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Лабораторна робота  № 7 

ГРУПИ ПЕСТИЦИДІВ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

Мета: Ознайомитись з пестицидами, які поділяються на різні групи за  

призначенням. 

Завдання: Вивчити  препарати,і належать до різних за  призначенням груп і 

дозволені для використання  в Україні для захисту с. г. культур.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливі об’єкти.  

Питання для розгляду: 

1.Фуміганти. Загальна характеристика. 

-Препарати на основі фосфіду алюмінію. 

- Препарати на основі фосфіду магнію. 

- Препарати різних хімічних груп. 

2. Санітарні правила та вимоги при застосуванні фумігантів 

3 .Нематоциди 

4.Лімациди 

1. Фуміганти. Загальна характеристика.  

Фуміганти (від лат. Fumigantis — окурюючий, димлячий) — хімічні 

речовини, які використовуються у газо- чи димоподібному стані для знищення 

шкідників і збудників хвороб способом фумігації. 

Фумігація (від лат.  fumigatio — обкурювання) — спосіб захисту під 

шкідників і збудників хвороб грибного та бактеріального походження і 

шкідників, що живуть потайки, який ґрунтується на використанні отруйної 

(токсичної) пари, газу, диму, аерозолю, що виділяються спеціальними 

речовинами — фумігантами.  

Діючі речовини, випаровуючись, створюють токсичну атмосферу, в якій 

шкідники та збудники хвороб гинуть. В організм шкідників фуміганти 

потрапляють через органи дихання. Вони згубно діють на кровоносну, 

ензиматичну або нервову систему. Деякі фуміганти здатні руйнувати шкірні 

покриви шкідників (сірчистий газ). 

Більшість фумігантів мають широкий спектр дії, що робить їх придатними для 

знищення численних шкідників із різних груп тваринного світу. Препарати цієї 

групи можуть знищувати ссавців, шкідливих членистоногих (комах, кліщів) і 

навіть деякі нематоди. Вони застосовуються виключно проти шкідників, що 
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живуть потайки, яких важко чи й зовсім неможливо знищити препаратами з 

іншим механізмом дії. 

Практичне значення має знезараження фумігантами овоче- та плодосховищ, 

теплиць, оранжерей та інших приміщень від збудників грибних і бактеріальних 

хвороб рослин і продуктів рослинного походження. 

Важливими об'єктами фумігації стали літаки. Вантажні і пасажирські лайнери 

здійснюють рейси з однієї частини світу до іншої за короткий проміжок часу і 

можуть переносити живих шкідників з такою інтенсивністю, яка ніколи не була 

можливою при використанні інших видів транспорту. 

Технологію застосування фумігантів та їх біологічну ефективність визначають 

леткість (при зниженні температури зменшується), адсорбція (висока 

небажано), густина пари (якщо вона більша за одиницю — пара поширюється 

вниз, менша — вгору), дифузія (поширення) у повітрі, ґрунті. 

Леткість визначається найбільшою кількістю пароутворюючих фумігантів в 

одиниці об'єму повітря і виражається у грамах або міліграмах на 1 м
3
 

приміщення. 

Швидкість випаровування фумігантів визначається об'ємом токсичної пари, 

яка випаровується з 1 см
2
 поверхні за хвилину або секунду. 

Сорбція є небажаним явищем для фумігації і супроводжується 

випаровуванням, що спричинює втрату фумігантів об'єктами, які фумігуються. 

Сорбція перебуває в прямій залежності від концентрації і густини токсичної пари 

фумігантів і в оберненій — від температури. 

Дифузія визначається швидкістю переміщення фумігантів у повітрі. 

Густина токсичної пари фумігантів відносно повітря визначає спосіб 

розміщення його у фумігованому об'єкті.  

При обробці порожніх приміщень і ґрунту фуміганти повинні мати ідентичну 

біологічну дію, але різні фізико-хімічні властивості. Якщо в складських 

приміщеннях повітря вільно поширюється у замкненому просторі і фумігація 

може виконуватися за допомогою вентиляторів та інших пристроїв, то у ґрунті 

повітря утримується у ґрунтових часточках. У цьому випадку переміщення 

повітря майже не відбувається і поширення токсичної пари чи газу фумігантів 

залежить тільки від молекулярної дифузії. 

Асортимент препаратів для обробки насіння й інших продуктів обмежений, 

щоб запобігти негативному впливу на схожість і органолептичні показники 
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продуктів. 

Обробку фумігантами краще витримує посівний матеріал зернових, 

зернобобових і деяких інших сільськогосподарських культур, якщо вологість 

його не перевищує кондиційної. 

