баттал, беруема-бітозан, 

дельсен, деропрен, карбат, кемдазим. Діюча речовина — карбендазим. 

Виготовляється у формі 50 % к.е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика. Діюча речовина — карбендазим — мало розчинна у воді і 

багатьох органічних розчинниках, але розчиняється в кислому і лужному 

середовищі. Для теплокровних — малотоксичний. Подразнює слизові 

оболонки, не має мутагенної дії. Під час роботи необхідно запобігати 

потраплянню препарату на незахищені ділянки шкіри і особливо в очі. При 

потраплянні — негайно змити значною кількістю води. Залишкові кількості 

визначаються методом тонкошарової хроматографії. Гарантований строк 

придатності при дотриманні правил зберігання — необмежений. 

Призначення та механізм дії. Дерозал — фунгіцид захисної і 

терапевтичної системної дії. Використовується для знищення збудників 

грибних захворювань на поверхні і всередині насіння, виявляє захисну дію на 

сходах культур. Карбендазим легко проникає крізь оболонку насіння, а потім 

у проростки. Поширюється акропетально. За механізмом дії аналогічний 



групі бензімідазолів. При дотриманні регламентів застосування не виявляє 

ретардантних і фітотоксичних властивостей. 

Спектр дії. Дерозал має широкий спектр дії, пригнічує розвиток 

збудпиків сажкових хвороб, кореневих гнилей, снігової плісняви, сірої та 

білої гнилі,фомозу, борошнистої роси. Дерозал можна змішувати з іншими 

пестицидами і агрохімікатами які не мають лужної реакції. 

Дерозал зареєстрований і дозволений для використання в Україні як 

протруйник насіння пшениці, ячменю, соняшнику. Норма витрати препарату 

— 1,5 кг/т. Протруювання проводять суспензією препарату (10 л води на 1 т 

насіння). 

4. Похідні триазолів 

Раксил-Ультра 

 Аналоги — традеман, фенетразол, хоризон. Діюча речовина — 

тебуконазол. Виготовляється у формі 2 % з.п. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна ха-

рактеристика. Для ссавців тебуконазол — середньотоксичний. Шкірно-

резорбтивна токсичність середня. Не подразнює шкіру та очі кролів. Не 

спричинює ембріотоксичних і мутагенних явищ. Гарантований строк 

придатності при дотриманні правил зберігання — до двох років з моменту 

виготовлення. 

Призначення та механізм дії. Раксил — контактно-системний фунгіцид 

захисної та терапевтичної дії. Механізм дії полягає в тому, що тебуконазол 

порушує біосинтез ергостерину в мембранах клітин фітопатогенів, тоді як 

кінцеві продукти біосинтезу необхідні для формування грибів — збудників 

хвороб. У зв'язку з цим патоген гине. 

Раксил добре витримується рослинами, має ретардантну дію, яка 

виявляється в укороченні коліоптиле у озимої пшениці. Завдяки високій 

здатності прилипання поліпшує санітарно-гігієнічну ситуацію при обробці та 

використанні насіннєвого матеріалу. Препарат знищує фітопатогенні гриби 

на поверхні і всередині насіння.    

 Спектр дії. Раксил має обмежений спектр фунгіцидної дії, пригнічує  

розвиток збудників сажкових хвороб і септоріозу зернових 

культур.  При протруюванні насіння раксилом ультра має мінімальний 

вплив  на схожість травмованого насіння в зоні зародка ендосперму. 



ДЛЯ розширення спектра дії можна змішувати з іншими пестицидами і 

агрохімікатами, які дозволені для використання на насінні і 

мають нейтральну реакцію. 

Раксил-Ультра зареєстрований і дозволений для використання в Україні 

як  протруйник насіння пшениці, ячменю, вівса. Гальмує розвиток збудників 

сажкових хвороб, септоріозу. Норма витрати препарату —  0,2-0,25 кг/т. 

Протруювання насіння проводять суспензією препарату (10 л води на 1 т 

насіння). 

До протруювачів даної групи відносять також дисидент 3% т.к. с., 

префікс, сі стан 40% з.п. 

