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 НУВГП, 2013 
Блок 1. Основи агрономічної токсикології 

Практичне заняття 1. Препаративні форми пестицидів. Техніка 

безпеки при роботі з пестицидами 

(2 год.) 

1. Основні препаративні форми пестицидів. 

2. Особливості застосування препаративних форм пестицидів. 

3. Техніка безпеки при роботі з пестицидами. 

4. Надання першої допомоги при отруєннях пестицидами. 

Рекомендована література [3, 7, 9, 14] 

Препаративна форма – це суміш активних інгредієнтів (діюча 
речовина – д.р.) з інертними (пасивними) інгредієнтами. 

Сучасний асортимент пестицидів представлений такими препа-

ративними формами: водорозчинні гранули (в.г.), водна емульсія 

(в.е.), водорозчинний концентрат (в.р.к.), водний розчин (в.р.), вод-

но-суспензійний концентрат (в.с.к.), гранули (г.), емульсія масляна, 
емульсія водна (е.м.в.), змочуваний порошок (з.п.), концентрат 

емульсії (к.е.), концентрат суспензії (к.с.), кристалічний порошок 

(кр.п.), дуст (д.), масляна емульсія (м.е.), порошок (п.), паста (пс.), 
рідина (р.), розчинний порошок (р.п.), суспензійний концентрат 

(с.к.), суха течка суспензія (с.т.с.), таблетки (табл.), течкий концент-
рат суспензії (т.к.с.), течка паста (т.пс.) та інші, більшість з яких ви-

користовується в Україні. 
Дуст - пилова препаративна форма, яка містить невеликий 

відсоток діючої речовини (до 12 %) в суміші з сухими інгредієнтами. 

Дуети завжди використовуються сухими, тому вони можуть поши-

рюватися вітром на значну відстань. 

Змочувані порошки (з.п.) - це сухі, дрібно розмелені препа-

ративні форми, дуже схожі на дуети. З.п. – частинки інертного інг-
редієнта (каолін, трепал, силікагель та ін.), вкриті тонким шаром 

або насичені діючою речовиною з додаванням поверхнево-активних 

речовин (змочувачів, стабілізаторів суспензій, прилипачів та ін.). 

З.п. можуть містити від 5 до 95 % діючої речовини. При змішуванні 
з водою утворюють суспензію, яка є робочою рідиною і використову-

ється для обприскування. 

Розчинні порошки (р.п.) - високодисперсні тверді розчинні у 

воді діючі речовини з додаванням поверхнево-активних речовин. 

На відміну від змочуваних порошків, розчинні, не мають 

наповнювачів. Дисперсність часточок 5—10 мкм. Робочі розчини 

можна готувати безпосередньо у резервуарі обприскувача шляхом 

змішування з водою без механічного перемішування. 
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Емульгуючи концентрати (е.к.) - препаративна форма, що 

містить 20 - 80 % діючої речовини, один або більше розчинників та 
емульгаторів. При змішуванні з водою вони утворюють стійкі 
емульсії. Емульгуючи концентрати можна застосовувати з допомогою 

гідравлічних наземних і повітряних обприскувачів. 
Концентрати емульсії (к.е.) від емульгуючи концентратів 

відрізняються тим, що становлять собою готові концентровані емульсії, 
які складаються із двох фаз - дрібних краплин масла з розчиненим у ньому 
пестицидом і води. Робочі емульсії готують перемішуванням концентрату з 
поступовим додаванням малих порцій води. Концентрати емульсії більш 

чутливі до умов зберігання при низьких температурах. 

Аерозолі (а.) - це препаративна форма, яка складається із однієї або 

кількох діючих речовин і розчинника. Більшість аерозолів має великий 

відсоток активного інгредієнта (д.р.).  

Фуміганти (ф.) - це пестициди у вигляді газів. Деякі активні 
інгредієнти (д.р.) під тиском існують як рідини, а при зниженні тиску вони 

перетворюються на гази. Інші діючі речовини — це леткі рідини, навіть 

коли знаходяться у звичайних контейнерах (тарі), тому їх препаративні 
форми не перебувають під тиском. Ще є тверді препаративні форми, що 

виділяють гази в умовах високої вологості або за наявності водяної пари. 

Гранульовані препарати (г.п.) - пестициди, які виготовляють у 

формі гранул. Гранульовані препаративні форми за зовнішнім виглядом 

подібні до пилоподібних, але їх часточки більші за розмірами (у діаметрі 
0,5 — 1,5 мм, інколи до 3 мм) і вони важчі. Вміст діючої речовини у 

гранулах коливається у межах 1 — 15 %. 

Вододиспергуючі гранули (в.д.г.) - це препаративна форма, яка за 
зовнішніми ознаками дуже схожа на змочувані порошки, але летка 
речовина в ній має форму гранул. Перед застосуванням їх змішують з 
водою, в якій гранули розсіюються до дрібнозернистого порошку, їх 

робочі розчини потребують постійного перемішування, щоб порошок 

перебував у завислому стані. 
 Течкі пасти (т.пс.) - це нерозчинні тверді діючі речовини. Во-

ни можуть мати течку препаративну форму, в якій дрібно перемелені 
активні (д.р.) та інертні інгредієнти перемішані з рідиною. Перед за-
стосуванням їх змішують з водою. Вони дуже схожі з препаративни-

ми формами е.к. та змочуваними порошками, зручні в роботі. 
Мікрокапсульовані препарати (мкс - суспензія, мке -

емульсія) - це рідкі або сухі часточки пестицидів в органічній обо-

лонці. Така форма використовується для високотоксичних речовин і 
в тих випадках, коли необхідно продовжити строк дії препарату, 

оскільки діюча речовина вкрита тонкою оболонкою, яка розчиняється 
в ґрунті поступово. 
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Отруєні принади. Так називають харчові продукти, до яких 

додають певну кількість пестицидних речовин для знищення тва-

рин чи комах, що живляться принадами. Готують і використовують 

отруєні принади за спеціальними методиками. 

