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Маленький фактор, Маленький фактор, 
який має велике який має велике 
значення значення 
Для вдалого застосування пестицидів потрібно звертати 
увагу на фактори, які впливають на ефективність препара-
ту: ретельно вибирати препарат, дотримуватися інструк-
цій на етикетці, налаштовувати обладнання і правильно 
вибирати час застосування. Клієнти дізнаються про ефек-
тивність препарату експериментальним шляхом, а також з 
галузевих рекомендацій і вказівок університету. Досвід та 
знання дозволяють клієнтам побачити, що відбудеться з 
програмами боротьби зі шкідниками в разі зміни норм ви-
трат, заміни препаратів та використання різних технологій 
застосування.
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Проте, є один фактор, якому не приділяється великої ува-
ги. Це якість води, яку використовують для розведення і 
розпилення препарату. Переважно вода становить 95 % 
(чи більше) робочого розчину. Як вона може вплинути 
на ефективність препарату? Дослідження чітко свідчать, 
що якість води, яка використовується для обприскування, 
може впливати на те, як подіють пестициди. Ефективність 
препарату позначається на успішності процедури обпри-
скування.

Так чому ми рідко помічаємо щось настільки очевидне, 
як якість води, яку використовуємо в баку обприскувача? 
Здебільшого вода сприймається нами як відносно чиста. 
Якщо у воді немає помітного бруду, то ми не замислюємо-
ся про її чистоту. Коротка, легка для сприйняття інфор-
мація щодо впливу якості води на ефективність пестици-
дів трапляється рідко.

Які проблеми може спричинити низька якість води? Па-
раметри якості води, такі як значення pH і вміст мінера-
лів, можуть впливати на активні та/або додаткові компо-
ненти пестицидного препарату. Низька якість води може 
негативно впливати на пестицид, знижуючи розчинність 
і поглинання цільовими шкідниками, що призводить до 
зниження ефективності та необхідності повторної обробки.

Якість води, використовуваної для розведення препаратів, є важливою складовою всього 
процесу.
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Зниження ефективності препарату може бути не очевид-
ним. В деяких випадках, вода знижує ефективність пести-
циду незначно, але достатньо, щоб толерантні або важко 
знищувані бур’яни, комахи і хвороби не винищувались 
так як слід. Той, хто проводить обприскування, може зви-
нуватити пестицид, додати до суміші інший препарат, 
звинуватити інші фактори (наприклад, погоду, стійкість 
шкідників до впливу) або збільшити норму витрати, не 
звертаючи уваги на вплив води на ефективність препарату.

Важливо перевіряти якість води. Час, витрачений на вирі-
шення проблем з якістю води в баку обприскувача, може 
принести великі дивіденди. Ця публікація присвячена 
огляду якості води і пов’язаних з нею факторів, які, як 
відомо, впливають на ефективність використання пести-
цидів, а також у ній обговорюються методи дослідження і 
варіанти покращення якості використовуваної води.

Робітник готовий виїжджати на поле. А якщо виявиться, що вода в цистерні не є ідеаль-
ною, і це призведе до неідеального застосування?

Контрольні паперові смужки дозволяють оцінити воду, яку використовуватимуть в баку 
обприскувача.
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Основні поняття, які Основні поняття, які 
описують якість водиописують якість води

Вода — проста молекула, що складається з двох атомів гід-
рогену, приєднаних до одного атома оксигену. Це одна 
з найбільш дивовижних рідин у природі, яка здатна роз-
чиняти або суспендувати мінерали і органічні речовини.

Хімічні характеристики води можуть незначно змінюва-
тися (в деяких випадках значно) внаслідок проходження 
через атмосферу, через товщу ґрунту або потрапляння 
на поверхню ґрунту. Наприклад, дощова вода, що падає 
на землю, стає злегка кислою внаслідок взаємодії з атмос-
ферними газами. Злегка кисла вода може перетворитися в 
лужну внаслідок розчинення кальцію з вапнякового шару 
під час просочення. Розуміння того, що є у воді, може до-
помогти визначити її якість та придатність до застосуван-
ня з пестицидами.

Сміття. Матеріал, зважений у воді, або той, що плаває, 
такий як листя, палички, насіння та інші тверді відходи. 
Зазвичай сміття зустрічається лише у воді, взятій з озер, 
ставків, річок або канав. Спеціальні фільтри можуть ви-
далити сміття з води та запобігти закупорюванню розпи-
лювача.

Зважені тверді речовини. Матеріали, такі як мул, 
глина та органічні речовини, можуть бути зважені у воді, 
але вони осядуть на дно бака, якщо воду залишити відсто-
юватися. «Каламутна» – цей термін стосується води, в якій 
плавають зважені тверді речовини.

Пестициди мають індекси, які називаються коефіцієнт 
сорбції ґрунту (Kd) та коефіцієнт сорбції органічного 
карбону ґрунту (Koc). Обидва коефіцієнти відображають, 
наскільки пестицид зв’язується (адсорбується або прили-
пає) з частинками ґрунту та зваженими у воді частинка-
ми; процес називається «адсорбція». Гербіциди з високим 
значенням коефіцієнта Kd чи Koc міцно зв’язуються з час-
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тинками ґрунту, а також з осадом та органічними речо-
винами, що знаходяться у воді. Таким чином, чим біль-
ше осаду і органічних речовин у воді, тим менша кіль-
кість гербіциду залишається доступною для зв’язування 
з ґрунтом або поглинання тканинами рослин. Значення 
коефіцієнта Kd чи Koc можна отримати, звернувшись до 
виробника за інформацією щодо хіміко-фізичних власти-
востей пестицидів.