5. Похідні феніл амідів 

Апрон 

Діюча речовина – металаксил-М 350 г/л. Препаративна форма текучий 

концентрат суспензії.  

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна ха-

рактеристика. Клас токсичності -  ІІІ (малотоксичний). Сумісний з іншими 

препаратами на безолійній основі для обробки насіння. Проте в кожному 

конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. 

Зберігання препарату при температурі від 0°С до +35°С.  Термін зберігання 3 

роки від дня виготовлення в нерозкритій заводській упаковці. 

Призначення та механізм дії. Системний, інгібітор синтезу РНК. Діюча 

речовина поширюється в грунті навколо насіння під час проростання, 

абсорбується коренями і розноситься по всій рослині. Надійно захищає 

насіння та молоді рослини від внутрішньої та зовнішньої інфекцій. 

Знищує первинну інфекцію, а також контролює вторинне інфікування 

рослин на більш пізніх стадіях розвитку.  

Має тривалий період захисної дії, яка складає 30-50 днів. Оброблене 

насіння зберігається до наступного сезону, не втрачаючи схожості. 

Апрон може бути застосований самостійно, а також як додатковий 

елемент у сумішах з іншими протруйниками при високому рівні ураження 

насіння або ґрунту збудниками пероноспорозу. 

 

 

 



Спектр дії 

Соняшник Пероноспороз, вертицильоз, гнилі 
3

,0 

Цукрові буряки Пероноспороз, коренеїд 
2

,0 

Огірки Пероноспороз, бактеріоз, кореневі гнилі 
2

,0 

 

 

6. Комбіновані протруйники 

Вітавакс 200 ФФ 

Аналоги – відсутні. Комбінований препарат – механічна заводська 

суміш двох фунгіцидних діючих речовин: карбоксин 200г/л, тирам 200г/л. 

Препаративна форма – водно-суспензійного концентрату. 

Призначення та механізм дії. Вітавакс 200 ФФ – контактно-системний 

фунгіцид захисної терапевтичної дії. Призначений для знищення збудників 

грибних хвороб на поверхні і в середині насіння, запобігає ураженню сходів 

культур, на яких застосовується. Препарат діє в чотирьох різних біологічних 

напрямах: він стимулює процес проростання. Сприяє подовженню періоду 

утворення оболонки насіння, формуванню стеблостою та здоровому розвитку 

кореневої системи у рослин. 

Спектр дії.  Вітавакс 200 ФФ має широкий спектр фунгіцидної дії, 

гальмує розвиток збудників хвороб усіх видів сажки, кореневих і стеблових 

гнилей, пліснявіння насіння, антракнозу та деяких інших фітопатогенних 

грибів. 

Вітавакс 200 ФФ зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні як протруйник насіння пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, гороху, 

льону довгунця. Норма витрати препарату – 2,5-3,0 кг/т. Протруювання 

проводять суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння). 

 

Максим ХL 

Двокомпонентний фунгіцид широкого спектру дії. Діюча речовина – 

флудиоксоніл-25 г/л, металаксил- 10г/л. Препаративна форма – текучий 

концентрат суспензії. Хімічна група – феніл піроли, феніламіди.  



Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика. 

Клас токсичності -  ІІІ, малотоксичний для ссавців. Не має властивостей 

подразнювати шкіру та слизові оболонки, без запаху. Не накопичується в 

організмі і навколишньому середовищі. Сумісний з іншими препаратами на 

безолійній основі для обробки насіння. Проте в кожному конкретному 

випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. 

Призначення та механізм дії. Максим – фунгіцид контактної 

(флудиоксоніл) і системної (металаксил) дії. Призначений для знищення 

збудників хвороб на поверхні і всередині  насіння, запобігає ураженню 

сходів. Препарат можна застосовувати завчасно і перед посівом. 

Спектр дії.  Флудиоксоніл пригнічує розвиток збудників хвороб, які 

належать до аскоміцетів, базидіоміцетів, дейтероміцетів. Металаксил діє 

проти збудників класу ооміцети. 