 

Практичне заняття 2. Приготування робочих розчинів пестицидів 

(2 год.) 

1. Розрахунок заданих концентрацій та робочих рідин при 

обприскуванні. 
2. Розрахунок робочих рідин по діючій речовині. 
3. Розрахунок препаратів з двома діючими речовинами. 

Рекомендована література [16, 17, 18] 

1. Розрахунок заданих концентрацій та робочих рідин при 

обприскуванні 
У практиці захисту рослин використовують різні методи розрахунку 

розведень (концентрацій) пестицидів. Найбільш простий та доступний 

метод за правилом „хреста”. Суть цього методу: у центрі „хреста” та 
зліва записують вихідні дані (умови задачі), а справа – розрахункові 
показники (розв’язок задачі). 

Приклад 1. Скільки необхідно взяти 80 - % з.п. хлорофосу, щоб 

отримати      0,2 % по д.р. суспензію? 

80 %                                        0,2 частини (кг) препарату 

 

                       0,2 %                     

 
  0                                            79,8 частин (л) води 

Перерахунок кількості пестициду, необхідного на 100 частин води: 

Х=
8,79

1002,0 ⋅
 =0,25 кг 

Відповідно, щоб приготувати 0,2 % по д.р. розчин хлорофосу, на 100 

л води необхідно взяти 0,25 кг з.п. 

Приклад 2. Скільки необхідно додати 80 % з.п. хлорофосу в його 

0,15% суспензію, щоб отримати 0,2 % робочий розчин? 

80 %                                        0,05 частин (кг) препарату 

 

                       0,2 % 

 

0,15 %                                    79,8 частин (л) 0,15 % суспензії 
Перерахунок кількості пестициду, необхідного на 100 частин 

суспензії: 
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Х=
8,79

10005,0 ⋅
 =0,063 кг 80 % з.п. хлорофосу 

Завдання: 
1. Скільки необхідно 0,4 % та 0,1 % суспензій 80 % з.п., щоб 

отримати 0,2 % робочий розчин препарату? 
2. Які кількість 0,35 % емульсії пестициду (50 % д.р.) необхідно 

взяти, щоб отримати його 0,15 % емульсію ? 

3. Скільки необхідно додати 50 % препарату (по д.р.) до його 0,1 

% суспензії, щоб отримати 0,25 % робочий розчин ? 

2. Розрахунок робочих рідин по діючій речовині 
При виконанні розрахунків робочих рідин по діючий речовині 

використовують формули 

К=

2

1

C

SCPp ⋅⋅
,                                              (1) 

де К – кількість препарату на площу, що обробляється, кг; Рр – витрата 
робочої рідини на 1 га; С1 – концентрація д.р. в рідкій робочій рідині, %; 

С2 – концентрація д.р. в препараті, %; S – площа, що обробляється, га. 
Завдання. Визначити кількість 80 % з.п. для обробки 30 га саду проти 

яблуневої плодожерки при обприскуванні 0,2 % суспензією (по д.р.), 

якщо норма витрати робочої рідини становить 1500 л/га. 

К=
100

SCP pp ⋅⋅
,                                              (2) 

де К – кількість препарату на всю площу, кг; Рр – витрата рідкої робочої 
рідини на 1 га; Ср – концентрація препарату в рідкій робочий рідині ,%; 

S– площа, що обробляється, га; 100 – коефіцієнт. 
Завдання. Визначити кількість 50 % к.е. пестициду для обробки 

цукрового буряку проти довгоносиків, якщо норма витрати 0,7 % 

емульсії складає 400 л/га. 
3. Розрахунок препаратів з двома діючими речовинами 

Для перерахунку одного відсоткового складу в інший 

використовують формулу 

К2=

2

11

C

CK ⋅
,                                                 (3) 

де К1 – кількість відомого препарату; С1 – концентрація діючої речовини 

у відомому препараті; К2 – кількість препарату, що розраховується; С2 – 

концентрація діючої речовини у препараті, що розраховується. 
Приклад. Розрахувати кількість 35 % з.п. тіазону для обробки 10 га 

картоплі у боротьбі з картопляною нематодом, якщо норма витрати 20 % 
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препарату тіазону складає 180 кг/га. 

К=
( )

35

2010180 ⋅⋅
=1028 (кг) 

Завдання. Розрахувати кількість 80 % з.п. цинебу для обробки 50 га 
саду у боротьбі з мониліозом яблуні. Якщо норма витрати 0,5 % 
суспензії (по 50 % препарату) складає 1200 л/га. 

 
Завдання для самоперевірки 

1. Скільки необхідно 30 % з.п. ефірсульфату для боротьби з 
плодовими кліщами в саду площею 50 га при однократній обробці його 

0,3 % суспензією, якщо норма витрати робочої рідини рівна 100 л/га? 

2. Яку площу картоплі у боротьбі з колорадським жуком можна 
обробити 480 кг 35 % к.е. фозалону, якщо норма витрати 0,5 % емульсії 
складає 400 л/га ? 

3. Визначити кількість 80 % з.п. севина для обробки 50 га саду у 

боротьбі з плодожеркою при нормі витрати 0,1 % суспензії (по д.р.) 1500 

л/га. 
 

