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Лабораторна робота  № 4 

ІНСЕКТИЦИДИ  РІЗНИХ ХІМІЧНИХ ГРУП 

Мета: Ознайомитись з пестицидами, які належать до різних хімічних груп.  

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

культур.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливі об’єкти.  

Питання для розгляду: 

1. Неонікотіноїди 

2. Похідні бензоїлсечовин 

3. Антраніламіди 

4. Авермектини 

В основу розподілу пестицидів за хімічними групами покладено діючу 

речовину, на основі якої виготовляється препарат. Сучасний асортимент 

хімічних засобів захисту рослин складається з різних сполук, які належать до 

різних хімічних класів. Відсутність достатньої кількості необхідних 

інформаційних джерел не дає можливості глибоко викласти відомості про 

окремо взятий препарат. Тому їх доцільно виділити в одну збірну групу.  

1. Неонікотиноїди 

АКТАРА 25 WG 

Діюча речовина – 240 г/л тіаметоксаму, 250 г/л тіаметоксаму. Виготовляється 

у формі концентрату суспензії та водорозчинних гранул.  

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика. 

Актара 25 WG належить до ІІІ класу токсичності. Високо токсичний для 

бджіл, слаботоксичний для птахів,риб, дощових черв’яків. 

Сумісний у бакових сумішах з більшістю інсектицидів,фунгіцидів і 

гербіцидів. Виключення – препарати з лужною реакцією. Але у кожному 

конкретному змішуванні препарати треба перевіряти на сумісність.  
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Призначення та механізм дії. Інсектицид кишково-контактної та системної 

дії для захисту зернових, гороху, цукрових буряків,  картоплі, овочевих, 

плодових та технічних культур від шкідників( більше 100 шкідників). 

При оприскуванні протягом 30 хвилин  шкідники перестають харчуватись і 

протягом доби гинуть, захисна дія триває до 4-х тижднів. При внесенні актари 

під корінь, захисна дія триває до 2 місяців. За умов грунтового використання  

Актара 25 WG в. г. впливає на рослину як неспецифічний регулятор росту, 

зумовлюючи потужніший розвиток кореневої системи рослини. Таку дію було 

названо «вігор»-ефектом, або ефектом життєвої сили. 

  При дотриманні рекомендацій виробника, можливість виникнення 

резистентності у шкідників відсутня. 

Спектр дії.  Актара 25 WG зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні: 

Грунтове внесення 

- капуста, баклажани, перець солодкий – капустянки, личинки хрущів, 

дротяника, кравчик-головач – 0.6 кг/га - крапельне зрошування; 

- капуста, баклажани, перець солодкий – капустянка, попелиці, дротяники, 

несправжні дротяники – 0,8 кг/га – змочування розсади, експозиція 90-120 хв.; 

- картопля – колорадський жук, дротяники - 0,8 кг/га – внесення в рядки при 

посадці; 

- картопля (приватний сектор)- колорадський жук, дротяники – 6 г на 300 мл 

води на 30 кг картоплі – обробка бульб  

- тютюн – комплекс ґрунтових шкідників – розчин 0,2-0,3 % - полив – норма 

робочої рідини на 1 рослину 50 мл; 

- тютюн – комплекс ґрунтових шкідників – 2 г на 1 л води на 250 рослин - 

змочування розсади, експозиція 90-120 хв.; 

- суниці - капустянки, личинки хрущів, дротяника, кравчик-головач – розчин 

0,25 % - полив – норма робочої рідини на 1 рослину 50 мл. 

