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БІОПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЧОРНО СМОРОДИНИ
—  ефективність застосування проти 

сисних шкідників
Серед комплексу шкідників чорної 

смородини найпоширенішими є група 
сисних фітофагів, чисельність яких 
систематично перевищує ЕПШ в 
1,5—2 рази. Застосування біологіч
них препаратів на основі абемекти- 
нів забезпечує технічну ефектив
ність від 40—52 до 49—52% і підви
щує врожайність від 0,7 до 0,9 т/га. 
Чистий прибуток становить від 
2722 до 4322 грн./га, при окупності 
витрат у 1,5 раза.

чорна смородина, сисні шкідники,
біологічні препарати, ефективність

Серед плодових та ягідних куль
тур чорна смородина займає перше 
місце за комплексом вітамінів і на
лежить до найкращих рослин у віта
мінній промисловості. Особливо ба
гата смородина на вітамін С, а також 
вітаміни А, Р, В9, за їх вмістом пе
реважає суницю, малину, аґрус, яб
лука, вишню, абрикос, цитрусові, 
виноград [1, 2].

Потенціал урожайності сучасних 
сортів сягає 10—15 т/га ягід, але 
комплекс шкідливих організмів зме
ншує продуктивність чорної сморо
дини на 30% і більше.

В агроекологічних умовах Цент
рального Полісся України серед 
комплексу шкідливих організмів 
смородини чорної домінуючими та 
небезпечними є група сисних фіто
фагів. У сприятливі роки вони масо
во розмножуються і погіршують 
якість ягід, зменшуючи вміст цукрів 
у 2,4—2,7 раза, аскорбінової кисло
ти — в 2,0—2,2 раза.

Для поліпшення екологічного 
стану агроценозу та отримання ви
сокоякісної ягідної продукції слід 
постійно дбати про зменшення пе- 
стицидного тиску на біоценози [4, 
7, 8, 15]. На думку ряду вчених за
стосування хімічних засобів захисту 
рослин і понині продовжує доміну
вати в інтенсивних технологіях ви
рощування ягідних культур, що по
роджує цілу низку добре відомих 
негативних наслідків: забруднення 
навколишнього середовища, зни
щення корисної ентомофауни, 
прискорене формування резистент-
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ності популяцій шкідливих орга
нізмів, ускладнення технології ви
рощування культур. Хімічним за
собам захисту властива кумулятив
на дія, вони стійкі у навколишньо
му середовищі і, потрапляючи в 
біоценози, забруднюють продукцію 
та послаблюють здоров’я людини 
[3, 5, 14].

Окрім того, за свідченнями нау
кових однодумців [6] пестициди є 
сильними мутагенами, що спричи
няють мутагенез шкідливих органі
змів, проти яких вони застосову
ються, і сприяють прискореному 
формуванню їх резистентності вна
слідок мутагенезу. Тому виникає 
потреба шукати більш виважені 
шляхи розв’язання цих проблем. 
Одним з радикальних напрямів ре
гулювання активності патогенних 
організмів є застосування біологіч
них речовин, що здатні індукувати 
захисні реакції і стимулювати імун
ну систему рослин [9, 10].

У світовій практиці все більший 
інтерес викликають мікробіологічні 
препарати, для яких характерне 
явище післядії мікроорганізмів, 
тобто вплив їх на фізіологічний 
стан потомства шкідників, який є 
незворотним та прирікає на їх пові
льне вимирання [6].

У насадженнях чорної смороди
ни шкідники завдають відчутної 
шкоди впродовж усього періоду ве
гетації культури. Проте в «Переліку 
пестицидів і агрохімікатів, дозволе
них для використання в Україні на 
2011 рік» [14] для чорної смороди
ни зареєстровано недостатню кіль
кість препаратів для повного забез
печення даної системи захисту рос
лин [11 — 13].