Практичне заняття 3. Визначення фітотоксичної дії гербіцидів на 

ячмінь 

(2 год.) 

1. Методи визначення вмісту пестицидів у ґрунті. 
2. Визначення фітотоксичності гербіциду для ячменю на різних 

ґрунтах. 

3. Розрахунок фітотоксичності препаратів. 

Рекомендована література [16, 17, 18] 

Щоб встановити тривалість зберігання пестицидів в ґрунті проводять 

модельні досліди, в яких визначають кількість препарату через різні 
проміжки часу після внесення. Для кількісного визначення пестицидів 

використовують фізико-хімічні і біологічні методи. 

Біометодом користуються, коли необхідно визначити інтервал 

біологічної дії і можливість післядії пестициду на наступний рік. Про 

закріплення пестициду в ґрунті, доступність його для шкідливих 

організмів судять і по потенційності для біологічних об’єктів однакових 

кількостей пестицидів на різних ґрунтах.  

Здатність пестициду до переміщення в ґрунті визначають методом 

ґрунтових колонок. Пестицид наносять на поверхню ґрунтової колонки, 

промивають її встановленою кількістю води, а потім визначають вміст 
пестициду. 
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Визначення фітотоксичності гербіциду для ячменю в різних 

ґрунтах 

Фітотоксичність гербіциду визначають за ступенем пригнічення 

довжини проростків ячменю в різних ґрунтах. 

Хід роботи 

Взяти 2 наважки кожного ґрунту по 100 г та перенести в ємності для 

вимішування. До однієї з наважок поступово додати воду і встановити 

кількість, необхідну для оптимального зволоження ґрунту (20-30 мл на 
100 г ґрунту). 

До інших наважок додати таку ж кількість розчину гербіциду. Дозу 

гербіциду в мг д.р. на 1 кг повітряно-сухого ґрунту встановити 

експериментальним шляхом в попередніх дослідах з цими ґрунтами. В 

залежності від умов досліду потрібно від 2 до 15 мг на 1 кг. Ґрунт і 
гербіцид ретельно перемішати, перенести в чашки Петрі заповнюючи їх 

до країв. У верхній треті, вздовж горизонтальної лінії, розкласти по 15 

зерен ячменю, чашки закрити і поставити в термостат трохи похило. 

Через тиждень виміряти довжину коріння і розрахувати зменшення 
довжини коріння (П) під впливом гербіциду окремо для кожного ґрунту 

за формулою 

Д

100
д100П −= , %                                        (4) 

де Д і д – відповідно середня довжина корінця проростків ячменю, який 

виріс на ґрунті без гербіциду і з гербіцидом, см. 

Порівняти отримані показники для різних ґрунтів і зробити висновок 

про токсичність гербіциду на цих ґрунтах. 

Задача 
Розрахуйте відсоток зменшення довжини коріння на різних ґрунтах 

користуючись даними досліду по визначенню фітотоксичності банвела –
Д. 

Показники, які характеризують фітотоксичність банвела – Д. 

Ґрунт 
Вміст 

гумусу, % 

Довжина коріння, мм 

без гербіциду банвел-Д 

 (2 мг/кг) 
Чорнозем 6,8 48 23 

Торф’яний тепличний 8,0 62 57 

Дерново-підзолистий 

середньо-суглинковий 
1,5 41 12 

Дайте відповіді на наступні запитання. 
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1. На якому з ґрунтів фітотоксичність банвела-Д найбільша? 

2. Чи є залежність фітотоксичності від вмісту гумусу в ґрунтах? Яка? 

3. На якому з ґрунтів найбільша пригніченість тест-об’єктів, 

закріпленість гербіциду в ґрунті, доступність гербіциду для рослини. 

 

Лабораторна робота 4. Визначення дії протруювачів на схожість 

насіння пшениці 
(2 год.) 

Мета: вивчити та оцінити дію різних доз протруювачів на схожість 
насіння пшениці. 

Обладнання і реактиви: насіння пшениці, конічні колби на 250мл, 

гумові пробки, чашки Петрі, пінцет, фільтрувальний папір, 

поліетиленова плівка, кристалізатори, ротатор, термостат, протруювач 

насіння. 
Хід роботи 

1. Наважку пшениці 100 г помістити в колбу, додати протруювач, 

колбу закрити пробкою та збовтати на ротаторі 10 хв. Насіння 
контрольного варіанту збовтати без додавання протруювача. Насіння 
обробити з розрахунку оптимальних (рекомендованих) норм 

протруювачів, а також в 4 рази більших та менших, ніж оптимальні. 
2. На попередню зволожену смугу фільтрувального паперу 

розмірами 15x75см по осьовій лінії через 1см розкласти по 50 зерен 

боріздкою вверх і зачатком вниз. Під фільтрувальний папір з зернами 

помістити смугу поліетиленової плівки в якості коректора. Зверху зерна 
накриваються таким же зволоженим листком фільтрувального паперу та 
все скрутити в рулон. 

3. Рулон поставити вертикально в кристалізатор з шаром води в 2 – 

3 см і помістити в термостат. 
4. Через 7 днів провести візуальні спостереження. За результатами 

досліду заповнити таблицю 2 та розрахувати біологічну ефективність 
протруювання за формулою 

a

ba
c

)(100 −
= ,                                           (5) 

де a і b – кількість рослин, уражених грибами, відповідно на контролі та 
на варіанті з протруювачем, % 

Зробити висновок про ефективність різних доз протруювачів. 