Розчинені мінерали. Усі природні джерела води міс-
тять розчинені мінерали, такі як кальцій, магній і залізо. 
На відміну від зважених твердих речовин, ці мінерали 
не осідають. Ми всі чули: «Ця вода така смачна, як вода з 
мого дитинства». Саме мінерали, розчинені у воді, нада-
ють їй «доброго» смаку. Дистильована вода, з якої фізич-
ним або механічним шляхом усунені усі мінерали, не має 
ніякого смаку.

В описі якості води важливим параметром є концентра-
ція мінералів, таких як кальцій, магній і залізо. Техніч-
но, твердість води — це виміряна загальна кількість іонів 
кальцію і магнію у воді: чим більше концентрація цих і 
подібних мінералів, тим твердішою є вода. І навпаки, 
вода стає «м’якою», коли розчинені іони кальцію і магнію 
заміняються на іони натрію або калію.

Загальна твердість води вимірюється в мільйонних част-
ках (ppm) або в гранах кальцію і магнію на англійський 
галон води. Один гран (65 міліграмів) приблизно стано-
вить 17,1 ppm. Приклад: Проба води може містити 20 гран 
на галон. Вага звичайного аспірину становить приблизно 
п’ять гран, тому 20 гран повинні бути еквівалентні 4 та-
блеткам аспірину, розчиненим в галоні води, або 342 ppm.

Крім того, твердість води за концентрацією класифіку-
ється наступним чином:

Мільйонна частка 
(ppm)

Класифікація води, запропонована 
Всесвітньою організацією охорони здоров'я

0-114
114-342
342-800

> 800

М'яка
Помірно тверда

Тверда
Дуже тверда
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Хлориди натрію і кальцію також впливають на деякі пести-
циди, але часто на них не зважають; внаслідок присутності 
цих солей воду можна охарактеризувати як солону. Соло-
на вода поширена в посушливих регіонах, особливо там, 
де зрошуються посіви, в районах солоних ґрунтів та вздовж 
морського узбережжя. Солону воду не можливо виявити за 
допомогою стандартних тестів на жорсткість води.
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Сторінка 12, зверху: Дві пляшки дистильованої води без мінералів.

Сторінка 12, посередині: Додавання карбонату кальцію в пляшку праворуч.

Сторінка 12, знизу: Карбонат кальцію, розчинений у воді.

Нижче: Використання тест-смужки для вимірювання твердості. Твердість дистильованої 
води становить 0 ppm (блакитний квадратик), в той час як твердість води з розчиненим 
кальцієм становить від 200 до 400 ppm (фіолетовий квадратик). Зверніть увагу, що рН 
(оранжевий квадратик) не змінився.

Кислотна чи лужна? Значення рН характеризує 
кислотність (концентрація іонів гідрогену) або лужність 
будь-якого розчину. Шкала коливається від 0 до 14:

pH < 7 ...........вважається кислим (низький рН)
pH = 7 ...........вважається нейтральним
pH > 7 ...........вважається лужним (високий рН)

Слід пам’ятати, що невеликі зміни в шкалі рН являють 
собою великі зміни в кислотності. Наприклад, розчин з 
pH = 5 є у десять разів кисліший (тобто, містить у 10 разів 
більше іонів гідрогену), ніж розчин з pH = 6 і у 100 разів 
кисліший, ніж розчин з pH = 7. Це 10-кратне співвідно-
шення між значеннями зберігається незалежно від того, 
чи рухатись по шкалі рН вверх чи вниз (наприклад, роз-
чин з рН = 9 є в 100 разів більш лужним, ніж водний роз-
чин з рН = 7).
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Значення рН розповсюджених речовин

Значення pH Речовина

14,0 гідроксид натрію
12,6 відбілювач
11,5 аміак
10,2 гідроксид магнію
9,3 тетраборат натрію
8,4 харчова сода
8,0 морська вода
7,4 людська кров
7,0 дистильована вода
6,8 чай
6,7 молоко
6,0 дощова вода
5,0 розсіл
4,5 помідори
4,2 апельсиновий сік
4,0 вино та пиво
2,8 оцет
2,2 лимонний сік
2,0 шлунковий сік
1,0 акумуляторна кислота
0,0 хлоридна кислота

На кожній фотографії нижче, в першій пляшці міститься дистильована вода, в середній пляшці – безалкоголь-
ний напій, а в третій – кава. Індикатор pH є другим зверху маленьким квадратом на паперовій смужці, яка 
показує значення рН загальних речовин.
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Вплив хімічного складу води Вплив хімічного складу води 
на ефективність пестицидівна ефективність пестицидів

ловина, озеро, струмок або ста-
вок), вона може відігравати ви-
значальну роль у неефектив-
ності або оптимальній ефектив-
ності застосування препарату.

