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В огляді узагальнені відомості про промислове використання 3- і 4-аміно-1,2,4-триазолів – базової 
сировини для промисловості тонкого органічного синтезу. 3 і 4-заміщені аміно-1,2,4-триазолу 
протягом тривалого часу використовуються у виробництві сільськогосподарських засобів, 
лікарських препаратів, барвників, високоенергетичних матеріалів, антикорозійних домішок. Менш 
відомим є застосування їх для виробництва аналітичних реагентів, флотореагентів, а також для 
отримання термостійких полімерів, продуктів з флуоресцентними властивостями, іонних рідин, 
що знаходять застосування у прикладних науках, біотехнологіях, енергетиці, хімії. 
Метою даного повідомлення є детальний розгляд участі 3- і 4-аміно-1,2,4-триазолів в отриманні і 
використанні різних продуктів сільськогосподарського і медичного призначення. 
Наведено описи і схеми хімічних реакцій існуючих виробничих методів синтезу 3- і 4-аміно-1,2,4-
триазолів, а також деяких прийомів отримання зазначених речовин у лабораторних умовах. 
Виділено дві головні галузі використання зазначених амінів та їх похідних: сільське господарство і 
медицина. Показано, що однією з найвідоміших галузей широкого використання 3- і 4-аміно-1,2,4-
триазолів у сільському господарстві є виробництво засобів захисту рослин. На основі цих речовин 
організовано масове виробництво різноманітних інсектицидів, фунгіцидів, регуляторів росту 
рослин, ретардантів (засобів для пригнічення росту стебел і пагонів), інгібіторів нітрифікації 
азотних добрив. Застосування зазначених амінів в медицині полягає у виробництві на їх основі 
відомих лікарських препаратів, таких як фуразонал (має виражену антимікробну дію, ефективний 
відносно золотистого стафілококу, бактерій дизентерії, сальмонельозу), тіотриазолін та 
кардіотріл (кардіологічні препарати протиішемічної та мембраностабілізуючої дії), трапіділ 
(антагоніст фактору росту тромбоцитів). 
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