Рекомендована література [16, 17, 18] 
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Таблиця 1  

Результати досліду 

Д
оз
а 

пр
о-

тр
ую

ва
ча

, 
г 

П
ро
ро
сл
о 

зе
ре
н,

 %
 

Н
еп
ро
ро
сл
о 

зе
ре
н,

 %
 

С
хо
ж
іс
ть

 

пш
ен
иц
і, 

%
 

Довжина корінців 

Зе
рн
а 
ур
аж
ен
і 

гр
иб
ам
и,

 %
 

С,% 
середнє, см 

± ∆, до 

контролю, см 

        

 

Лабораторна робота 5. Визначення опікової дії фунгіцидів на 

листя гороху 

(2 год.) 

Мета: вивчити та оцінити фітотоксичну дію на молоді листя гороху 

фунгіциду різної концентрації. 
Обладнання і реактиви: молоді рослини гороху, піпетка, гумові 

рукавички, стакани на 50мл, хлорокис міді. 
Хід роботи 

Приготувати 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 та 1 % розчин хлорокису міді. Нанести 

приготовлені розчини по краплі кожної концентрації на три листки 

гороху. Для забезпечення кращого змочування та утримування 

препарату на поверхні листка додати прилипачі (ПАВ). Через 48 годин 

провести огляд рослини. 

При наявності опіків характер та ступінь їх оцінити по шкалі: 
0 балів – опіків немає; 1 бал – опік 5 – 10 % площі листка; 2 бали – 

опік 25 %;   3 бали – опік 50 %; 4 бали – опік 75 %; 5 балів – опік 100 

% площі листка. 
За результатами спостережень зробити висновок про фітотоксичну 

дію хлорокису міді різної концентрації.  
Рекомендована література [16, 17, 18] 

 

Блок 2. Застосування хімічних засобів захисту рослин 

Лабораторна робота 1. Якісні реакції на інсектициди групи лугів 

(2 год.) 

Мета: засвоїти методики визначення якості вапна та наявність іону 

[Ca
2+

] в препараті.  
Принцип методу: полягає в визначенні вмісту в вапні вуглекислого 

кальцію. 
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Обладнання і реактиви: конічна колба 200 мл, воронка, фільтр, 

стакан 50мл, пробірки, піпетка 10мл, 10 % HNO3, фенолфталеїн, 

вуглекислий амоній, щавлевокислий амоній, розчин гіпсу, 

двохромовокислий калій K2Cr2O7, вапно негашене. 
Хід роботи 

А. Визначення якості вапна 
До невеликої кількості вапна додати 10 % азотну кислоту. 

Відсутність шипіння та виділення бульбашок газу вказує на доброякість 

вапна. Наявність незначного шипіння  та виділення невеликої кількості 
бульбашок газу вказує на те, що вапно частково перейшло в вуглекислий 

кальцій. Сильне шипіння, що супроводжується викиданням суміші з 
пробірки вказує на незадовільну якість вапна. 

Б. Остаточне заключення про якість вапна 
До водного розчину вапна додати 2 - 3 краплини фенолфталеїну. 

Якщо розчин забарвлюється в червоний колір, то вапно частково чи 

повністю зберегло свої властивості. Якщо розчин не змінює забарвлення, 
то вапно повністю перейшло в крейду і застосування його в 

інсектицидних і фунгіцидних сумішах небажано. 

В. Визначення іону кальцію 

1. До 5мл фільтрату (розчин вапна в 1 % азотній кислоті) додати 

розчин  вуглекислого амонію. Випадає білий аморфний осад, що через 
певний час переходить в кристалічний –CaCО3. 

2. До нової порції фільтрату (5 мл) додати розчин щавлевокислого 

амонію. Випадає білий кристалічний осад – СаС2О4. 

3. До 5 мл фільтрату додати рівну кількість розчину гіпсу – осад не 
випадає. 

4) До 5 мл фільтрату додати розчин двохромовокислого калію – осад 

не випадає. 
Са(NO3)2 + K2Cr2O7 + H2O = K2CrO4 +CaCrO4 + 2HNO3 

За результатами аналізів зробити висновки про якість вапна. 
Рекомендована література [16, 17, 18] 

 

Лабораторна робота 2. Визначення вмісту діючої речовини в 

пестицидах 

2.1. Методом нейтралізації 
(1 год.) 

Мета: ознайомитись із методом нейтралізації для визначення вмісту 

діючої речовини в пестицидах 
Обладнання і реактиви: мірна колба 500 мл, піпетка 25 мл, конічна 

колба 100 мл, бюретка для титрування, 1 н розчин соляної кислоти, 

фенолфталеїн, гашене вапно. 
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Хід роботи 

1. Наважку гашеного вапна 10 г помістити в мірну колбу, довести 

водою до мітки, ретельно перемішати та взяти 25 мл для титрування. 
2. Титрують 1 н розчином соляної кислоти в присутності 
фенолфталеїну (1 крапля) до відновлення його протягом 3 хв. 

3. Вміст активної CaO у відсотках визначають за формулою 

C

A
x

02804,0**20
*100= ,                                   (6) 

де A – кількість розчину HCl (в мл), що пішла на титрування; C – 

наважка гашеного вапна, г. 
Рекомендована література [16, 17, 18] 

2.2. Методом окислення 

(1 год.) 

Мета: вивчити застосування методу окислення для визначення 

вмісту діючої речовини  в пестицидах. 

Визначення вмісту міді в препаратах хлорокису міді 

Обладнання і реактиви: конічна колба на 500 мл, мірний циліндр на 
200мл, піпетка на 200 мл, бюретка для титрування, градуйована піпетка, 
0,1 н розчин сірчаної кислоти Н2SO4; 0,1 н розчин гідросульфіту 

Na2S2O3; розчин крохмалю; йодистий калій КІ; 40%- оцтова кислота 
СН3СООН, хлорокис міді. 

