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П ри ши ро ко му зас то су ванні пес ти цидів
у сільсь ко му гос по дарстві особ ли во го

зна чен ня на бу ває пе ревірка їх ток сич но го
впли ву на тва рин ний та людсь кий ор ганізми
[2�7, 10, 12, 14, 15]. Од ним з важ ли вих етапів
ток си ко ло го�гігієнічної пе ревірки но вих пес -
ти цидів є виз на чен ня їх гост рої ток сич ності.
Ме тою да ної ро бо ти бу ло виз на чи ти напівле -
таль ну до зу (ЛД50) но вих пес ти цидів: "Бар Кот
5" (діюча ре чо ви на: кар бен да зим — 500 г/л) та
"Віспар" (діючі ре чо ви ни: кар бок син — 350 г/л,
ти рам — 350 г/л) [8] при пе ро раль но му вве -
денні для предс тав ни ка кла су птахів — японсь -
ко го пе ре пе ла (Coturnix coturnix japonica). 

Ма теріали і ме то ди досліджень
Досліджен ня бу ло про ве де но на 118 сам цях

і 91 са миці японсь ко го пе ре пе ла (Coturnix
coturnix japonica) 6�7�тиж не во го віку. Птахів
ут ри му ва ли в умо вах стаціонар но го віварію,
кож на екс пе ри мен таль на гру па зна хо ди ла ся в
ок ремій клітці, приз на ченій са ме для ви ро щу -
ван ня птахів. Світло вий ре жим: 16 го дин —
світло, 8 го дин — тем ря ва. Тем пе ра ту ра
повітря у віварії підтри му ва ла ся на рівні
+22oС. Во да по да ва лась без об ме жень у
спеціаль них пта ши них поїлках; во ду заміню -
ва ли 1 раз на до бу. Годівлю про во ди ли без об -
ме жень комбікор мом для пе ре пелів ма рок ПК
1 22П та ПК 1 18П ви роб ни цт ва АТ "Київ�Ат -
лан тик Ук раїна". 

Ос новні ета пи досліджень бу ли про ве дені у
відповідності з ме то дич ни ми вказівка ми по
гігієнічній оцінці но вих пес ти цидів [9], пра ви -
ла ми Аме ри кансь кої агенції з охо ро ни нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща для пес ти цидів і ток -
сич них субс танцій [1] та інши ми ре ко мен -

даціями з ток си ко логічних досліджень [2, 4, 7,
11, 12, 15].

Для приб лиз но го виз на чен ня ток сич ної до -
зи ви щев ка за них пес ти цидів спо чат ку бу ли
про ве дені по пе редні досліджен ня. Для цих
досліджень бу ло взя то 27 самців японсь ких пе -
ре пелів, з яких бу ло сфор мо ва но екс пе ри мен -
тальні гру пи по 3 самці у кожній групі. Пта хам
кож ної гру пи од но ра зо во пе ро раль но за до по -
мо гою спеціаль но пе ре об лад на но го шпри ца
вво ди ли пес ти цид "Бар Кот-5" у до зах 1000,
5000, 20000, 40000, 50000 мг/кг ма си тіла; пес -
ти цид "Віспар" у до зах 1000, 2000, 5000, 10000
мг/кг ма си тіла. До зу пре па ра ту роз ра хо ву ва ли
індивіду аль но для кож но го пта ха, ви хо дя чи з
ма си йо го тіла. Після вве ден ня пре па ра ту за
піддослідни ми пта ха ми перші 2�3 го ди ни ве ли
не пе рервні спос те ре жен ня, а потім —
періодичні че рез кожні 2�3 го ди ни (для пер -
ших 12 го дин після вве ден ня пре па ра ту) і че рез
кожні 12 го дин про тя гом нас туп них 3�х діб.
Спос теріга ли за на явністю чи відсутністю
симп томів от руєння, ча сом їх по я вою та зник -
нен ням, а та кож реєстру ва ли час за ги белі (як -
що смерть ма ла місце) кож но го піддослідно го
пта ха. Ре зуль та ти по пе редніх досліджень бу ли
ви ко рис тані для пла ну ван ня ос нов них
досліджень. 