Каламутність. Позитивно 
заряджені пестициди притягу-
ються і зв’язуються з негативно 
зарядженими частинками, що 
знаходяться у воді. Деякі пре-
парати (наприклад, гліфосат) 
зв’язуються зі зваженими оса-
дами і стають недоступними 
для поглинання рослинами. 
На якийсь етикетці вказано: 
«Ефективність препарату може 
значно знижуватись, якщо в 
якості носія використовувати 
воду з осадом. Не змішувати 
цей препарат з водою зі став-
ків або канав, якщо вона є явно 
брудною або каламутною».

Твердість води. Твердість 
води може негативно впливати 
на деякі пестициди. Подібно 
до магнітів, в яких протилежні 
заряди притягуються: в твердій 
воді негативно заряджені моле-
кули пестицидів притягуються до позитивно заряджених 
молекул феруму, кальцію і магнію (катіонів). В результаті 
зв’язування пестицидів з цими мінералами утворюються 
молекули, які не можуть проникнути в цільового шкід-
ника чи проникають значно повільніше, або випадають в 
осад з розчину.

Оскільки, зазвичай для того, щоби доставити хімікат до 
цільового шкідника використовують воду, її слід вважати 
основою в процесі. Незалежно від походження води (сверд-
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Наступні катіони, якщо вони присутні у воді, можуть зни-
зити ефективність пестицидів та сприяти виникненню 
твердості води. Вони перераховані в напрямку збільшен-
ня здатності зв’язування з пестицидами:

• алюміній (A1+++)
• ферум (Fe+++, Fe++)
• магній (Mg++)
• кальцій (Ca++)
• натрій (Na+)

Хімічні характеристики пестициду змінюються, як тільки 
він з’єднується з позитивно зарядженими іонами, такими 
як кальцій або магній. На етикетці якогось гербіциду за-
значено, що кондиціонер-пом’якшувач для води «... може 
підвищити ефективність цього препарату щодо одноріч-
них та багаторічних бур’янів, особливо в умовах твердої 
води».

В якомусь сенсі, чим більша кількість пестициду зв’язується 
з мінералами, тим більше «розбавляється» препарат в 
баку. В деяких випадках, хімічно змінена молекула може 
виявитись нездатною розчинятися у воді, проникати в 
тканину листя, прикріплятися до місця активності шкід-
ника для порушення біологічних функцій, або виконува-
ти роль пестициду.

Цей ефект відбувається не тільки всередині бака обпри-
скувача, але поширюється на робочий розчин на поверхні 
листя, що може вплинути на поглинання препарату.

pH води. Зазвичай пестициди є слабкокислими, ней-
тральними або слабколужними препаратами. Як прави-
ло, гербіциди, інсектициди та фунгіциди найкраще пра-
цюють у слабкокислій воді з рН 4-6,5. Пестициди, такі як 
гербіциди на основі сульфонілсечовини, краще працю-
ють у слабколужній воді (pH вище 7). Якщо значення pH 
води виходить за верхню або нижню межі, ефективність 
препарату може опинитися під питанням. У деяких ви-
падках пестицид може випасти в осад.
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У пляшці ліворуч (на кожній фотографії) міститься дистильована вода з нульовою твер-
дістю; пляшка праворуч містить тверду воду. Матеріал, який імітує гліфосат, додають 
до обох пляшок води. Зверніть увагу, вода зліва залишається прозорою, що вказує на те, 
що препарат перебуває в розчині. Вода справа є мутною, що свідчить про те, що кальцій 
зв’язався з імітатором гліфосату.

pH розчину також може впливати на те, як довго молеку-
ла пестициду залишається неушкодженою. Значення рН 
вище або нижче за оптимальне, призводить до того, що 
деякі пестициди починають розкладатися або «гідролізу-
вати». Коли слабкокислий пестицид потрапляє у слабко-
кислу воду, він залишається майже неушкодженим. Деякі 
інсектициди та фунгіциди розкладаються в лужній воді, 
вплив pH зазвичай тим інтенсивніший, чим більша тем-
пература води.

Багато препаратів мають слабкий електричний заряд. pH 
також може змінювати хімічний заряд молекули пестици-
ду, обмежуючи її здатність проникати в кутикулу листя 
і досягти місця дії, тим самим зменшуючи ефективність 
пестициду.
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Що вказано на етикетках Що вказано на етикетках 
пестицидів стосовно води пестицидів стосовно води 
для обприскування?для обприскування?
На етикетці пестициду може зазначатись або не зазнача-
тись необхідність додавання кондиціонерів для води, до-
бавок або ад’ювантів. Нижче наведено деякі твердження з 
етикеток пестицидів щодо якості води.

Захист будинку від термітів — це довготривала справа. Критично важливо перевіряти 
вказівки на етикетці щодо якості води.

Приклад стосовно зважених твердих речовин 
та каламутності:

• У разі використання води з осадом, наприклад явно 
каламутної або брудної води зі ставків та канав, ре-
зультати можуть бути незадовільними.

Приклади стосовно твердості води:

• Додавання 1–2 мас.% сухого сульфату амонію або 
8,5–17 фунтів на 100 галонів води, може збільшити 
ефективність препарату...
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• Рекомендовані добрива на основі азоту включають 
рідкі добрива (такі як 28 % N, 32 % N або 10-34-0) і мо-
жуть застосовуватися з розрахунку 1,25–2,5 % на 100 га-
лонів робочого розчину. Сульфат амонію придатний 
для розпилення може використовуватися в розрахун-
ку 12–15 фунтів на 100 галонів робочого розчину.