Вивченню ефективності біопре
паратів проти сисних шкідників на 
чорній смородині в Центральному

Поліссі України до цього часу не 
приділялось належної уваги. А тому 
метою наших досліджень було ви
вчення ефективності біологічних 
препаратів: Актофіт, 0,2% к.е. (а.р. 
аверсектин С, 0,2%), Камеркіл 
плюс 25 БЬ, в.р.к. (а.р. абемектин, 
25 г/л) — для захисту чорної сморо
дини від сисних шкідників.

Методика досліджень. Ефектив
ність застосування біологічних пре
паратів проти сисних фітофагів на 
чорній смородині досліджували в 
2007—2009 рр. в агроекологічних 
умовах філії кафедри захисту рос
лин Житомирського національного 
агроекологічного університету в 
СТОВ «Перемога» Житомирського 
району Житомирської області.

Розмір облікової ділянки стано
вив 12,5 м2 при 4-разовій повторно
сті. Обстеження насаджень та облік 
заселеності сисними шкідниками 
здійснювали за загальноприйняти
ми у ентомології методиками [15]. 
Для порівняння заселеності рослин 
червоносмородиновою пагоновою 
та великою смородиновою попели
цями використовували висічку 
(площею 3,14 см2) з облікових лис
тків. В межах такої висічки за до
помогою лупи підраховували кіль
кість особин попелиць.

Середню щільність фітофагів на 
одиницю обліку (см2) визначали за 
формулою 1

X  = Е хі
Б ■ п ’

(1)

де: X  — середня щільність фітофа
га, екз./см2;

2хі — сумарна чисельність нара
хованих особин фітофага з 
усіх облікових листків, екз.; 

^  — площа облікової висічки,
см2;

п — кількість облікових лист
ків, шт.

Площу висічки (Б), зробленої за 
допомогою трубки, розраховували 
за формулою 2

пЯ  = 3,14 х Я2, (2)

де: Я — внутрішній радіус трубки 
для висікання.
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Загальний фітосанітарний стан 
смородинового агроценозу визна
чали за 9-бальною шкалою прояву 
ознак (табл. 1).

Обліки попелиць виконували на 
четвертому етапі органогенезу рос
лин смородини, коли починається 
розвиток личинок червоносмороди- 
нової галової, великої смородинової 
та аґрусової пагонової попелиць. За
селеність рослин чорної смородини 
та облікових листків попелицями 
визначали за формулою 3

100 • п
N  ’

(3)

де: Р — заселеність кущів або лис
тків, %;

п — кількість заселених кущів 
або листків, шт.;

N  — загальна кількість обліко
вих кущів чи листків.

Ступінь заселеності рослин по
пелицями визначають за 9-бальною 
шкалою, наведеною в таблиці 2.

2. Шкала визначення ступеня 
заселеності рослин чорної 

смородини попелицями (великою 
смородиновою, червоносмородиновою 

галовою та аґрусовою пагоновою)

Бал Ступінь
заселеності

Заселеність  
листків, пагонів

екз./
листок,

пагін
%

Ду же слабкий < 3 < 5

го і 03 Слаб кий 3 —  5 5 —  25

4 — 5 Середній 16 —  40 26 —  50

6 — 7 Сильний 41 —  60 51 — 75

СО і ю Д уже сильний > 60 > 75

Середній бал заселеності рослин 
чорної смородини попелицями ви
значали за формулою 4

В (П ' Ь) (4)
N  ’

де: В — середній бал заселеності 
рослин попелицями;

Т(п • Ь) — сума добутків кількос
ті заселених рослин на від
повідний бал заселеності;

N  — загальна кількість обсте
жених рослин.

Брунькового смородинового 
кліща обліковували окомірним ме
тодом, за кількістю пошкоджених 
бруньок на кущ. Для визначення 
відсотка заселених бруньок на п ’я 
ти гілках кожного куща підрахову
вали загальну кількість та кількість 
заселених фітофагом бруньок. За
селені смородиновим кліщем бру
ньки більш кулеподібні та нагаду

1. Шкала оцінювання прояву ознак пошкодженості 
рослин шкідливими організмами

Бал Ступінь прояву ознак Характер прояву ознак Охоплена
площ а,%

Відсу тня або ледь помітна Поодиноке рівномірно розміщене 
заселення рослин

1 —  5

2 —  3 Слабка Помірний, розсіяний 6 —  25

4 —  5 Середня Дрібносередковий та розсіяний 26 —  50

6 — 7 Сильна Виражено осередковий 51 — 75

8 —  9 Д у же сильна С у цільний сильний > 75

ють тріснуту голівку капусти. Засе
леність рослин шкідником визнача
ли за формулою 3.

