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Лабораторна робота  № 6 

РОДЕНТИЦИДИ 

Мета: Ознайомитись з загальною характеристикою родентицидів, які 

використовуються для знищення шкідливих гризунів. 

Завдання: Вивчити основні препарати дозволені в Україні для знищення 

шкідливих гризунів.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливих гризунів. Їх недоліки і переваги. 

Питання для розгляду: 

1.Загальна характеристика родентицидів. 

2.Антикоагулянти крові. 

3. Санітарні правила та вимоги при виготовленні і  застосуванні отруєних 

принад. 

 

1.Загальна характеристика родентицідів. 

Родентициди (зооциди) (від франц. rat — пацюк і лат. caedo — убиваю; від 

грец. zoon — тварина, жива стать і лат. сedo — убиваю) — хімічні сполуки, що 

використовуються для знищення шкідливих гризунів. 

Найбільше економічне значення має боротьба з пацюками, мишами, 

ховрахами та іншими гризунами, які завдають значної шкоди 

сільськогосподарським культурам і запасам продукції протягом усього року. 

Високорозвинена нервова система робить їх поведінку цілеспрямованою, а 

значна рухливість визначає певну незалежність від умов навколишнього 

середовища. Ведення сільського господарства змінило характер життя гризунів і 

забезпечило їх достатньою кількістю корму. 

У складських приміщеннях, трюмах суден пацюків і мишей можна знищити за 

допомогою фумігації з використанням відповідних препаратів. На фермах та у 

помешканнях їх знищують за допомогою отруєних принад. 

Більшість препаратів, які використовуються для знищення пацюків і мишей  

високотоксичні для інших теплокровних тварин і людини. 
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Першим синтетичним органічним родентицидом була нафтилтіосечовина 

(анту, або крисид). У 50-х роках XX ст. було винайдено тициди — 

антикоагулянти крові. До цієї групи належали зоокумарин, неозорокес, ратиндан 

та інші. Протягом тривалого часу в Україні використовувалися варфарин, 

гліфтор, дифенакум, бродифенакум, раток, ціанплав, білий миш'як (арсен) та ін. 

 

Ідеальний родентицид має бути для гризунів приємним на смак і запах, не 

викликати у них ніякої підозри і пересторог, якщо для поглинання летальної дози 

необхідне повторне поїдання принади. 

Із санітарно-гігієнічного погляду бажано викликати у гризуна бажання 

покинути приміщення до настання летального моменту. Токсична дія 

ротентициду має бути не дуже швидкою, щоб симптоми отруєння не виникли у 

гризунів до поглинання летальної дози. Він має бути менш токсичним для 

домашніх тварин, особливо для котів і собак, які можуть з'їсти мертвих гризунів. 

Сьогодні жоден із сучасних родентицидів не відповідає цим вимогам, тому 

необхідно враховувати не тільки механізм їх дії, а й біологічні особливості 

гризунів. 

Всі синтетичні родентициди об'єднані у дві групи, кожна з яких 

характеризується специфікою і механізмом дії препаратів на тварин. Це 

препарати гострої і хронічної дії (антикоагулянти).  

Препарати гострої дії характеризуються відносно швидким розвитком 

патологічного процесу в організмі при потраплянні до нього разової дози 

препарату. Перші симптоми отруєння можуть виявлятися вже через кілька годин 

після поглинання отруєної принади. Часто з швидким розвитком патологічного 

процесу у гризунів може виявлятися настороженість і небажання повторного 

поїдання принади. До деяких швидкодіючих родентицидів у гризунів формується 

резистентність, у зв'язку з чим препарат стає малоефективним у знищенні тих чи 

інших їх видів. 

Родентициди хронічної дії характеризуються тривалим (латентним, 

прихованим) патологічним процесом, уповільненим розвитком отруєння при 
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регулярному поїданні принад, виготовлених на основі препаратів цієї групи. 

Діюча речовина таких препаратів кумулюється в організмі тварин і поступово, 

досягаючи летальної дози, спричинює їх загибель. При одноразовому введенні в 

організм, навіть у значних кількостях, препарати цієї групи не виявляють 

патологічного ефекту, тим більше смертності. 

Через тривалий латентний період ці препарати не викликають настороженості 

у гризунів і тому принади поїдаються декілька разів, майже до повного 

відмирання особин. Біологічна ефективність боротьби з гризунами визначається 

не тільки токсичністю родентицидного препарату, а й багатьма іншими умовами, 

які тісно пов'язані з біологічними особливостями розвитку гризунів. 

Всі родентициди є препаратами кишкової дії. Механізм токсичного впливу 

препаратів цієї групи різний і визначається діючими речовинами, на основі яких 

вони виготовлені. 

