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Лабораторна робота  № 9 

ФУНГІЦИДИ ПОХІДНІ РІЗНИХ ГРУП.  

КОМБІНОВАНІ ФУНГІЦИДИ 

Мета: Ознайомитись з похідними різних хімічних груп. 

Завдання: Вивчити використання хімічних препаратів для захисту рослин. 

Ознайомитись з основними препаратами дозволеними в Україні для захисту 

с.г. культур.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливі об’єкти. Їх недоліки і переваги. 

Питання для розгляду: 

1. Похідні карбомінової та дитіокарбомінової кислот. 

2. Похідні бензімідазолу. 

3. Похідні фосфористої кислоти. 

4. Похідні триазолів. 

5. Похідні анілінопіримідинів. 

 

1. Похідні карбомінової та дитіокарбомінової кислот. 

Загальна характеристика. Похідні карбамінової та дитіокарбамінової 

кислот здебільшого мають контактну фунгіцидну дію і найбільш ефективні 

при застосуванні під час зараження рослин збудником або відразу після 

цього. 

Механізм дії препаратів цієї групи полягає в гальмуванні життєдіяльності 

фітопатогенних грибів шляхом блокування активності ферментів. Фунгіциди 

цієї групи мають широкий спектр дії і високоефективні проти багатьох 

збудників грибних хвороб (за винятком борошнистої роси). Для розширення 

спектра дії фунгіцидів виготовляються комбіновані препарати, до складу 

яких входить кілька діючих речовин аналогічного хімічного класу. 

У зовнішньому середовищі похідні карбамінової та дитіокарбамінової 

кислот розкладаються до нетоксичних речовин протягом одного - півтора 

місяця. Комбіновані препарати більш стійкі і період їх розкладання значно 
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більший. Термічна обробка продуктів сприяє повному руйнуванню цих 

препаратів. Для теплокровних тварин і людини похідні карбамінової і 

дитіокарбамінової кислот є малотоксичними сполуками, які мають помірні і 

слабко виражені кумулятивні властивості. 

 

Дитан М-45 

Аналоги — амазин, акарі М, блекар МН, вондозеб плюс, дитан ЛФ, дитан 

Ф-90, думат, крітокс MZ, манзат, манкоцеб, немістор, новозір МН 80, пен-

коцеб, полікар С, ріозеб, форе.  

Діюча речовина — манкоцеб. Виготовляється у формі 80 % з.п. Препарат 

являє собою полімерний комплекс етилен-бісдитіокарбамату, мангану з 

цинковою сіллю (вміст мангану 18 — 20 %, цинку — 2,5 %). 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика.  

Манкоцеб практично не розчинний у воді і більшості органічних 

розчинників. Стійкий у навколишньому середовищі, але при високій 

температурі у вологому і кислому середовищі руйнується. Температура 

займання — 237,8 °С. 

Для теплокровних — малотоксичний (ЛД50 орально для щурів — 800— 

1120 мг/кг, IV гр. т.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД5о — 1500 мг/кг, 

коефіцієнт більше 3), може подразнювати шкіру при тривалій експозиції. 

Помірно токсичний для риб. Гарантований строк придатності при 

дотриманні правил зберігання в непошкодженій тарі — більше двох років. 

Призначення та механізм дії. Дитан М-45 — фунгіцид захисної 

контактної дії, знищує конідіальне спороношення фітопатогенних грибів і 

обмежує ураження ними рослин.  

Механізм фунгіцидної дії полягає в тому, що діюча речовина інгібує 

метаболізм у клітинах грибів, але не пригнічує синтез цитрату в спорах. 

Застосування препарату виключає можливість розвитку резистентності. При 

дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності. 
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Спеціальна рецептура препарату зумовлює високе прилипання і не 

вимивається опадами з обробленої поверхні рослин.  

Завдяки наявності сполук цинку і мангану в діючій речовині сприяє 

фотосинтезу рослин. Застосовувати препарат необхідно за сигналом служби 

прогнозів або після появи перших ознак хвороби. Тривалість фунгіцидної дії 

в оптимальних концентраціях 7—10 діб. 

Спектр дії. Дитан М-45 пригнічує розвиток пероноспорових і деяких 

інших грибів, проти борошнисторосяних — неефективний. Препарат можна 

змішувати з іншими пестицидами, які не мають лужної реакції. При 

дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності. 

Дитан М-45 зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

картоплі, помідорах, винограді, яблуні. Препарат пригнічує розвиток 

збудників фітофторозу, макроспоріозу, мілдью, парші. Норма витрати 

препарату 1,2 — 3,0 кг/га. Максимальна кратність обробок — п'ять - шість. 

 

Дерозал 500 SC 

Аналоги — бавестин, БМК, баттал, берцема-бітазон. Діюча речовина — 

карбендазин. Виготовляється у формі 50 % к.е. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика. 

 Карбендазин слабко розчиняється у воді і багатьох органічних 

розчинниках, добре розчиняється в кислотах. Для теплокровних — 

малотоксичний (ЛД5о орально для щурів — 1500 мг/кг, IV гр.г.к.). Шкірно-

резорбтивна токсичність (ЛД5о для щурів — 200 мг/кг, коефіцієнт — 1). 

Мутагенні властивості не виявлені. Не подразнює шкіру морських свинок та 

очі кролів. При проникненні через органи дихання не спричинює гострого 

отруєння. Залишкові кількості визначають тонкошаровою хроматографією 

(ТШХ). Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання 

— більше двох років. 

Призначення та механізм дії. Дерозал — фунгіцид контактно-системної, 

захисної та терапевтичної дії. Використовується для захисту від ураження 
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фітопатогенними грибами, запобігає ураженню і сприяє оздоровленню 

рослин. За механізмом дії на фітопатогенні організми близький до беномілу 

та його аналогів. Тому при використанні цих фунгіцидів з антирезистентною 

метою необхідно враховувати ідентичність механізмів їх дії. Дерозал і його 

аналоги інгібують поділ ядра збудників мікозів, мають іншу фунгіцидну дію. 