Личинок-мандрівниць смороди
нового брунькового кліща обліко
вували на VII етапі органогенезу 
(цвітіння смородини). При цьому 
на п’яти гілках облікових кущів під
раховували загальну кількість бру
ньок та кількість заселених личин- 
ками-мандрівницями.

Результати досліджень. Одним із 
основних чинників стабілізації ягід
ництва в Україні є підтримання фі- 
тосанітарного стану насаджень на 
високому рівні протягом всієї веге
тації та недопущення зростання чи
сельності шкідників вище їх еконо
мічного порогу шкідливості (ЕПШ).

Наші дослідження засвідчили, 
що найбільша інтенсивність розмно
ження та шкідливості домінуючих 
груп сисних шкідників чорної смо
родини співпадає з періодом форму
вання ягід, що вимагає особливих 
підходів та методів біологічного кон
тролю чисельності цих фітофагів. 
Застосування хімічних препаратів у 
цей критичний період недоцільне.

Результатами наших досліджень 
встановлено, що використання біо
логічних препаратів в насадженнях 
чорної смородини на VIII етапі ор
ганогенезу зменшує чисельність си
сних фітофагів (табл. 3).

Із даних таблиці 3 видно, що за
стосування біологічних препаратів 
на чорній смородині проти компле
ксу сисних шкідників призводить 
до зменшення їх чисельності в 2 
рази. При застосуванні препаратів 
Камеркіл Плюс і Актофіт чисель
ність попелиць зменшується на 52 і 
59%, Карате — на 90%, а смороди
нового брунькового та звичайного 
павутинного кліщів відповідно на — 
47, 50, 54% та 40, 49, 76%.

Зменшення чисельності шкід
ників поліпшує ріст і розвиток ро
слин, що позитивно впливає на фо
рмування урожаю ягід (табл. 4).

За даними таблиці 4 застосуван
ня біологічних препаратів Камеркіл 
Плюс та Актофіт підвищило уро
жайність ягід від 0,7—0,9 т/га. Про
те найбільшу господарську ефекти
вність забезпечило застосування 
препарату Карате, прибавка уро
жайності ягід становила 1,5 т/га.

Результати визначення енергети
чної та економічної ефективності 
при застосуванні біологічних препа
ратів на чорній смородині проти си
сних шкідників наведені в таблиці 5.

Дані таблиці 5 свідчать про те, 
що застосування біологічних пре
паратів Камеркіл Плюс та Актофіт 
проти сисних шкідників на сморо
дині чорній підвищує вміст енергії 
в прибавці урожаю від 743 до 864

3. Ефективність застосування біологічних препаратів при захисті чорної 
смородини сорту Ювілейна Копаня від сисних шкідників (СТОВ «Перемога» 

Житомирського району Житомирської області, 2007—2009 рр.)

Варіант досліду

Н
о

р
м

а 
п

р
е

п
ар

ат
у,

 
кг

, 
л

/г
а

Щ ільність фітофагів Технічна ефективність,%

зпк,
екз./

листок

сбк,
брун./

кущ

попелиць,
колон./

кущ
зпк сбк попелиць

Контроль — 42,9 68 29 — — —

Карате, 50 %  к.е. (лямбда- 
цигалотрин) —  еталон 1,2 10,3 31 3 76 54 90

Камеркіл Плюс 25 SL, в.р.к. 
(а.р. абемектин, 25 г/л)

2,0 25,6 36 14 40 47 52

Актофіт, 0,2%, к.е. 
(а.р. аверсектин С)

2,0 21,9 34 12 49 50 59

НІР05 1,62 1,34 1,83

Примітка: зпк — звичайний павутинний кліщ, сбк — смородиновий бруньковий кліщ.
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4. Господарська ефективність застосування біологічних препаратів 
проти сисних шкідників при вирощуванні смородини (СТОВ «Перемога» 

Житомирського р-ну Житомирської області, 2007—2009 рр.)