Хід роботи 

1) Наважку 0,2г хлорокису міді помістити в конічну колбу на 
500мл, додати 200 мл 0,1 н розчину сірчаної кислоти, 1г йодистого калію 

та (після повного розчинення) 20 мл 40 % оцтової кислоти. 

2) Колбу сильно стряхнути, накрити годинниковим склом та через 
10 хв., прибавивши 2 - 3мл розчину крохмалю, відтитрувати йод, що 

виділився, 0,1н розчином гіпосульфіту. 

Вміст міді у відсотках визначити за формулою 

m

A
x

100006354.0 ⋅⋅
= ,                                  (7) 

де А – кількість 0,1н розчину гіпосульфіту, що пішла на титрування, мл; 

m – наважка пестициду, г; 0,006354 – хімічний еквівалент.  
Рекомендована література [16, 17, 18] 

 

Лабораторна робота 3. Якісні реакції на фунгіциди групи міді 
(2 год.) 
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Мета: ознайомитись з методиками проведення якісних реакцій на 
фунгіциди групи міді. 

Обладнання і реактиви: колба конічна 100 мл, стакан 50 мл, плитка, 
лійка, фільтр, піпетка 10 мл, пробірка, 10 % NH4OH, жовта кров’яна сіль, 
2н NaOH, хлористий барій BaCl2, 0,5 н оцтовокислий свинець, сульфат 
міді CuSO4*5H2O, азотна кислота, азотнокисле срібло 0,2 н AgNO3, 

хлорокис міді (CuCl2*3Cu(OH)2*H2O). 

Хід роботи 

Проведення якісних реакцій з мідним купоросом (CuSO4*5H2O). 

А. Визначення іону міді [Cu
2+

] 

1) До 5 мл водного розчину мідного купоросу додати надлишок 

аміаку. Рідина забарвлюється в темно-синій колір: 

Cu
2+

 SO4
2-

 + 4NH4OH = Cu(NH3)4
2+

 SO4
2-

 + 4H2O. 

2) До 5 мл водного розчину мідного купоросу додати розчин 

жовтої кров’яної солі. Випадає білий осад червоно-бурого кольору – 

Cu2Fe(CN)6. 

3) До 5 мл водного розчину мідного купоросу додати 2н NaOH. 

Випадає голубий осад Cu(OH)2, який при кип’ятінні зникає. 
Б. Визначення іону сірчаної кислоти [SO4

2-
] 

1) До 5 мл водного розчину мідного купоросу додати розчин 

хлориду барію. Випадає білий дрібнокристалічний осад – BaSO4, який 

нерозчинний ні в кислотах, ні в лугах. 

2) До 5 мл водного розчину мідного купоросу додати розчин 0,5 н 

оцтовокислого свинцю. Випадає білий кристалічний осад – PbSO4. 

Проведення якісного аналізу хлорокису міді 

(CuCl2*3Cu(OH)2*H2O). 

А. Визначення іону міді [Cu
2+

] 

Невелику кількість хлориду міді розчиняють у розбавленій азотній 

кислоті і фільтрують. Далі визначення проводять так, як і в мідному 

купоросі. 
Б. Визначення іону хлору [Cl

-
] 

До 5 мл фільтрату додають розчин азотнокислого срібла, в результаті 
чого випадає білий осад – AgCl. 

Після проведення якісних реакцій зробити висновок про наявність в 

препаратах відповідних іонів та їх придатність до застосування. 
Рекомендована література [16, 17, 18] 

 

Лабораторна робота 4. Приготування бордоської рідини та перевірка 

її якості 
(4 год.) 

Мета: вивчити вірний спосіб приготування бордоської рідини та 
навчитись визначати її якість. 
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Обладнання і реактиви: конічна колба 200 мл, хімічні стакани на 50 

та 500 мл, скляна паличка, бюкси скляні, циліндри для відстоювання на 
300 мл, пробірка градуйована, предметні скельця, фарфорова ступка, 
товкачик, марля, піпетка 25 мл – 2шт, фільтрувальний папір, бюретка, 
лакмусовий папір, залізний цвях, технічні ваги, негашене вапно, цукор, 

сульфат міді CuSO4, 3н HCl, кристалічний KI, 0,1н Na2S2O3 (гіпосульфіт 
натрію), 0,5 % водний р-н крохмалю. 

Хід роботи 

А. Приготування бордоської рідини 

1. 3,75 г негашеного вапна помістити в фарфорову ступку та гасити 

невеликою кількістю води, ретельно розтерти до пастоподібного стану 

та розвести водою, що залишилась до отримання вапнякового молока 
(загальна витрата води 150 мл води). 

2. Вапнякове молоко через марлю перелити в хімічний стакан 500 мл. 

3. Наважку 3,75 г мідного купоросу розчинити в 130 мл води, 

добавити 3,75 г цукру розчиненого попередньо у 20 мл води, влити 

повільно, тонкими струменями, при ретельному перемішуванні у 

вапнякове молоко. 

4. Реакцію оптимальної суспензії визначають лакмусовим папірцем 

та залізним цвяхом; якщо лакмус червоніє, а цвях покривається нальотом 

із міді, добавляють вапнякове молоко. 

Б. Гарячий спосіб приготування 

1. Спосіб приготування такий же як і наведений вище (вірний спосіб) 

але вихідні речовини розчиняють у гарячій воді і в гарячому вигляді 
змішують. 