Тривалість захисної дії в оптимальних концентраціях — 7-14 діб 

Спектр дії. Дерозал мае широкий спектр дії і застосовується для захисту 

від борошнисторосяних грибів, збудників сажкових хвороб, кореневих 

гнилей зернових, плямистостей листя колосових культур. Використовується 

для обприскування посівів зернових культур у період вегетації та 

протруювання насіння для знищення збудників перелічених хвороб. 

При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності. За 

потреби можна змішувати з іншими фунгіцидами та інсектицидами, які не 

мають лужної реакції. 

Дерозал зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

пшениці, ячмені, житі, цукрових буряках. Норма витрати препарату 0,3 — 

0,5 л/га. Максимальна кратність обробок — дві. 

До данної групи фунгіцидів належать також пенкоцеб, 80 % з.п., превікур 

607 сл, 70 % в.г. та ін. 

2. Похідні бензімідазолу 

Фундазол 

Аналоги — беноміл, агроцит, арботрин,  арилат, бенекс. Діюча речовина— 

беноміл. Виготовляється у формі 60 % з.п. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігієнічна 

характеристика.  

Фундазол малорозчинний у воді (3,8 мг/л), не розчиняється в маслах, добре 

розчиняється в органічних розчинниках. Не викликає корозії металів. 

Температура плавлення — 209 °С. Для теплокровних — малотоксичний 

(ЛД50 орально для щурів — 930-1000 мг/кг, IV гр. т.к.). Шкірно-резорбтивна 
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токсичність (ЛД5о для кролів — 1000 мг/кг, коефіцієнт — 1-3). Незначно 

подразнює шкіру морських свинок, слабко її сенсибілізує. Має незначний 

тератогенний ефект. Не виявляє мутагенності і кумулятивності. Не 

токсичний для корисних ентомофагів. 

Фундазол та його аналоги належать до середньостійких речовин у 

навколишньому природному середовищі. При внесенні їх у ґрунт вони здатні 

зберігатися до двох років, не виявляючи токсичного впливу на мікрофлору. В 

дозі 5-10 мг/кг ґрунту — токсичний для дощових черв'яків, але за норми 

витрати до 3 кг/га вони зберігають свою життєдіяльність. У ґрунті препарати 

розкладаються бактеріями групи Pseudomonas та ін. 

Гарантований строк придатності при дотриманні правил зберігання — до 

двох років. За наявності вологи змінює хімічні властивості. Препарат 

займається від відкритого вогню. Під час горіння виділяється токсичний газ. 

Гасити можна водою. 

Призначення та механізм дії. Фундазол — контактно-системний 

фунгіцид захисної та терапевтичної дії. Використовується для знищення 

спороношення фітопатогенних грибів, запобігає ураженню, сприяє 

оздоровленню рослин. Терапевтична дія виявляється лише через три доби 

після зараження рослин фітопатогенними грибами.  

Препарат швидко проникає через кореневу систему і надземні органи 

рослин. Рухається акропетально, але не проникає з одного листка в інший. 

Можна змішувати з іншими пестицидами і агрохімікатами, які не мають 

лужної реакції. Беноміл та його аналоги бажано додавати до робочої суміші 

компонентів останніми. Вони слаботоксичні для хижого кліща 

фітосейулюса (в концентрації 0,2 %), але зменшують продуктивність самок 

хижака. Тому при використанні акарифага препарат необхідно вносити в 

ґрунт. Препарати малотоксичні для яєць золотоочки і для їх личинок. 

Протягом 10 діб зберігає токсичність для ентопатогенного гриба ашерсонія. 

Слаботоксичний для енкарзії та яєць тепличної білокрилки. 
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При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності, 

але небажано застосовувати при високій температурі повітря. 

Спектр дії. Фундазол має широкий спектр дії. Він здатний пригнічувати 

близько 30 видів фітопатогенних грибів. Найбільшу фунгіцидну активність 

виявляє до аскоміцетів і дейтероміцетів, деяких представників 

базидіоміцетів і незавершених грибів. Неефективний при боротьбі з 

грибами класу ооміцетів. До беномілу і його аналогів гриби більш чутливі, 

ніж бактерії. Фунгіцидна активність зумовлена затримкою репродуктивної 

здатності грибів. На поверхні листя і в тканинах рослин беноміл 

метаболізується до БМК, який і є діючою речовиною. Тривалість дії в 

оптимальних концентраціях — 10-15 діб. 

Фундазол зареєстрований і дозволений для використання в Україні на 

цукрових буряках, пшениці, житі, льоні, тютюні, маточниках капусти, 

яблуні, малині, суницях. Пригнічує розвиток збудників борошнистої роси, 

кореневих гнилей і деяких плямистостей, а також кили. Норма витрати 

препарату при обприскуванні рослин 0,3 -0,8 кг/га. Максимальна кратність 

обробок — дві. 

3. Похідні фосфористої кислоти 

Альетт 80  WP 

Аналоги— ерал, ефосит АЛ, ефаль, фосетил. Діюча речовина — фосетил 

алюмінію. Виготовляється у формі 80 % з.п. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика.  

Фосетил алюмінію у воді розчиняється слабко (близько 12 %), не 

розчиняється в органічних розчинниках, не розкладається в кислих і лужних 

розчинах. Не проявляє леткості при температурі 20 °С, руйнується при 

200°С. Для теплокровних — малотоксичний (ЛД50 орально для щурів — 3000 

- 6360 мг/кг, IV гр. т.к.). Шкірно-резорбтивна токсичність (ЛД50 для щурів > 

320 мг/кг, шкірно-оральний коефіцієнт 1 - 3), не подразнює шкіру. 