Приклади стосовно pH води:

• Не додавати регулятори pH.
• Не використовувати неіонні поверхнево-активні речо-

вини або інші добавки, які знижують рівень рН робо-
чого розчину нижче 5; оптимальне значення рН робо-
чого розчину становить 6,0–8,0.

• Не використовувати розчин рідкого добрива з pH нижче 3.
• Не використовувати добавки для обприскування, які 

знижують рівень pH робочого розчину нижче 3,0.
• Не використовувати добавки для обприскування, які знижу-

ють рівень pH робочого розчину нижче 5 або підвищують 
вище 9,0, оскільки може відбутись швидке розкладання.

• Не використовувати добавки для баків, які знижують 
рівень pH робочого розчину нижче 5 або підвищують 
вище 8. Додати буфер до робочого розчину, щоб змі-
нити рівень рН до потрібного.

• Для хорошої ефективності, значення pH суміші для 
обприскування повинно становити 4–7.

• Препарат чутливий до гідролізу, активний інгредієнт роз-
кладається під дією сильних кислот, сильних основ, дея-
ких оксидів важких металів та солей деяких фунгіцидів.

• Кращі результати за рН розчину 6,0–8,0.
• Препарат нестабільний в сильнолужних умовах. Не 

використовувати цей препарат у воді зі значенням 
рН вище 8,0, якщо не додано буфер. За необхідності, 
перш ніж додавати цей препарат до бака обприскува-
ча, слід додати до води буфер, щоб середовище стало 
нейтральним (рН = 7,0). (У цьому прикладі додавання 
буферу означає зниження рН і утримання його на пев-
ному рівні; рівень рН може повернутись до початково-
го за деякий час через хімічний склад води.)

• Препарат не слід застосовувати в робочому розчині, рН яко-
го менший за 6,5 оскільки може виникнути фітотоксичність.
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У деяких випадках на етикетці пестициду може стояти за-
борона використання кондиціонерів для води або інших 
добавок. Один з прикладів вказівок на етикетці: «Не обро-
бляти баковими сумішами, які містять концентрат сульфа-
ту амонію (AMS) або концентрат рослинної олії, будь-які 
харчові/кормові культури, зазначені на цій етикетці. Не 
використовувати рідкі добрива, що містять сульфат амонію 
(AMS) як джерело азоту, для обробки харчових/кормових 
культур, оскільки продукти, отримані з таких культур, мо-
жуть містити залишки, які перевищуватимуть встановлені 
допуски». Інший приклад: «Не додавати буферний агент 
або агент, який регулює рН, в робочий розчин, якщо цей 
гербіцид є єдиним використовуваним пестицидом».

Особи, які проводять обприскування, можуть вважати, що 
не потрібно турбуватися щодо води для суміші та ефектив-
ності препарату, якщо виробник не вказав це на етикетці. 
Проте важливо враховувати період напіврозкладання (пе-
ретворення) препарату в робочому розчині в різних умо-
вах. Наприклад, за рН = 9 період напіврозкладання якогось 
препарату може становити 2 хвилини, порівняно з десять-
ма годинами у кислому середовищі за рН = 5 (див. стор. 36). 
Ось чому важливо враховувати якість води навіть тоді, коли 
на етикетці відсутні вказівки щодо цього питання. 
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Дослідження водиДослідження води

Щоби визначити якість води та обрати певний кондиці-
онер для води і його кількість потрібно знати, яка саме 
вода буде використовуватися. Дослідження води є ключо-
вим фактором для забезпечення найкращої ефективності 
обприскування.

Температура: Термометри можуть швидко визначити 
температуру. Якщо на стабільність складу можуть впли-
вати екстремальні температури, то можливо знадобляться 
альтернативні джерела води. Інший підхід полягає в тому, 
щоб зберігати воду в розпилювачі або баку, в приміщенні 
або на відкритому повітрі, доки вода не досягне бажаної 
температури.

Нижче і на сторінці 20: На фото показано гербіцид у ставку. Зверніть увагу на мутну воду, 
яка є показником того, що пестициди зв’язані твердою водою або осадом. Це зрештою 
знижує ефективність дії пестицидного препарату проти водоростей у ставку. На етикетці 
препарату вказано: «Чим твердішою є вода або чим більша концентрація водоростей, тим 
вища потрібна доза цього препарату.
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Зважені тверді речовини. Незалежно від того, чи 
вода є зі свердловини чи поверхневого джерела, тверді 
частинки можуть осідати в баку і викликати поломку об-
ладнання. В деяких випадках можна використати седи-
ментацію та фільтрацію, щоб видалити зважені тверді 
речовини; в інших – може знадобитися пошук альтерна-
тивного джерела води. Перевірка води відстоюванням у 
скляній банці може вказати на ймовірність виникнення 
проблеми зі зваженими твердими речовинами.

Ви очікуєте, що вода зі 
струмка буде відрізня-
тися від води з підзем-
них джерел?

Вгорі: Вимірювання 
якості води з печери.

Праворуч: Заповнення 
бака обприскувача зі 
струмка.
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Розчинені мінерали: Вода з близько розташованих 
свердловин може відрізнятись за складом (наприклад, 
різною буде твердість, рН та вміст феруму). Що буде роз-
чинено у воді, залежить від складу профілю ґрунту і під-
ошви шару ґрунту. Глибина свердловини і тип водонос-
ного горизонту також впливають на якість води. Кожна 
свердловина є унікальною з точки зору хімічного складу 
води та каламутності.