В. Визначення кількості міді у чотирьох приготовлених зразках 

бордоської рідини 

Хід роботи 

1. Із приготовленого зразка бордоської рідини (300 мл) після 

перемішування піпеткою відібрати 25 мл суспензії, перенести в конічну 

колбу ємністю 200 мл та прилити 25 мл 3н HCl. 

2. Після повного розчинення бордоської рідини додати 2 г 
кристалічного йодистого калію. 

3. Розчин перемішати, колбу накрити склом і залишити в темному 

місці на 5 хвилин. Йод, який виділився титрують 0,1н розчином 

гіпосульфату, як індикатор додати 1 мл 0,5 % водного розчину 

крохмалю. Титрування продовжують до знебарвлення синього кольору, 

який не відновлюється протягом 1 хв. При цьому відбуваються наступні 
реакції: 

CuSO4 · Cu(OH)2 + 8 HCl = 4 CuCl + H2SO4 + 6H2O 

KI + HCl = HI + KCl 

4CuCl2 + 8HI = 2Cu2I2 + 8HCl + I2 
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I2 + Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 

Йодистий водень, що утворився, при реакції відновлює 2-валентну 

мідь до 1-валентної; при цьому відповідно до кількості міді виділяється 
вільний йод. Кількість вільного йоду визначається за кількістю 

гіпосульфату натрію, який пішов на титрування. 
Процентний вміст міді (х) досліджуваного зразку бордоської рідини 

визначаємо за формулою 

Б

A
x

1000006357,0 ××
= ,                           (8) 

де А – кількість гіпосульфату натрію, який пішов на титрування, мл; Б – 

кількість бордоської рідини, взятої для титрування, мл; 0,0006357– 

кількість міді в г, що відповідає 1 мл 0,1н розчину гіпосульфату. 

Визначення кількості міді в інших зразках проводимо аналогічно.  

4. 250 мл бордоської рідини перенести в спеціальні циліндри для 

відстоювання протягом 30 хвилин, а 25 мл залишити для визначення 
здатності прилипати.  

Г. Визначення здатності прилипати бордоської рідини до поверхні 
скляної пластинки 

1.Взяти 2 предметних скельця, на яких провести посередині лінію та 
заміряти обмежену лінією площу. Зважити скельця в скляних бюксах на 
аналітичних вагах. 

2. Проби бордоської рідини (по 25 мл в 50 мл стаканах) добре 
перемішати скляною паличкою та занурити скельця до риски. 

3. Через 2 хв. скельця вийняти, краї обтерти фільтрувальним папером, 

помістити їх в скляні бюкси та знову зважити. 

4. Здатність прилипати бордоської рідини знаходимо за формулою 

F

mm
P 21 −

= , мг/см2 
                                   (9) 

де m1, m2 – маса бюксу зі скельцями до та після занурення в бордоську 

рідину, мг; F – площа поверхні, що оброблялась, см2
. 

Д. Визначення стабільності суспензії бордоської рідини 

З циліндрів для відстоювання через 30 хвилин піпеткою відбирають 
225 мл бордоської рідини. В 25 мл, що залишились, визначають вміст 
міді. Стабільність суспензії (S, %) визначають за формулою 

100
2

1 ⋅=
Q

Q
S ,                                           (10) 

де Q1, Q2 – вміст міді до та після відстоювання, мг. 
Рекомендована література [16, 17, 18] 
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Практичне заняття 5. Визначення ефективності застосування 

пестицидів 

(2 год.) 

1. Розрахунок біологічної ефективності застосування інсектицидів. 

2. Розрахунок біологічної ефективності застосування родентицидів. 

3. Розрахунок біологічної ефективності застосування фунгіцидів. 

4. Розрахунок біологічної ефективності застосування гербіцидів. 

Рекомендована література [3, 6, 16, 17] 

Застосування пестицидів для захисту рослин пов’язане з великими 

затратами коштів. Тому всі заходи по хімічному захисту рослин повинні 
бути економічно обґрунтованими і високоефективними. 

Розрізняють біологічну, господарську і економічну ефективність. 
Показниками біологічної ефективності в залежності від особливості 

поведінки шкідників можуть бути смертність шкідника, зменшення його 

чисельності, а також зміщення ступеня пошкодження рослин. 

Біологічну ефективність визначають при співставленні з контролем 

за формулою 

a

b

A

B
CCC

⋅
−

⋅
=−=

100100
21 ,                           (11) 

де С – смертність шкідників з поправкою на контроль, %; С1 і С2 – 

відповідно, смертність шкідника на варіанті з обробкою і на контролі, %; 

В і b – відповідно, число особин, що загинули на обробленому варіанті і 
на контролі; А і а – відповідно, загальне число особин на обробленому і 
контрольному варіантах. 

Зниження чисельності комах встановлюють за різницею між 

середньою чисельністю комах до обробки (А) і після неї (В), а відсоток 

зниження чисельності (С) за формулою 

( )
A

BA
C

−⋅
=

100
 ,                                   (12) 

Через те, що зміна чисельності комах може відбуватись не лише в 

результаті проведення хімічних обробок уражених ділянок, але і в 

наслідок міграції, залежно від параметрів, тощо. Для точного визначення 

біологічної ефективності необхідно провести порівняння показника 
біологічної ефективності на обробленій ділянці із зміною чисельності 
шкідників на контролі. В даному випадку ефективність визначається 
наступним чином. Приймаючи зміну чисельності на обробленій ділянці 
за величину (А – В), а на контролі – (а – b), знаходимо відсоток 

зменшення чисельності на обробленій ділянці (С1) і на контролі(С2): 

( )
A

BA
C

−⋅
=

100
1  і 

( )
a

ba
C

−⋅
=

100
2  ,                    (13) 
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Біологічна ефективність з поправкою на контроль складає: 

( ) ( )
a

ba

A

BA
C

−⋅
−

−⋅
=

100100
 або 

( )
Aa

aBbA
C

⋅

⋅−⋅⋅
=

100
,  (14) 

При об’їданні листків гризучими шкідниками пошкодження рослин 

оцінюють за 4-х бальною шкалою: 0 – відсутність пошкоджень; 1 – 

невеликі пошкодження (пошкодження < 25 %); 2 – помірні пошкодження 
(пошкодження до 50 %); 3 – сильні пошкодження (пошкодження > 50 

%). 

