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Лабораторна робота  № 5 

КОМБІНОВАНІ  ІНСЕКТИЦИДИ 

 

Мета: Ознайомитись з  комбінованими інсектицидами. 

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

культур.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливі об’єкти.  

Питання для розгляду: 

1. Фосфорорганічні сполуки, піретроїди 

2. Хлорнікотиніли. 

3. Неонікотіноїди, піретроїди. 

4. Неонікотиноїди,антраніламіди. 

5. Хлорникотиніли, піретроїди. 

 

 

1.Фосфорорганічні сполуки, піретроїди 

 

НУРЕЛ Д 

Комбінований препарат, до складу якого входять дві діючі речовини — 

циперметрин, 50 г/л + хлорпірифос, 500г/л. Виготовляється у формі 55 % к.е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика.  Нурел Д сумісний з більшістю інсектицидів, фунгіцидів і 

регуляторами росту за винятком препаратів з лужною реакцією. Не сумисний з 

препаратами які містять мідь. В кожному окремому випадку препарати 

перевіряти на сумісність. При дотриманні регламентів застосування не виявляє 

фітотоксичності. 

Препарат для теплокровних — середньотоксичний (III клас). 

Високотоксичний для бджіл та інших корисних комах( І клас). Заборонено 
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використовувати препарат у санітарній зоні рибних водоймищ. Гарантований 

строк придатності при дотриманні правил зберігання —два роки з часу 

виготовлення. 

Призначення та механізм дії. Нурел Д —  інсектоакарицид контактної, 

шлункової, фумігантної і репелентної дії, для знищення комплексу відкрито 

живучих сисних і гризучих комах, високоефективний інсектицид для обробки 

складських приміщень. Діє на дорослих та личинок на всіх стадіях розвитку. 

Знищує кліщів, на яких не діють фосфороорганічні інсектициди. Ефективну 

локальну дію проявляє тільки потрапляючи всередину. 

Заснований на синергістичній взаємодії діючих речовин 2-х хімічних 

класів: фосфорорганічного і піретроїдного. 

Дуже швидко поглинається рослинами. Якщо через 2 години пройшов 

дощ, то він не знижує ефективність препарату. Високоефективний у широкому 

діапазоні температур, тому його застосовують у різноманітних кліматичних 

зонах. Препарату  невластива системна дія , він не рухається по  рослині. 

Спектр дії. Нурел Д зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні на: 

- пшениці /озимій пшениці – п’явиці, хлібна жужелиця / клоп шкідлива 

черепашка, хлібні жуки, злакова попелиця – 0,75-1,0 л/га, кратність обробок 1, 

термін очікування 30 /20 днів; 

- ячмені - п’явиці, хлібна жужелиця -0,50-0,75 л/га, кратність обробок 1, 

термін очікування 30 днів; 

-  цукрових буряках – звичайний та сірий бурякові довгоносики, 

щитоноски – 0,8 л/га, кратність обробок 1, термін очікування 40 днів; 

- Яблуні – плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці – 1,0-1,5 л/га, 

кратність обробок 2, термін очікування 40 днів; 

- Гірчиця – хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботник 

– 0,5-0,6 л/га, кратність обробок 2, термін очікування 30 днів; 

- Ріпак озимий та ярий – прихованохоботники -  0,5-0,6 л/га, кратність 

обробок 2, термін очікування 30 днів. 
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2. Хлорнікотиніли. 

 

ПРОТЕУС 110 ОD. 

Діюча речовина – тіаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин 10 г/л. 

Препаративна форма – олійна дисперсія.  

Призначення та механізм дії. Протеус – системно-контактний 

комбінований інсектицид, який містить дві діючи речовини з різними 

механізмами дії. Препарат має унікальну препаративну форму – олійну 

дисперсію. Сполучення двох діючих речовин з різними механізмами дії та 

препаративної форми – олійної дисперсії – дозволяє контролювати широкий 

спектр шкідників, забеспечує нокдаун-ефект, довготривалу дію і виключає 

виникнення стійкості до препарату. 

Препарат візуально розшаровується. Це зумовлено ущільненям 

вищезгаданої структури під впливом сил тяжіння. При цьому сама структура 

повністю зберігається, утримуючи діючу речовину від утворення осаду. Для 

відновлення однорідності препарат достатньо лише кілька разів збовтати перед 

приготуванням робочого розчину. 

Під час оприскування краплі олії, що містять діючу речовину, рівномірно 

розподіляються у воді. Після потрапляння на листя вода випаровується, і на 

поверхні залишається олійна плівка з діючою речовиною. Саме це забезпечує 

міцне утримання препарату на листі, стійкість до змивання дощем і полегшення 

проникнення в тканини листя системного компоненту препарату. 

