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Мелітополь 2017 

Лабораторна робота  № 3 

 

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ, РОЗВИТКУ І РОЗМНОЖЕННЯ КОМАХ 

(РРР) 

Мета: Ознайомитись з загальною характеристикою і основними групами 

РРР, які використовуються для захисту сільськогосподарських культур від 

шкідників. 

Завдання: Вивчити основні препарати дозволені в Україні для захисту 

с.г. культур.  

Знати: механізм дії пестицидів на шкідливі об’єкти. Їх недоліки і 

переваги. 

Питання для розгляду: 

1. Загальна характеристика РРР. 

2. Основні групи РРР. 

3. Інсектициди, яки належать до групи РРР. 

 

1. Загальна характеристика РРР 

Регулятори росту, розвитку і розмноження комах останнім часом дедалі 

більше набувають популярності.  

Основна особливість РРР комах висока біологічна ефективність, мала 

токсичність для теплокровних тварин і людей, безпечність для корисних 

представників фауни, значно безпечніші для навколишнього середовища. 

Вони здатні спричинювати в живих організмах численні біохімічні зміни.  

До групи РРР належать синтезовані і виділені з природних джерел БАР 

(біологічно активні речовини) різного хімічного складу, які малотоксичні або 

майже нетоксичні для ссавців (ЛД50 > 10г/кг). Вони діють на системи і 

функції комах, які або відсутні, як у теплокровних тварин (линяння, 

метаморфози, діапаузи), або регулюються, як у хребетних тварин, іншим 

типом гормонів. їх знищувальна дія виявляється не в токсикації організму 

(його органів, тканин), а в порушенні процесів онтогенезу через зміну 

загального гормонального балансу. Комахи при цьому гинуть внаслідок 

розкоординованості розвитку окремих органів. або метаболічних процесів. 

 

 

2. Основні групи РРР. 

Виділяють такі основні групи РРР комах. 
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1. Аналоги ювенільного гормону, або ювеноїди. Це природні або 

синтетичні сполуки, які імітують функції негативних гормонів комах і 

спричинюють морфогенетичний ефек, а також включають імагіальну діапаузи 

2. Антиювенільні препарати, або прекоцени. Препарати, які належать 

до цієї групи, пригнічують секреторну діяльність залоз або блокують синтез 

ювенільних гормонів, спричинюють порушення метаморфозу або 

репродуктивної функції комах. 

3. Аналоги гормону линяння комах (екдизоїди). Речовини цієї групи 

структурно відрізняються від гормону линяння комах, але імітують його 

функціональну активність (порушують линяння, виключають лялечкову або 

личинкову діапаузу). 

4. Антиекдизоїди. Речовини, які імітують дію екдистероїдних гормонів і 

стимулюють процеси линяння, а також виявляють ларвіцидну дію (діють на 

личинки). 

5. Інгібітори синтезу хітину. За своєю природою — це гормональні 

речовини, які інгібують синтез хітину у комах. Основною особливістю їх є 

здатність пригнічувати процес формування кутикули в період росту і 

розвитку, у зв'язку з чим відмирання гусениць відбувається під час їх 

линяння, а яєць — в період завершення ембріонального розвитку. Найбільша 

біологічна ефективність цих препаратів виявляється при застосуванні їх при 

масових яйцекладках і відродженні гусениць з яєць. Для досягнення бажаного 

позитивного ефекту їх необхідно застосовувати в період масового льоту 

метеликів, відкладання яєць і початку відродження гусениць. Ефект від 

препаратів цієї групи виявляється не одразу після їх застосування, а через 

декілька діб при черговому линянні гусениць. При обприскуванні рослин 

робочими рідинами препарати на рослинних органах зберігаються 15-20 діб 

навіть за наявності опадів. 

6. Аналоги пептидних гормонів (нейрогормони). Речовини, які 

належать до цієї групи, негативно впливають на лялечкову та імагіальну 

діапаузу, водний обмін й інші функції комах.  

7. Атрактанти — природні або синтетичні речовини, які запахом або 

смаком приваблюють тварин, особливо комах, стимулюють їх живлення 

(харчові А), відкладання яєць, агрегацію особин і їх спарювання (статеві А).  