Максим ХL зареєстрований і дозволений для використання в Україні на  

Цукрових буряках - проти коренеїда – обробка насіння перед висіванням 

– 9 мл на посівну одиницю. 

Горох – проти пліснявіння насіння, фузаріозної кореневої гнилі, 

пероноспорозу, аскохітозу - обробка насіння перед висіванням – 1,0 л/т. 

Кукурудза – стеблові та кореневі гнилі, пліснявіння насіння - обробка 

насіння перед висіванням – 1,0 л/т. 

Соняшник – проти пліснявіння насіння, фузаріозної кореневої гнилі, 

пероноспорозу, білої гнилі - обробка насіння перед висіванням – 6,0 л/т. 

Соя - проти пліснявіння насіння, фузаріозу, кореневої гнилі - обробка 

насіння перед висіванням – 1,0 л/т. 

Ріпак – проти пероноспорозу, пліснявіння насіння, фузаріозної кореневої 

гнилі, альтернаріозу - обробка насіння перед висіванням – 5,0 л/т. 

Сорго – проти гельмінтоспоріоза, пліснявіння насіння, кореневих гнилей 

-обробка насіння перед висіванням – 5,0 л/т. 

 

 

Селест Топ 

Вміст діючої речовини – тіаметоксам-265,5 г/л, флудиоксолін- 25 г/л, 

дифеноконазол-25 г/л. Хімічна група – неонікотіноїди, фенілпіроли, 

триазоли. Препаративна форма - текучий концентрат суспензії. 



Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна ха-

рактеристика. 

Клас токсичності -  ІІІ, малотоксичний. Сумісний з більшістю 

препаратів, крім таких, що мають олійну основу. У кожному конкретному 

випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. 

Призначення та механізм дії. Селест Топ має широкий спектр дії проти 

хвороб та шкідників, а також тривалий захисний період. Це суміш фунгіцидів 

та інсектициду готова до використання. Селест Топ можливо 

використовувати в сівозмінах насичених зерновими. 

Спектр дії.  Селест Топ зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні на озимій пшениці, озимому та ярому ячмені у нормі 1,0-2,0 л/т. 

Обробка насіння перед висіванням. Проти комплексу ґрунтових шкідників та 

шкідників сходів (дротяники, личинки хрущів та хлібних турунів, цикадки, 

попелиці, злакові мухи), а також проти комплексу хвороб насіння та сходів 

(сажкові хвороби, фузаріозні та гельмінтоспоріозні, кореневі гнилі, снігова 

пліснява). 

На картоплі у нормі 0,5-0,7 л/т, обробка бульб проти комплексу 

грунтових шкідників,шкідників сходів (дротяники, личинки хрущів, 

капустянки, несправжньодротяники, попелиці, колорадський жук) та 

комплекс хвороб (ризоктоніоз, альтернаріоз). 

 

Сертікор 050 FS 

Вміст діючої речовини – тебуконазол-30 г/л, мефеноксам-20 г/л. 

Хімічна група – триазоли, феніламіди Препаративна форма - текучий 

концентрат суспензії. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна ха-

рактеристика. 

Клас токсичності -  ІІІ, малотоксичний. Сумісний з більшістю 

препаратів, крім таких, що мають олійну основу. У кожному конкретному 

випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. 

Призначення та механізм дії. Сертікор 050 FS контролює головні 

хвороби на поверхні та в зародку насіння. Захищає насіння й паростки від 

пліснявіння та інших кореневих гнилей. Дозволено використовувати в 

умовах мінімальної та нульової системи обробітку грунту. 



Спектр дії.  Сертікор 050 FS зареєстрований і дозволений для 

використання в Україні на озимій та ярій пшениці, озимому та ярому ячмені 

у нормі 0,75-1,0 л/т. Обробка насіння перед висіванням. Застосовують проти 

сажкових хвороб, кореневих гнилей, пліснявіння. 

 

Фунгіциди для обробки насіннєвого і садивного матеріалу 

(інсектицидні протруйники) 

 

Мета: Ознайомитись з загальною характеристикою інсектицидних 

протруйників, похідними різних хімічних груп. 