Для знищення мишей у приміщеннях принади бажано виготовляти із різних 

зернових продуктів із додаванням до них прилипача, 2 - 3 % соняшникової олії. 

Доцільно застосовувати препарати, виготовлені на основі кумарину, через те що 

миші, які мешкають у приміщеннях, є більш стійкими до антикоагулянтів. Така 

принада приваблює мишей смаковими якостями, проста у виготовленні, зберігає 

тривалий час пестицидну токсичність і без застережень поїдається ними. Для 

ймовірнішого знаходження гризунами отруєних принад їх необхідно розкладати 

в багатьох місцях приміщення. Місця розкладання принад мають бути 

постійними, щоб гризуни звикли до них і регулярно їх відвідували. 

При заселенні овочевих приміщень сірими пацюками (вологолюбні) принади 

необхідно виготовляти із свіжорозпареної пшеничної каші з додаванням 2 — 3 % 

риб'ячого жиру або соняшникової олії і відповідного родентициду. Місця 

розкладання вибирають так, як і при боротьбі з мишами. 

Протягом року отруєні принади використовуються двічі: восени, після 

завантаження приміщень продуктами харчування і закінчення міграції гризунів з 

відкритих місць, і навесні, до початку розмноження і розселення гризунів. Вибір 
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продуктів для виготовлення принад визначається залежно від видового складу 

гризунів, виду продукції, пори року. 

У літню пору як принада використовуються овочеві та гарбузові культури або 

водяні принади. У зимовий період у неопалюваних приміщеннях перевагу 

віддають принадам, що мають незначний вміст вологи і не замерзають. Хлібні 

принади можна використовувати протягом цілого року. Препарати додаються до 

принад після того, як принаджувальний продукт буде повністю підготовлений до 

застосування. До принад, які виготовляються на основі кумаринових 

родентицидів, соняшникова олія не додається, тому що наявний в олії та 

зелених рослинах вітамін К сприяє розкладанню кумаринових речовин на 

нетоксичні сполуки. 

У свійських тварин (свині, собаки) при найменшому подразненні хімічними 

речовинами, які потрапляють у шлунок, починається блювання, у зв'язку з чим 

вони разом з їжею викидаються з органів травлення і тварини не отруюються. 

Тривале збереження отруєної їжі в передшлунку жуйних тварин спричинює 

зниження токсичної дії хімічних речовин або вони повністю її втрачають. У 

пацюків і мишей блювальний акт відсутній. 

 

2. Антикоагулянти крові 

Препарати, які входять до складу цієї групи, виготовляються із сполук 

кумарину та індандіону. Вперше вони були створені і впроваджені в США. 

Механізм токсичної дії цих речовин полягає в потраплянні їх з отруєними 

принадами в організм гризунів, де вони інгібують утворення протромбіну, який 

спричинює згортання крові. Одночасно уражуються кровоносні судини тварин, а 

отруєні особини гинуть від внутрішнього кров'яного виливу, виходячи з 

приміщення у пошуках води. 

Захисні реакції у тварин не формуються. Родентициди антикоагулянтної дії 

спричинюють типові хронічні отруєння. Токсична дія на гризунів сильніше 

виявляється при надходженні в організм малих кількостей (доз) протягом 

тривалого часу, але одноразове поглинання отруєних принад навіть з високою 
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дозою препарату не спричинює їх смертність. Препарати цієї групи не придатні 

для використання в польових умовах. Токсична дія антикоагулянтних препаратів 

інгібується вітаміном К, що міститься в зелених рослинах, якими живляться 

гризуни в літній період. 

 

БРОДІФАКУМ 

Бродіфакум 0,25% .В'язка прозора рідина червоного або синього кольору. 

Колір засобу визначається наявністю барвника.  

Склад 100 мл препарату містить діючу речовину (м): бродіфакум 0,25; 

Допоміжні речовини: денатоніум бензоат (Бітрекс ®) - 0,2; барвник харчовий 

- 0,15; триэтиленгликоль до - 100 мл 

Фармакологічні властивості. Бродіфакум - отрута антикоагулянтної дії 

нового покоління, при потраплянні в організм гризунів порушує утворення 

вітаміну К1, за участю якого виробляються білки протромбінового 

комплексу. Поїдаючи отруєну приманку, гризуни отримують смертельну 

дозу препарату протягом 1-2-х днів. Через добу після вживання летальної 

дози бродифакуму рівень згортання крові у гризунів різко сповільнюється, і 

підвищення проникності судин викликає загибель організму від кровотечі. 

Загибель гризунів настає через 3-7 діб.  

За параметрами гострої токсичності класифікації токсичності і небезпеки 

родентицидів бродіфакум при введенні у шлунок щурів відноситься до III 

класу (помірно небезпечні речовини), при нанесенні на шкіру щурів - до IV 

класу (малонебезпечні речовини).  