Кумулятивні властивості виражені слабо. Малотоксичний для птахів, риб і 



 8 

корисної ентомофауни. Залишкові кількості визначаються газорідинною 

хроматографією. Гарантований строк придатності при дотриманні правил 

зберігання — до двох років з моменту виготовлення. 

Призначення та механізм дії. Альєтт — контактно-системний фунгіцид 

захисної та терапевтичної дії. Діюча речовина має сильно виражену системну 

дію. Потрапляючи з робочою сумішшю на поверхню листків, швидко 

проникає в тканини рослин і поширюється акропетально та базипетально. 

Досягає молодих ростучих пагонів і листя, а також кореневої системи 

рослин, де виявляє фунгіцидну дію. Оригінальність механізму захисної дії 

полягає в тому, що препарат впливає на біохімічні процеси рослинних клітин 

і стимулює природні функції самозахисту рослин, створює своєрідний бар'єр 

для проникнення патогену, в результаті чого рослини формують імунітет до 

збудника хвороби.  

Діюча речовина слабко діє безпосередньо на збудника, тому його 

застосування повинно бути профілактичним. Альєтт має терапевтичний 

ефект, якщо він застосований через добу після прояву зовнішніх ознак 

хвороби на рослинах.  

Препарат можна змішувати з іншими пестицидами, які не мають лужної 

реакції. Він руйнується і під дією сильних окисників. 

Спектр дії. Альєтт має вибіркову дію щодо ооміцетів, і стримує також 

розвиток фітопатогенних грибів інших класів. Високоефективний проти рас 

грибів, резистентних до ридомілу. До альєтта поки що не виявлено 

резистентних грибів. Тривалість захисної дії в оптимальних концентраціях 

— 15-30 діб, а швидкість проникнення препарату в листки — близько 30 хв. 

Раціональне застосування альєтту полягає в проведенні профілактичних 

обробок з початку і до кінця вегетації. 

Ефективність захисної дії препарату збільшується при повторних 

застосуваннях через інтервали в 7-10 діб. Враховуючи швидкість 

проникнення препарату в тканини, можна дощувати чи поливати рослини 
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через півгодини після обприскування ним, яке проводять за сигналом служби 

прогнозів або під час прояву перших симптомів хвороби. 

Альєтт зареєстрований і дозволений для використання в Україні на ріпаку, 

хмелю, огірках відкритого ґрунту, насінниках цибулі. Пригнічує розвиток 

лише збудників пероноспорозу. Норма витрати препарату — 1,2 - 3,0 кг/га. 

Максимальна кратність обробок — дві.: На основі фосетил алюмінію 

виготовляється комбінований фунгіцид мікал — 75 % з.п. 

4. Похідні триазолів 

Альто Супер 330 EC 

Вміст діючої речовини - ципроконазол -80 г/л, пропіконазол 250 г/л. 

Препаративна форма – концентрат емульсії. Хімічна група – триазоли. Клас 

токсичності – ІІІ (малотоксичні). 

Сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на зернових 

культурах. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти 

препарати на сумісність. Максимальний захист від хвороб листя та колосу 

зернових колосових культур, а також цукрових буряків. 

Не змивається дощем. Швидка початкова дія. Висока тривалість дії до 30 

днів. Містить високо системні діючі речовини, які швидко проникають та 

розповсюджуються по всій рослині, захищаючі нові пагони. 

Використовується на озимій пшениці проти бурої, стеблової та жовтої 

іржі, борошнистої роси, септоріоза листя та колоса,церкоспорельоза, 

гельмінтоспоріоза, фузаріоза колосу. Обприскування в період вегетації 0,4-

0,5 л/га.  

На ярому ячмені  проти бурої іржі,борошнистої роси, плямистості листя . 

Обробка у період вегетації, профілактично або за появи перших ознак 

хвороби. Норма внесення 0,4-0,5 л/га.  

На цукрових буряках проти церкоспорозу, борошнистої роси. Обробка у 

період вегетації, профілактично або за появи перших ознак хвороби. Норма 

внесення 0,5 л/га. 
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Кратність обробок – 1-2. Строк очікування 30 днів. 

Об’єм робочого розчину: 

Штанговий обприскувач – 200-300 л/га; авіаобприскування не менше 50 

л/га. 

Скор 

Діюча речовина – дифеноконазол 250 г/л. Препаративна форма – 

концентрат емульсії. Хімічна група – триазоли. Клас токсичності – ІІІ 

(малотоксичні). 

Скор системний препарат для захисту яблуні, персику,томатів, картоплі від 

комплексу хвороб. Має профілактичний і лікувальний активність. Покращує  

якість продукції, збільшує кількість плодових формувань. 

Швидко, протягом 2 годин, проникає до тканин рослин. Не змивається 

дощем. Має високу ефективність проти борошнистої роси за умов помірного 

ураження. При сильному уражені борошнистою росою необхідно змішувати 

з препаратом Топаз 100 ЕС к.е. 

При проведенні превентивних обробок ефективність краща. Скор можна 

використовувати куративно (лікувально) протягом 96 годин після ураження. 

Дотримуватись інтервалу 10-12 днів. Кількість та інтервали між 

обробками залежать від прогнозу розвитку хвороб та сприятливих для 

розвитку патогенну погодних умов. Слід чергувати з препаратами інших 

хімічних груп. 

Скор використовують на: 

Яблуні, груші проти парші борошнистої роси. Обприскування проводять у 

період вегетації. Норма внесення 0,15-0,2 л/га. Кратність обробок 4. Строк 

очікування 30 днів. 

Персику проти кучерявості листя. Обприскування проводять у період 

вегетації за появи перших ознак захворювання. Норма внесення 0,2 л/га. 

