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Кожний, хто мав справу з сільським господарством, 
хоч раз стикався з цими маленькими, легкими, мов 
пір’їнки, метеликами, які можуть завдати непередба-

чуваної шкоди. Найнебезпечніші метелики-шкідники: біла-
ни, молі, совки, п'ядуни, листовійки, шовкопряди, в числі 
яких капустяний і ріпаковий білани, капустяна міль, озима 
та бавовняна совки, кукурудзяний стебловий та лучний ме-
телики, американський білий метелик та ін. Гусені цих ме-
теликів відрізняються формою малюнку, забарвленням та 
опушенням тіла. Візитна картка гусені – вигризання лист-
ків з притаманними особливостями для кожного виду.

На сучасному ринку захисту рослин існує велика кіль-
кість інсектицидних препаратів. Найбільш широкий вибір 
пропонує хімічна промисловість, але з’являється все біль-
ше препаратів біологічної природи, які дозволяють отри-
мати екологічні врожаї, не завдаючи шко-
ди навколишньому середовищу.

В якості мікробіологічних засобів за-
хисту рослин найбільш широко викорис-
товують продукти на основі різних шта-
мів ентомопатогенної бактерії Bacillus 
thuringiensis. В процесі життєдіяльнос-
ті ця бактерія продукує специфічні кри-
сталоподібні токсини, які наділені висо-
кою ентомоцидною активністю.

Протягом останніх років все біль-
шої популярності серед біопрепаратів в 
Україні набуває біологічний інсектицид 
Лепідоцид-БТУ (виробник ПП «БТУ-
Центр», посвідчення про держ. реєстра-
цію А № 03135). Біопрепарат призна-
чений для захисту овочевих, плодово-
ягідних та інших сільськогосподарських, 
лікарських і паркових культур і квітів 
від гусениць більше 40 видів лускокри-
лих комах-шкідників. В складі біоінсек-
тициду Лепідоцид-БТУ – життєздат-
ні клітини бактерії Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki, ендоспори та біологічно-
активні продукти життєдіяльності бак-
терії – білкові кристали (ендотоксини).

Біопрепарат має кишковий характер дії, обумовлений 
властивостями його діючої основи – білкових кристалів та 
спор бактерії-продуценту.

Кишкова дія препарату проявляється тільки при ак-
тивному живленні шкідниками оброблених частин росли-
ни. Активований в кишковому тракті токсин викликає по-
шкодження внутрішньої оболонки кишківника гусені, в 
результаті чого порушується осмотична рівновага, що су-
проводжується просочуванням лугового вмісту кишківни-
ка в тіло гусені. Це призводить до загибелі комахи або до 
змін, які створюють умови для розвитку спор, що містять-
ся в препараті, чи формуванню постійної кишкової мікро-
флори, що спричиняє повне зараження організму.

Білковий токсин, що міститься в Лепідоциді-БТУ, 
призводить до загального паралічу травного тракту ко-

махи впродовж перших 4-х годин. В ре-
зультаті потрапляння в організм спор 
бактерій і їх проростання, відбува-
ється розмноження бактерій в тілі 
комахи і, як результат, розвиваєть-
ся загальна бактеріальна септице-
мія організму шкідника. При достат-
ній дозі гусениці припиняють жив-
лення, перестають рухатися, зміню-
ють забарвлення, зморщуються і чор-
ніють. Масова загибель комах при-
падає на 3-7 добу після обробки рос-
лини Лепідоцидом-БТУ. Сублеталь-
ні дози викликають порушення мета-
морфоза, зниження репродуктивнос-
ті комах і життєздатності наступних 
поколінь. В залежності від погодних 
умов і температури повітря, препарат 
зберігає свою активність на рослинах 
впродовж 7-14 днів.

Крім інсектицидних властивостей, 
Лепідоцид-БТУ має репелентну дію 
та завдяки своєму специфічному запа-
ху відлякує метеликів з обробленої ді-
лянки, тим самим знижуючи кількість 
яйцекладок.

