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Лабораторна робота №2 

Синтетичні  піретроїди 

Мета: Ознайомитись з загальною характеристикою синтетичних 

піретроїдів, 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 синтетичних піретроїдів. 

2. Інсектициди з групи синтетичних піретроїдів. 

 

1.  Загальна характеристика синтетичних піретроїдів. 

Загальна характеристика. Історія виготовлення синтетичних інсектицидів 

налічує близько шістдесяти років і розподіляється на три періоди, кожний з 

яких відзначений створенням нового покоління препаратів, що широко 

використовувалися у виробництві. 

З 1945 р. застосовувалось перше покоління — хлорорганічні інсектициди. 

Однак наука і практика виявили у них значні недоліки, серед яких найбільш 

небезпечним було надмірне накопичення їх залишкових кількостей в об'єктах 

навколишнього середовища та інші негативні властивості. 

З 1960 р. було запроваджено друге покоління — карбамати і 

фосфорорганічні інсектициди, які меншою мірою накопичувалися в об'єктах 

навколишнього середовища, але окремі препарати мали високу токсичність для 

теплокровних тварин і людей. У зв'язку з цим значну кількість ефективних 

інсектицидів було заборонено для подальшого використання в усіх країнах 

світу. 

Синтетичні піретроїди належать до «третього покоління інсектицидів».  

Історія відкриття пестицидних властивостей у піретроїдних речовин 

розпочинається з вивчення діючих речовин природного піретруму — порошку, 

який виготовлявся з квітів персидської, далматської та інших видів ромашки 
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роду Pyrethrum. Ще в давнину піретрум використовували для знищення комах 

у житлових приміщеннях. Природні піретроїдні препарати мають високу 

інсектицидну активність, але дуже швидко руйнуються під впливом сонячного 

світла, а тому непридатні для використання в польових умовах. 

Із препаратів рослинного походження, які застосовувалися у боротьбі зі 

шкідниками сільськогосподарських культур, найбільше поширення мали 

інсектициди, виготовлені на основі нікотину, анабазину і піретринів. Перші два 

— алкалоїдні сполуки, а піретрини — складні ефіри. 

Після визначення хімічної будови діючої речовини піретринів була 

синтезована велика кількість аналогів і вивчено їх інсектицидну дію. Особливе 

значення мали наукові розробки, виконані у хімічних фірмах Великої Британії, 

Японії, США та інших країнах. Таким чином, синтетичні піретроїди є 

продуктами модифікації молекул природних піретроїдів. Препарат алетрин 

було створено ще в 40-ті роки XX ст., потім його доповнили ресметрин, 

біоресметрин та ін. Ці синтетичні сполуки, як і природні піретроїди, мали 

низьку персистентність і біологічну ефективність у захисті від шкідників на 

польових культурах. Тому вони не мали значної ефективності в боротьбі зі 

шкідниками. 

На початку 70-х років XX ст. у Великій Британії була створена речовина з 

класу піретроїдних інсектицидів — перметрин, потім циперметрин, які були 

виготовлені фірмою Зенека. Ці препарати дістали назву «синтетичні 

піретроїди». 

До першого покоління синтетичних піретроїдів належать: амбуш, ізатрин, 

цимбуш, децис, суміцидин, рипкорд, евісект, офунаки та ін. 

Спочатку синтетичні піретроїди застосовувалися для захисту бавовнику. З 

1980 р. були дозволені для використання на польових культурах амбуш, 

суміцидин, рипкорд, ровікурт та ін., концентрації яких при обробці були в 10- 

100 разів меншими порівняно з ФОС. Кратність обробок також зменшилась у 

півтора —два рази. 

Створені синтетичні піретроїди можна розподілити на дві групи: 
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- фотолабільні піретроїди, які розкладаються під дією сонячного світла і 

тому використовуються лише в побутових приміщеннях; 

- фотостабільні піретроїди, які мають необхідну персистентність на 

рослинах. Препарати цієї групи набули значного поширення у рослинництві.  

Піретроїди характеризуються вищою інсектицидною дією порівняно з ХОС, 

ФОС, карбаматами; селективністю проти комах, що забезпечує їх високу 

безпеку; задовільним біологічним розкладанням у навколишньому середовищі 

та іншими позитивними властивостями. Сучасні синтетичні піретроїдні 

інсектициди не є представниками однорідної хімічної групи речовин, за 

винятком децису. Кожний піретроїдний інсектицид насправді є сумішшю 

молекул, складених із одних і тих самих атомів, але з різним просторовим 

розміщенням. Подібні речовини в хімії називаються сумішшю ізомерів. Однак 

біологічна активність кожного із таких ізомерів різна: одні з них мають сильну 

інсектицидну активність, в той час як інші її не мають. У такій суміші 

ефективність ізомерів з високою активністю зменшується через наявність 

ізомерів, які не мають подібного ефекту, тривалість дії суміші ніколи не буває 

вищою від тієї, яку має найактивніший ізомер. 