Завдання: Вивчити використання хімічних препаратів для 

протруювання насіння. Ознайомитись з основними препаратами дозволеними 

в Україні для протруєння насіння.  

Знати: механізм дії протруйників. 

 

Питання для розгляду: 

1. Загальна характеристика  інсектицидних протруйників. 

2. Похідні неонікотиноїди,феніламіди, фенілпіроліди.. 

3. Синтетичні піретроїди. 

4. Похідні хлорникотинілів. 

 

Агротехнічні вимоги щодо протруювання насіннєвого матеріалу 

1. Насіння багатьох сільськогосподарських культур є джерелом інфекції ряду 

збудників хвороб різної природи, які знаходяться у насінні (як, наприклад, летюча 

сажка зернових колосових культур) або на його поверхні (спори, плодові тіла) і в 

зовнішній частині (міцелій грибів, бактеріальні клітини, що при висіванні 

ураженого насіння призводить до його загибелі, чи ослабленні рослин у період 

сходів, а згодом і дорослих рослин (гельмінтоспоріози, фузаріози, аскохітози). Як 

домішки до насіння у ньому можуть бути ріжки злакових культур, склероції сірої 

та білої гнилей соняшнику, які проростаючи у ґрунті заражують рослини. Ряд 

збудників хвороб і шкідників знаходяться у ґрунті, уражують проростаюче 

насіння чи рослини, а ґрунтові шкідники пошкоджують насіння, паростки і 



кореневу систему, наземні – наземні органи рослин у період сходів, що загалом 

призводить до зрідженості посівів і недобору до 30% і більше урожаю. 

Для обмеження негативної дії шкідливих організмів застосовують 

протруювання насіннєвого (посадкового) матеріалу. 

 

Сучасна передпосівна обробка насіннєвого (посадкового) матеріалу - 

більш комплексний захід, ніж протруєння, оскільки при цьому на насіннєвий 

(посадковий) матеріал, окрім фунгіцидних чи інсекто-фунгіцидних 

протруйників наносяться захисно-стимулюючі матеріали, що містять 

стимулятори росту рослин, комплексні мікродобрива, окремі мікроелементи 

та плівкоутворюючі речовини, що забезпечує як захист, так стимуляцію 

ростових процесів рослин. 

Захисно-стимулюючі композиції містять низку компонентів різного 

спрямування (одну-дві д.р. інсектицидів, одну-три д.р. фунгіцидів, 

регулятори росту рослин, мікродобрива тощо), що вимагає наукового підходу 

до їх дозування. При цьому обов’язково має бути врахована норма висівання 

насіння (млн шт./га), фракційна маса 1000 насінин (у грамах), яка в різних 

сортів та гібридів і за різних умов вирощування дуже змінюється. За витрати 

протруйників на тонну насіння це надзвичайно впливає на повноту його 

протруювання. 

 

Інсектицидні протруйники 

 

Неонікотиноїди, феніламіди, фенілпіроліди. 

 

Круїзер OSR 

Вміст діючої речовини – тіаметаксам-280 г/л, металаксил-М-33,3 г/л, 

флудиоксоніл-8 г/л. Хімічна група –неонікотиноїди, феніламіди, 

фенілпероліди. Препаративна форма - текучий концентрат суспензії. 

Клас токсичності -  ІІІ, малотоксичний. 

Призначення та механізм дії. Круїзер OSR комбінований протруйник 

для комплексного захисту насіння та сходів ріпаку. Оброблене насіння не 



втрачає своїх показників  протягом року. Оброблені Круїзером рослини 

краще переносять холод. Стримує розповсюдження вірусних захворювань за 

рахунок знищення головних їх поширювачів – попелиць. 

Спектр дії.  Круїзер OSR зареєстрований і дозволений для використання 

в Україні на таких культурах як ріпак (н.в. – 15,0 л/т) і мак (н.в. - 35,0 л/т) для 

передпосівної обробки насіння проти шкідників (дротяники, личинки хрущів, 

несправжні дротяники, хрестоцвіті блішки та ін..) та хвороб (фомоз, 

альтернаріоз, фузаріоз, ризоктоніоз, пероноспороз). 