Обприскування 
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пшениця озима (в тому числі авіаметодом) – клоп шкідлива черепашка, 

п’явиці, попелиці, трипси – 0,1-0,14 кг/га – кратність обробок 2, термін 

очікування 20; 

- буряки цукрові – звичайний буряковий довгоносик , сірий буряковий 

довгоносик, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідяк, листкова  

бурякова попелиця – 0,08кг/га - кратність обробок 2; 

- яблуня – бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, 

яблуневий трач, плодовий пильщик, попелиці – 0,14 кг/га - кратність обробок 2, 

термін очікування 14; 

- горох – горохова попелиця, гороховий зерноїд – 0,10 кг/га, кратність 

обробок 2, термін очікування 30; 

- картопля – колорадський жук – 0,06-0,08 кг/га, кратність обробок 2, термін 

очікування 20; 

- капуста – попелиці - 0,06-0,08 кг/га, кратність обробок 2, термін 

очікування 14; 

- томати, перець солодкий, баклажани – колорадський жук - 0,06-0,08 

кг/га, кратність обробок 2, термін очікування 14; 

- хміль – попелиці - 0,06-0,08 кг/га, кратність обробок 2, термін 

очікування 14; 

- хміль – люцерновий довгоносик – 0,10 кг/га, кратність обробок 2, термін 

очікування 14; 

 

МОСПІЛАН, р. п. 

Діюча речовина – ацетаміпрід 200 г/кг. Виготовляється у формі розчинного 

порошку.  

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика.  

Зберігає високу біологічну ефективність при нормальних та підвищених 

температурах. Не має фітотоксичності. Період захисної дії препарату 14-21 

день. Малотоксичний для теплокровних,  клас небезпеки – 3 Малотоксичний по 

відношенню до запилювачів – бджіл та джмелів, коефіціент небезпеки > 3.  Має 
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високу інсектицидну дію по відношенню до деяких видів ентомофагів. 

Сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються, за винятком лужних. 

Призначення та механізм дії. Системний інсектицид контактно-шлункової 

дії проти представників родини : лускокрилих – Lepidoptera, напівтвердокрилих 

-  Hemiptera, – трипсів, Thysanoptera, твердокрилих – Coleoptera та рівнокрилих 

Homoptera. Препарат характеризується гарною системною та трансламінарною 

дією.    Трансламінарна активність – здатність препарата  поглинатися 

рослиною (проникати до нижньої сторони листка) в результаті чого інсектицид 

здатний контролювати шкідників  як з верхньої, так і з протилежної сторони 

листків. Нанесений на деякі листки Моспілан переміщується на інші листки, які 

виросли після обприскування. Трансламінарна дія забезпечує стійкість до 

змивання дощем. Тому  ефект від застосування препарату проявляється також і 

на необроблених частинах рослин. Шкідники гинуть унаслідок безпосереднього  

контакту з препаратом, а також поїдання оброблених рослин. Інсектицидна дія  

препарату проявляється  шляхом його впливу на нервову систему комах, що 

призводить до загибелі комах  від надмірного нервового збудження і паралічу. 

Залежно від виду комах препарат проявляє токсичну дію на яйця, личинки та 

дорослу форму. 

Спектр дії.  Моспілан зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні: 

- яблуня – яблунева плодожерка ( обприскування в період вегетації по 

відродженню гусені І та ІІ покоління), попелиці, яблунева та мінуючи молі, 

розанна та сітчаста листокрутки, яблуневий пильщик (обприскування в період 

вегетації) –  0,15 – 0,20 кг/га, каліфорнійська щитівка – 0,4 – 0,5 кг/га - 

кратність обробок 2, термін очікування 45 днів; 

- ріпак озимий та ярий – ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці, 

ріпаковий довгоносик, ріпаковий пильщик, ріпаковий клоп, 

прихованохоботники, капустяний стручковий комарик (обприскування в період 

вегетації-перед цвітінням, на початку цвітіння , під час цвітіння, та вкінці 

цвітіння) – 0,10-0,12 кг/га, кратність обробок 2, термін очікування 25 днів; 



 6 

- пшениця озима – личинки клопа шкідливої черепашки, попелиці, 

п’явиці, трипси (обприскування в період вегетації) -0,050-0,075 кг/га, кратність 

обробок 2, термін очікування 25 днів; 