Варіант досліду
Норма 

препарату, 
л, кг/га

Урожайність за роками, т/га

2007 2008 2009 середнє
± до

контролю

Контроль - 5,4 5,9 5,5 5,6 -

Карате 50 %  к.е. 
(лямбда-цигалотрин) —  еталон 1,2 6,9 7,4 7,0 7,1 1,5

Камеркіл Плюс 25 БЬ, в.р.к. 
(а.р. абемектин, 25 г/л)

2,0 6,3 6,7 6,4 6,5 0,9

Актофіт 0,2%, к.е. 
(а.р. аверсектин С)

2,0 6,1 6,7 6,0 6,3 0,7

Н ІР05 - 0,18 0,20 0,56 0,31 -

5. Ефективність застосування біологічних препаратів проти 
сисних шкідників на чорній смородині (СТОВ «Перемога» Житомирського 

району Житомирської області, 2007—2009 рр.)

Варіант досліду
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./
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ів
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н

ь
р

е
н
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б

е
л

ьн
о

ст
і,

 %

МДж/га

Контроль | - 5,6 |- - - | - - - - - | -

Карате 50 %  к.е. 
(лямбда-цигалотрин) —  
еталон

1,2 7,1 1,5 2399 1016 1383 1,73 12000 3954 8046 203

Камеркіл Плюс 25 SL, 
в.р.к. (а.р. абемектин, 
25 г/л)

2,0 6,5 0,9 1440 576 864 1,67 7200 2878 4322 150

Актофіт 0,2%, к.е. 
(а.р. аверсектин С)

2,0 6,3 0,7 1120 377 743 1,47 5600 2878 2722 95

МДж/га при коефіцієнті енергетич
ної ефективності від 1,47 до 1,67 
одиниці та дає змогу додатково 
отримати чистого прибутку від 2722 
до 4322 грн./га, при окупності ви
трат у 1,5 раза.

ВИСНОВКИ
Застосування біологічних пре

паратів Камеркіл плюс (а.р. абе- 
мектин) і Актофіт (а.р. аверсектин) 
на чорній смородині проти сисних 
шкідників забезпечило технічну 
ефективність від 40—52 до 49—52% 
і підвищило врожайність смороди
ни на 0,7—0,9 т/га. При цьому чи
стий прибуток становив від 2722 до 
4322 грн./га, при окупності витрат 
у 1,5 раза.
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Вакалова А.В.

Эффективность применения 
биологических препаратов 
против сосущих вредителей 
на смородине черной

Среди комплекса вредителей на 
смородине черной наиболее распростра
ненными является группа сосущих фи
тофагов, численность которых систе

матически превышает ЕПШ  в 1,5—2 
раза. Применение биологических препа
ратов на основании абемектинов обес
печивает техническую эффективность 
от 40—52 до 49—52%, и повышает уве
личение урожайности ягод на 0,7— 
0,9 т/га. При этом чистая прибыль 
составляет от 2722 до 4322 грн./га, 
при окупаемости расходов в 1,5 раза. 

черная смородина, сосущие вреди
тели, биологические препараты, 
эффективность

Bakalova A. V.

The efficiency of applying of biological 
treatment against sucking pests 
on black currant

Among the complex o f pests on black 
currant the most spread is the group o f 
sucking phytophages, which amount sys
tematically exceeds E T H  in 1.5—2 times. 
Application o f biological preparations on 
the basis o f abemektine ensures technical 
efficiency from 40—52 to 49—52% and 
increases crop production from 0.7—0.9 
t/ha. Hereby the net revenue totals from  
2722 to 4322 UAH/ha, with the payback 
o f expenses in 1.5 times.

black currant, sucking pests, biologi
cal preparations,efficiency
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