Піретроїдні препарати виявляють, в основному, контактну дію. Вони не 

знищують шкідників, що живуть потайки, і використовуються для захисту від 

листогризучих комах. За використання в рекомендованих нормах вони не 

спричинюють негативного впливу на рослини і не виявляють фітотоксичності.  

Оскільки піретроїдні інсектициди використовуються в незначних дозах, то її 

імовірність накопичення їх у рослинній продукції значно менша порівняно з 

інсектицидами інших класів сполук. 

Як несистемні речовини синтетичні піретроїди здебільшого локалізуються в 

поверхневих рослинних тканинах. При проникненні в організм людини вони 

швидко розкладаються і видаляються впродовж 40 — 50 год. 

Потрапивши у ґрунт, піретроїдні препарати не мігрують у ньому, потім 

руйнуються протягом 10 - 20 діб. Тому вони не можуть бути використані як 

ґрунтові інсектициди. Вони малотоксичні для дощових черв'яків, але при 

потраплянні у водойми негативно впливають на риб. 
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Механізм дії синтетичних піретроїдів мало чим відрізняється від дії 

природних піретринів. Вони діють на нервову систему комах, швидко 

порушуючи їх здатність рухатися, та спричинюють параліч всього організму. 

Природні піретроїди не виявляють пестицидної дії на рослиноїдних кліщів, 

слимаків і нематод. 

Піретроїди діють на комах, порушуючи передачу імпульсів нервовою 

системою, яку паралізують. Кожна комаха має унікальну форму рецепторів, 

розташованих всередині нервової мембрани. Найбільш активні ізомери 

піретроїдів виявляють значний вплив на окремі місця рецепторів (сайти), 

порушуючи нормальне функціонування нервової системи. 

Синтетичні піретроїди становлять 80 - 90 % загального асортименту 

інсектицидів. На відміну від ХОС та ФОС вони ефективні з меншими нормами 

витрати (в межах 100-200 г/га), але їх біологічна ефективність вища. 

Піретроїди не накопичуються при багаторазовому надходженні в організм. 

Літературні дані про накопичення і розподіл піретроїдів в організмі ссавців 

свідчать про високу швидкість їх метаболізму і виділення. 

Синтетичні піретроїди метаболізуються у навколишньому середовищі 

внаслідок фотохімічного, гідролітичного і мікробіологічного розкладання з 

утворенням нетокспчних продуктів. У ґрунті відбувається процес метаболізму 

піретроїдів під впливом мікробіологічного гідроксилування ароматичного 

кільця. Залежно від структури діючої речовини виявляються деякі кількісні і 

якісні відмінності їх метаболізму. 

Необхідно пам'ятати про недоліки, які мали ХОС, ФОС, похідні карбаматів, 

нітрофенолів та ін., з метою завчасного запобігання їм. Досить зазначити, що у 

синтетичних піретроїдів виявлено високу токсичність для бджіл та інших 

корисних комах, а при потраплянні у водойми - високу токсичність для риб, 

здебільшого відсутня акарицидна дія. Все це слід враховувати при 

використанні препаратів даної хімічної групи. Проведені дослідження свідчать 

також про потенційну небезпеку синтетичних піретроїдних препаратів і для 

людей, особливо при потраплянні їх в організм, що зумовлює необхідність 

суворого виконання вимог техніки безпеки при їх застосуванні. Широке 
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використання піретроїдів у сучасних технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур потребує наукового обґрунтування їх 

гігієнічних нормативів у різних середовищах: повітрі, робочій зоні, воді, 

харчових продуктах, ґрунті тощо. 

Таким чином, інсектициди з групи синтетичних перитроїдів, як і значна 

кількість препаратів інших хімічних класів інсектицидів, мають свої переваги і 

недоліки, які необхідно прогнозувати і враховувати при їх масовому 

використанні у сільському господарстві. 

 

2. Інсектициди з групи синтетичних піретроїдів. 

 

ФАСТАК 

Аналоги - фендона, ренегат, альтекс, роталаз, циклон та ін. Діюча речовина 

— альфа - циперметрин. Виготовляється у формі 10 % к.е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика. 

Альфа-циперметрин для теплокровних — середньотоксичний (ЛД50 орально 

для щурів — 280-320 мг/кг, інсектицидної дії, III гр. г.к.). Токсичний для бджіл 

та інших корисних комах, стійкий до змивання опадами. Гарантований строк 

придатності при дотриманні правил зберігання — до двох років з часу 

виготовлення. 

