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У статті подано результати визначення інсектицидних властивостей водних розчинів
цифлутрину різної концентрації на імаго волосоїдів Boviсola bovis, які були ізольовані з великої
рогатої худоби, що утримувалася в умовах присадибних господарств населення. Встановлено
наявність вираженої інсектицидної активності різних концентрацій цифлутрину в умовах in
vitro. ЕЕ 100 % при контакті експериментальних імаго Boviсola bovis, з препаратом у різних
розведеннях, наставала через 12-48 год. Навіть за розведення серійного препарату, після
контакту діючої речовини та імаго бовікол, в умовах in vitro, інсектицидна ефективність
проявлялася, проте у віддаленіші часові проміжки.
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Сучасні реалії розвитку галузей тваринництва в Україні є досить складні та
суперечливі. Загалом, лише галузі птахівництва впродовж останніх років вдалося забезпечити
зростання чисельності поголів’я як в умовах промислового сектору, так і в умовах
присадибних господарств. Проте, неможливо уявити повноцінне тваринництво без галузі
скотарства. Нажаль, тенденції розвитку скотарства впродовж останніх років, незалежно від
виробничих потужностей господарств, є критичними. Різке зниження поголів’я великої
рогатої худоби в господарствах різних форм власності вимагає від власників надзвичайної
уваги до ветеринарного забезпечення господарств та санітарного стану виробничих об’єктів.
При цьому постійного контролю вимагають захворювання паразитарної етіології, зокрема
група захворювань, збудниками яких є ектопаразити [1–3].
В останні роки, у зв'язку зі змінами клімату, ареал поширення членистоногих різних
класів розширився. Водночас, необхідні терміни захисту тварин збільшилися, а у багатьох
популяцій паразитів сформувалася стійкість до раніше застосовуваних препаратів. Все це
робить необхідним пошук нових ефективних проти паразитарних засобів на основі сучасних
активнодіючих складових, що володіють синергічною дією. У той же час, розроблювані
препарати повинні мати мінімальні побічні та токсичні ефекти для теплокровних тварин, так
як продовж весняно-літнього сезону доводиться систематично вдаватися до декількох обробок
[4–6].
З цією метою частіше використовують інсектициди контактної дії, що водночас
володіють сильним або слабким репелентним ефектом. Проте, сучасні інсектициди подекуди
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важко ідентифікувати щодо способу поглинання їх комахою. Частіше засоби класифікують за
основними групами хімічних речовин, зокрема: органофосфорні сполуки, карбамати,
неоникотиноїди, пиметрозини, флонікамід, оксадіазини, природні та синтетичні піретроїди.
Останні (синтетичні піретроїди) є одними з найбільш доступних та частіше використовуваних.
Одним з новітніх представників їх є цифлутрин. Він характерологічне діє на нервову систему
комах і зв'язується з їх ліпофільним оточенням мембрани з боку внутрішньої стулки натрієвого
каналу нервових клітин. Останнє призводить до порушення нервової провідності і діяльності
різних областей нерву і м'язової системи комах [7–9].
Провівши аналіз ринку лікарських препаратів, рекомендованих до застосування
продуктивним тваринам, варто відмітити досить широке наповнення ринку засобами від
вітчизняних виробників. Проте, для боротьби з ектопаразитами продуктивних тварин, спектр
засобів незначний, якщо враховувати не торгові назви препаратів, а їх композиційний склад.
На ринку представлені декілька препаратів, діючою речовиною яких є цифлутрин, зокрема
байофлай-пурон, цифлур та цифлур-комбі. Проте, в настановах до застосування названих
інсектоакарицидів, відсутні рекомендації щодо можливості застосування останніх для
боротьби з постійними ектопаразитами великої рогатої худоби [10].
Враховуючи вищевикладене, метою нашої роботи було з’ясування інсектицидних
властивостей водних розчинів цифлутрину різної концентрації на імаго комах Boviсola bovis.
Матеріали і методи. Для встановлення інсектицидних властивостей на ектопаразитів
великої рогатої худоби, було взято водні емульсії цифлутрину у різних концентраціях, які
готували на базі серійного препарату «Цифлур», виробництва НВФ «Бровафарма» шляхом
змішування з відповідними кількостями води [11, 12].
Для визначення інсектицидної дії цифлутрину, об’єктом дослідження слугували імаго
волосоїдів Boviсola bovis. Особин для експерименту відбирали шляхом зняття їх з великої
рогатої худоби, яка утримувалася в умовах присадибних господарств населення.
Встановлення інсектицидної активності цифлутрину проводили наступним чином: шляхом
підсаджування експериментальних комах на попередньо просочені робочими розчинами
фільтрувальні папірці.
Метод підсаджування полягав у тому, що на фільтрувальні папірці, які були попередньо
імпрегновані робочими розчинами аналогічної концентрації, та поміщені в чашки Петрі,
поміщали експериментальних комах, після чого їх на 1 хв. накривали фільтрувальними
папірцями, просоченими аналогічними робочими розчинами цифлутрину. Надалі
ектопаразитів переносили у чашки Петрі, дно яких застеляли чистими фільтрувальними
папірцями (рис.).