Спектр дії. Застосовується на: 

- цукрових буряках - бурякові довгоносики, бурякова блішка, попелиці 

0,75-1,0 л/га, кратність обробок 2, термін очікування 20; 

- томатах - совки, комплекс сисних шкідників – 0,75 л/га, кратність 

обробок 2, термін очікування 20; 

-  озимій пшениці та яра - хлібний турун, клоп-черепашка, попелиці, 

трипси – 0,5-0,75 л/га, кратність обробок – 2, термін очікування 20; 
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- Ріпак озимий та ярий – прихованохоботники, ріпаковий квітко їд, 

попелиці - 0,5-0,75 л/га, кратність обробок – 2, термін очікування 20; 

- Картопля – личинки підгризаючих совок, клопи, попелиці, трипси - 

0,5-0,75 л/га, кратність обробок – 1, термін очікування 20; 

- Томати - личинки підгризаючих совок - 0,5-0,75 л/га, кратність 

обробок -  1, термін очікування 20; 

 

3. Неонікотіноїди, піретроїди 

 

ЕНЖІО 247 SC к.с. 

Вміст діючої речовини 141г/л тіаметоксам, 106 г/л лямбда-цигалотрин. 

Препаративна форма - концентрат суспензії.  

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика. 

Комбінований інсектицид (неонікотіноїди, піретроїди). Не загоряється. 

Сумісний у бакових сумішах з більшістю препаратів. Однак у кожному 

конкретному випадку препарати треба перевіряти на сумісність. Клас 

токсичності ІІІ (малотоксичний). Зберігається при температурі від 0 до 35
0
С 4 

роки від дня виготовлення в нерозкритій заводській упаковці (5 л). 

Завдяки поєднанню двох різних діючих речовин інсектицид ЕНЖІО 

характерізується універсальністью дії на шкідників та запобігає розвитку 

резистентності. 

Призначення та механізм дії.  

Лямбда-цигалотрин - діюча речовина контактного механізму дії. 

Речовина швидко проникає в шкідника крізь кутикулу, тим самим стимулює 

надходження нервових імпульсів по каналах натрію в нервових тканинах 

шкідника. Це призводить до надмірної стимуляції нервової системи та швидкої 

втрати контролю над м’язовою діяльністю. Дезорієнтація та припинення 

харчової діяльності настає через декілька хвилин після потрапляння діючої 

речовини в організм шкідника, після чого настає параліч та загибель.  
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Тіаметоксам - діюча речовина, що належить до другого покоління 

неонікотіноїдів. Тіаметоксам діє на нервові канали шкідників, що відповідають 

за процес харчування. Шкідники припиняють  харчування після контакту з 

тіаметоксамом вже за декілька хвилин. Завдяки високій системності та 

розчинності тіаметоксам швидко проникає в рослину, накопичується в точках 

росту та зберігається тривалий час. Тіаметоксам стійкий до впливу сонячного 

світла. Він може використовуватись в широкому діапазоні температур. Завдяки 

високій розчинності частина препарату, яка потрапила в грунт, може 

всмоктуватись кореневою системою рослини, що забезпечує побічний ефект на 

ґрунтових шкідників. 

Спектр дії. ЕНЖІО 247 SC к.с. зареєстрований і дозволений для 

використання в Україні на: 

- озимій пшениці - клоп-черепашка, трипси, попелиці; 

- цукрових буряках - довгоносик буряковий звичайний та сірий, 

щитоноска, хрестоцвіті блішки, попелиці; 

-  горосі - горохова попелиця, гороховий зерноїд, горохова плодожерка; 

- сорго – попелиці,кукурудзяний стебловий метелик; 

- соняшник – геліхризова попелиця, соняшникова шипоноска; 

- яблуня – сірий брунькоїд, казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, 

яблуневий трач, зелена попелиця; 

- виноград – листкова філоксера, скосар кримський, багатоїдних 

трубкокрут; 

- капуста – хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця,білани; 

- томати, картопля – колорадський жук, попелиці; 

- хміль, саджанці хвойних порід – проти комплекса шкідників; 

- на землях не сільськогосподарського призначення проти саранових.  

Норма витрати препарату 0,18 л/га. Максимальна кількість обробок – 2. 

Тривалість дії препарату до 20 днів.  

- цибуля – цибулева муха - 0,18 л/га, кількість обробок – 2, тривалість 

дії препарату 14 днів.  
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4. Неонікотиноїди, антраніламіди. 