До складу препарату входить також Бітрекс ® (гіркий компонент), що 

оберігає приманки на основі Бродифакуму 0,25% від поїдання птахами і 

знижує небезпеку випадкового отруєння нецільових видів тварин. 
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Застосування Засіб призначений для приготування і застосування 

професійним контингентом отруєних приманок для знищення щурів і мишей 

в практиці дератизації на об'єктах різних категорій. Дозування Отруєну 

приманку готують шляхом змішування кошти бродіфакум 0,25% з 

доброякісними харчовими продуктами (очищене зерно, крупа, гранульований 

комбікорм тощо) у співвідношенні 20 г концентрату на 1 кг готової 

приманки.  

Для підвищення привабливості для гризунів рекомендується 

використовувати додаткові харчові атрактанти - рослинна нерафінована олія 

(3%) або цукор (3-10% у складі приманки). Приманку розміщують у 

попередньо виявлених місцях проживання гризунів: уздовж стін, 

перегородок, біля нір, розкладаючи в сухих місцях під укриттями з 

використанням пристосованих ємностей (ящики для приманок, дренажні 

труби, лотки, коробки) або спеціальних контейнерів. Принаду розкладають 

по 50-100 г для щурів або по 10-25 г для мишей. Відстань між точками 

розкладки приманки становить 2-15 м, в залежності від чисельності гризунів. 

Порції приманок для мишей розкладають частіше, ніж для щурів. 

Розкладену приманку оглядають через 1-2 дні після розкладки, а потім з 

інтервалом в 1 тиждень. 

Протипоказання. При використанні препарату в місцях зберігання 

кормів для тварин та продуктів харчування. Застереження При проведенні 

планової дератизації на території не допускати присутності домашніх тварин, 

сторонніх осіб, особливо дітей. Розкладати препарат мають право відповідні 

спеціалісти або інші особи, які пройшли інструктаж по роботі з даними 

ядохимикатом. Всі роботи з препаратом проводити у спецодязі, розкладати 

приманки із засобом за допомогою гумових рукавичок, пінцетів, пластикових 

ложок. Не допускати потрапляння препарату на шкіру, слизові оболонки, 
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всередину. У разі забруднення шкіри препаратом ретельно промити це місце 

водою з милом, при попаданні препарату в шлунок - звернутися до лікаря. 

Залишки залишків препарату, тару, трупи гризунів утилізують відповідно 

до діючих інструкцій з дератизації. Форма випуску Герметично закриті 

каністри об'ємом 1 і 5 л. Зберігання Зберігати в місцях, недоступних для 

дітей і домашніх тварин, окремо від харчових продуктів, кормів і лікарських 

засобів, у тарі з етикеткою при температурі від -20 ° С до +40 ° С. Термін 

зберігання: 2 роки з дати виготовлення. 

 

РАТИНДАН. 

Діюча речовина — дифенацин. Виготовляється у формі 0,5 % п. Препарат не 

має смаку і запаху, у воді не розчиняється, добре розчиняється в органічних 

розчинниках. Температура плавлення — 146 - 147 °С. Має сильно виражені 

кумулятивні властивості. Гарантований строк придатності при дотриманні правил 

зберігання — до двох років з часу виготовлення. Порівняно з принадами на 

основі кумаринових діючих речовин він менш токсичний для свиней, одноразова 

доза 20 мг/кг не спричинює зовнішніх ознак отруєння. Кури легко переносять 

дозу 900 мг/кг. Найбільш чутливими до ратиндану є собаки і коти. При 

виготовленні принад не додається соняшникова олія та зелені рослини. Як 

антиотруйні речовини використовується вітамін К і препарати на його основі. 

Технологія приготування отруєних принад і їх використання. Як принади 

використовують залишки хліба, висівки, борошно і різні види каш з додаванням 

5 % препарату. Принади дозволено використовувати у сховищах, коморах, 

житлових приміщеннях, тваринницьких фермах, кормоцехах, закритому ґрунті, 

господарських будівлях. 

Отруєні принади розміщують у місцях найбільшої активності гризунів, з 

мінімальною відстанню між місцями розкладання принад 2 м, а порції 

поповнюють у міру їх з’їдання протягом 20-30 діб. Смертність настає після 

систематичного з’їдання отруєних принад через 5-10 діб. Якщо протягом 10 років 
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використовувалися антикоагулянтні препарати, дозу ратиндану підвищують до 8 

%. Препарат токсичний тільки для мишей. Отруєні принади доцільно 

застосовувати з листопада до квітня, коли умови існування для мишей є 

несприятливими і в продуктах живлення мінімальний вміст вітаміну К. 