8. Атрактивність (принаджувальність) складових кольорового 

спектра для багатьох комах відома давно. Проте на практиці цей засіб 

використовується лише для окремих видів. Найширшого використання 

набула жовта частина спектра для тепличної білокрилки в умовах закритого 

ґрунту. Найбільш придатним і повністю безпечним засобом виявлення і 

зменшення чисельності імаго білокрилки є використання жовтих клейових 

пасток (ЖКП). Як пастки використовують різні пофарбовані в жовтий колір 

матеріали (твердий папір, фанеру, полімерні плівки тощо), на поверхню яких 
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наноситься тонкий шар клейкої речовини, яка тривалий час не висихає і не 

має репелентних властивостей. Найбільш доцільно використовувати для 

цього спеціальний ентомологічний клей «Пестифікс», «Ліпофікс» та ін.  

9. Репеленти — хімічні препарати з групи пестицидів, які 

використовуються для відлякування комах від рослин, якими вони живляться. 

Репелентні речовини продукуються окремими видами тварин, комах, 

рослинами, а також штучно синтезуються. 

Природні репеленти поширені серед окремих видів комах, які 

користуються ними для захисту від інших видів. Відомо понад 50 видів таких 

комах. Репелентні речовини виявлені також і у деяких рослинах (кропі, інших 

ефіроолійних), що зумовлює стійкість останніх до окремих видів шкідників. 

Однак надійних репелентів для захисту рослин від рослиноїдних комах поки 

що немає. 

Репеленти тваринного і рослинного походження в практиці 

використовують давно (пахучі рослини, олії тощо). На даний час 

використовуються, в основному, хімічні, зокрема синтетичні речовини, які 

мають тривалий строк дії. За хімічною структурою це складні ефіри, спирти, 

альдегіди, ефірні олії та ін. 

Залежно від дії на поведінку комах репеленти поділяють на окремі групи. 

Репеленти ольфофакторні, або руміганти. Це п'янкі речовини, які діють на 

нервові закінчення нюхових органів членистоногих і заважають їм у виборі 

об'єкта для живлення. 

Репеленти протисмакові. Речовини, які належать до цієї групи, 

негативно діють на органи смаку та нюху комах при безпосередньому 

контакті з обробленою поверхнею рослин. 

Репеленти маскувальні, або дезорієнтуючі. При застосуванні 

нейтралізують або знищують природні запахи, які приваблюють шкідників. 

Більшість репелентів — хімічні речовини малотоксичні для теплокровних 

тварин і людей. Однак серед них є сполуки, які здатні подразнювати шкірний 

покрив, мають неприємний запах і належать до середньо- та 

високотоксичних. Тому при їх використанні необхідно дотримуватися 

передбачених правил техніки безпеки. 

Найбільш відомим для більшості населення репелентом є нафталін, який 

використовується для відлякування одежної молі. Враховуючи механізм дії 

нафталіну, необхідно пам'ятати, що бажаного ефекту можна досягти лише 

тоді, коли препарат буде вміщений у середовище до появи там молі. В іншому 

разі його використання є неефективним. Довгий час тримати препарат у 

середовищі не бажано, тим більше у житловому приміщенні. 

На сьогодні репеленти використовуються, головним чином, для  захисту 

людей і тварин від нападів кровосисних комах і в окремих випадках захисту 

рослин від шкідників. 



 5 

Використання репелентів з метою захисту сільськогосподарських 

культур від шкідників має певну перспективу. Одним з напрямів є вибіркове 

застосування інсектицидів і репелентів. Для цього основну частину поля 

обробляють репелентом, залишаючи необроблені смуги, на яких 

накопичуються шкідники. Згодом ці смуги обробляють тим чи іншим 

інсектицидом. Крім того, можливе їх комбіноване використання тощо. Можна 

використовувати репеленти і для відлякування птахів, гризунів. 

10. Антифіданти — хімічні сполуки, які, змінюючи смак рослин і 

матеріалів, запобігають їх поїданню комахами і тваринами. 

Вони не спричинюють негативних екологічних змін у навколишньому 

природному середовищі і дають позитивний ефект. 

При використанні антифідантних речовин однією з проблем є 

необхідність повного покриття вегетативної маси рослин, оскільки ці сполуки 

мають контактну дію. У зв'язку з цим проводяться пошуки антифідантів 

системної дії. 

Комахи сідають на рослини, оброблені антифідантами, але не живляться 

ними (не завдають шкоди). Інколи після контакту з антифідантними 

речовинами живлення комах призупиняється на тривалий час. Комахи 

можуть гинути від голоду, залишаючись на кормовій рослині за наявності на 

ній антифідантів. 