Вода зі струмків, водойм і водосховищ може значно від-
різнятися. Розчинені мінерали і зважені наноси з усіх дже-
рел, які впадають у водосховище або ставок, змішуються 
разом, надаючи воді унікального хімічного профілю. У 
разі використання поверхневих вод рекомендується про-
водити фільтрацію.

Якість води можна перевірити в будь-який час. Вирішен-
ня проблеми якості води за кілька тижнів до початку се-
зону застосування пестицидів дасть вам час придбати 
необхідні матеріали, поставити запитання та оцінити не-
обхідність покращення води для пестицидних хімікатів, 
які ви використовуватиме. Крім того, воду можна переві-
ряти щоквартально. Через декілька років досліджень ви 
можливо зауважите, що якість води змінюється незначно. 
Поверхнева вода набагато більш мінлива, ніж вода з під-
земних джерел; таким чином, користуватися підземними 
джерелами зазвичай легше.

Підходи до дослідження води

Існує два підходи до дослідження води: через сторонню 
організацію або особисто за допомогою комплектів для 
самостійного проведення аналізу води

Віднести зразок води фахівцю. Фермери та підприєм-
ства, такі як розсадники, теплиці та підприємства з догляду 
за газонами і боротьби зі шкідниками переважно викорис-
товують одне джерело води протягом усього сезону. Якщо 
ви постійно використовуєте одне і те саме джерело води, ви 
можете підготуватися заздалегідь, перевіривши воду у фа-
хівця з вашого населеного пункту, який займається водою, 
її якістю та перевіркою. Як приклад можна навести місцеві 
компанії, основною діяльністю яких є забезпечення водою 
промислових, дослідницьких і побутових споживачів (на-
приклад, доставка питної води і наповнення басейнів).
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Оцінка «нормально» не прийнятна, коли справа стосується боротьби з бур’янами, комаха-
ми і хворобами, і якість води, яка використовується в баку обприскувача разом з препара-
тами для боротьби зі шкідниками, може кардинально вплинути на результат.

Знищення бур’янів уздовж залізничних колій і навколо стоп-сигналів (вгорі ліворуч та 
праворуч) дозволяє водіям краще бачити зустрічні потяги та транспортні засоби.

Хвороби та комахи можуть серйозно пошкодити яблука, але правильно обраний пести-
цид, застосований з правильною водою (посередині ліворуч), може захистити сільськогос-
подарські культури.

Захворювання газонів можуть знищити поле для голь-
фу, але пестициди, змішані з правильною водою, мо-
жуть запобігти пошкодженню.

Застосування сільськогосподарських методів боротьби 
зі шкідниками (знизу ліворуч) збільшують врожайність 
шляхом знищення бур’янів, які в іншому випадку кон-
куруватимуть з сільськогосподарськими культурами за 
вологу та живлення.

Пестициди використовуються для боротьби з отруй-
ними бур’янами на пасовищах. Споживання певних 
бур’янів може привести до смерті коней або викликати 
у них викидні (внизу праворуч).
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Ці компанії регулярно проводять дослідження вмісту 
феруму, рН і твердості води; вони можуть провести по-
вний аналіз вашої води. Якщо ви виберете цей шлях, 
обов’язково запитайте у постачальника наступне:

• Чи можете ви перевірити вміст феруму, pH і твердість?
• Скільки це коштуватиме?
• Яка кількість води вам потрібна, щоб розпочати комп-

лекс досліджень?
• Чи є у вас правила або спеціальні контейнери для збо-

ру та транспортування зразків води?

Комплекти та вимірювальні прилади для само-
стійного проведення аналізу води. Для боротьби зі 
шкідниками вздовж трас, у лісах та авіаційним методом 
використовуються численні джерела води, оскільки під 
час обробки пестицидами діапазон переміщення дуже 
великий. У таких випадках зазвичай складно заздалегідь 
влаштувати перевірку кожного джерела води, оскільки 
часто не відомо, де знаходитиметься наступне джерело.

У продажу наявні комплекти для проведення аналізу в разі 
спонтанної або запланованої перевірки. Комплекти легко 
придбати за розумною ціною, вони надійні та прості у ви-
користанні та визначенні результатів. У більшості комп-
лектів для аналізу використовуються чутливий папір, що 
змінює колір, за допомогою 
якого визначається твердість 
води, pH та рівень феруму. 
Поверхневі води слід спочат-
ку відфільтрувати та залити 
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в наливний бак перед проведенням аналізів, в той час як 
забір зразка води з крана або свердловини досить простий. 
Залишити воду стікати протягом короткого часу; потім, ви-
користовуючи проточну воду, промити чисту пінтову або 
кварцову скляну ємність. Наповнити ємність водою.

Результати вимірювання рівню рН за допомогою чутли-
вого паперу є менш точними, ніж у більш складних ви-
мірювальних приладів. Вимірювальний прилад може по-
казувати значення рН води 8,4, у той час як встановлений 
співпадінням кольорів за допомогою чутливого паперу 
рН тієї самої води становитиме 8. У деяких кольорових 
шкалах використовуються цілі числа для позначення рН і 
широких концентраційних меж феруму та твердості води 
(наприклад, 50-150 ppm), однак таких результатів достат-
ньо при аналізі води для обприскування пестицидами.

