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ІНТЕГРАЦІЙНА СИСТЕМА ОСВІТИ, 
НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

INTEGRATION SYSTEM OF EDUCATION, 
SCIENCE AND PRODUCTION IN THE MODERN 

INFORMATION SPACE

растительного белка: научно-популярное издание. Москва : Россельхозиздат,

В останні роки почастішали випадки загибелі бджіл й інших корисних 
комах внаслідок застосування пестицидів. В Україні через масову загибель 
бджіл постало питання в сфері захисту рослин про заборону або обмеження 
використання певних діючих речовин під час вирощування 
сільськогосподарських культур.

На відміну шкідників сільськогосподарських культур, їхні хижаки і 
паразити (ентомофаги) не живляться рослинами, а тому біохімічні процеси в 
організмах фітофагів і ентомофагів можуть мати суттєві відмінності, 
обумовлені кормовим субстратом... При живленні більшість комах-фітофагів 
пересувається повільно, вони можуть бути закриті в скрученому листі, ходах 
усередині стебел, в галах. Тому в процесі обприскування паразити й хижаки 
уражуються інсектицидами набагато сильніше, ніж шкідники. Утворений на 
листі стійкий токсичний залишок контактного препарату також більш 
небезпечний для корисних комах [1].

Особливу небезпеку бджолам несуть хімічні обробки під час цвітіння 
таких культур як ріпак та соняшник.

Аналізуючи інтенсивність забруднення важкими металами бджолиного 
обніжжя, одержаного з квіткового пилку озимого ріпаку, необхідно зазначити 
перевищення ГДК за свинцем: у 3,2 рази, кадмієм -  у 3,6 рази, цинком -  у 1,05 
рази. Із сільськогосподарських медоносів найвища концентрація важких 
металів була у обніжжі, виробленому з пилку соняшнику [2].

Системні інсектициди мають високий ступінь селективності. Вони швидко 
поширюються й розподіляються в рослинах та вражають лише певні види 
комах. Контактні інсектициди проникають всередину через хітинові покриви. 
Один із механізмів дії інсектицидів полягає в порушенні функціонування 
нервової системи, забезпечуючи швидкий нокдаун-ефект (параліч) та загибель 
ком ах-шкі дни ків.

Інсектициди кишкової дії потрапляють в організм бджоли із нектаром та

1983.256 с.
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СЕКЦІЯ I
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

пилком рослин. Порівняно з іншими комахами, бджола має краще розвинену 
нервову систему. І саме тому вона дуже вразлива до препаратів, які 
пошкоджують цю систему.

Пестициди, які використовуються для контролю шкідливих об’єктів на 
посівах сільськогосподарських культур, можуть мати негативний вплив на 
здатність бджіл вивчати і запам’ятовувати об’єкти та дорогу. Коли бджоли 
забувають місцезнаходження медоносних рослин й навіть дорогу до вулику, то 
це спричиняє їхню загибель. Пестициди або безпосередньо отруюють льотних 
бджіл, що приносять пилок до вуликів і заражають молодих комах, або ж 
ослаблюють їх. Обидві причини ведуть до загибелі комах.

Згідно українського законодавства аграрії зобов’язані повідомляти 
пасічникам у радіусі 10 км від угідь не пізніше, ніж як за три доби про дату 
хімічної обробки, назву препарату, ступінь та строк дії його токсичності. Такі 
повідомлення вони мають робити у засобах масової інформації. Аграріям 
потрібно обробляти рослини на полях інсектицидами не вдень, а вночі чи 
вранці. Саме тоді бджоли не літають і обробіток не лише безпечніший для них, 
а й ефективніший: більшість інсектицидів максимальну дію проявляють при 
температурі, як правило, не вище 22-25 С. Крім цього, терміни ізоляції 
бджолиних сімей залежать від ступеня токсичності та часу збереження 
активності пестицидів на оброблених рослинах. Захищають агрофітоценози від 
шкідників переважно препаратами, що відносяться до другого та третього класу 
небезпеки. Зокрема, при обробці інсектицидами 2-ого класу небезпечності, 
обмеження льоту бджіл становить 3 - 4  доби і захисна зона для них 4-5 км, а 3- 
ого класу -  лише 1-2 доби і захисна зона для бджіл 2-3 км. Але, слід 
враховувати й те, що при зниженні температури повітря і при підвищеній 
вологості повітря, терміни ізоляції бджіл потрібно збільшити на 1 - 2  дні.

В країнах Європейського Союзу заборонено неонікотиноїди - найбільш 
отруйні для бджіл речовини. Три діючі речовини, що відносяться до 
неонікотиноїдів: клотіанідин, імідаклоприд і тіаметоксам — в країнах 
Європейського Союзу дозволено використовувати лише в закритому грунті. 
Неонікотиноїди продукують речовини, які зв’язуються з рецепторами нервових 
клітин і тому блокують передачу нервових стимулів. Вони діють на нервові 
клітини комах сильніше, ніж у хребетних організмів.

Масова загибель бджіл та інших корисних комах має місце в окремих 
господарствах і лише в окремі роки. Інсектициди ж вносяться щороку впродовж 
останнього півстоліття на великих площах і з роками їхня якість та безпечність 
для корисних комах змінюється. Оригінальні препарати отримують дозвіл на 
використання після ретельного всебічного аналізу, який включає й показники 
екологічної безпеки. Про можливі ризики чи певні нюанси у застосуванні 
препаратів на виробництві повідомляється у каталогах компаній-оригінаторів 
пестицидів.

З метою подальшого вдосконалення системи захисту рослин від шкідників

SECTION 1
AGRICULTURAL SCIENCES
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та її екологічної спрямованості необхідно: оптимізувати технології внесення 
інсектицидів із врахуванням ролі строків проведення робіт та поліпшення їх 
якості; ширше впроваджувати фітоценотичні заходи контролю шкодочинних 
організмів; обмежувати чисельність бур’янів -  додаткової кормової бази для 
шкідників та їх резервного місцеперебування; своєчасно вирішувати екологічні 
проблеми, що виникають під час застосування пестицидів. Також потрібно 
ширше використовувати селекційно-генетичний та мікробіологічний методи 
для регулювання чисельності шкідливих комах в агрофітоценозах.

Література
1. Пльонсак В.А. Фітофармакологія. Вінниця, 2006. 307 с.
2. Швець В.В. Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і 

міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу 
правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2017, № 5. С. 204-213.

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩ УВАННЯ ЛЮ ПИНУ 
БІЛОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Важливим елементом в організації збалансованої годівлі 
сільськогосподарських тварин є кормовий білок, від кількості і якості якого 
залежить раціональне використання кормових ресурсів і, в кінцевому 
результаті, кількість, якість і собівартість тваринницької продукції. Тому в 
сучасних умовах аграрного виробництва України у вирішенні проблеми 
рослинного білка вагома роль належить зернобобовим культурам, у тому числі і 
люпину білому, який здатний активно синтезувати білок, який 
використовується як для харчових, так і кормових цілей [1]. Люпин білий -  
традиційна і невиправдано забута культура Полісся та правобережного 
Лісостепу України [2].

Найважливішою особливістю рослин люпину є здатність накопичувати в 
зерні до 42 % сирого протеїну, що дає можливість отримувати з гектара до 1,5 т 
перетравного протеїну [3]. Проте в останні два десятиліття відбулося різке 
зменшення посівних площ люпину, у тому числі і білого, зумовлене зниженням 
суспільного попиту, а також порушенням системи його насінництва і технології

Панцирева Ганна
к.с.-г. наук, старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет
м. Вінниця