Кратність обробок 2. Строк очікування 30 днів. 
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Томатах проти фітофтороза, альтернаріоза, макроспоріоза. Обприскування 

у період вегетації. Норма внесення 0,5 л/га. Кратність обробок 3. Строк 

очікування  14 днів. 

Картоплі проти альтернаріоза, фітофтороза. Обприскування у період 

вегетації. Норма внесення 0,5 л/га. Кратність обробок 2. Строк очікування 40 

днів. 

Тілт 250 EC 

Діюча речовина – пропіконазол 250 г/л. Препаративна форма – концентрат 

емульсії. Хімічна група – триазоли. Клас токсичності – ІІІ (малотоксичні). 

Тілт фунгіцид системної дії для захисту зернових, ефіроолійних, кормових  

культур проти плямистостей. Поступає в рослини через листя і стебла і 

переміщується акропетально (від кінчиків листя до краю). Володіє 

тривалою захисною, лікувальною і винищувальною дією на збудників 

хвороб, припиняє їх подальший розвиток, пригнічує спороутворення. 

Дія препарату починає проявлятися через 2-3 години після обробки. У 

прохолодну погоду активність препарату знижується. 

 Тілт 250 ЕС к.е. захищає від борошнистої роси та іржі протягом 4-8 тижнів. 

Має сильну лікувальну дію, активність знижується в прохолодну і вологу 

погоду. Проти борошнистої роси він активний на протязі 3-4 тижнів, іржі – 4-

5 тижнів, в умовах епіфітотій – до 2-х тижнів. 

Строки застосування на зернових: Обробку посівів треба проводити при 

появі перших ознак розвитку хвороб. В системі фунгіцидного захисту Тілт 

найбільш доцільно використати для першої обробки: озима пшениця – 

кущення-вихід в трубку, ярий ячмінь – під час кущення. Озимий ячмінь часто 

починає хворіти на ранніх фазах розвитку рослини. Тому бажано першу 

обробку провести ще восени. 

Строки застосування на ріпаку: Осіння обробка з нормою 0,5 л/га 

проводиться по 5 листках культури (або з розрахунку 0,1 л/га препарату на 1 

листок). 
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Можливе також ранньовесняне застосування для покращення розвитку 

кореневої системи та попередження розвитку хвороб. 

На пшениці використовують Тілт проти борошнистої роси,бурої, 

стеблової та жовтої іржі, гельмінтоспоріозної плямистості, сітчастої 

плямистості, септоріоза. Норма внесеня 0,5 л/га. Кратність обробок 2. Строк 

очікування 30 днів. 

На ячмені використовують Тілт проти борошнистої роси, іржі, сітчастої 

плямистості. Норма внесеня 0,5 л/га. Кратність обробок 2. Строк очікування 

30 днів. 

На рисі проти пірікуляриоза. Норма внесеня 0,5 л/га. Кратність обробок 2. 

Строк очікування 30 днів. 

На ріпаку озимому для інгібування росту листя та підвищення стійкості до 

екстремальних умов. Норма внесеня 0,5 л/га. Кратність обробок 2. Строк 

очікування 30 днів. 

Топаз 100 EC 

Діюча речовина – пенконазолу 100 г/л. Препаративна форма – концентрат 

емульсії. Хімічна група – триазоли. Клас токсичності – ІІІ (малотоксичні). 

Фунгіцид системної дії  для захисту зерняткових,кісточкових, ягідних, 

овочевих, декоративних культур і виноградної лози від борошнистої роси і 

інш. Швидко поглинається рослиною, стійкий до змивання дощем. Має 

захисну і лікувальну дію. Норма витрати залежно від культури від 0,15л/га -

0,6л/га. 

5. Похідні анілінопіримідинів. 

Хорус 

Діюча речовина – ципродиніл 750 г/кг. Препаративна форма – водо 

дисперсні гранули. 

Фізико-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна характеристика.  

Малотоксичний для бджіл, корисних комах і оточуючого середовища, але 

дуже токсичний для риб. Хорус заборонено використовувати у санітарній 

зоні водоймищ де вирощують рибу. 
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Призначення та механізм дії. Хорус – системний фунгіцид, який має 

трансламінарну і контактну дію, а також має лікувальну і профілактичну дію. 

Лікувальна дія – 2 доби, а захисна 10-12 днів. Препарат швидко поглинається 

рослиною і через дві години після застосування не змивається дощем. Хорус 

діє при низьких температурах (+5
0
С). Останнє оприскування перед 

збиранням врожаю покращує лежкість і зберігання плодів у сховищах. 

Спектр дії. Хорус ефективний протипарши,борошнистої роси, 

моніліального опіку кісточкових (вишня, абрикос, слива, алича, черешня) і 

кучерявості листя персику. Препарат має високу ефективність проти різних 

видів гнилі плодів, ягід і винограду. Оптимальний час застосування від фази 

зеленого конусу до цвітіння за температури 5-10
0
С. 

Використовується на: 

Яблуні, груші -  (парша, борошниста роса, моніліоз) у нормі 0,2-0,25 л/га, 

кратність обробок 4, строк очікування 30 днів. 

Сливі, абрикосі – (моніліоз, клястероспоріоз) – 0,2-0,3 л/га, кратність 

обробок 4, строк очікування 30 днів. 

Вишні - (моніліоз, коккомікоз, клястероспоріоз) – 0,25-0,3 л/га, кратність 

обробок 3, строк очікування 30 днів. 

Черешня – (моніліоз, клястероспоріоз) – 0,25-0,3 л/га, кратність обробок 3, 

строк очікування 30 днів. 

Персик – (моніліоз, кучерявість листя, клястероспоріоз) – 0,2-0,3 л/га, 

кратність обробок 4, строк очікування 30 днів. 

Виноградники – (мілдью, оїдіум, сіра гниль) – 0,5-0,7 л/га, кратність 

обробок 3, строк очікування 7 днів. 