Оцінка пошкодження може бути проведена і за кількістю рослин, що 

загинули чи окремих органів. При цьому ефективність визначають так – 

якщо показник середньої пошкодженості рослин на обробленій ділянці 
рівний b, а на контролі а, то різниці між а і b покаже зниження 
пошкодженості. Звідси біологічна ефективність буде: 

( )
a

ba
Cx

−⋅
=

100
 ,                                         (15) 

Визначення біологічної ефективності родентицидів приманочним 

способом: 








 −
−

−
⋅=

a

ba

A

BA
C 100  ,                                (16) 

де А і В – відповідно, число шкідників, відловлених на одній конкретній 

площадці, до і після обробки ділянки; а і b – відповідні показники 

отримані на контрольній ділянці. 
Облік біологічної ефективності боротьби з хворобами визначають 

співставленням 2-х показників: відсотка ураження рослин та 
інтенсивності чи ступеня ураження: 

( )
a

ba
C

−⋅
=

100
,                                       (17) 

де С – біологічна ефективність, %; а і b – відповідно, показник середньої 
ураженості на контролі і на обробленій ділянці, %. 

Інтенсивність чи ступінь ураження встановлюють при огляді хворих 

рослин. Для оцінки ураження окремих органів рослин часто 

користуються 5-и бальною системою: 0 – здорові рослини; 1 – рослини у 

яких уражені до 10 % поверхні; 2 – 11-25 %; 3 – 26-50 %; 4 – більше 50 

%. Розвиток хвороби (R, %) розраховують за формулою 

( )
KN

ba
R

⋅

⋅
=
∑ 100*

,                                      (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

де Σ(a·b) – суми добутків числа рослин на відповідній їм бал ураження; 

N – загальне число облікових (здорових і хворих) рослин, К – вищій бал 

шкали обліку. 

Біологічну ефективність ґрунтових гербіцидів визначають за 
формулою 

100
B

B
100C

1

k

1

0
k −= ,                                        (19) 

де Ck – зниження числа бур’янів, % до контролю; В0
1
 – число бур’янів чи 

їх біомаса у досліді при першому обліку, г/м2
; Вk

2
 – те ж, але на контролі. 

1

k

1

k

1

0

1

0
випр

b

a
100

A

B
100C −= ,                             (20) 

де А0
1
 – число чи біомаса (г) бур’янів на 1 м2

 при першому обліку в 

досліді; В0
2
 – те ж на другому чи третьому обліку; аk

1
 – число чи біомаса 

(г) бур’янів на 1 м2
 при першому обліку на контролі (вихідна 

забур’яненість); bk
2
 – те ж при другому чи третьому обліку. 

Задача №1 

Визначити біологічну ефективність боротьби проти шкідників на 
томатах за такими даними: число пошкоджених рослин із 100 оглянутих 

склало на варіанті із пестицидом – 7, 8 і 9; в контролі – 57, 58, 59. 

Задача №2 

Визначити і порівняти біологічну ефективність обприскування 

картоплі препаратами банкол і карате проти колорадського жука за 
такими даними: число жуків на 1 м2

 на варіанті з карате – 10, 20, 50; з 
банколом – 20, 30, 40; контроль – 15, 17, 19. Мертвих жуків на варіанті з 
карате – 16, 17, 18; банколом – 14, 17, 18; на контролі – 2, 3, 4. 

Задача №3 

Розрахувати біологічну ефективність при обприскуванні капусти, 

якщо до обробітку із 100 оброблених рослин уражених було 8, а на 
контролі 12. Після обробки препаратом виявлено заражених 3, а на 
контролі 26. 

Задача №4 

Визначити біологічну ефективність протруювання за такими даними: 

число уражених рослин на варіанті з протруювачем – 1, 2, 3; на контролі 
– 10, 11, 12. 

Задача №5 

Розрахувати біологічну ефективність обприскування яблуні, якщо 

чисельність гусениць у ловильних поясах на 10 ділянках становила 11, 

14, 16; на контролі – 46, 52, 55. Число пошкоджених плодів на варіанті із 
пестицидом – 9, 10, 9; на контролі – 58, 60, 62. 
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Практичне заняття 6. Техніко експлуатаційна характеристика 

машин для внесення пестицидів 

(2 год.) 

1. Розрахунок необхідної кількості машин для обприскування. 
2. Розрахунок кількості робочих проходів обприскувача. 
3. Розрахунок фактичної норми витрати розпилювачем. 

4. Розрахунок дози препарату. 