Надмірно вологе насіння під впливом фумігантів частково або зовсім втрачає 

схожість та енергію проростання. На споживчі, харчові, смакові якості зерна, 

продуктів його переробки, плодів та інших харчових і кормових продуктів різні 

препарати впливають по-різному. 

Деякі фуміганти можуть швидко впливати на метали, фарби, тканини тощо. 

Майже всім їм властива висока фітоцидність. Навіть у найменших концентраціях, 

часто ще недостатніх для знищення шкідливих організмів, вони пошкоджують 

зелені рослини, спричинюючи опіки та обпадання листків або повне їх 

відмирання. 

Строки і способи фумігації залежать від властивостей препарату, ступеня 

зараженості шкідливими організмами, типу об'єкта, який підлягає фумігації. її 

проводять у теплий період року в герметизованих приміщеннях, у спеціальних 

камерах, наметах і в пристосованих для цього спорудах. 

На біологічну ефективність фумігантів значний вплив мають температура 

повітря і вміст вуглекислого газу. З підвищенням температури величина 

летальної концентрації препарату зменшується, оскільки збільшується 

інтенсивність дихання комах. Вуглекислий газ у певних концентраціях стимулює 

у комах дихальний процес і сприяє проникненню фумігантів в організм. 

При сублетальних концентраціях фумігантів у комах формується захисна 

реакція (захисне заціпеніння — парабіоз), що значно зменшує біологічну 

ефективність препарату, тому необхідно застосовувати одночасно всю 

передбачену норму витрати. 

З підвищенням температури токсична дія препаратів зростає, а при 

зменшенні, навпаки, послаблюється. Оптимальною є температура повітря 

близько 18 - 25 °С, при температурах менше 10 - 12 °С токсичність фумігантів 

настільки знижується, що застосування їх стає недоцільним. 

Перевага фумігації, порівняно з іншими способами захисту, полягає в тому, що 

вона використовується у випадках, коли всі інші способи боротьби із шкідниками 

використати неможливо або вони є малоефективними. Пестициди у вигляді 

токсичного газу або пари здатні проникати у малодоступні місця і знищувати там 
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комах, кліщів, ссавців, збудників хвороб. 

Недоліками цього способу є обмеженість простору обробки, певна складність 

у технології виконання фумігації. Всі фуміганти належать до високотоксичних 

речовин і потребують надзвичайної безпеки при транспортуванні, зберіганні 

та застосуванні. 

 

Препарати на основі фосфіду алюмінію 

Препарати виготовляють у вигляді таблеток. До складу таблеток входять 56-57 

% фосфіду алюмінію і 43-44 % інертних компонентів, за допомогою яких 

регулюють процес виділення газоподібного фосфіду. Тривалість виділення 

токсичного газу залежить від температури та вологості повітря. Газ здатний 

проникати в усі види пакувальних матеріалів, а також у запаковані товари тощо. 

Фосфід алюмінію вступає в реакцію із міддю, мідними сплавами, сріблом і 

золотом, тому ці метали на період фумігації підлягають додатковому захисту. 

Гідроген фосфід ( фосфід водню, фосфін), як і всі інші фуміганти, є токсичними 

для людей і теплокровних тварин, тому при використанні препаратів на його 

основі необхідно дотримуватися всіх правил техніки безпеки, передбачених для 

фумігантів.  

 

Препарати для боротьби зі шкідниками запасів: 

Алфос. 

Виготовляється у вигляді таблеток. Діюча речовина фосфід алюмінію 560 

г/кг. Використовується для боротьби із шкідниками запасів. 

Зерно хлібних злаків насипом  - норма витрати 9 г/т. ( 3 табл. ).  

Зерно хлібних злаків у мішках – норма витрати 3-9 г/т ( 1-3 табл.).  

Не завантажені складські приміщення – н.в.п. 3-6 г/т ( 1-2 табл. ). Експозиція 

при температурі  

 5-10
0
С – 10 діб;  

 11-15
0
С – 7 діб; 

 16-20
0
С – 6 діб; 

 21-25
0
С – 5 діб.  

Допуск людей – після повного провітрювання  та вмісту фосфороводню не 

більше ГДК у повітрі робочої зони. Реалізація зерна можлива при залишках 

фосфіну не вище МДР(максимально допустимого рівня) 
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Фостек 

Виготовляється у вигляді таблеток. Діюча речовина фосфід алюмінію 570 г/л. 