У літній спекотний період ратиндан можна використовувати для виготовлення 

водяних принад. Для цього в невисокі плоскі посудини наливають води (не вище 

5 см) і рівномірно розсівають препарат по поверхні води із розрахунку 3 г на 10 

см
2
. З метою збільшення принаджувальної дії до води додають цукор. 

 

«Смерть гризунам»  родентицидна принада. 

 

Діюча речовина – бромадіолон.  

Застосування. На сільськогосподарських угіддях проти польових мишей, 

пацюків. Принади закладаються у нору в осінньо-зимовий період з послідуючим 

її засипанням. Норма витрати препарату 3 г/нору. У закритихі відкритих 

приміщеннях: непродовольчі склади, теплиці, промислові та 

сільськогосподарські об”єкти, звалища, незабудовані частини населенних 

пунктів, у побуті. Принади розкладають на спеціальних підложках у місцях 

локалізації гризунів. Норма витрати проти мишей 20-25 г на одне місце 

розкладки, проти пацюків 100-150 г на одне місце розкладки. 

 

ІЗОЦИН 

Діюча речовина-ізопропілфенацин.  Масляний концентрат, містить 3г/л 

ізопропілфенацину. 

Механізм дії. 

Потрапляючи в кишковий тракт гризунів, ізопропілфенацин накопичується в 

тілі та блокує в печінці протромбиновий комплекс, що призводить  до 

летального  ісходу. 

Період захисної дії від одного місяця і більше. На більшість гризунів 

препарат діє в період першого тижня. 
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Спектр дії. 

Застосовується на всіх культурах закритого та відкритого грунту проти 

мишоподібних гризунів. Норма витрати 2л/т принади. Готової принади до 

6кг/га залежно від кількості колоній. 

 

ШТОРМ 

Діюча речовина — флокумафен. Препарат представлений у вигляді готових 

воскових брикетів (в. б.) 0,005 %. Їх дозволено використовувати у складах, 

сховищах, погребах, кормоцехах, теплицях, оранжереях. Препарат знищує 

пацюків і мишей. Проти мишей окремі брикети розкладають на відстані близько 2 

м один від одного в місцях активності гризунів, щоб забезпечити недоступність 

для людей і свійських тварин. Брикети поповнюють до трьох разів протягом 20 – 

30 діб. Проти пацюків брикети розкладають по одному в кожну нору та по два-

три брикети на відстані 5 м один від одного в місцях значного заселення. 

Принади поповнюють по  мірі їх з’їдання три-чотири рази з тиждневим 

інтервалом. 

У польових умовах використовується для знищення мишей. Брикети 

розкладають на відстані 10-15 м один від одного та по одному в кожну нору. 

Брикети поповнюють через 7-10 діб до досягнення бажанного ефекту. Гризуни 

гинуть через 3-10 діб. 

 

3. Санітарні правила та вимоги при виготовленні і застосуванні отруєних 

принад 

Готувати і застосовувати отруєні принади дозволяється тільки спеціально 

підготовленим бригадам за приписами та Інструкцією Міністерства аграрної 

політики, погодженими з Міністерством охорони здоров'я України. 

Пестициди, які використовують в отруєних принадах для гризунів, 

високоотруйні для людини і тварин і робота з ними потребує суворого 

дотримання заходів безпеки і норми витрати препарату. 
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Отруєні принади готують у спеціально виділеному приміщенні, обладнаному 

витяжною шафою, із цементною або вкритою керамічною плиткою підлогою або 

на майданчиках із твердим покриттям на відкритому повітрі. 

Поблизу майданчика повинен бути навіс або намет для зберігання засобів 

індивідуального захисту, умивальник і шафа для мила і рушників. Питну воду 

доставляють у спеціальному бачку з краном і кришкою, закритою на замок. 

Готування принад повинно проводитися в спеціальних змішувачах або в 

пристосуваннях, допустимих для виготовлення на місцях. 

Принади зсипають у паперові або поліетиленові мішки з написом. 

При приготуванні і після закінчення робіт всі особи, що мали контакт з 

пестицидами або отруєними принадами, повинні вимити руки й обличчя з милом, 

рот прополоскати чистою водою. 

Отруєні принади розкидають спеціальними наземними машинами й 

апаратурою (РПГ-100, СЕП-100 та ін.). Забороняється застосування фосфіду 

цинку авіаметодом. При розкиданні або розкладанні принад вручну 

використовують дозувальні мірки (ложечки, кухлики тощо). 

Невикористані отруєні принади здають під розписку в основний склад 

пестицидів на зберігання або передають іншому господарству, що проводить 

боротьбу з гризунами. 

Категорично забороняється застосування отруєних принад на території 

дитячих закладів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Характерні особливості родентицидів. 

2. Антикоагулянти крові (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення ) 

3. Санітарні правила та вимоги при виготовленні і застосуванні отруєних 

принад. 

 

 


