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ніж при використанні хімічного препарату Карате 050 ЕС, 5%, к.е. Дещо вищу ефективність 
дії отримано при використанні Бітосибациліну – БТУ т.пс.: на 15 добу дослідження при 
використанні цього препарату гинуло 98,4% гусениць 1–2 віків. 

При використанні досліджуваних препаратів проти гусениць 3–4 віків
встановлено, що їх загибель настає в більш пізні терміни. Так, 100% загибель гусениць 
АБМ за використання Карате Зеон 050 ЕС, 5%, к.е. спостерігали на 15 добу експерименту. 
Ефективність використання інших досліджуваних препаратів теж знижувалась. Гусениці 
старшого віку виявили підвищену стійкість до біопрепаратів, хоча переважна більшість 
особин у період обліків мала зовнішні симптоми ураження. На 15 добу після 
використання біопрепаратів загибель гусениць 3–4 віків спостерігали в межах 88,2–90,2%.  

Висновки. Із отриманих результатів досліджень випливає, що використання 
хімічного препарату Карате 050 ЕС, 5%, к.е. забезпечує максимальне знищення гусениць 
американського білого метелика різних віків. Проте результати ефективності 
використання біологічних препаратів дають підстави рекомендувати їх для застосування
проти гусениць АБМ незалежно від вікового стану популяції, у приватному секторі та 
населених пунктах, де можливість використання хімічних препаратів дещо обмежена. 
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ПОШУК НЕМАТИЦИДНОЇ ДІЇ З-ПОМІЖ ДОЗВОЛЕНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
В УКРАЇНІ ІНСЕКТИЦИДІВ 

Гурманчук О. В., к.с.-г.н. 

Постановка проблеми. Хвороби рослин, які викликаються нематодами є широко 
поширені на всіх континентах нашої планети та в Україні зокрема. На сьогодні вивчено 
сотні видів нематод, включаючи їх морфологічні та біологічні властивості. Також вивчено 
вплив нематодозів на урожайність та якість сільськогосподарських культур, які звісно під 
їх дією погіршуються. Щорічні середні втрати врожаю від фітогельмінтів у світі 
становлять 10-12%, але в окремих випадках вони можуть сягати 80-90% [1]. 

Заходи захисту від нематодозів обмежуються у більшості випадків агротехнічними. 
Проти окремих видів нематод, зокрема, золотистої цистоутворюючої (Globodera 
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rostochiensis), виведені стійкі сорти (Обрій, Водограй, Белла роса та ін.), але проти 
багатьох видів – заходи захисту взагалі відсутні. 

Крім цього у переліку дозволених до використання в Україні пестицидів та 
агрохімікатів зареєстрованих нематицидів немає, в той час як у розвинених країнах такі 
препарати успішно застосовуються. 

Аналіз останніх досліджень. Деякі дослідники рекомендують використовувати для 
обробки посадкового матеріалу і ґрунту високотоксичні нематициди: текто, немафос, 
фосфамід, терракур, карбатіон та ін. [2]. 

Загальновідомий метод фумігації ґрунту хімічними препаратами, який значно 
знижує популяцію нематод, але характеризується сильною негативною дією на ґрунтові 
біоценози. Гинуть корисні комахи і мікроорганізми, відновлення яких неможливе навіть 
протягом 10 років, відбуваються зміни в структурі ґрунту, у водному і температурному 
режимах. Крім того, можуть накопичуватись отруйні речовини в рослинницькій 
продукції, що може бути небезпечним для здоров'я людини [1]. 

Метою наших досліджень передбачалося виявлення нематицидної дії з-поміж 
зареєстрованих в Україні інсектицидів. 

Обєктом у досліді були нематоди виду Ditylenchus destructor Thorne. 
Методика дослідження. Для досліду відбирали бульби з ознаками дитиленхозної 

інвазії (темні плями з відсталою шкіркою). Випробування препарату провадили на 100% 
зараженому матеріалі при обов'язковій наявності контролю (без обробки). Насіннєвий 
матеріал картоплі зберігали в одному приміщенні. Бульби, що підлягали обробці, 
зберігали в приміщенні 10 діб до обробки. 

Весь дослід з сортами і препаратами закладали у вигляді однієї ділянки площею 12-
20 м2. Контроль закладали як варіанти досліду в тій самій кількості і з тими ж сортами. 
Повторність дослідів — 4-кратна[3]. Обробку бульб нематицидами проводили відповідно 
до рекомендацій щодо кожного препарату. 