Рис. Визначення інсектицидної активності цифлутрину на імаго волосоїдів Boviсola bovis

Контролем слугували комахи, яких за аналогічних умов поміщали на листки
фільтрувального паперу, просочені водопровідною водою. Облік результатів досліджень
проводили через 1, 2, 6, 12, 24 та 48 годин, реєструючи співвідношення загиблих та активних
ектопаразитів.
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Дослідження проводили в умовах паразитологічного відділу Сумської регіональної
державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів. Під час досліду температура в приміщенні знаходилась в межах +21–
22 °С, а відносна вологість – 60–65 %.
Життєздатність бовікол визначали за використання світлового мікроскопу «Lоmo»,
звертаючи увагу на їх рухову активність. Критерієм загибелі останніх вважали відсутність
реакції комах на зовнішні подразники й відсутність їх рухової активності.
Результати й обговорення. Навіть за відсутності в настанові виробника рекомендацій
щодо застосування препарату для обробки поголів’я, за ураження великої рогатої худоби
ектопаразитами, в дослідах in vitro цифлутрин проявив високий ступінь інсектицидної
активності щодо імаго волосоїдів Boviсola bovis (табл.).
Таблиця
Визначення інсектицидної активності цифлутрину in vitro
на імаго волосоїдів Boviсola bovis за використання методу імпрегнації
Концентрація
цифлутрину (%)

Кількість
бовікол

1

1,0
0,5
0,25
0,1
0,01
Контроль

60
60
60
60
60
60

100 (60)
100 (60)
100 (60)
100 (60)
100 (60)
100 (60)

Тривалість спостереження, год
6
12
24
кількість життєздатних особин, %
100 (60)
60 (36)
100 (60)
100 (60)
70 (42)
100 (60)
100(60)
85 (51)
100 (60)
100(60)
100(60)
20
100(60)
100(60)
100(60)
25
100 (60)
100 (60)
100 (60)
100 (60)
2

48
100 (60)