Призначення та механізм дії. Фастак — інсектицид контактної і кишкової 

дії. Характеризується швидкою інсектицидною дією і в жарку погоду. 

Ефективний на всіх стадіях розвитку комах. 

Спектр дії. Фастак має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс 

сисних і гризучих комах, що живуть відкрито. Має репелентні властивості. 

Фастак можна змішувати з багатьма інсектицидами, фунгіцидами, мікро- і 

макродобривами, які не мають лужної реакції. 

Фастак зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

пшениці, цукрових буряках, капусті, горосі, картоплі, ріпаку, яблуні, 

насіннєвих посівах люцерни. Норма витрати — 0,1 - 0,25 л/га. Максимальна 

кратність обробок — дві. 
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ФОРС 1,5 G 

Грунтово-активний синтетичний пиретроїд. Вміст діючої речовини 1,5 г/кг 

тефлутрину. Препаративна форма – гранули. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика. 

Гранульований інсектицид контактної дії. Клас токсичності – ΙΙΙ. 

малотоксичний ЛД50 ≥ 2066. Термін зберігання від дня виготовлення в 

нерозкритій заводській упаковці (5 л.)  – 4 роки, при температурі від +10
0
С до 

+25
0
С. Препарат сумісний для внесення з усіма гранульованими формами 

мінеральних добрив. Не розчинний у воді. Відсутня фітотоксичність.  

Призначення та механізм дії. Діюча речовина розповсюджується навколо 

насіння. Контроль всіх ґрунтових шкідників шляхом загибелі або репеленту. 

Період захисної дії залежить від норми, температури та вологості ґрунту. Клас 

токсичності ІІ. 

Спектр дії. Форс 1,5 G має широкий спектр дії проти комплексу ґрунтових 

шкідників.  

Рекомендації до застосування. Вноситься в рядки під час сівби та висадки в 

грунт. Оптимальна глибина внесення 3-4 см, не бажано вносити глибше 5 см. 

Внесення проводити шляхом використання спеціальних аплікаторів, 

використання тукових сівалок (внесення разом з добривами). 

Зареєстрований на  

- цукрових буряках (4,5 – 6 л/га), 

- Картоплі,суниці, томатах, капусті (10 – 12 л/га), 

- Соняшнику (6 л/га), 

- Ріпаку – (5 – 8 л/га). 

 

КАРАТЕ ЗЕОН 

Діюча речовина – лямбда - цигалотрін 50 мг/г (утримує одну із самих 

ефективних молекул для захисту від сисних і листогризучих шкідників). 

Випускаеться у формі мікрокапсулірованної суспензії.  

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика. 

Срок зберігання – 3 роки з дня виготовлення. Упаковка – каністра 5 л/4х5 
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л.Активна діюча речовина, поміщена в мікрокапсули в водній суспензії, що 

знижуе ризик подразнення шкіри і очей оператора.Висока водостійкість і 

фотостабільність забезпечує більш довгий захист при несприятливих умовах. 

Призначення та механізм дії. Високоефективний перитроїдний інсектицид 

контактної і кишкової дії. проти широкого спектра шкідників на всіх стадіях 

розвитку – від личинки до імаго, кліщів, а також для дезінсекції зерносховищ і 

прилеглої території Швидко проникає через кутикулу комах і впливає на 

нервову систему, через кілька хвилин комахи припиняють харчуватись, 

паралізуються і гинуть. 

Добрий захист рослин як при планових обробках, так і при обробках у 

критичних ситуаціях. Сумісний у бакових сумішках з багатьма пестицидами і 

адьювантами.  

Спектр дії. Карате Зеон використовується проти комплексу шкідників, 

включаючи деякі види кліщів. Має подовжений захисний період серед 

піретроїдних препаратів, фотостабільний та стійкий до опадів. безпечніший для 

користувачів, ніж інші піретроїдні препарати. Має репелентні властивості для 

бджіл. Зареєстрований на багатьох культурах. 

 

- Пшениця озима (в тому числі авіаметодом) проти хлібних жуків, 

трипсів, п’явиць, попелиць, клопа шкідливої черепашки (норма внесення 

0,15 – 0,2 л/га), озимої совки (0,3 л/га). Кратність обробок – 2, срок 

очікування 20 діб. 

- Ріпак – ріпаковий квіткоїд (0,15 л/га). Кратність обробок – 2, срок 

очікування 20 діб. 

- цукрові буряки – щитоноски, блішки, попелиці (0,125 – 0,15 л/га). 

Кратність обробок – 1, срок очікування 20 діб. 