Існують вимірювальні прилади, які забезпечують швидкі 
й точні результати вимірювання і не потребують числен-
них тестових наборів; вони можуть стати в нагоді в разі 
заповнення баків з декількох джерел. Незалежно від того, 
що ви оберете: рН-метр чи щось більш складне, здатне 
також визначати вміст феруму і твердість, будь-який з 
цих приладів дозволить просто і ефективно досліджувати 
джерела води за розумною ціною.

Значення pH цієї очищеної міської води, яка використовується в теплиці, становить 8,6.
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Вирішення проблем якості Вирішення проблем якості 
водиводи
На етикетках гербіцидів наведено норми витрати, які 
підходять для найбільш поширених застосувань: дрібні 
бур’яни, великі бур’яни; хороша вода, погана вода; високі 
температури, низькі температури. Збільшення норм ви-
трати дозволяє усереднити результат і застосувати пре-
парат на великих площах. В разі використання нижчих 
норм витрати препарату якість води може відігравати 
важливішу роль в ефективності боротьби з бур’янами, ко-
махами та хворобами.

Результати дослідження води з кожного джерела станов-
лять основу для прийняття вами рішення щодо доціль-
ності додавання кондиціонера у воду для обприскування. 
Метою кондиціонування води є максимальне збільшення 
ефективності пестицидів. У широкому розумінні конди-
ціонери для води додають до робочого розчину або бако-
вої суміші з метою усунення проблем, пов’язаних з твер-
дістю води. Буфер рН використовується, щоб підвищити 
або знизити рН в залежності від бажаного діапазону, не-
обхідного для оптимальної ефективності.

Деякі пестицидні композиції містять кондиціонери для 
води, які роблять їх придатними для використання в ши-
рокому діапазоні водних умов. Інші препарати працюють 
краще, якщо додати ад’юванти для вирішення проблем з 
якістю води.

Корекція рН або вирішення проблем твердості залежить 
від конкретних рекомендацій, наведених на етикетці пес-
тициду, а також від видів шкідників. Використання кон-
диціонерів для води рекомендується за таких умов:
• Є рекомендація на етикетці пестициду.
• На етикетці пестициду зазначено параметри якості 

води, наприклад, діапазон рН води, яка змішувати-
меться з пестицидом.

• Для інсектицидів, фунгіцидів і більшості гербіцидів 
рН повинно бути в межах від 4 до 7.
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• Гербіциди з сімейства сульфонілсечовини, такі як 
Steadfast, Classic і Harmony, найкраще працюють, 
якщо використовувати воду з pH = 7-8.

• Використовується слабкокислий гербіцид, а твердість 
води перевищує 150 ppm.

• При використанні гербіцидів рівень феруму перевищує 
25 ppm, а твердість плюс ферум перевищує 400 ppm.

• Використовується слабкокислий гербіцид (наприклад, 
гліфосат, глюфосинат), а серед цільових бур’янів є 
абутилон і звичайна лобода біла (незалежно від твер-
дості води, тому що ці, та інші 
види бур’янів містять достат-
ню кількість Ca++ в/на лист-
ках, щоб знизити активність 
цих гербіцидів).

• Потрібно переконатися, що 
вода є ідеально чистою, коли 
коефіцієнт Koc пестицидного 
препарату перевищує 800. За 
цього значення коефіцієнта 
Кос у гліфосату каламутність 
води знижує ефективність.

Зверху: Перевірка якості води за 
допомогою pH-метра.
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Існує безліч комерційних кондиціонерів для води, проте 
деякі з них не мають доведеної ефективності. На етикетці 
пестицидів можуть міститись дуже чіткі вказівки щодо ви-
користання кондиціонера для води та застосованої норми 
витрати. Деякі виробники слабкокислих гербіцидів не ре-
комендують додавати кондиціонер для води; натомість, 
вони можуть запропонувати застосовувати найвищу нор-
му витрати препарату із зазначених на етикетці.

Користувач повинен перевіряти ефективність кондиціо-
нерів для води так само, як перевіряє сорт насіння, пести-
цидні продукти та норми внесення добрив. Гроші, витра-
чені на будь-який товар, зокрема кондиціонери для води, 
повинні повернути вартість покупцеві. Попросіть продав-
ця навести докази того, що кондиціонер для води працює. 
Якщо жодні відомості не доступні, спробуйте застосувати 
пестицид (з та без додавання кондиціонера для води) до 
цільового шкідника на невеликій тестовій зоні та оцініть 
відмінності в результатах, а також пошкодження культур.

У пляшці ліворуч – імітація гліфосату, зв’язана з іонами кальцію. До води додали конди-
ціонер, після чого препарат знов перейшов у розчин (фотографія посередині). Проте зна-
чення твердості не змінилось (праворуч).

Чи є якісь особливі питання з приводу конди-
ціонування води? Питання щодо використання кон-
диціонерів для води можуть включати порядок внесення 
в бак обприскувача та їхня здатність до очищення баків.
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Чи важливо те, як вносити кондиціонер для води: 
першим чи останнім? Проведено оцінку декількох 
препаратів з метою визначення, як впливає та чи впливає 
взагалі на їхню ефективність порядок внесення речовин 
у бак. Тим не менш, ви не помилитеся, якщо спочатку до-
дасте кондиціонер для води, особливо за таких умов:

• Препарати мають низькі робочі норми витрат.
• У баку змішуватимуться декілька препаратів.
• Обрані норми витрати є найнижчими серед наведе-

них на етикетці.
• У минулому спостерігалися проблеми.