Використовується для захисту: тютюну - норма витрати 1 г/м
3
; сухофрукти, 

горіхо-плідні, чай - норма витрати 4 г/м
3
; зерно хлібних злаків - норма витрати 4-6 

табл. На 1 т; незавантажені складські приміщення - норма витрати 3-4 табл. На 2 

м
2
.  

Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного 

провітрювання ( 2-5 діб ) та вмісту фосфороводню не більше ГДК у повітрі 

робочої зони. 

 

Фостоксин 

Виготовляється у вигляді таблеток, пеллетів. Діюча речовина фосфід 

алюмінію 560 г/л. Використовується для захисту:  

Зерно хлібних злаків насипом  - 2-6 круглих таблеток або 10-30 пеллет на 1 т 

(залежно від умов застосування);  

затарені в мішки, коробки, бочки зерно, цукор, чай та корм для худоби 

(зерносуміши) – 1-3 6 круглі таблетки або 5-15 пеллет на 1 м
3
(залежно від умов 

застосування);  

Фумігація зерна, цукру, чаю та корму для худоби (зерносуміші) у складських 

контейнерах -2-5 круглих таблеток або 10-25 пеллет на 1 т (залежно від умов 

застосування); 

Тютюн (листя), затарений у  мішки, коробки, бочки – 0,5-1 кругла таблетка 

або 2,5- 5 пеллет на 1 м
3. 

Фосміній 

Виготовляється у вигляді таблеток. Діюча речовина фосфід алюмінію 560 

г/кг. Використовується для боротьби із шкідниками зерно хлібних злаків ( 

насипом ). Норма витрати 9 г/т.  

Для захисту зерно хлібних злаків у мішках – н.в.п. 3-9 г/т.  

Незавантажені складські приміщення – н.в.п. 3-6 г/т. 

Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного 

провітрювання (7 діб ) та вмісту фосфороводню не більше ГДК у повітрі робочої 

зони. Реалізація зерна – через 20 діб після фумігації за наявності залишків 

фосфороводню не вище МДР.  
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Препарати на основі фосфіду магнію 

Дегеш Плейтс/Стрипс 

Аналоги — магтоксин. Діюча речовина — фосфід магнію. 

Виготовляється у формі плити або стрічки. Препарат зареєстрований і 

дозволений для використання в Україні як фумігант для знищення 

комплексу шкідників запасів.  

Норма витрати препарату при фумігації зерна насипом одна-три плити 

на 15 т, або одна-три стрічки на 300 т (залежно від умов застосування); 

затарені в мішки, коробки, бочки, зерно, цукор, чай і корм для худоби 

(зерносуміш) — одна-три плити на ЗО м
3
 або одна-три стрічки на 600 м

3
;  

не завантажені складські приміщення — одна - три плити на 30 м
3
 або 

одна - три стрічки на 600 м
3
. 

Фумігація проводиться при температурі: 5 — 10 °С та експозиції десять 

діб, 11 — 15 °С — сім діб, 16 - 20 °С — шість діб, 21 - 25 °С — п'ять діб, 

вище 26 °С — чотири доби. Допуск людей і завантаження складських 

приміщень проводять після повного провітрювання протягом двох — п'яти 

діб. Реалізація — через 20 діб після фумігації і наявності залишків фосфіду 

водню не вище МДР.  

 

Магтоксин 

Діюча речовина – фосфід магнію, 660г/кг. Виготовляється у формі 

круглих таблеток, пеллетів. Використовується проти шкідників запасу.  

Для фумігації зерна насипом. норма витрати препарату – 2-6 круглих 

таблеток або 10-30 пеллет на 1 т (залежно від умов застосування).  

Затарене в мішки, коробки, бочки зерно, цукор, чай та корм для худоби 

(зерносуміші) – норма витрати препарату 1-3 круглі таблетки або 5-15 пеллет 

на 1 м
3
(залежно від умов застосування). 

 Фумігація зерна, цукру, чаю та корму для худоби ( зерносуміші) у 

складських контейнерах – норма витрати препарату 2-5 круглих таблеток або 

10-25 пеллет на 1т (залежно від умов застосування). 

Для фумігації тютюну (листя) затареного у мішки, коробки, бочки – норма 

витрати препарату 0,5-1 кругла таблетка або 2,5-5 пеллет на 1 м
3
.  
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Для обробки незавантажених складських приміщень норма витрати 

препапрату 1-3 круглі таблетки 5-15 пеллет на 1м 
3
 (залежно від умов 

застосування).  