Синтетичні піретроїди 

 

Форс 

Діюча речовина –тефлутрин – 200 г/л. Хімічна група – синтетичні 

піретроїди. Препаративна форма – концентрат суспензії. Клас токсичності -  

ІІІ, малотоксичний. 

Призначення та механізм дії. Форс – інсектицид з вираженою 

фумігантною і репелентною дією, не допускає  пошкодження шкідниками 

насіння кореневої системи та паростків. Має потужну дію на різні види 

ґрунтових шкідників, зокрема, підгризаючих совок. Відсутня негативна дія 

на посівні якості насіння, яке було оброблено і зберігалось  протягом року. 

Дія препарату проявляється навіть у засушливих умовах. 

Спектр дії. Форс зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні на цукрових буряках. Проводять передпосівну обробку насіння проти 

дротяників, личинок коваликів, бурякової крихітки, бурякової кореневої 

попелиці, личинок совок. Норма внесення 2,0 або 6,0 мл на посівну одиницю 

(залежно від реакції та бажаного строку захисту). 

На соняшнику проводять передпосівну обробку насіння проти 

комплексу ґрунтових шкідників у нормі 2,0 л/т. 

 

Хлорникотиніли 
ГАУЧО 

Високоефективний протруйник насіння пшениці, ячменю, цукрових 

буряків, кукурудзи і соняшнику 



Діюча речовина: імідаклоприд, 700 г/кг 

Тип формуляції: порошок, що змочується 

Властивості: Гаучо
®
 — протруйник системної і контактної дії для 

передпосівної обробки насіння пшениці, ячменю, цукрових буряків, 

кукурудзи і соняшнику проти широкого спектра шкідників. Діюча речовина 

препарату (імідаклоприд) належить до групи хлорнікотинілів. Вона блокує 

передачу нервового імпульсу в організмі комах-шкідників і при цьому 

відрізняється від звичайних препаратів новим механізмом дії на комах, що 

виключає виникнення резистентності. 

Механізм дії: 

Оброблене препаратом Гаучо
®
 насіння дає можливість повного 

інсектицидного захисту від усіх важливих шкідників листя і від ґрунтових 

шкідників. 

Діюча речовина поглинається коренями рослини, яка проростає, і звідти 

спрямовується в листя. При цьому кишково-контактний інсектицид 

розподіляється дуже рівномірно по молодій рослині і досягає тривалої дії 

проти сисних і гризучих комах-шкідників при низькому дозуванні. 

Застосування: 

Цукрові буряки - Комплекс групових та наземних шкідників сходів: 

попелиці, також вірусоносії, бурякова мінуюча муха, земляна блоха, 

буряковий довгоносик, бурякова крихітка, буряковий матовий мертвоїд, 

дротяники – 60 кг на 1 тону насіння. 

Кукурудза - Дротяники – 28 кг на 1 тону насіння. 

Соняшник - Дротяники – 10,5 кг на 1 тону насіння 

Пшениця, ячмінь Злакові мухи, цикадки, попелиці, блішки – 0,25 – 0,5 кг 

препарату на 1 тону насіння 

Техніка застосування: 

Перед застосуванням Гаучо
®
 слід розбавляти водою з розрахунку 10 л 

води + норма використання продукту для обробки 1000 кг насіння для 

кращого змочування поверхні зерна і кращого прилипання Гаучо
®
.  



 

НЕОКОТІНОЇДИ 

Модесто
®
 

Протруйник насіння ріпаку для захисту сходів від комплексу шкідників 

Діюча речовина:     Клотіанідін, 400 г/л, Бета-цифлутрин, 80 г/л 

Препаративна форма:  концентрат, який тече, для обробки насіння 

Властивості:  Модесто
®
 - інсектицидний протруйник контактно-системної 

дії, який захищає сходи ріпаку від основних шкідників. Оброблене Модесто
®
 

насіння має добру схожість і легко піддається точному висіву. За рахунок 

цього скорочується витрата насіння і знижується ризик «випадання» сходів 

через ушкодження шкідниками. Діюча речовина препарату - клотіанідин - 

має широкий спектр дії. Інсектицид забезпечує тривалий період захисної дії. 