З ме тою ос та точ но го виз на чен ня напівле -
таль ної до зи кож но го пес ти ци ду бу ли про ве -
дені ос новні досліджен ня. Для ос нов них
досліджень бу ло ви ко рис та но 91 сам ця та 91
са ми цю японсь ко го пе ре пе ла. Після от ри ман -
ня пта хи бу ли акліма ти зо вані до умов віварію.
Щоб вра ху ва ти мож ливі ста теві відмінності в
чут ли вості пе ре пелів до пес ти цидів, у кож ну
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РЕ ЗЮ МЕ. На японсь ких пе ре пе лах (Coturnix coturnix japonica) бу ло по ка за но, що при пе ро раль но му од нок рат но му вве денні напівле таль на до за
(ЛД50) для но во го пес ти ци да "Бар Кот 5" (діюча ре чо ви на: кар бен да зим — 500 г/л) ста но вить 27036±2102 мг/кг ма си тіла; а для пес ти ци да
"Віспар" (кар бок син — 350 г/л, ти рам — 350 г/л) — 2761±174 мг/кг ма си тіла. 
Клю чові сло ва: пес ти ци ди, гост ра ток сичність, ЛД50, пта хи.

РЕ ЗЮ МЕ. На японс ких пе ре пе лах (Coturnіx coturnіx japonіca) бы ло по ка за но, что при пе ро раль ном од нок рат ном вве де нии по лу ле таль ная до за
(ЛД50) для но во го пес ти ци да "Бар Кот 5" (действу ю щее ве ще ст во: кар бен да зим — 500 г/л) сос тав ля ет 27036±2102 мг/кг мас сы те ла; а для пес -
ти ци да "Вис пар" (кар бок син — 350 г/л и ти рам — 350 г/л) — 2761±174 мг/кг мас сы те ла.
Клю че вые сло ва: пес ти ци ды, ост рая ток сич ность, ЛД50, пти цы.

SUMMARY. The avian acute oral toxicity test (avian single�dose LD50) for new pesticides "BarKot�5" (carbendazim — 500 g/l) and "Vispar" (carboxin —
350 g/l and thiram — 350 g/l) was provided. Japanese quails (Coturnіx coturnіx japonіca) were treated with a single oral dose of one of these pesticides in
different doses. It was shown that LD50 of  "BarKot�5" was 27036±2102 mg/kg body weight, LD50 of "Vispar" was 2761±174 mg/kg body weight. 
Key words: pesticides, acute oral toxicity test, LD50, birds. 
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екс пе ри мен таль ну гру пу бра ли од на ко ву
кількість самців та са миць. З цих пе ре пелів бу -
ло сфор мо ва но 13 екс пе ри мен таль них груп (по
7 самців і 7 са миць у кожній групі) (див. табл. 1
та табл. 2).  

Без по се редньо пе ред вве ден ням пес ти ци ду
птахів зва жу ва ли. До зу пре па ра ту роз ра хо ву ва -
ли індивіду аль но для кож но го пта ха, ви хо дя чи
з ма си йо го тіла. Пес ти цид "Бар Кот-5" да ва ли
у дозах: 10000 мг/кг, 15000 мг/кг, 20000 мг/кг,
25000 мг/кг, 30000 мг/кг, 40000 мг/кг ма си тіла.
Пес ти цид "Віспар" да ва ли у до зах: 1000 мг/кг,
1500 мг/кг, 2000 мг/кг, 3000 мг/кг, 4000 мг/кг
ма си тіла. Відповідну кількість пес ти цидів "Бар
Кот 5" та "Віспар" вво ди ли пе ро раль но од но ра -
зо во за до по мо гою спеціаль но пе ре об лад на но -
го шпри ца. Конт роль ним гру пам ана логічним
чи ном да ва ли чис ту дис тиль о ва ну во ду. 

Після вве ден ня відповідно го пес ти ци ду за
пта ха ми ве ли не пе рервні спос те ре жен ня перші
3 го ди ни після вве ден ня пре па ра ту, а потім —
ре гу лярні че рез 6, 12, 24, 36 та 48 го дин після
вве ден ня пре па ра ту, а в по даль шо му — 1 раз на
до бу. Спос теріга ли за на явністю чи відсутністю

симп томів от руєння, ча сом їх по я ви та зник -
нен ня, а та кож, — за ча сом за ги белі (як що
смерть ма ла місце) кож но го піддослідно го пта -
ха. Спос те реж ний період при вве денні пес ти -
ци ду "Віспар" ста но вив 14 діб. При вве денні
пес ти ци ду "Бар Кот-5" спос те реж ний період
був роз ши ре ний до 21 до би (оскіль ки симп то -
ми от руєння три ва ли дов го). Ре зуль та ти цих
спос те ре жень на ве дені у таб ли цях 1 та 2. 