11. Антирезистенти — хімічні сполуки, які позитивно впливають на 

підвищення стійкості рослин проти пошкодження шкідниками і ураження 

збудниками грибних хвороб. 

12. Стерилянти комах — це хімічні сполуки або фізичні фактори, які 

позбавляють комах здатності розмножуватись. Променеву стерилізацію 

найчастіше проводять гамма-випромінюванням. Розмножених у штучних 

умовах комах опромінюють дозами, які спричинюють у них зміни в 

генеративних органах і статевих клітинах, що приводить до повної їх 

безплідності. Стерильних самок або самців випускають у природне 

середовище у кількості, яка набагато перевищує чисельність природних 

популяцій. У результаті повторних випусків стерилізованих особин популяція 

шкідника може бути знищена повністю. Стерилізуючі властивості мають 

також і деякі хімічні сполуки, які прийнято називати хемостерилянтами. 

Вони умовно поділені на три групи: 

- антиметаболіти — метатрексат, аміноптерин, вторурацил та ін. 

(порушують обмін речовин і спричинюють стерильність, головним чином 

самок); 

-  алкілуючі речовини — хлорамбуцил, афолат, афроксит та ін. 

(впливають на зміни в хромосомах статевих клітин і спричинюють 

стерильність, головним чином самців). 

-  До третьої групи входять деякі інші сполуки. 
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Хемостерилянти можна використовувати як окремі препарати або в 

суміші з атрактантами. 

 

3. Інсектициди, яки належать до групи РРР. 

 

АПЛАУД 

Аналоги — відсутні. Діюча речовина —бупрофезин. Виготовляється у 

формі 25 % з.п. 

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна 

характеристика. 

Буирофезін практично не розчиняється у воді. Для теплокровних тварин 

— малотоксичний. Не подразнює шкіру і слизову оболонку очей. 

Малотоксичний для корисної ентомофауни. Гарантований строк придатності 

при дотриманні правил зберігання — до двох років з часу виготовлення. 

Призначення та механізм дії. Аплауд належить до групи інгібіторів 

синтезу хітину і за механізмом дії принципово відрізняється від класичних 

інсектицидів. Препарат вибірково порушує фізіологічні і біохімічні процеси, 

притаманні тільки членистоногим, пов'язані із здатністю синтезувати хітин, 

який входить до складу кутикули. Аплауд характеризується значно меншою 

токсичністю для ссавців порівняно з інсектицидами з ХОС і ФОС.  

Для оцінки біологічної ефективності застосування аплауду необхідно 

враховувати відсутність прямої інсектицидної і чітко вираженої 

довгострокової дії. Результати виробничих дослідів показали, що чисельність 

тепличної білокрилки на помідорах, менша від порогового рівня, утримується 

понад 45 діб, а на огірках — близько 20 діб. Відсутність зменшення 

чисельності імаго в перші дні після застосування препарату не є показником 

низької біологічної ефективності, яка виявляється через 10- 15 діб. За весь 

період вегетації культур чисельність шкідника не досягає рівня, який би 

пригнічував розвиток рослин. Маючи вибіркову токсичність, аплауд не 

впливає на розвиток енкарзії, фітосейулюса, амблісейуса, що 

використовуються в закритому ґрунті як біоагенти. 

Спектр дії. Аплауд зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні: 

- на огірках, помідорах у закритому ґрунті – теплична білокрилка- 0,5-0,7 

кг/га – максимальна кратність обробок — 1; 

- на яблуні – каліфорнійська щитівка – 2,0-2.4 кг/га – термін очікування 20 

днів, максимальна кратність обробок – 2. 

 

НОМОЛТ 
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Аналоги — відсутні. Діюча речовина — тефлубензурон. Виготовляється 

у формі 15 % к.с. 

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна 

характеристика. 

Тефлубензурон практично не розчиняється у воді. Для теплокровних 

тварин — малотоксичний. Не подразнює шкіру і слизову оболонку очей. 

Призначення та механізм дії. Номолт — інсектицид контактної і 

кишкової дії — хітиноінгібітор. Гормональний препарат, ефективний у 

боротьбі з лускокрилими комахами. Номолт інгібує синтез хітину, не виявляє 

прямої токсичної дії на комах. Основною властивістю препарату і подібних за 

механізмом дії речовин є здатність порушувати процес формування кутикули 

в період росту і розвитку гусениць лускокрилих комах, а також яєць — під час 

завершення ембріонального розвитку. 

При дотриманні регламентів застосування не виявляє фітотоксичності. 