Суниці (борошниста роса, біла і бура плямистості, сіра гниль) 

обприскування в період вегетації до цвітіння обприскування в період 

вегетації, строк очікування 7 днів, обприскування в період вегетації після  

цвітіння 0,4 л/га, кратність обробок 1, строк очікування 7 днів. 

Соняшник – (сіра гниль) обприскування в період вегетації 0,75 л/га, 

кратність обробок 1, строк очікування не встановлюється. 
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Газонні трави – (плямистості листя) обприскування в період вегетації 0,6 

л/га, кратність обробок 2, строк очікування не встановлюється. 

 

Скала 

Діюча речовина – піриметаніл 400г/л. Препаративна форма - концентрат 

суспензії. Піриметаніл належить до хімічного класу анілінопіримідинів.  

Призначення та механізм дії. 

Піриметаніл порушує  процес біосинтеза метіоніна, внаслідок чого в 

клітинах патогенна виникає брак протеїнів, що фатально впливає на їхню 

життєдіяльність. Скала  відзначається високою трансламінарною і системною 

активністю. Потрапляння в середину тканин рослини забезпечується 

подвійним механізмом проникнення – через газову фазу (фумігантна 

активність) і шляхом системної дії.  Добра розчинність Піриметаніла у воді 

зумовлює здатність швидкого проникнення в середину рослини. Важливим 

фактором є ліпофільність – зв’язування діючої речовини поверхневим 

восковим шаром листя. Піриметаніл найменш ліпофільний серед 

анілінопіримідинів. Через 2 години після обприскування дуже стійкий до 

змивання дощем. Препарат активний в прохолодних умовах (нижче 12
0
С). 

Спектр дії. 

Яблуня –проти парши – 0,75 л\га, проти плодової гнилі – 1,0-1,2 л/га, 

максимальна кількість обробок 3. 

Виноград – проти сірої гнилі – 1,2-2,4 л/га, кількість обробок 2. 

Томати закритого грунту– проти сірої гнилі – 2 л/га, кількість обробок 3, 

термін очікування 7 діб. 
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КОМБІНОВАНІ  ФУНГІЦИДИ  

 

Мета: Ознайомитись з похідними різних хімічних груп комбінованих 

фунгіцидів. 

Завдання: Вивчити використання хімічних препаратів для захисту рослин. 

Ознайомитись з основними препаратами дозволеними в Україні для захисту 

с.г. культур.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливі об’єкти. Їх недоліки і переваги. 

Питання для розгляду: 

1. Похідні триазоли+ стробілурини. 

2. Похідні триазоли+ амідоксими. 

3. Похідні  феніламіди+ дітіокарбамати.. 

4. Похідні  Анілінопіримідини+ фенілпіроли 

5. Похідні триазоли+ фталіміди 

 

Загальна характеристика. Комбіновані фунгіциди використовують з 

метою: 

1) розширення спектра дії і запобігання вторинній інфекції; 

2) підвищення захисної дії і запобігання виникненню резистентних штамів; 

3) повного використання можливостей синергізму (взаємопідвищення 

пестицидного ефекту), який може виникати за рахунок змішування різних 

хімічних компонентів. 

Комбіновані препарати складаються з двох або кількох діючих 

речовин, які належать до різних хімічних груп. Вони мають ширший 

спектр фунгіцидної дії і дають змогу більш повно використати позитивні 

властивості кожного компонента. Комбіновані препарати, до складу яких 

входять діючі речовини з синергічною дією, забезпечують високу 

ефективність і надійний захист. Сумарна дія двох препаратів значно вища 

порівняно з сумою ефектів окремо взятих компонентів. Це дає можливість 

досягти вищих позитивних результатів у захисті від комплексу 
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фітопатогенних організмів різних класів. Всі комбіновані препарати 

становлять механічну суміш двох або кількох діючих речовин. 

Фізико-хімічні властивості та токсикологічно-гігієнічна 

характеристика, механізм дії визначаються властивостями діючих 

речовин. 

1. Триазоли, стробілурини. 

АМІСТАР ТРІО 255 EC,  KE 

Діюча речовина та її вміст:  

Азоксістробін 100г/л, Пропіконазол  125г/л, Ципроконазол 30г/л 

Норма 

витрати 

препарат

у,(г,кг,л/

га,м
2
,т) 

Культура, 

об’єкт, що 

обробляється 

Об’єкт, проти якого 

обробляється 

Спосіб, час 

обробок, 

обмеження 

Термін 

останньої 

обробки 

Макс. 

кратніст

ь 

обробок 

1,0 
Озима 

пшениця 

Борошниста роса 

Іржасті хвороби 

Септоріоз листя 

Септоріоз колоса 

Фузаріоз колоса 

Кореневі гнилі 

Обприскуванн

я в період 

вегетації 

30 2  

1,2 Рис 

Пірикуляріоз 

Ризоктоніоз 

Гельмінтоспоріоз 

Опік листка 

Гниль листкових піхв 

Церкоспороз 

Обприскува

ння в період 

вегетації 

30 3 

1,0 
ярий 

ячмінь 

Борошниста роса 

Іржа 

Плямистості листя 

Гельмінтоспоріоз 

Обприскува

ння в період 

вегетації 

30 2 

1,2 
Ячмінь 

озимий 

Гельмінтоспоріоз 

Борошниста роса 

Обприскува

ння в період 

вегетації 

30 2 

 Надійно захищає рослину від основного спектру хвороб з посиленою 

дією проти плямистостей листя і колосу 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1446&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1446&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%86%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=848&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%B2&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1885&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1885&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%86%D1%80%D0%B6%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1013&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1013&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
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 Збалансована превентивна й лікувальна дія, яка забезпечує тривалий 

період захисту 

 Завдяки унікальному фізіологічному впливу на рослину забезпечує 

додаткову урожайність та покращує її товарну і насіннєву якість 

 Знижує негативний вплив стресових чинників 

 Тривалий період захисту 

Призначення та механізм дії: 

Амістар Тріо 255 EC, к.е. - системний фунгіцид, призначений для захисту 

зернових колосових культур від комплексу хвороб. Фунгіцид має захисну та 

лікувальну дію. 