Дію хімічних препаратів визначали при збиранні картоплі. Враховували як 
кількість заражених кущів, так і кількість хворих бульб (під час збирання і при зберіганні). 
Підраховували кількість бульб із зовнішніми ознаками інвазії: дитиленхозні плями, 
тріщини, вм'ятини. Ефективність дії досліджуваних препаратів визначали за 
співвідношенням здорових та уражених бульб картоплі до контролю. 

Результати дослідження. При проведенні експериментів препаратом Матадор 
супер обробляли тільки бульби картоплі шляхом намочування їх у водних розчинах з 
рекомендованими нормами застосування, тоді як Антихрущ (05–1,0 л/га) вносили у ґрунт 
перед посадкою картоплі. У досліді використовували два сорти картоплі, які відрізнялися 
стійкістю до стеблової нематоди, – відносностійкий сорт Бородянська рожева та 
сприйнятливий – Світанок київський. У контрольному варіанті використовували ці ж 
сорти картоплі, уражені дитиленхозом, оброблені перед посадкою чистою водою, а в 
абсолютному контролі – здорові бульби без будь яких обробок. У період вегетації 
картоплі здійснювали фенологічні спостереження, відзначали настання повних фаз 
розвитку рослин: сходи, бутонізацію, цвітіння та природне відмирання бадилля. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що обидва випробовувані 
препарати мали певний вплив на кількість уражених стебловою нематодом бульб. 
Найбільша ефективність інсектицидів проти збудника дитиленхозу спостерігалася у 
варіанті з сприйнятливим до фітогельмінта сортом картоплі Світанок київський. У цьому 
випадку найвищу нематицидну дію виявлено при внесенні у ґрунт препарату Антихрущ, 
що дозволило зменшити кількість уражених бульб дитилденхозом на 32,8% порівняно з 
контролем (табл. 1). 

Застосування препарату Матадор супер дозволило зменшити кількість уражених 
бульб стебловою нематодом на 24,1% у порівнянні з контролем. 

При використанні вищезазначених препаратів на відносностійкому до збудника 
дитиленхозу сорті картоплі Бородянська рожева ефективність їх дії була дещо меншою і 
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коливалася в межах від 13,6% (Матадор супер) до 20,3% (Антихрущ). Це пояснюється 
тим, що відносностійкий сорт Бородянська рожева генетично здатний сам по собі 
протистояти заселенню здорових бульб фітогельмінтами. 

Таблиця 1. 
Ураження бульб картоплі Ditylenchus destructor залежно від внесених інсектицидів 

(2011–2012 рр.) 

Препарат 

Дитиленхозних бульб, % 
Світанок київський  

(сприйнятливий) 
Бородянська рожева 

(відносностійкий) 
% ± до *К.,% % ± до *К.,% 

Контроль (без інсектицида) 73,4 - 5,9 - 
Антихрущ, к.с. 49,3 -32,8 4,7 -20,3
Матадор супер, з.п. 55,7 -24,1 5,1 -13,6

*Примітка: К – контроль.

Проникнення фітогельмінтів у бульби картоплі супроводжується пригніченням 
розвитку рослин, що надалі негативно впливає на урожайність культури. У результаті 
досліджень встановлено, яким чином препарати впливали на цей показник. У 
контрольному варіанті урожайність сорту Світанок київський становила 19,4 т/га, а сорту 
Бородянська рожева – 24,5 т/га. 

Дещо більшу прибавку врожаю спостерігали при застосуванні Антихруща. Для сорту 
Світанок київський вона становила 1,7 т/га, а для сорту Бородянська рожева – 0,5 т/га. 

Висновки. Встановлено, що певною нематицидною дією володіють препарати як 
Антихрущ, так і Матадор супер. Застосування яких на сприйнятливому сорті Світанок 
київський забезпечило зменшення ураженості бульб картоплі дитиленхозом на 32,8 та 
24,1% відповідно. Проте, повного захисту картоплі від стеблової нематоди ці препарати не 
забезпечують. 

Приріст врожаю у результаті застосування препаратів на сприйнятливому сорті 
Світанок київський коливався від 0,5 т/га (Матадор супер) до 1,7 т/га (Антихрущ), а на 
відносно стійкому сорті Бородянська рожева 0,5 та 0,1 т/га відповідно. 
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