- буряки цукрові – бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски, 

піщаний мідяк, бурякова листкова попелиця (обприскування в період вегетації) 

-0,050-0,075 кг/га, кратність обробок 1, термін очікування 40 днів; 

- соняшник, люцерна, буряки цукрові – саранові (обприскування в період 

вегетації)  - 0,050-0,075 кг/га, кратність обробок 1, термін очікування 40 днів; 

- томати, огірки закритого ґрунту – теплична білокрила, оранжерейна 

попелиця, персикова попелиця, трипси (обприскування в період вегетації)  - 

0,2-0,3 кг/га, кратність обробок 1, термін очікування 3 дня; 

- картопля – колорадський жук – 0,05-0,10 кг/га (обприскування в період 

вегетації),  кратність обробок 1, термін очікування 3 5днів.  

2. Похідні бензоїлсечовини 

МАТЧ 050 ЕC к.е. 

Діюча  речовина  — люфенурон. Виготовляється у формі 5 % к.е. 

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика. 

Вміст діючої речовини 50 г/л  люфенурону. Хімічна група – бензаміди. 

Препаративна форма – концентрат емульсії. Загоряється. Сумісний у бакових 

сумішах з більшістю фунгіцидів, інсектицидів та гербіцидів, за виключенням 

препаратів із лужною реакцією. Однак у кожному конкретному випадку 

препарати слід перевірити на сумісність. Клас токсичності -  ІІІ 

(малотоксичний). 

Призначення та механізм дії. Матч 050 ЕC к.е.-інсектицид – інгібітор 

сінтезу хітину комах, лаврицидно активний за рахунок інгібіювання біосинтезу 

хітіну  перешкоджає формуванню кутикули. Крім того Матч 050 ЕC к.е. має 

потужну овіцидну дію та стерилянтний ефект. Це несистемний регулятор росту 

комах із вираженою кишковою та помірно контактною дією. Ефективний проти 
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комах, резистентних до традиційних інсектицидів. Селективний препарат, який 

має високу ефективність проти лускокрилих, жорсткокрилих та прямокрилих. 

Не токсичний для ссавців, корисної ентомофауни, земляних чеврів. Риб, бджіл. 

Виявляє потужну овіцидну дію. Зменшує кількість обробок інсектицидами. 

Ефективний проти галоутворюючих кліщів, наприклад, протицитрусового, 

бурого, повстяного виноградного (зудень). Тривалий період захисту – 30 днів. 

Не викликае утворення на плодах сітки, яка знижує якість урожаю. 

Спектр дії.  Матч зареєстрований і дозволений для використання в Україні 

на 

- яблуні – плодожерки, листовійки, молі – 1,0 л/га, кратність обробок 3, 

термін очікування 30 днів; 

- винограді – гронова листовійка - 1,0 л/га, максимальна кратність 

обробок 3, термін очікування 30 днів; 

- капуста – білани, капустяна совка, капустяна міль – 0.4 л/га, кратність 

обробок 2, термін очікування 14 днів; 

- томати – совки - 0.4 л/га, кратність обробок 2, термін очікування 14 днів; 

- різнотрав’я, дика рослинність – саранові - 0.15 л/га, кратність обробок 1. 

Рекомендації до застосування. Яблуня, виноград: об”єм води – 1000 л/га. 

Можливе зниження норм витрати на гектар, але використовувати не меньше100 

мл препарату на 100 л води. Капуста, томати: 400 л/га.  

Строки обробки. В індустріальному секторі обов”язково застосовувати 

феромонні пастки для визначення точних строків обробки та їхньої 

необхідності. Для індустріального сектора пастки постачаються разом із 

препаратом (з розрахунку 1 пастка на 5 га). Для господарств які не 

застосовують феромонні пастки, термін обробки встановлюється за сумою 

ефективних температур. Термін застосування препарату – початок відкладання 

яєць – відродження личинок. 