Фумігація при температурах: 5-10
0
С – експозиція 10 діб, 11-15

0
С – 7 діб, 

16-20
0
С – 6 діб, 21-25

0
С – 5 діб, вище 26

0
С – 4 доби. Допуск людей – після 

повного провітрювання (205 діб). Реалізація продукції зі складу – через 20 

діб після фумігації за наявності залишків фосфіну не вище МДР. 

Санітарні правила та вимоги при застосуванні 

фумігантів 

1. Фумігаційні роботи проводяться в стаціонарних приміщеннях. 

2. Для фумігації дозволяється використовувати високолеткі і токсичні 

речовини швидкої дії. 

3. Дозвіл на проведення фумігаційних робіт видається санітарно-

епідеміологічною і природоохоронною службами. Проведення фумігації на 

суднах регламентується спеціальними документами. 

4. З початку газації і до закінчення дегазації обов'язково забезпечується 

цілодобова охорона об'єкта. Особи, виділені для охорони, повинні бути 

забезпечені протигазами і пройти інструктаж із техніки безпеки. 

5. Забороняється проводити фумігацію об'єктів, розташованих на відстані 

менше 200 м від житлових і 100 м від виробничих приміщень і залізничних 

колій. 

6. Забороняється газація об'єктів при температурі повітря (ззовні й 

всередині приміщення) нижче +10 °С і вище +35 °С і швидкості руху повітря 

понад 7 м/с. 

7. Фумігацію дозволяється проводити тільки спеціально навченим і 

забезпеченим засобами індивідуального захисту бригадам у складі не менше 

трьох працюючих. 

8. Роботи з фумігації допускаються тільки в протигазах і в спецодязі 

відповідно до чинних Держстандартів системи безпеки праці. 

9. До початку фумігації приміщення щільно закривають (герметизують). 

Після випуску необхідної кількості препарату закривають вентилі балонів, 

робітники виходять із приміщень, що фумігуються, щільно зачиняють двері 

і знімають протигази в безпечній зоні. 
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10.Після закінчення експозиції, передбаченої інструкцією для конкретного 

препарату, проводиться дегазація приміщення шляхом активного 

провітрювання, а за відсутності механічної вентиляції — пасивного 

(послідовне відкриття вікон і дверей). 

11.У випадках, коли газ важчий від повітря, необхідно також організувати 

провітрювання підвальних приміщень. 

12.Після видалення з приміщень дифузного газу зачиняють усі вікна і 

двері для того, щоб підвищити температуру повітря в приміщенні на 2 - З °С 

порівняно з періодом фумігації. Через 12 -16 год здійснюють провітрювання 

до повного зникнення запаху фуміганту. 

13.Перевірка об'єкта на повноту дегазації здійснюється фахівцями 

санстанцій обов'язково в денні години з використанням рекомендованих для 

конкретних фумігантів методів аналізу. Дегазація вважається повною, коли 

вміст фуміганту в повітрі об'єктів нижчий гранично допустимої концентрації 

(ГДК) в повітрі робочої зони. 

14.Закінчення дегазації встановлюється особисто керівником робіт, який 

дає письмовий дозвіл на право користуванням об'єктом. 

15.При дегазації приміщень, розташованих у житловій зоні, вміст 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати 

відповідної ГДК. 

16. 

2. Нематоциди 

Загальна характеристика. Нематоциди — речовини, які 

використовуються для знищення фітопатогенних нематод (фітогельмінтів). 

Нематоди (від лат. nematodus — круглий черв'як) — черв'якоподібні 

організми довжиною близько 1 мм, що живуть на коренях рослин як 

ектопаразити або проникають через органи кореневої системи і стають 

ендопаразитами стебел і листя. Численні види нематод поширені скрізь і є 

дуже шкодочинними для багатьох сільськогосподарських культур, їх 

шкідлива дія виявляється в затримці росту і розвитку рослин, зменшенні 

величини та якості урожаю і зниженні хворобостійкості рослин. Нематоди є 

переносниками фітопатогенних організмів, сприяють їх проникненню в 

тканини рослин. Значна кількість видів є галоутворювальними, під їх 

впливом на коренях рослин утворюються різної форми і розмірів нарости 
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(гали). 

Вся складність захисту від нематод пов'язана з біологічними 

особливостями їх розвитку, а традиційні пестициди не виявляють токсичної 

дії на них. Таким чином, нематоди стійкі від природи до всіх існуючих 

пестицидів, а труднощі боротьби з ними виникають через відсутність 

спеціальної техніки для застосування препаратів. Незважаючи на значну 

поширеність і шкодочинність нематод, вони вивчені недостатньо, що 

створює значні труднощі при розробці засобів боротьби з ними. Так, яйця 

окремих видів знаходяться в цистах, де вони захищені від зовнішнього 

впливу, і використання хімічних засобів через це значно ускладнюється. 