Чи можуть деякі модифікатори рН діяти як 
очисники баків? Препарати, які обумовлюють рН, за-
звичай підкислюють воду (більшість гербіцидів є слабки-
ми кислотами). Існує декілька препаратів для використан-
ня з пестицидами, здатних підвищити рівень рН, які най-
краще працюють у поєднанні з лужною водою; але будьте 
обережні з використанням цих препаратів, оскільки вони 
також можуть «очистити» бак. Препарати на основі амі-
аку збільшують рН робочого розчину в баку до 10-12, за-
лежно від використаної норми витрати. Ці сильнолужні 
розчини, як правило, виводять з бака і солюбілізують в су-
міш будь-які залишки, що залишилися від попереднього 
вмісту. Обов’язково ретельно очистіть бак перш ніж під-
вищувати рівень pH, навіть якщо використовуєте конди-
ціонери для води. 
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Важливість сумісності та Важливість сумісності та 
порядку змішування порядку змішування 

 На здатність води розчиняти або суспендувати речовини 
впливає порядок введення пестицидних препаратів в бак 
обприскувача. Змішування препаратів в неправильному 
порядку або поєднання препаратів, призначених для за-
стосування з різними нормами витрат або тиском, може 
призвести до значних проблем. Хімічні речовини можуть 
не змішатися належним чином, що спричинить знижен-
ня ефективності препарату, засмічення форсунок, розді-
лення препаратів, несприятливі зміни pH, знижену роз-
чинність та негативний вплив на форму розпилу.
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Пестициди найкраще діють, коли всі компоненти суміші 
для обприскування є сумісними, і коли вони додаються в 
бак в належній послідовності. Завжди звіряйтеся з етикет-
ками препаратів щодо найкращого порядку введення в 
бак. У більшості випадків спочатку потрібно налити воду 
в чис тий бак, а потім додати пестициди в такому порядку:

• Змочувані порошки та сипучі речовини (перемішайте, 
перш ніж застосовувати)

• Рідкі та текучі речовини
• Концентрат емульсії
• Мікрокапсульовані препарати
• Поверхнево-активні речовини

Якщо ви сумніваєтеся, використайте «метод склянки», 
щоб переконатися, що препарати сумісні. На багатьох 
етикетках наведено конкретні рекомендації щодо прове-
дення «досліду в склянці».

Будьте обережні під час змішування препаратів, для яких 
вимоги до води радикально різняться. Етикетка є єдиним 
джерелом цієї інформації. Якийсь пестицидний препарат 
може потребувати рН вище 7, щоб максимізувати роз-
чинність та ефективність, а іншому може знадобитись 
більш кисле середовище (рН менше 7). Цю розбіжність не 
можливо улагодити, тому що кондиціювання для одно-
го зменшить ефективність іншого, а зміна характеристик 
води, щоб пристосувати її до вимог обох препаратів, зни-
зить ефективність обох.

За загальним правилом, не поєднуйте препарати, які ма-
ють суперечливі вимоги до рН. Інший, менш бажаний ва-
ріант для змішування препаратів із різними вимогами по-
лягає у використанні води, яка підходить для препарату, 
від якого ви залежите найбільше, тільки якщо на етикетці 
дозволено використати вищу норму витрати другого пре-
парату, щоб подолати погану якість води.
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Залишення пестицидів у Залишення пестицидів у 
баку: як не нашкодити?баку: як не нашкодити?

Навіть за ідеальних характеристик води більшість пести-
цидів з часом розкладаються у воді через хімічний процес, 
який називається гідролізом. Деякі розкладаються повіль-
но, а інші деактивуються протягом кількох годин. Часто 
на процес розкладання сильно впливає рівень pH води в 
баку.

Нам потрібно знати, як довго препарати можуть зали-
шатися в баку до того, як відбудуться зміни, що можуть 
вплинути на ефективність. Виробники розробляють ре-
цептуру своїх препаратів так, щоб вони могли залишати-
ся в слабкокислій воді протягом двадцяти чотирьох годин 
з ледь помітним зниженням ефективності. Проте, це за-
гальне твердження стосується не всіх препаратів.

Ми виражаємо швидкість втрати пестицидним препара-
том своєї ефективності через період напіврозкладання, 
що означає кількість днів, необхідних для розкладання 
половини активного інгредієнта у воді. Зрозуміло, що піс-
ля цього препарат не забезпечуватиме бажаної ефектив-
ності.
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Припущення, що очищена водопровідна вода є ідеаль-
ною для змішування, бо її безпечно пити, є помилковим. 
У містах роблять безпечну питну воду, додаючи такі пре-
парати, як хлор, який дезінфікує шляхом знищення шкід-
ливих бактерій, і часто внаслідок такої обробки рівень рН 
зміщується в бік лужності, зазвичай, до рН = 7,8-8,5.