- Горох – горохова попелиця, гороховий зерноїд (0,11 л/га). Кратність 

обробок – 2, срок очікування 30 діб. 

- Кукурудза – стебловий кукурудзяний метелик, західний 

кукурудзяний жук (0,2 – 0,3 л/га). Кратність обробок – 1(2), срок 

очікування 20(30) діб. 
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- Сорго – попелиці (0,2 л/га). Кратність обробок – 1, срок очікування 

20 діб. 

- Рис – рисовий комарик, ячмінний мінер (0,2 л/га). Кратність 

обробок – 1, срок очікування 20 діб. 

- Цибуля – цибулева муха (0,2 л/га). Кратність обробок – 3, срок 

очікування 10 діб. 

- Яблуня – яблунева плодожерка, листовійки (0,4 л/га). Кратність 

обробок – 2, срок очікування 14 діб. 

- Груша – сисні шкідники (0,15 л/га). Кратність обробок – 2, срок 

очікування 20 діб. 

- Картопля – колорадський жук, попелиці (0,1 л/га). Кратність 

обробок – 2, срок очікування 14 діб. 

- Томати, баклажани - – колорадський жук, попелиці (0,1 л/га). 

Кратність обробок – 1, срок очікування 7 діб. 

- Огірки – попелиці, трипси, кліщі (0,15 л/га). Кратність обробок – 1, 

срок очікування 7 діб. 

- персик – східна плодожерка (0,3 л/га). Кратність обробок – 1, срок 

очікування 14 діб. 

- Диня – динна муха (0,15 л/га). Кратність обробок – 2, срок 

очікування 14 діб. 

- Виноград – ріпаковий квіткоїд (0,15 л/га). Кратність обробок – 2, 

срок очікування 14 діб. 

- Льон – льонова блішка (0,15 л/га). Кратність обробок – 2, срок 

очікування 14 діб. 

- Пар – саранові (0,15 – 0,4 л/га). Кратність обробок – 1. 

 

ДЕЦИС ПРОФІ 

Діюча речовина – дельтаметрин (250 г/кг). Препаративна форма – 

водорозчинні гранули.  

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика. 
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Органічний розчинник відсутній. Безпечний і зручний для користувача (без 

неприемного запаху, без пилу). Високотоксичний для теплокровних, подразнює 

слизову оболонку. Препаративна форма з підвищенню концентраціїю діючої 

речовини (гранулянт). 

Призначення та механізм дії. Децис Профі контактно-кишковий 

інсектицид широкого спектра дії. Знищує шкідника впливаючи на його нервову 

систему, крім того для деяких видів шкідників препарат має додатковий 

відлякуючий, відштовхуючий  ефект. Препарат діє дуже швидко – від декількох 

секунд до 5 хвилин. 

Спектр дії. Застосовуеться на багатьох сільськогосподарських культурах.  

Особливості застосування. Застосовується у період вегетації. Добре 

змішується з іншими препаратами. Не рекомендується змішувати з лужними 

препаратами. Стійкий до змивання дощем після застосування. Період від 

останньої обробки до збирання врожаю встановленний в межах 20-30 днів. 

Витрати робочої рідини: на плодових  800-1000 л/га; цукрові буряки, овочеві 

культури, зернові, ріпак 150-350 л/га. 

Децис Профі зареєстрований і дозволений для використання на 

- пшениці озимій – клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, 

п’явиці, злакові попелиці, блішки – 0,03 – 0.04 кг/га – термін очікування  

20 днів; 

- цукрових буряках – бурякові довгоносики, блішки, крихітки, 

попелиці - 0,05 – 0.07кг/га - термін очікування  30 днів; 

- ріпак ярий та озимий – прихованохоботники, ріпаковий квіткоїд, 

пильщик - 0,03 – 0.04 кг/га - термін очікування  30 днів; 

- яблуня – яблунева міль, листовійка, яблунева плодожерка - 0,05 – 

0,1 кг/га  - термін очікування  30 днів; 

- груша – грушева, східна плодожерка - 0,05 – 0,1 кг/га  - термін 

очікування  30 днів; 

- горох – горохова зернівка - 0,04 – 0,07 кг/га  - термін очікування  30 

днів; 
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- томати – совки, попелиці, цикадки – 0,03 – 0.04 кг/га – термін 

очікування  20 днів; 

- капуста –совки, міль, білани, блішки, попелиці - 0,03 – 0.04 кг/га – 

термін очікування  20 днів. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Історія виникнення синтетичних перитроїдів. Їх недоліки та переваги. 

Механізм пестицидної дії. 

2. Синтетичні перитроїди (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

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

 

 

 