Використання препарату Амістар Тріо 255 EC, к.е. сприяє підвищенню 

врожайності та поліпшенню якості зерна шляхом активізації біологічних 

резервів рослини: підвищується ефективність використання вологи, 

призупиняється старіння рослини за рахунок пролонгації фотосинтезу 

(”озеленюючий ефект”), поліпшується азотний обмін. 

Сумісність з іншими препаратами: 

Препарат сумісний з більшістю пестицидів (таких як Карате Зеон 050 CS 

мк.с., Актара 25 WG в.г.), що застосовуються на зернових культурах у ті ж 

самі строки. Однак в кожному окремому випадку препарати, що змішуються, 

потрібно перевіряти на сумісність. 

Період захисної дії: 

3-5 тижнів при застосуванні фунгіциду Амістар Тріо 255 EC, к.е. в 

оптимальні строки та залежно від виду патогену, інфекційного навантаження, 

погодних умов та агротехніки, що застосовується у господарстві. 

Приготування робочої суміші: 

Чистоту баку, магістральних трубопроводів та форсунок, а також 

працездатність усього обприскувача перевіряють до початку захисних робіт. 

Після цього визначають кількість і рівномірність постачання води через 

форсунки та порівнюють із розрахунковими даними по витратам робочого 
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розчину на 1 га. Обприскування проводиться у ранкові або вечірні години у 

безвітряну погоду. Не допускати знесення препарату на сусідні культури. 

Після роботи з препаратом ретельно промити бак, штанги та форсунки 

обприскувача. Заповнити 1/4 баку обприскувача чистою водою і увімкнути 

режим розмішування. Додати розраховану і відміряну кількість препарату і 

продовжувати заповнювати бак обприскувача з одночасним перемішуванням. 

Продовжуйте розмішування під час роботи для забезпечення однорідності 

робочої суміші. Якщо Амістар Тріо 255 EC, к.е. використовується у баковій 

суміші з іншими препаратами, додавайте препарати у воду в бак 

обприскувача у наступній послідовності: ЗП  ВДГ  Амістар Тріо 255 EC, 

к.е.  КЕ. Робочий розчин повинен бути використаний в день його 

приготування. 

 

2. Триазоли, амідоксими. 

ДІНАЛІ 

Вміст діючої речовини: 60 г/л дифеноконазолу; 30 г/л цифлуфенаміду 

Хімічна група: Триазоли, амідоксими 

Препаративна форма: Концентрат, що диспергується 

Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: III 

Упаковка: 5 л 

  

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ 

Найкращий системний препарат для захисту винограду від комплексу 

хвороб із лікувальним ефектом. Властива газова фаза (до 4 см від місця 

потрапляння краплі). Подовжена профілактична, лікувальна й залишкова 

активність. Поєднання двох діючих речовин унеможливлює виникнення 

резистентності 

Стійкість до змивання дощем і високих температур 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ 

Культура Спектр дії Фаза внесення Норма Кратність 
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витрати, л/га обробок/ 

Термін 

очікування 

ВИНОГРАД

  

Оїдіум, чорна 

гниль, краснуха 

Обприскування 

в період вегетації 
0,6–0,7 2/20 

  

Спосіб застосування: 

Високоефективний проти оїдіуму, чорної гнилі і краснухи на винограді. 

Цифлуфенамід діє системно. Він поглинається через листя й акропетально 

переміщується в потоці транспірації в ксилему, де проходить трансламінарне 

розподілення у тканинах рослини. Ефективний проти всіх штамів хвороб, 

стійких до стробілуринів, морфолінів, триазолів. Лікувальні властивості 

дифеноконазолу підсилюють лікувальні властивості цифлуфенаміду. Це 

дозволяє ефективно захищати рослини не тільки в профілактичних цілях, а й 

при високому інфекційному фоні. При температурі +25 °С має газовий вплив 

на збудників хвороб до 4 см від місця потрапляння. Не впливає на зовнішній 

вигляд, ферментацію й органолептичні показники винограду. 

Норми витрати робочого розчину: 

600–800 л/га. 

 

3. Феніламіди, дітіокарбамати 

 

Ридоміл Голд МЦ 

Аналоги — відсутні. Діюча речовина — металаксил- 40г/кг+ манкоцеб 

– 640 г/кг. Виготовляється у формі - вододисперсні гранули. Хімічна група – 

(феніламіди/дітіокарбамати) комбіновані. Клас токсичності – ІІІ 

(малотоксичні). 

Фізико-хімічні властивості, токсикологічно-гігієнічна характеристика, 

механізм дії   відповідають препаратам ридоміл і дитан М-45. 

Ридоміл Голд МЦ фунгіцид системної і контактної дії. Препарат сумісний 

з більшістю пестицидів з нейтральною хімічною реакцією, але в кожному 
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конкретному випадку препарати слід перевіряти на сумісність. Період 

захисної дії 7-14 днів. Має лікувальну і профілактичну дію. Після повного 

висихання не змивається дощем. 

Ридоміл Голд МЦ, 68 % з.п. зареєстрований і дозволений для використания 

в Україні на картоплі, томатах, огірках, винограді. Зупиняє розвиток 

пероноспорових грибів, білої та сірої гнилей. Норма витрати препарату — 2,5 

кг/га. Максимальна кратність обробок — три. 

 

3. Анілінопіримідини, фенілпіроли 

 

СВІТЧ 

Діюча речовина та її вміст: Флудіоксоніл  250 г/кг, Ципродиніл  375 г/кг 

Норма 

витрати 

препарату,(г,

кг,л/га,м
2
,т)  

Культура, 

об’єкт, що 

обробляється  

Об’єкт, проти 

якого 

обробляється  

Спосіб, час 

обробок, 

обмеження  

Термін 

останн

ьої 

обробк

и  

Макс. 