На початку першої години спостереження, після контакту комах з обробленою 1 %
цифлутрином поверхнею, комахи були слабо рухливі, але залишалися в радіусі їх
попереднього розміщення. Поступово рух бовікол по периметру чашки Петрі активізувався.
Всі комахи експерименту, впродовж першої години спостереження, залишалися живі. В них
відмічали виражені рухи кінцівками на місці.
Через 2 год з початку експерименту, в 35 % (21 особина) відмічали самовільну рухову
активність кінцівок, без руху самих комах у просторі, а 65 % комах (39 особин), проявляли
рухову активність після їх механічного подразнення.
Через 6 год після контакту комах з цифлутрином, у 40 % комах (24 особини)
експерименту відмічали самовільну рухову активність кінцівок, без руху самих комах у
просторі, у 20 % комах експерименту (12 особини), відмічали рухову активність після їх
механічного подразнення. Не проявляли ознак життєдіяльності 40 % (24 особини) комах.
Повна загибель комах в експерименті реєструвалася в середньому через 11-12 год
спостереження.
При контакті імаго бовікол з 0,5 % емульсією цифлуру реєстрували наступні прояви
впливу досліджуваного засобу на комах: впродовж першої години спостереження за комахами
спершу відмічали активну рухову активність всіх експериментальних особин, яка поступово
сповільнювалася. Наприкінці першої години спостереження, 95 % комах (57 особин)
продовжували рухатися по периметру чашки Петрі, а 5 % (3 особини) рухали самовільно
кінцівками на місці, без переміщення.
Через 2 год після початку експерименту у 25 % комах (15 особин) відмічали самовільну
рухову активність кінцівок, а 75 % комах (45 особин) – сповільнено рухалися периметром
чашки Петрі. Загибелі комах впродовж 2 год спостереження не реєстрували.
Через 6 год спостереження за комахами реєстрували відсутність загибелі бовікол, проте
динаміка рухової активності бовікол змінилася. 45 % комах експерименту (27 особин)
сповільнено рухалися периметром чашки Петрі, 10 % комах (6 особин) – самовільно рухали
кінцівками на місці, 45 % комах (27 особин) реагували на механічне подразнення.
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Через 12 год спостереження реєстрували загибель 30 % комах (18 особин), у 20 % (20
особин) відмічали мимовільну рухову активність кінцівками на місці. Сповільнено рухалися
периметром чашки Петрі 15 % комах (9 особин), 35 % комах (21 особина) проявляла рухову
активність після їх механічного подразнення.
Через 24 год всі комахи експерименту загинули.
При контакті імаго бовікол з 0,25 % емульсією цифлуру, на початку першої години
спостереження, всі комахи намагалися мінімізувати контакт з обробленою поверхнею
методом інтенсивного руху в межа чашки Петрі. Наприкінці першої години видимого
сповільнення рухової активності комах не реєстрували.
Через 2 год досліду у 40 % бовікол (24 особини), відмічали самовільну рухову
активність на місці, решта 60 % (36 особин) – активно рухалися в чашці Петрі. Загибелі комах
впродовж 2 год спостереження не реєстрували.
Через 6 год спостереження за комахами, сповільнення руху комах відмічали у 40 % (24
особини), 40 % (24 особини) – активно рухалися в чашці Петрі, у 20 % (12 особин) –
проявлялася самовільна рухова активність на місці. Загибелі комах впродовж 6 год
спостереження не реєстрували.
Через 12 год спостереження реєстрували загибель 15 % комах (9 особин). Сповільнено
рухалися периметром чашки Петрі 25 % комах (15 особин), 60 % комах (36 особин) проявляли
рухову активність після їх механічного подразнення.
Повна загибель комах (100 %) настала через 24 год після початку досліду.
При контакті імаго бовікол з 0,1 % емульсією цифлуру, впродовж першої години
спостереження, втрати рухової активності комах не реєстрували: комахи намагалися
мінімізувати контакт з обробленою поверхнею методом інтенсивного руху в межах чашки
Петрі.
Через 2 год досліду виражену рухову активність реєстрували у 95 % комах (57 особин),
у решти комах експерименту – 5 % (3 особини) відмічали незначне сповільнення рухової
активності. Загибель комах не реєстрували.
Через 6 год експерименту комахи сповільнено рухалися в межах чашки Петрі.
Через 24 год спостереження зареєстровано загибель 80 % комах (48 особин). 20 % (12
особин) реагували на механічне подразнення.
Впродовж 48 год після початку проведення досліду, всі комахи експерименту загинули.
При контакті імаго бовікол з 0,01 % емульсією цифлуру, впродовж першої години
спостереження всі імаго волосоїдів Boviсola bovis активно рухалися в чашці Петрі.
Впродовж наступних 2-6 год спостереження, відмічали незначні зміни рухової
активності комах, але їх загибель не реєструвалась.
Через 24 год спостереження зареєстровано загибель 75 % комах (45 особин). 25 % (15