Тому основним методом захисту сільськогосподарських рослин є 

дотримання сівозміни. Перспективним було б використання препаратів, які 

сприяли б виходу личинок із яєць при відсутності рослини-живителя. Але 

такі сполуки відсутні, тому застосовують агробіологічні заходи, здатні 

впливати на цей процес. 

Для знищення фітопатогенних нематод найбільшого поширення набуло 

знезараження рослин, ґрунтів і субстратів термічним або хімічним методом. 

Ці методи дають можливість зменшувати їх кількість у ґрунті. Ґрунтові 

нематоцидні препарати зумовлюють токсичність щодо фітопатогенних 

нематод за рахунок фумігаційної дії. Тому на їх нематоцидну дію впливає 

температура і вологість ґрунту. Вищий ефект спостерігається, коли 

температура ґрунту на глибині 10 — 20 см коливається в межах 10 — 15 °С. 

Ґрунт зволожують до певної вологості, коткують і вкривають 

поліетиленовою плівкою. З метою визначення повноти детоксикації ґрунту 

від нематоцидів на знезараженій площі висівають рослини-індикатори. 

Навіть в умовах закритого ґрунту досягти повного знищення нематод 

практично неможливо. Більшість видів нематод живе в поверхневому шарі 

ґрунту і, як правило, гине при його знезараженні, але значна їх частина 

мігрує в нижні шари ґрунту. 

Нематоциди фітотоксичні, тому вони використовуються за 30 -50 діб до 

посіву або висаджування рослин. За останні роки створена значна кількість 

нематоцидних препаратів, які мають не тільки фумігаційну, а й системну дію, 

що відкриває можливість захистити рослини від ураження нематодами. До 

них належать фосфорорганічні сполуки й похідні карбамоїлоксимів і 

карбаматів. Порівняно з традиційними нематоцидами фумігантами у них 
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значно менші норми витрати, їх можна застосовувати при внесенні в ґрунт до 

сівби, під час сівби і в період вегетації. 

У гігієнічному плані більшість нематоцидів належать до сильнодіючих 

речовин і становлять значну небезпеку для людей і навколишнього 

середовища. Тому їх виготовляють здебільшого в гранульованій формі з 

низьким вмістом діючої речовини. Донедавна були дозволені для 

використання такі нематоциди: карбатіон, ДД, ДДБ, гетерофос, мірал, відат, 

теракур, немакур, каунтер, темік, тіазон, дазомет, дітрапекс та ін. 

У «Переліку» нематоцидні препарати відсутні, але це не означає, що вони 

не потрібні виробництву. Проблема захисту від фітопатогенних нематод 

існувала і буде існувати, а єдиним радикальним методом захисту є 

використання спеціальних хімічних препаратів нематоцидів. 

 

3. Лімациди 

Загальна характеристика. Лімациди — хімічні речовини, що 

використовуються для знищення слимаків. Слимаки можуть спричиняти 

пошкодження сільськогосподарських культур, особливо овочевих і картоплі 

при вирощуванні у зволожених місцях або в роки з надмірною кількістю 

опадів, а також при збиранні врожаю цих культур. Радикальних захисних 

заходів, у тому числі і хімічних, поки що не знайдено.  

Тривалий час в Україні був дозволений для використання 50%-й з.п. і 5%-

й грунульований препарат метальдегіду. Метальдегід має контактну і 

кишкову дію та є високотоксичною речовиною для голих слимаків. Для 

теплокровних тварин він високотоксичний, виявляє інгаляційну токсичність, 

а шкірно-резорбтивна токсичність виражена слабко, подразнює лише слизові 

оболонки очей. Кумулятивні властивості виражені слабко. У «Переліку» 

препарат не зареєстрований, але проблема захисту від слимаків потребує 

пошуку для використання препаратів цієї групи. 

 

Питання для самоконтролю 

1 Дайте визначення фумігації. 

2. Які шкідливі організми знищують фуміганти. 

3. Де використовують фуміганти 
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4. Від чого залежать сроки і способи фумігації. 

5. Як змінюється токсична дія фумігантів в залежності від температури. 

6. Недоліки і переваги фумігації. 

7. Чи є зареєстровані препарати для боротьби з слимаками та нематодами? 

8. Препарати на основі фосфіду магнию (діюча речовина, фізико-хімічні 

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

9. Чи є зареєстровані препарати для боротьби з слимаками та нематодами? 

 


