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Викладені аспекти застосування відварів рослин а також, 

мікробіологічних препаратів для захисту виноградних насаджень від найбільш 

поширених шкідників і хвороб. Встановлено, що відвар томатів не впливає 

негативно на хижаків і паразитів гронової листокрутки. Вивчено, що відвар 

рослин провокував збудників захворювань, особливо бактеріальних, що 

знаходяться в латентному стані. При застосуванні суміші дендробациліну 60, 

заляльковувались гусениці з яких не відроджувались метелики. Викладені 

результати загибелі гусениць трьох поколінь при використанні томатного 

бадилля від гронової листокрутки на промислових виноградних насадженнях 

Карпатського регіону. 

The aspects of the use of decoctions of plants as well as microbes to protect 

vineyards from the most common pests and diseases. Found that tomato broth not 

adversely affect predators and parasites Lobesia botrana. Study that provoked broth 

plant pathogens, especially bacteria that are dormant. In applying the mixture 

dendrobatsylin 60. The results of the death of three generations of caterpillars using 

tomato foliage from Lobesia botrana on industrial plantations Carpathian region. 

Ключові слова: виноградарство, Закарпаття, карпатський біосферний 



 2 
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Метою роботи став пошук методів отримання настоїв та відварів рослин 

біотехнологічними методами та їх застосування з метою зниження 

чисельності гронової листокрутки на Закарпатті. 

 

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва 

виноградарство є важливою для економіки України галуззю. З кожним роком 

проявляється все більший інтерес до екологічно чистих технологій та науково 

обґрунтованих методів захисту сільськогосподарських культур від шкідливих 

організмів. Загальна площа виноградників у країні становить майже 98,0 тис. 

га. В промисловій культурі виноград вирощують в Криму, південній частині 

степової зони України та Закарпатті.  

У вирішенні цієї проблеми велике значення має захист та обробка 

винограду від шкідливих організмів про що свідчать публікації вітчизняних та 

зарубіжних дослідників  

Гронова листокрутка – небезпечний шкідник виноградних насаджень. В 

межах України щорічно масово розмножується у всіх зонах виноградарства. 

Гусені пошкоджують бутони, квітки, зелені і дозріваючі ягоди, які засихають, 

осипаються або загнивають. Втрати урожаю складають 25-30 %, а окремі роки 

шкідник може знищити і весь урожай. 

Одним із перспективних способів боротьби з шкідниками є використання 

препаратів з рослин. Вони створені на основі природних рослин біологічно 

активних речовин, і на відміну від пестицидів, у шкідників не формується 

резистентність до них. Для практичного застосування найважливішим 

напрямком екології є вивчення взаємодії між рослинами та фітофагами і 

розробка на їх основі екологічно безпечних засобів регуляції чисельності 

шкідливих організмів в агроценозах. В цьому напрямку інтенсивно працюють 

вчені України. (Держипільський, Бабидорич, Микулін, Вегера) та вчені Молдови 
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(Кореміна). 

Нині в Україні склалося важке становище із забезпеченням сільського 

господарства засобами захисту рослин, оскільки переважна більшість з них 

постачається із за кордону. Тим часом на території нашої країни росте чи мало 

рослин, які можна вважати перспективними у боротьбі з шкідниками і 

хворобами.  

Методика досліджень. Інсектицидну дію деяких з них на гронову 

листокрутку ми вивчали в дослідах, проведених у лабораторних умовах на базі 

університету і Карпатського біосферного заповідника в 2011-2012 роках. 

Рослинну сировину подрібнювали на шматочки розміром 0,4-2 см або 

розмелювали на порошок і готували з неї водні відвари, тобто співвідношення 

сухої речовини і води 1:10, свіжої – 1:4. 

Польові дослідження з рослинними препаратами проводили на бадиллі 

томатів, збирали його в період пасинкування культури і просушували під 

навісом. Подрібнене сухе бадилля розбавляли водою з розрахунку 100 гр. в 50 л 

теплої води. Просушування бадилля в полі значно знижувало ефективність дії 

розчину. 

Готуючи відвар, рослинну масу кип’ятили впродовж 30 хв. Відвари 

зберігали в скляній ємкості у темному прохолодному приміщенні. Перед 

обприскуванням до розчину додавали господарське мило з розрахунку 20 гр. на 

10 л розчину. 

В Ужгородському виноградарстві у 2011 році настоєм томатного бадилля з 

ранцевого обприскувача з наконечниками дрібного розпилу було оброблено 

понад 1200 кущів виноградної лози проти трьох поколінь гронової листокрутки з 

розрахунку 1 л настою на 10 кущів винограду. 

Результати досліджень. Випробувані 12 рослин Карпатського регіону 

показали різний ступінь ефективності відварів рослин для гусені гронової 

листокрутки. Так, загибель гусені шкідника в лабораторних умовах для водних 

відварів становила: айланту високого – 61 %, бузини трав’янистої – 48 %, 

дельфінію високого – 58 %, деревію звичайного – 38 %, піжми звичайної – 48%, 
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дурману звичайного – 58 %, див’ясилу високого – 53 %, аконіту низького – 71 %, 

тютюну – 66 %, ромашки далматської – 61 %., чистотілу великого – 64 %, 

Інсегару – 66 %, децису – 76 %, арріво – 76 %, томатного бадилля – 77 % (рис. 1).  

Перше обприскування проведено 23 травня на початку масового 

відродження гусениць першого покоління, друге 11 липня проти гусениць 

другого покоління. Проти третього, найбільш шкідливого, обробка проведена 15 

і 29 серпня під час появлення перших гусениць на гронах. 

Загибель гусениць першого покоління від настою склала 55-61 %, другого 

59-63 %, третього 69-75 %. Пошкодження грон в досліді не перевищувало 2 %, 

тобто було нижче економічного порогу шкідливості. На контрольних ділянках 

пошкодження було в межах 23-27 %. 

 

 

Рис. 1. Біологічні препарати. Біологічна ефективність відварів рослин 

інсегару та інсектицидів в обмеженні чисельності гусениць гронової 

листокрутки першого покоління 

 

Висновки. Встановлено, що відвар томатів не впливає негативно на хижаків 

і паразитів гронової листокрутки, не гинула від нього і трихограма дендролімі, 

що була випущена в період початку відкладання яєць метеликами. 

Відзначено також, що відвар рослин провокував збудників хвороб, особливо 
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бактеріальних, що знаходиться в гусениць в латентному стані. 

Встановлено, що застосування суміші з дендробациліном 60 з розрахунку 5 

гр. на 1 л робочої рідини заляльковувались не більше 0,5-1 % гусениць. З цих 

лялечок не відроджувалися метелики. 

Така ж ефективність настою була відзначена і в 2012 році. 

Витрати на заготівлю бадилля і підготовку його для обробки виноградної 

лози становили в 2,5 раз менше ніж при застосуванні фосфорорганічних і 

перитроїдних препаратів. 
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