Рекомендована література [6, 7, 11, 12] 

Для внесення гербіцидів, обробки невеликих ділянок застосовують 

шлангові обприскувачі, а на великих масивах і для обробки крайових 

смуг – вентиляторні. Кількість машин для ефективного внесення 
пестицидів визначають за формулою 

N0=  ,                                                (21) 

де S – площа обробки ,га; W0 – продуктивність обприскувача, га/год; Т – 

агротехнічний строк обробки, днів; t –  тривалість робочого дня, год ; 

W0 =0.1·B·V·µ,                                           (22) 

де В – ширина захвату ,м; V-швидкість руху обприскувача, км/год ; µ -

коефіцієнт використання робочого часу (для тракторних обприскувачів 

µ=0,5 – 0,75)  

Кількість робочих проходів заправленого рідиною агрегату повинна 
бути парною і визначається: 

Nр= ,                                              (23) 

де V0 – об’єм рідини в резервуарі , л; Q – норма витрати рідини, л/га; β – 

довжина гонів, м. 

Якщо кількість робочих проходів непарна, то змінюють норму 

витрати робочої рідини, не змінюючи норми витрати препарату. 

Необхідну витрату рідини  обприскувачем за 1 хв знаходять за 
формулою 

q = ,                                                  (24) 

де q – витрата рідини обприскувачем, л/хв.; Q – задана норма витрати 

рідини, л/га, В – робоча ширина захвату машини, м; V – робоча 
швидкість агрегату, км/год. 

Витрату рідини одним розпилювачем визначають за формулою 

q1 = ,                                                    (25) 

де n - кількість розпилювачів на машині. 
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Знаючи витрату рідини підбирають тип розпилювачів та робочий 

тиск. Потім перевіряють відповідність підібраних параметрів 

підрахованій хвилинній витраті. Для цього заливають в резервуар певну 

кількість рідини і подають її на розпилювальний пристрій при робочому 

тиску і відмічають час витрати цієї кількості рідини. Поділивши 

кількість рідини на час спорожнення обприскувача, знаходять фактичну 

хвилинну витрату, яка повинна дорівнювати розрахунковій. Якщо такої 
відповідності немає, то регулюють тиск і повторюють дослід. 

Для контролю за правильністю витрати робочої рідини в польових 

умовах підраховують фактичну норму витрати, поділивши об’єм залитої 
у резервуар рідини V, л, на оброблену площу S, га. 

Qф = , л/га,                                                (26) 

Дозу препарату, необхідну для разової заправки баку обприскувача 
розраховують: 

Д = ,                                                    (27) 

де Д – доза препарату, кг/га; а – доза у д.р., кг/га; b – вміст д.р. в 

препараті, %. 

Аерозольні генератори на задану норму встановлюють у такій же 
послідовності. Але для них спочатку вибирають ширину захвату і 
хвилину витрату рідини, що заміряється так само, як і в обприскувачах, а 
потім за формулою для хвилинної витрати знаходять швидкість руху 

агрегату: 

V = , км/год,                                      (28) 

При обробці аерозолями закритих приміщень визначають їх об’єм 

(Vн,м
3
), встановлюють норму витрати рідини (Q, л/м3

), а також хвилину 

витрату (q, л/хв). 

Час необхідний для обробки закритого приміщення знаходять за 
формулою 

t= ,                                                  (29) 

При встановленні протруювачів на задану норму насамперед 

визначають фактичну продуктивність протруювача (W, т/год) і норму 

витрати протруювачів (Q, л/т, або кг/т). Потім підраховують хвилину 

витрату протруювачів: 

q = , л/хв або кг/хв,                                 (30) 
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Задача 1 

Дано поле 4 га. Резервуар протруювача 2500 л. Норма витрати 

робочого розчину 200 л/га, швидкість трактора 9 км/год. На штанзі 
обприскувача встановлено 26 наконечників, відстань між якими 50 см. 

Розрахувати витрату робочого розчину, витрату одним обприскувачем. 

 

 

Задача 2 

Визначити необхідну кількість робочих проходів обприскувача з 
шириною захвату 15 м та об′ємом резервуару 1200 л, якщо норма 
витрати його становить 400л/га, а довжина поля 100 м. 

Задача 3 

Розрахувати час, необхідний для обприскування зерносховища 
розмірами 50х4х10 метрів, якщо норма витрати рідини 5 л/м3

, а 
хвилинна витрата обприскувача – 26 л/хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Завдання до виконання індивідуальної роботи студентам 

заочної форми начання 

При виконанні індивідуального завдання необхідно розкрити 

наступні питанні: 
1. Навести характеристику сільськогосподарської культури (згідно 

варіанта). 
2. Навести перелік основних шкодичинних організмів на даній 

культурі (3 -4). 

3. Описати характер шкоди на культурі від шкодо чинних 

організмів. 

4. Підібрати сучасні пестициди для боротьби зі шкоди чинними 

організмами. 

5. Описати способи застосування препаратів. 

6. Навести характеристику препаратів. 

Варіант індивідуального завдання вибирається за останньою 

цифрою номера залікової книжки. 

 Завдання: 

1. Сучасний асортимент препаратів для боротьби зі шкідниками на 
кукурудзі. 

2. Сучасний асортимент препаратів для боротьби з хворобами на 
кукурудзі. 

3. Сучасний асортимент препаратів для боротьби з бур’янами на 
кукурудзі. 

4. Сучасний асортимент препаратів для боротьби зі шкідниками на 
посівах буряку цукрового. 

5. Сучасний асортимент препаратів для боротьби з хворобами на 
посівах буряку цукрового. 

6. Сучасний асортимент препаратів для боротьби з бур’янами на 
посівах буряку цукрового. 

7. Сучасний асортимент препаратів для боротьби зі шкідниками на 
посівах ячменю ярого. 

8. Сучасний асортимент препаратів для боротьби з хворобами на 
посівах ячменю ярого. 

9. Сучасний асортимент препаратів для боротьби з бур’янами на 
посівах ячменю ярого. 

10. Сучасний асортимент препаратів для боротьби зі шкідниками на 
картоплі. 
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