Лепідоцид-БТУ 
проти лускокрилих комах-шкідників

Великої шкоди сільськогосподарським культурам завдають лускокрилі шкідники. В окремі 
роки втрати врожаю від гусені досягають більше 20-30%, погіршення якості продукції 
зернових, овочевих та плодово-ягідних культур перевищує 40 %.
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Біологічна ефективність препарату проти лускокрилих 
комах-шкідників на різних культурах в нормах витрати 2,0-
3,0 л/га (20-30 мл/сотку) становить 82-93%, що дозволяє 
отримати приріст урожаю сільськогосподарських культур до 
46-51%, подовжити фазу цвітіння квітів, покращити зо-
внішній вигляд декоративних дерев та кущів.

Так, наприклад, за даними державних випробу-
вань, встановлена висока ефективність біоінсектици-
ду Лепідоцид-БТУ проти лускокрилих шкідників капус-
ти в період вегетації: гусені ріпакового і капустяного бі-
ланів, капустяної молі і капустяної совки. Застосуван-
ня Лепідоцид-БТУ на капусті за показниками технічної 
ефективності забезпечило захист капусти протягом веге-
тації проти ріпакового і капустяного біланів – 85,5-92,1%, 
капустяної молі – 88,5-93,0%, капустяної совки – 82,0-
87,5%. Дозволило отримати приріст урожаю капусти по 
відношенню до контролю до 46,5-51,1%.

Лепідоцид-БТУ широко використовують проти стебло-
вого, або кукурудзяного, метелика. Гусениці цього шкід-
ника завдають великої шкоди кукурудзі, уражують сор-
го, просо, соняшник та інші високостебельні рослини. По-
чаток цвітіння кукурудзи зазвичай збігається із початком 
льоту метеликів і відкладанням яєць. Метелик із червня по 
серпень відкладає яйця на нижню поверхню листків куку-
рудзи. Гусениці швидко проникають у стебла, ушкоджую-
чи їх і качани. Окрім прямої шкоди, вони ще викликають 
ламання стебел, підвищену ураженість рослин стебловими 
гнилями й пліснявінням.

Також качанам кукурудзи шкодить бавовняна совка, 
відродження гусениць якої теж припадає на період цві-

тіння кукурудзи. Особливістю стеблового метелика та ба-
вовняної совки є підвищена активність в нічні години, 
тому обробку посівів бажано проводити вночі. Рекомендо-
ваний захист посівів кукурудзи Лепідоцидом-БТУ проти 
лускокрилих шкідників включає 2-4 обробки в період ве-
гетації з нормами витрат біопрепарату 2-5 л/га.

Лепідоцид-БТУ не виявляє фітотоксичності, внаслі-
док чого його можна застосовувати в будь-яку фазу веге-
тації рослин, сумісно з прилипачами, стимуляторами рос-
ту, пестицидами та гербіцидами біологічної та хімічної 
природи.

Отже біопрепарат Лепідоцид-БТУ (виробник ПП 
«БТУ-Центр», посвідчення про держ. реєстрацію А № 
03135) – надійний захист проти лускокрилих комах-
шкідників культурних рослин. Він проявляє стійку ак-
тивну ентомоцидну дію проти личинок різного віку та 
гусениць більшості видів лускокрилих комах. На відмін-
ну від хімічних препаратів Лепідоцид-БТУ не викликає 
резистентності. Бактерії біопрепарату, проникають в ор-
ганізм комахи, викликаючи параліч з подальшою заги-
беллю чи негативним впливом на наступні покоління ме-
теликів та їх виродження. Біологічна ефективність пре-
парату на різних культурах становить 82-93%, що до-
зволяє отримати приріст урожаю до 46-51%, подовжи-
ти фазу цвітіння квітів, покращити зовнішній вигляд де-
коративних дерев та кущів. Біопрепарат безпечний для 
людей, тварин і комах-запилювачів; не накопичується в 
рослинах і не впливає на їх розвиток; швидко розклада-
ється в ґрунті.
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