кратніс

ть 

обробо

к  

0,75(перед 

цвітінням), 

0,75-1,0 (після 

масового 

цвітіння)  

Суниці  

Сіра гниль  

Біла гниль  

Борошниста 

роса  

Бура 

плямистість  

Обприскуван

ня в період 

вегетації 

7 2 

0,75-1,0  

Груша  

Яблуня  

Персик  

Абрикос  

Слива  

Черешня  

Хвороби 

плодів під час 

їхнього 

здерігання у 

сховищах  

Обприскуван

ня в період 

вегетації до 

цвітіння 

15 1 

0,75-1,0  

Огірки 

відкритого 

ґрунту  

Огірки 

закритого 

ґрунту  

Антракноз  

Альтернаріоз  

Мокра гниль  

Фузаріоз  

Сіра гниль  

Обприскуван

ня в період 

вегетації 

10 2 

0,75-1,0  

Томати 

відкритого 

грунту  

Антракноз  

Альтернаріоз  

Мокра гниль  

Обприскуван

ня в період 

вегетації 

10 2 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bactive_substance_1%5d=%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BB&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bactive_substance_2%5d=%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BB&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=961&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=940&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=909&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=958&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1158&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1047&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=957&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%85&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%85&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%85&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%85&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%85&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1244&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1244&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1244&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1085&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1085&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1085&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1066&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1066&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1066&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
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Томати 

закритого 

грунту  

Фузаріоз  

Сіра гниль  

0,75-1,0  

Томати 

відкритого 

грунту  

Томати 

закритого 

грунту  

Фузаріозна 

гниль  

Альтернаріозна 

гниль  

Сіра гниль  

Обприскуван

ня в період 

вегетації 

15 2 

0,75-1,0  Виноградники  Сіра гниль  

Обприскуван

ня в період 

вегетації 

7 1-2 

0,75-1,0  

Абрикос  

Персик  

Слива  

Черешня  

Груша  

Моніліоз  

Сиза пліснява  

Гнилі  

Обприскуван

ня в період 

вегетації 

20 2 

Фунгіцид для боротьби з хворобами та покращення лежкості плодів 

Хімічна група: Анілінопіримідини/фенілпіроли 

Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: ІІІ 

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ 

 Покращує лежкість плодів при зберіганні 

 Двокомпонентний фунгіцид контактно–проникаючої дії 

 Короткий термін очікування 

 Контролює головних збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів 

і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра гниль, інші хвороби) 

Механізм дії: 

Ципродиніл - унікальна діюча речовина системної дії. Він зупиняє 

біосинтез амінокислот та порушує життєвий цикл грибів, головним чином, у 

момент проникнення і росту міцелію в рослинних тканинах. Флудіоксоніл - 

діюча речовина контактної дії з широким спектром контролюємих патогенів 

та тривалою активністю. Флудіоксоніл інгібує проростання конідій та ріст 

міцелію збудників (Botrytis cinerea). Світч 62,5 WG, в.г. препарат, який 

поєднав в собі дві високо-ефективні діючі речовини з оптимальними 

показниками активності. 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1067&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1067&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1067&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1066&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1066&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1066&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1067&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1067&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1067&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=932&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1158&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=958&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1047&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=957&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=940&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B7&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96&Itemid=36&lang=uk
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Спектр дії: 

Світч 62,5 WG, в.г. проявляє високу ефективність проти патогенів з класів 

Ascomycetes та Deuteromycetes. 

Переносимість культурою: 

За умов дотримання рекомендацій Світч 62,5 WG, в.г. не фітотоксичний 

для культур. 

Змивання дощем: 

Не проводити обприскування менш ніж за дві години перед дощем. 

Застосування в Інтегрованих системах захисту (ІСЗ): 

Світч 62,5 WG, в.г. має надзвичайно високу біологічну активність. 

Можливість застосовувати в різний час вегетаційного періоду ідеально 

підходить при використанні нормах Світч 62,5 WG, в.г. не впливає на 

грунтові організми, опилювачі, і практично нешкідливий для корисної 

ентомо- і акарифауни. Тому Світч 62,5 WG, в.г. підходить для використання 

в ІСЗ. Щоб уникнути розвитку інфекції в широких масштабах, слід 

проводити обробку з профілактичною метою. Використання з лікувальною 

метою не може служити загальною рекомендацією. 

Спосіб використання: 

Світч 62,5 WG, в.г. може застосовуватись за допомогою тракторних або 

ранцевих обприскувачів. При використанні тракторного обприскувача норма 

витрати робочого розчину 200-800 л/га, ранцевого обприскувача - 150-600 

л/га. Приготування робочого розчину: Пересвідчитися, що обладнання для 

обприскування в чистому, не забрудненому стані. Ретельно розрахувати 

необхідний об’єм робочого розчину, щоб по закінченні обробки в баці 

обприскувача не було його залишків. Заповнити бак обприскувача чистою 

водою на 1/3 його об’єму, почати розмішування, додати розраховану 

кількість препарату і доливати воду, продовжуючи розмішування. Для 

підтримання однорідності суспензії не припиняти розмішування до 

закінчення обробки. Якщо Світч 62,5 WG, в.г. змішують в баці обприскувача 

з іншими препаратами, то першим в заповнений водою бак обприскувача 
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засипають Світч 62,5 WG, в.г., а потім інші препарати. Якщо ці препарати 

запаковані в водорозчинні пакети, то спочатку занурюють у воду ці пакети, а 

потім додають Світч 62,5 WG, в.г. 

Процедура очищення: 

Після обробки або наприкінці робочого дня обприскувач промивають 

струменем води. Промивну воду розпилюють на культуру, розбавивши її по 

відношенню до робочого розчину не менше ніж в 10 разів. 