Для розширення спектра дії можна змішувати з іншими інсектицидами, 

акарицидами, фунгіцидами, водні розчини яких мають нейтральну реакцію.  

Спектр дії. Номолт зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні: 

- на картоплі – колорадський жук – 0,15 кг/га; 

- капусті – совки, білянки, міль - 0,3 кг/га; 

- яблуні – плодожерки, листовійки - 0,5 – 0.7 кг/га; 

- винограді – листовійки - 0,5 кг/га. Термін очікування – 30 днів. 

Максимальна кратність обробок —2. 

 

ЛЮФОКС 105 ЕС к.е. 

Вміст діючої речовини: 75 г/л феноксікарб + 30 г/л люфенурон. 

Препаративна форма – концентрат емульсії.  

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна 

характеристика. 

Не загоряеться, сумісний у бакових сумішах з більшістю препаратів (в 

кожному окремому випадку препарати слід перевіряти на сумісність).  

Клас токсичності. Класифікація ВООЗ ΙΙΙ малотоксичний ЛД50≥ 2000. 

Термін зберігання при температурі 0-35
0
С 4 роки від дня виготовлення в 

нерозкритій заводській упаковці – 5 л. 

Призначення та механізм дії. Універсальний препарат для боротьби з 

широким спектром шкідників, включаючи кліщів. Він діє на всі стадії 

розвитку шкідника, тобто: 

на імаго (стерилянтний ефект), 

на яйця (овіцидна дія), 



 8 

на гусениць (блокує перехід гусениць на наступний вік) та перешкоджає 

залялькуванню.  

Зменьшуе щільність популяції шкідників у наступні роки. Довготривала 

захистна дія – до 30 діб  

Спектр дії. Застосовуеться на винограді та садах. Не утворює на плодах 

сітки. Зберігає корисну ентомофауну, не впливае на навколишнє середовище. 

Стійкий до змивання дощем. Норма витрати препарату: 

- яблуня – яблунева плодожерка, кліщі (бурий, червоний, європейський), 

каліфорнійська щитівка - 1,0 л/га; 

- виноград – гронова листовійка – 1,0 л/га; 

- груша –грушова медяниця, яблунева ігрушева плодожерки,бурий і 

плодовий кліщ – 1,0 л/га.  

Кількість обробок – 2. 

 

РІМОН 

Діюча речовина – новалурон, 100 г/л. Препаративна форма – концентрат 

емульсії. 

Фізіко-хімічні властивості і токсикологічно-гігіенічна 

характеристика. 

Дія препарату не залежить від високих температур. Рімон діє через 

шлунок і контактно, добре утримується на поверхні листя завдяки сучасним 

полімерним складовим препарату. Не впливає на корисних ентомофагів. У 

шкідників відсутня резистентність до препарату. 

Призначення та механізм дії. Рімон - контактно-шлунковий інсектицид, 

інгібітор синтезу хітину у комах. Діє за рахунок порушення біохімічних 

процесів утворення хітіну, призводить до неможливості переходу личинок з 

однієї стадії в другу і припиняє цикл розвитку комах. Це призводить до їхньої 

загибелі. 

Препарату притаманна уповільнена дія, результат помітний через деякий 

час після проведення оприскування. Рімон не діє на дорослих комах та яйця. 

Проте личинки з оброблених яєць гинуть. Препарат знижує плодючість 

самиць. Не проникає в тканини рослин. 

Спектр дії. Рімон зареєстрований і дозволений для використання в 

Україні: 

- на картоплі – колорадський жук (поява дорослих жуків у період 

яйцекладки) – 0.25 0,30 л/га – період очікування 20 днів, кратність обробок – 

1; 

- на яблуні – яблунева плодожерка, мінуючи молі - 0,6 л/га – період 

очікування 20 днів, кратність обробок – 2; 

Особливості застосування 
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Найкращий ефект досягається при завчасному проведенні обприскування. 

Це важливо в боротьбі з такими видами, личинки яких одразу після 

відродження з яєць занурюються в середину рослини і є недосяжними для 

препаратів. Поверхня листя має бути повністю оброблена. Не рекомендується 

обробляти ще мокрі рослини одразу після дощу або роси.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Характерні особливості РРР. 

2.Характеристика основних груп РРР. 

3. Інсектициди, яки належать до групи РРР (діюча речовина, фізико-хімічні 

властивості, призначення та механізм дії, спектр дії, норми внесення). 

 

 