 

ВОЛІАМ ФЛЕКСІ 

Діюча речовина – тіаметоксам 200 г/л + хлорантраніліпрол 100 г/л. 

Препаративна форма концентрат суспензії. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика. 

Сумісний з багатьма пестицидами різної дії, якщо час застосування 

співпадає. В кожному конкретному випадку в разі сумнівів необхідне 

проведення перевірки на фізичну сумісність. Клас токсичності ІІІ 

(малотоксичний). Не подразнює шкіру, не має різкого запаху. Має високу 

трансламінарну та системну дію, завдяки якій стійкий до змивання дощем та 

високих температур. Воліам Флексі 300 к. с. має захисну дію до 30 днів, що дає 

можливість зменшити кількість обробок. 

Призначення та механізм дії. Воліам Флексі 300 к. с. високоефективний 

інсектицид майже проти всіх сільськогосподарських шкідників ( окрім кліщів 

та нематод ) на всіх стадіях їх розвитку та може використовуватись за різних 

погодних умов. До складу препарату входять дві хімічні речовини, з різними 

механізмами дії, що належать до різних хімічних класів - неонікотіноїди 

(тіаметоксам) + антраніламіди (хлорантраніліпрол ). 

Препарат швидко припняє процес харчування, паралізує комах і 

призводить до їх загибелі. Хоча процес харчування припиняється миттєво, 

загибель комах настає приблизно за 4 дні. Протягом цього часу рослина вже не 

пошкоджується.  

Для запобігання розвитку резистентності не застосовувати на декількох 

поколіннях шкідників поспіль, не чергувати з препаратами з тим же механізмом 

дії. Використовувати Воліам Флексі 300 к.с. або інший препарат з таким самим 

механізмом дії можна не більше 2 разів проти одного покоління шкідника на 

певній культурі. Потрібно уникати використання норм препарату менших ніж 

ті, що є зареєстровані, як під час використання в бакових сумішах, так і окремо. 
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За можливістю використовуйте препарат у найбільш вразливі періоди розвитку 

шкідника. Оптимальні години для проведення захисних робіт з 6 по 9 

годину ранку або з 7 по 9 годину вечора в безвітряну суху погоду при 

температурі не вище +25°С.+25°С. 

Спектр дії. Воліам Флексі 300 к. с. зареєстрований і дозволений для 

використання в Україні на: 

- виноградниках – гронова листовійка, скосар кримський 

(обприскування в період вегетації) – 0,3 – 0,4 л/га, кратність обробок 2, строк 

очікування 35 днів; 

- томатах – листогризучі совки, колорадський жук, тютюновий трипс, 

картопляна міль, картопляна совка (обприскування в період вегетації) – 0,3 – 

0,4 л/га, кратність обробок 2, строк очікування 14 днів; 

- капусті – капустяний листоїд, капустяна попелиця, капустяні клопи, 

капустяні блішки, стебловий прихованохоботник, капустяна літня муха, 

насіннєвий прихованохоботник, білан капустяний, капустяна міль, ріпаковий 

пильщик, листогризучі совки (обприскування в період вегетації) – 0,3 – 0,4 л/га, 

кратність обробок 2, строк очікування 20 днів. 

5. Хлорникотиніли, піретроїди. 

 

Коннект 

Діюча речовина-імідоклоприд-100г/л, бетак-цифлутрин-12,5г/л. 

Препаративна  форма: концентрат суспензії 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика 

Коннект- препарат, який містить діючу речовину імідоклоприд  з хімічного 

класу хлорнікотинілів з системним механізмом дії та бета-цифлутрин з 

хімічного класу піретроїдів з контактно-кишковим механізмом дії. Захист 

зернових культур часто ускладнюється завдяки погодним умовам( високі 

температури) і прихованому способу життя деяких шкідників. Це робить 
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використання піретроїдних контактних препаратів недостатньо ефективним і 

змушує робити бакові суміші з системними препаратами. Коннект позбавляє 

необхідності готувати бакову суміш, оскільки містить водночас контактний і 

системний компоненти. Наявність бета-цифлутрину гарантує міцний  ефект. 

Системність імідоклоприду забезпечує тривалий період захисної дії. 

Призначення та механізм дії. 

Обидві діючи речовини порушують нормальне утворення та проходження 

нервових імпульсів, але шляхом дії на різні процеси. Тому, крім   надійного 

ефекту, що викликає у комах судоми та швидку загибель, Коннект запобігає 

виникненню стійкості у шкідників. Препарат діє як під час безпосереднього 

контакту з шкідниками-контактна дія, так і шляхом поїдання ними оброблених 

рослин-кишкова дія. 