Припустимо, ми використовуємо воду з крану з рН 8,2. У 
таблиці на сторінці 36  продемонстровано, як пестицидні 
препарати реагують на зміни pH.
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Період напіврозкладання препарату
pH 9 pH 7 pH 5

Гербіцид бренду X 10 хвилин 17 годин 16 днів

Фунгіцид бренду X 2 хвилини 3 години 10 годин

Інсектицид бренду X 24 години 10 днів стабільний

Припустимо, що ви змішали пестицидний препарат, але погод-
ні умови спричинили п’ятиденну затримку роботи. Зрозумійте, 
що, в залежності від рН води, препарат в баку може розкластись 
та стати неефективним.

Деякі етикетки надають інформацію щодо стабільності за пев-
них рівнів рН. Ось кілька прикладів:

• Препарати для розпилення стабільні, якщо їхнє рН є ней-
тральним або лужним і вони зберігаються за температури 
38 °С або нижче.

• Не залишайте суміші для обприскування на ніч.
• Розпиляйте суміш у той самий день, коли її приготовано, по-

стійно перемішуючи.

Каліфорнійський університет в Девісі розробив такі рекоменда-
ції з огляду на рН води:

• pH від 3,5 до 6 є прийнятним для розпилення більшості пес-
тицидів та короткочасного (12-24 годин) зберігання більшос-
ті сумішей в баку обприскувача. Непридатний для гербіци-
дів на основі сульфонілсечовини.

• pH від 6 до 7 є достатнім для негайного розпилення більшості 
пестицидів. Не залишайте суміш для обприскування в баку 
довше ніж на 1–2 години, щоб запобігти втраті ефективності.

• Більшість препаратів, змішаних в лужній воді, слід негайно 
розпилювати.
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Використання води є майже однаковим для всіх пестицидних препаратів. Бак заповнюють 
водою (зверху ліворуч); додають в бак потрібну кількість пестицидного препарату (вгорі 
праворуч); додають до суміші адгезивний агент/ад’ювант (внизу ліворуч); додають конди-
ціонер для води, щоб покращити якість води (внизу праворуч).

ВисновкиВисновки

Застосування пестицидів потребує належної старанності 
в дотриманні сучасних тенденцій, використанні сучасних 
інструментів і технологій. Боротьба зі шкідниками вима-
гає значних коштів на оплату праці, купівлю препаратів, 
обладнання та пального. Окупність – це найкращий ре-
зультат застосування пестицидів.

Перш за все, необхідно вивчати і контролювати якість 
води. Після контролю якості води ви можете виконувати 
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вказівки на етикетці, щоб забезпечити найкращі резуль-
тати. І навпаки, використання води невідповідної якості 
може спричинити зниження ефективності пестицидів, 
навіть за умов бездоганного застосування і використан-
ня ідеально налаштованого обладнання. Доведено, що 
погана якість води може негативно впливати на певні сі-
мейства пестицидів. Якість води також впливає на одно-
рідність суміші в баку. Коли так багато стоїть на кону, до 
якості води для робочого розчину потрібно ставитися так 
само відповідально, як до закупівлі обладнання і вибору 
пестицидних препаратів. Така нескладна процедура, яка 
перевірка води, самостійно або силами сторонніх органі-
зацій, гарантує вам упевненість в тому, що препарати ді-
ятимуть, як обіцяно, і забезпечать очікувані результати.

ПодякаПодяка

Ми вдячні цим людям за внесок у цю публікацію:

Джордж Бістман (George Beestman), Beestman 
Formulations Consulting, LLC
Кертіс Елсік (Curtis Elsik), мисливець
Боб Гарцлер (Bob Hartzler), Університет штату Айова
Беккі Нелліс (Becky Nellis), Nellis Landscape, Inc.
Джефф Філліпс (Jeff Phillips), Університет Пердью
Філ Шталман (Phil Stahlman), Університет штату Канзас
Скотт Танн, мисливець
Йое Заверуха (Joe Zawierucha), Корпорація BASF
Річард Золлінгер (Richard Zollinger), Університет штату 
Північної Дакоти

Зміст цієї публікації призначено лише для навчальних цілей. Погляди авторів не були 
схвалені жодною державною чи комерційною установою. Потрібно розуміти, що автори 
цієї публікації не займаються наданням юридичних або інших професійних консульта-
ції, а також, що інформація, яка тут міститься, не повинна розглядатися або використо-
вуватися як професійна або юридична консультація. Використання будь-якою особою 
інформації, що міститься в цьому документі, означає укладання угоди про відсутність 
відповідальності авторів у разі виникнення будь-яких претензій, збитків або витрат 
внаслідок посилання на або використання наданої інформації.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КОЛЕДЖ УНІВЕРСИТЕТУ ПЕРДЬЮ

Політикою Кооперативної служби з навчання вільних слухачів Університету Пердью декларується, що всі люди мають рівні можливості та доступ до освітніх програм, 
послуг, діяльності та об’єктів незалежно від раси, релігії, кольору шкіри, статі, віку, національного чи соціального походження, сімейного статусу, батьківського статусу, 

сексуальної орієнтації, інвалідності або статусу ветерана. Університет Пердью є закладом рівних можливостей. Цей матеріал може бути доступний в альтернативних форматах.

Магазин Кооперативної служби з навчання вільних слухачів Університету Пердью
http://www.extension.purdue.edu/store 

1-888-EXT-INFO

Інформація, представлена тут, надається з розумінням, що дискримінація не припустима, а також не передбачається надання підтримки 
Кооперативною службою з навчання вільних слухачів Університету Пердью.

Фонове зображення, придбане на сайті fotolia.com