Завдяки системним властивостям діючої речовини, інсектицид 

розподіляється рослиною з коренів до наземної частини. Діюча речовина 

поглинається кореневою системою рослини, під час її проростання 

клотіанідин спрямовується в листя. При цьому інсектицид розподіляється 

рослиною дуже рівномірно і забезпечує тривалу дію проти шкідників. Бета 

цифлутрин добре доповнює дію клотіанідину своїми контактними 

властивостями. Довгий час знаходиться у навколонасіннєвому ложе - що 

забезпечує надійний захист насіння, поки воно знаходиться в грунті. 

ЗАСТОСУВАННЯ ТА СПЕКТР ДІЇ 

Культура Об’єкт Норма застосування 

(л/1 т насіння) 

Ріпак Комплекс наземних та 

ґрунтових шкідників 

сходів 

12,5 

 

ТЕХНІКА ЗАСТОСУВАННЯ 

Оскільки норма застосування Модесто
®
 досить висока (12,5 л/т), після 

протруєння насіння може бути вологим. Це може призводити до його 



злипання і склеювання у грудки під час зберігання. Якщо немає змоги (за 

бра-ком спеціального обладнання) просушити насіння після протруєння, то 

рекомендується добавляти у робочий розчин тальк з розрахунку до 15 кг на 1 

т насіння ріпаку. Перед протруєнням насіннєвий матеріал має бути 

відповідним чином підготовлено, очищено та відсортовано. Пил, сміття та 

сторонні домішки можуть призвести до потрапляння препарату не на 

цільовий об’єкт, що може призвести до необхідності підвищення норми 

витрати. 

ПЕРЕВАГИ 

 Високоефективний проти основних шкідників сходів.  

 Ефективний захист рослини завдяки кумулятивному синергічному 

ефекту двох активних компонентів.  

 Препарат характеризується сильно вираженим «нокдаун-ефектом» у 

боротьбі з ґрунтовими та листковими шкідниками.  

 Відсутність фітотоксичності, а насіння характеризується високою 

схожістю.  

 Добре комбінується з фунгіцидами.  

 Препарат характеризується тривалим захисним періодом дії.  

 Препарат розроблено для застосування на насіннєвих заводах.  

 

Питання для самоконтролю 

1.  Насіння яких культур дозволено протруювати фундазолом?  Його 

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

спектр дії, норми внесення  

2.  Які грибні хвороби контролює препарат Дерозал на насінні соняшнику?  

Його діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та механізм 

дії, спектр дії, норми внесення.   

3.   Якої дії протруйник Раксил Ультра? Його діюча речовина, фізико-

хімічні властивості, призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення.  



4.  Насіння яких культур дозволено протруювати протруйником Апрон?   

Його діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та механізм 

дії, спектр дії, норми внесення 

5. Які хвороби  контролює препарт Вітавакс? Його діюча речовина, 

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

внесення. 

6. Обгрунтуйте перевагу застосування протруйника Максим  XL   для 

насіння соняшнику? Його діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення. 

7. Чому протруйник СЕЛЕСТ ТОП рекомендований в сівозмінах 

насичених зерновими культурами? Його діюча речовина, фізико-хімічні 

властивості, призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення. 

8. Насіння яких культур дозволено протруювати протруйником Круїзер 

OSR 322 FS?  Його діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення 

та механізм дії, спектр дії, норми внесення  

9. Проти яких шкідників застосовують протруйник  ФОРСЯ?  Його діюча 

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

норми внесення.   

10. Якої дії протруйник Гаучо? Його діюча речовина, фізико-хімічні 

властивості, призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення.  

11. Насіння яких культур дозволено протруювати протруйником Модесто? 

Його діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та механізм 

дії, спектр дії, норми внесення. 

 