Спектр дії 

Коннект зареєстрований та дозволений до використання в Україні на 

пшениці озимій, ячмені ярому проти клопів, цикад, попелиці, трипсів, п явиці-

0,4-0,5л/га; на сої проти клопів-0,4-0,5л/га; цукрових буряках проти 

довгоносиків, блішок, щитоноски, попелиць-0,5-0,6л/га; на горосі проти 

довгоносиків, попелиці, плодожерки, зернівки; на ріпакові проти хрестоцвітих 

блішок, ріпакового пильщика, ріпакового квітко їда, прихованохоботника; на 

цибулі проти трипсів; на кукурудзі проти довгоносиків, мідяків, попелиць-0,4-

0,5л/га 

 

Питання для самоконтролю 

1. Фосфорорганічні сполуки, піретроїди (діюча речовина, фізико-хімічні 

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

2. Хлорнікотиніли. (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та 

механізм дії, спектр дії, норми внесення). 

3. Неонікотіноїди, піретроїди. (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення). 
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4.  Неонікотиноїди,антраніламіди. (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

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

5.  Хлорникотиніли, піретроїди. (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

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

 

СПЕЦИФІЧНІ   АКАРИЦИДИ 

 

Мета: Ознайомитись з специфічними акарицидами. 

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

культур.  

Знати: механізм дії акарицидів на шкідливі об’єкти.  

Питання для розгляду: 

1. Піразоли 

2. Фениксипіразоли 

3. Пірідазіни 

4.Диазини 

5.Кетоеноли 

 

 

1. Піразоли 

МАСАЇ 

Діюча речовина – тебуфенпірад 200г/кг. Препаративна форма – змочуваний 

порошок (з.п.). 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика. 

Масай належить до хімічного класу – приазоли. Відрізняється високою 

вибірковою дією, не діє на хижих кліщів. Можливе застосування в період 

цвітіння (безпечний для бджіл, не впливає на корисних комах). Препарат 
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ефективний в широкому температурному діапазоні. Має швидку стартову 

(початкову) акарицидну дію та подовжену захисну дію. Сумісний у бакових 

сумішах з більшістю фунгіцидів та інсектицидів.  

Призначення та механізм дії. Масаї – інсектоакарицид контактно-

шлункової дії з трансламінарними властивостями (діюча речовина потрапляє 

до рослини з обробленого боку листка через внутрішні тканини до 

необробленої частини, забезпечуючи таким чином захист обох частин листка). 

Препарат діє на всі рухомі стадії розвитку кліщів (личинки, дорослі особини) 

та володіє сильно вираженою овіцидною дією (літня яйцекладка). 

Масаї високоефективний в боротьбі з основними видами рослиноїдних 

кліщів (глодовий, туркестанський павутинний, червоний плодовий, бурий 

плодовий) які пошкоджують насадження яблуні і винограду. А також має 

додаткову дію на трипсів, попелиць, листоблішок, білокрилу. Завдяки 

специфічному механізму дії (діюча речовина інгібує транспорт електронів в 

мітохондріях кліщів) уражує павутинних кліщів, які набули стійкості до 

багатьох звичайних акарицидів. 

Спектр дії. Масаї зареєстрований і дозволений для використання в Україні 

на яблуні та виноградниках. Норма витрати препарату – 0,4-0,6 кг/га. 

Кратність обробок 2. Строк очікування 30днів. 

 

2. Фениксипіразоли 

ОРТУС. 

Діюча речовина — фенпіроксимат. Виготовляється у формі 5 % ( 

концентрат суспензії) к.с. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна арактеристика. 

Для теплокровних фенпіроксимат малотоксичний ( IV ). Відсутній негативний 

вплив  на ентомофагів, хижих кліщів, корисних комах, бджіл. Стійкий до 

несприятливих факторів оточуючого середовища (висока температура, 

сонячна інсоляція, оадки). Сумісний з більшістю засобів захисту рослин, 

регуляторами росту, удобренями. Відсутня фітотоксичність до рослин. 
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Призначення та механізм дії. Ортус — специфічний акарицид контактної 

дії. Використовується для знищення рослиноїдних кліщів. Препарат викликає 

миттєвий параліч всіх рухомих стадій кліщів, різко зменшує яйцекладку. 

Механізм дії – швидкий параліч, зупинка процесів життєдіяльності, 

порушення ліньки та метаморфози. Препарат діє на всі стадії розвитку кліщів  

та має овіцидну дію. Ортус має подовжену дію, тому достатньо однієї обробки 

за сезон. 