особин) реагували на механічне подразнення.
Через 48 год після початку проведення досліду, всі комахи експерименту загинули.
Загибелі імаго волосоїдів Boviсola bovis, які використали в контролі, не відмічали.
В И СН О В К И
Встановлено наявність вираженої інсектицидної активності різних концентрацій
цифлутрину. ЕЕ 100 % при контакті експериментальних імаго Boviсola bovis, з препаратом в
різних розведеннях, наставала через 12-48 год. Навіть за розведення серійного препарату,
після контакту ДР та бовікол, в умовах in vitro, інсектицидна ефективність проявлялася, проте
у віддаленіші часові проміжки.
Перспективи досліджень. Буде вивчатись клінічна ефективність цифлутрину щодо
збудників бовікольозу.
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DETERMINATION OF OPTIMAL INSECTICIDAL PROPERTIES OF IN VITRO
CYFLUTRIN WATER SOLUTIONS
A. V. Berezovskiy, L. V. Nahorna, I. V. Proskurina
Sumy National Agrarian University
st. G. Kondratyeva, 160, Sumy, 40021, Ukraine
SUMMARY
Introduction. Modern realities in the development of livestock industries in Ukraine are quite
complex and contradictory. A sharp decrease in the number of cattle in farms of different forms of
ownership requires the owners of extreme attention to the veterinary provision of farms and the
sanitary state of production facilities. In recent years, due to climate change, the range of distribution
of arthropods of various classes has expanded. Necessary terms for animal protection have increased,
and in many parasite populations resistance to previously used drugs has been formed. It is worth
noting the rather wide market filling of means from domestic manufacturers. However, for the control
of ectoparasites of productive animals, the spectrum of drugs is insignificant.
The goal of the work. Determination of insecticidal properties of water solutions of
cyfluthrin of different concentrations on insects of Bovisola bovis.
Materials and methods. To establish the insecticidal properties of ectoparasites of cattle, water
emulsions of cyfluthrin were taken in various concentrations. They were prepared on the basis of the
serial drug "Cyflur". To determine the insecticidal action of the cyfluthrin, the imago of the bovine
species Bovicola bovis served as the object of the study. Individuals for the experiment were taken
by removing them from bovine animals, which was kept in the conditions of household farms.
Establishment of insecticidal activity of cyfluthrin was carried out by the method of planting
experimental insects into pre-soaked working solutions of filter papers.
Results of research and discussion. Even in the absence of the manufacturer's
recommendation for the use of a drag for the treatment of lactating cattle with ectoparasites, in vitro
studies, diglutrin exhibited a high degree of insecticidal activity on the imago Bovisola bovis. The
deaths of the imago of Bovicola bovis, which were used in control, were not marked.
Conclusions and prospects for further research. The presence of pronounced insecticidal
activity of various concentrations of cyfluthrin is established. 100 % death occurred in 12-48 hours
after the contact of the experimental imago Boviсola bovis, with the drug in various dilutions. Even
after breeding a serial drug, after exposure to the active ingredient and lacquer, in vitro, insecticidal
efficacy was manifested, but later. The prospects for further research are to determine the clinical
efficacy of cyfluthrin with respect to pathogens of bovicolosis.
Keywords: CYFLUTRIN, INSECTICID PROPERTIES, ECTОPARASITES, IMAGO
BOVICOLA BOVIS.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ИНСЕКТИЦИДНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ЦИФЛУТРИНА IN VITRО
А. В. Березовский, Л. В. Нагорная, И. В. Проскурина
Сумской национальный аграрный университет
ул. Герасима Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты определения инсектицидных свойств водных
растворов цифлутрина различной концентрации на имаго власоедов, которые были
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изолированы от крупного рогатого скота. Поголовье содержали в условиях приусадебных
хозяйств населения. Установлено наличие выраженной инсектицидной активности различных
концентраций цифлутринов в условиях in vitro. ЭЭ 100 % при контакте экспериментальных
имаго Boviсola bovis, с препаратом в различных разведениях, наступала через 12-48 ч. Даже
при разведении серийного продукта, после контакта действующего вещества и имаго бовикол,
в условиях in vitro, инсектицидные эффективность проявлялась, однако в более отдаленные
промежутки времени.
Ключевые
слова:
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