Сумісність: 

Здебільшого спостерігається хороша сумісність з іншими фунгіцидами. 

Випадки несумісності невідомі. В разі сумнівів перед використанням 

провести тест на сумісність. 

 

Фунгіцид Шавіт-Ф 72 з.п. 

Діюча речовина: фолпет (700 г/кг) + триадіменол (20 г/кг) 

Препаративна форма: водорозчинні гранули 

Механізм дії: 

ШАВІТ-Ф справляє системно контактну дію і застосовується для 

профілактики захворювань, а також як ефективний лікувальний і 

викорінювальний засіб. Завдяки двохкомпонентному складу ШАВІТ-Ф 

призводить до різних функціональних порушень життєдіяльності патогенів 

(пригнічення біосинтезу ергостеролу, активності ферментів, процесів 

дихання, порушення процесу ділення клітин патогену та пригнічення 

проникнення патогену до рослини), що виключає ймовірність виникнення 

резистентності до препарату. 

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 

 завдяки вдалому поєднанню 2-х діючих речовин — унікальний 

механізм дії; 

 4 різних механізми дії на шкідливі об’єкти; 

 забезпечує профілактику захворювань, а також є ефективним 

лікувальним і викорінювальним засобом; 
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 викорінюючий ефект протягом 72 годин від парші яблуні; 

 широкий спектр дії; 

 починає працювати відразу після обробки; 

 відсутність резистентності у патогенів; 

 захисний період дії — більше 2 тижнів; 

 безпечний для корисної ентомофауни, грунтових мікроорганізмів та 

птахів; 

 нефітотоксичний для рослин. 

КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ 

Культура  Хвороба 

Норма 

витрати, 

кг/га  

Період обробки 

Виноградники 

Мілдью, оїдіум, 

чорна плямистість, 

інфекційне засихання 

кущів, сіра та біла гнилі 

2 

Обприскування 

культури при появі 

перших ознак одного 

із захворювань 

Яблуня 
Парша, борошниста 

роса, плодові гнилі 
2 

Обприскування 

культури при появі 

перших ознак одного 

із захворювань 

Норма витрати  робочої рідини: 800 – 1000 л/га 

Особливості застосування: 

 Для захисту винограду рекомендується проводити 2 - 3 обробки, першу 

з яких — перед цвітінням. 

 На яблуні рекомендується проводити 3 - 4 обробки. 

 ШАВІТ-Ф, з.п., сумісний з багатьма пестицидами, за винятком 

препаратів, що утворюють лужні розчини. 

 Препарат небезпечний для бджіл і водних організмів. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД: ШАВІТ-Ф добре зарекомендував себе на таких 

культурах (див. нижчевказану таблицю). 

  

Культура  Хвороба 

Норма 

витрати, 

кг/га  

Томати Фітофтороз Phytophtora spp.  2 

Огірки 

Борошниста 

роса 

Пероноспороз 

(несправжня 

борошниста роса) 

Sphaerotheca 

fuliginea 

Pseudoperonospora 

cubensis  

2 

 

Рекомендації щодо застосування: Першу обробку препаратом проводять 

за появи перших ознак захворювань, наступніобприскування – з інтервалом 

10-14 днів. Препарат має інтервенційну дію – 72 години. Препарат починає 

діяти одразу після обробки із захисним періодом 10-15 днів. Обприскування 

проводять при швидкості вітру не більше 5 м/сек, не припускаючи зносу 

аерозолю на сусідні культури. Кількість обробок залежить від погодних умов 

і фітосанітарного стану насаджень і складає максимально 4 обприскування за 

сезон. Приготування та норми витрати робочого розчину: Робочий 

розчин готується в день проведення обприскування на спеціально 

призначеному майданчику в стаціонарному вузлі або в резервуарах 

пересувних агрегатів, які оснащені механічними мішалками. Для 

приготування робочого розчину в бак, заповнений на 1/3 водою, при 

працюючій мішалці додають заздалегідь відміряну кількість препарату, 

перемішують та доливають водою до потрібного об’єму. Готовий розчин 

насосами подають в заправочні ємності і доставляють до місць обробки. Під 
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час приготування розчину і заправки обприскувачів не допускати проливу 

робочої рідини. Розчин має бути використаний в день його приготування. 

Рекомендована норма витрати робочої рідини – 800-1000 л/га на винограді та 

1000 л/га – на яблуні.  По закінченні обприскування бак, магістральні 

трубопроводи та розпилювачі необхідно ретельно промити водою. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Похідні  карбомінової та дитіокарбомінової кислот (діюча речовина, 

фізико-хімічні властивості, призначення та механізм дії, спектр дії, норми 

внесення).  

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

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

3.  Похідні фосфористої кислоти (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення)  

4. Похідні триазолів (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення) 

5.  Похідні анілінопіримідинів (діюча речовина, фізико-хімічні властивості, 

призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення) 

6.  Які плямистості на зернових культурах контролює препарат Амістар Тріо?  

Його діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та механізм дії, 

спектр дії, норми внесення  

7.  Які грибні хвороби контролює препарат Діналі на винограді?  Його діюча 

речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та механізм дії, спектр дії, 

норми внесення.   

8.  На яких культурах препарат Ридоміл Голд зупиняє розвиток білої і сірої 

гнилі? Його діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та 

механізм дії, спектр дії, норми внесення.  

9. Який препарат контролює гнилі на винограді?   Йогодіюча речовина, 

фізико-хімічні властивості, призначення та механізм дії, спектр дії, норми 

внесення 

10. Який препарат контролює мільдью і оїдіум одночасно на винограді? Його 

діюча речовина, фізико-хімічні властивості, призначення та механізм дії, спектр 

дії, норми внесення. 

 

 