 

 



 8 

3. Антраніламіди 

КОРАГЕН 20 к.с. 

Діюча речовина – хлорантраніліпрол -200 г/л. Препаративна форма – 

концентрат суспензії на водній основі. 

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика.   

 Кораген сумісний із більшістю загальновживаних засобів захисту рослин. 

Препарат характеризується  трансламінарним проникненням  у  рослину, після 

обробки протягом 28 діб потрапляє у молоді листки картоплі.  Стійкий до 

змивання. Препарат має високі показники безпечності для корисних комах та 

комах-запилювачів (бджоли, джмелі, хижі кліщі). Завдяки високій селективній 

дії на ріанидин - рецептори, Кораген є низькотоксичним  для людини, ссавців, 

птахів та риб. Ці характеристики забезпечують високий ступінь захисту для 

працівників та безпеку для довкілля. 

Призначення та механізм дії   Кораген – інсектицид нового покоління , 

високоефективний проти широкого спектра шкідників: лускокрилих – 

Lepidoptera (плодожерки, молі, листокрутки), твердокрилих – Coleoptera 

(колорадський жук). Основна дія препарату відбувається при потраплянні 

Корагену до шлунку комах, а також через кутикулу (контактна дія). Кораген  

активує рианідинрецепторні гени, які відіграють ключову роль  в скорочуванні 

м’язів. Після прийому Корагену активізується виведення  внутрішніх запасів 

кальцію з м’язів шкідника. Не контрольоване виділення іонів кальцію різко 

зменшує його запаси в організмі. Внаслідок цього шкідник втрачає здатність 

скорочувати м’язи і миттєво настає параліч, призупиняється харчування, 

личинки гинуть протягом 24-72 годин. Кораген має овіцидну та ларвіцидну дії. 

Спектр дії.  Кораген зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні на: 

- картоплі – колорадський жук – 0,5-0,6 л/га, кратність обробок 2, термін 

очікування 20 днів; 
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- яблуня – яблунева плодожерка, листомінуючи молі, каліфорнійська 

щитівка -  0,150-0,175 л/га, кратність обробок 2, термін очікування 20 днів; 

- томати – колорадський жук – 0,2 л/га, кратність обробок 2, термін 

очікування 15 днів; 

- кукурудза – кукурудзяний метелик – 0,15 л/га, кратність обробок 1, 

термін очікування 20 днів; 

 

4. Авермектини 

 

Проклейм 

Діюча речовина-50г/кг емамектину бензоату.  Препаративна форма-

водорозчинні гранули. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика.  

Клас токсичності-класифікація ВООЗ:III 

Трансламінарний інсектицид природного походження при проникненні 

всередину рослинних тканин утворює резервуари,які містять емамектин 

бензоат. Завдяки цьому ефективність препарату не залежить від високих 

температур і дощу та забезпечує захист рослин від пошкоджень до 15 діб. 

Призначення препарату. 

Знищує всіх лускокрилих шкідників. 

Починає діяти з фази яйця. 

Короткий термін очикування (до7 днів) 

Ефективність не залежить від погодних умов. 

Рекомендована норма робочого розчину: 400-800л/га для овочевих 

культур,800-1200л/га для плодових,600-800л/га виноградники. 

Спектр дії. 

Проклейм  зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

яблуні проти плодожерки та листовійки-0,4-0,5кг/га, винограді проти гронової 

листовійки-0,3-0,4кг/га, на капусті проти совок, молі, біланів-0,2-0,3кг/га, на 

томатах проти совок-0,3-0,4кг/га. 
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Питання для самоконтролю 

1. Неонікотіноїди (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення 

та механізм дії, спектр дії, норми внесення). 

2. Похідні бензоїлсечовин (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

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

3.Антраніламіди (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та 

механізм дії, спектр дії, норми внесення)  

4. Авермектини   ( діюча речовина, фізикохімічні властивості, призначення та 

механізм дії, спектр дії, норми внесення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