Спектр дії.Ортус зареєстрований і дозволений для використання в Україні 

на  яблуні (0,5-0,75 кг/га), винограді (0,6-0,9 кг/га), хмелі (1,7- 2,1 кг/га). 

Максимальна кратність обробок — одна. Строк очікування 30днів. 

 

3. Піразини 

САНМАЙТ. 

Діюча речовина — піридабен, 200 г/кг. Виготовляється у формі 20 % з.п. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика. 

Для теплокровних тварин піридабен — малотоксичний, середньотоксичний 

для бджіл. Не допускається потрапляння препарату  у водойми. Сумисний з 

багатьма пестицидами і регуляторами росту окрім тих що мають лужну 

реакцію. Не чутливий до температурних коливань. 

Призначення та механізм дії. Санмайт — акарицид контактної дії. Для 

досягнення максимального ефекту має велике значення рівномірність 

нанесення препарату на поверхню рослини при обприскуванні. 

Використовується для знищення рослиноїдних кліщів на всіх стадіях їх 

розвитку. Санмайт починає діяти через 15 хвилин після нанесення і захисна 

дія триває 5-6 тижнів. Для запобігання резистентності його можна 

використовувати не частіше одного разу за рік. 

Спектр дії. Санмайт зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні лише на яблуні. Норма витрати препарату — 0,5 — 0,9 кг/га. Строк 

останньої обробки 20 діб до збирання врожаю. Максимальна кратність 

обробок — одна. Обприскування в період вегетації. 
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4. Диазини 

ТАУРУС. 

Діюча речовина — піридабен, 200 г/кг. Препаративна форма – 

змочувальний порошок. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна характеристика.  

 

Токсикологічна характеристика - ІІІ клас (помірнотоксичні). Ефективность 

не залежить від температурних умов. Не викликає фітотоксичності.  

Призначення та механізм дії.  Високоефективний акарицид для боротьби 

із усіма рослиноїдними кліщами. Контролює кліщів на всіх стадіях розвитку: 

яйця, личинка, німфа, імаго. Викликає параліч. 

Спектр дії. Таурус зареєстрований і дозволений для використання в Україні 

на яблуні та винограді. Норма витрати препарата – 0,5-0,9л/га. . Норма витрати 

робочої рідини 8000-1500 л/га. Максимальна кратність обробок — одна. 

Обприскування в період вегетації. 

 

5. Кетоеноли 

Енвідор 

Діюча речовина-спіродиклофен, 240г/л 

Фізхико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика. Енвідор належить до нового хімічного класу кетоенолів. 

Завдяки новому механізму дії – блокування синтезу ліпідів-Енвідор не 

викликає у шкідників перехресної стійкості з жодним традеційним 

акарицидом. 

Призначення  та механізм дії.   Енвідор є ефективним завдяки контактній 

дії проти всіх стадій розвитку рослинноїдних кліщив: яйцяя. личинки, 

протонімфи, дейтонімфи, а також проти дорослих самиць. Самці не завдають 

культурі шкоди і зберігаються як харчові об єкти для хижих кліщив. 
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Найдоцільнішим   терміном обробки проти кліщив слід вважати раннє 

застосування, коли рівень популяції низький, що дає змогу зекономити на 

подальших обробках, його можна використовувати також під час спалаху 

чисельності кліщив. 

Спектр дії.  Енвідор застосовується на яблуні та груші проти червоних 

плодових кліщив, бурих плодових кліщив, глодових кліщив. Супктня дія – 

грушевий галовий кліщ, мідяниця, щитівки ( фаза бродяжок) -0,4-0,6л/га.; на 

винограді – червоний плодовий кліщ, павутинний кліщ виноградний зудень.-

0,4л/га; на сої-павутинний кліщ-0,4-0,5л/га. 

 При обробці сої необхідно використовувати оприскувач з напорним 

рукавом, що створює турбулентні потоки та розпилювачи, що забеспечують 

кращий розподіл краплин робочої рідини для покриття нижньої поверхні  

листка, де при наявності розміщується павутинний кліщ 

 

Питання для самоконтролю 

1 Піразоли  (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та 

механізм дії, спектр дії, норми внесення). 

2. Фениксипіразоли (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

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

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

механізм дії, спектр дії, норми внесення). 

4.Диазини ( діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та 

механізм дії, спектр дії, норми внесення). 

5 Кетоеноли  діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та 

механізм дії, спектр дії, норми внесення). 

 

 