Напівле таль ну до зу (ЛД50) кож но го пес ти -
ци ду роз ра хо ву ва ли ме то дом графічно го
пробіт�аналізу [13, 15]. Стан да рт ну по хиб ку
роз ра хо ву ва ли за фор му лою [15]: 

95% довірчий інтер вал (довірчий інтер вал
при P<0,05) підра хо ву ва ли за фор му лою [15]: 

S LD50 — стан да рт на по хиб ка напівле таль ної
до зи; 
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самці 204±6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 %

відсутні

самиці 226±10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 відсутні

10000
мг/кг

самці 195±10 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0

14,29 %

"опущене пір'я" (6 особин), гіпоактивність 
(6 особин)

самиці 217±9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"опущене пір'я" (2 особини), гіпоактивність 
(2 особини)

15000
мг/кг

самці 197±8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

14,29 %

"опущене пір'я" (6 особин), гіпоактивність 
(6 особин)

самиці 215±11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
"опущене пір'я" (2 особини), гіпоактивність 
(1 особина)

20000
мг/кг

самці 190±6 7 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0

35,71 %

"опущене пір'я" (7 особин), гіпоактивність
(5 особин)

самиці 228±5 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"опущене пір'я" (6 особин), гіпоактивність 
(1 особина)

25000
мг/кг

самці 207±11 7 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
35,71 %

"опущене пір'я" (7 особин), гіпоактивність 
(7 особин), сидить (1 особина)

самиці 234±8 7 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0
"опущене пір'я" (6 особин), гіпоактивність 
(2 особини)

30000
мг/кг

самці 189±6 7 5 0 1 0 1 0 0 1 2 0
57,14 %

"опущене пір'я" (7 особин), гіпоактивність 
(5 особин)

самиці 215±7 7 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0
"опущене пір'я" (7 особин), гіпоактивність 
(2 особини)

40000
мг/кг

самці 190±8 7 6 0 0 0 2 0 2 0 1 1

85,71 %

"опущене пір'я" (7 особин), гіпоактивність 
(6 особин), сидить (1 особина)

самиці 214±12 7 6 3 0 1 1 0 0 1 0 0
"опущене пір'я" (7 особин), гіпоактивність 
(3 особини), утруднене дихання (1 особина)

Таблиця 1
Смертність та симптоми отруєння в японських перепелів 

після однократного введення різних доз препарату "БарКот-5"
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DLD50 — довірчий інтер вал напівле таль ної до зи; 
t — t�кри терій Сть ю ден та при P<0,05 і числі

сту пенів сво бо ди f�1, де f � кількість тва рин,
ви ко рис та на в екс пе ри менті;

LD84 — до за, при якій ги не 84 % осо бин,
відповідає пробіту 6; 

LD16 — до за, при якій ги не 16 % осо бин,
відповідає пробіту 4; 

N — кількість тва рин в гру пах, для яких
пробіти зна хо дять ся між 3,5 і 6,5 [15]. 
Ре зуль та ти досліджень та їх об го во рен ня
По пе редні досліджен ня. Ре зуль та ти по пе -

редніх досліджень по ка за ли, що при вве денні
пес ти ци ду "Бар Кот-5" легкі симп то ми от -
руєння з'яв ля ють ся у піддослідних птахів при
йо го вве денні у дозі 1000 мг/кг ма си тіла і не
суп ро вод жу ють ся смертністю. При вве денні
ць о го пес ти ци ду в до зах 5000 та 20000 мг/кг ги -
не 33,3 % осо бин; при вве денні у дозі 
40000 мг/кг — 66,7 %, а при вве денні у дозі
50000 мг/кг має місце 100 %  смертність. Тоб то,
по пе редні досліджен ня свідчать, що напівле -
таль на до за (LD50) пре па ра ту "Бар Кот-5" для
птахів, швид ше всь о го, зна хо дить ся між 20000
мг/кг ма си тіла та 40000 мг/кг ма си тіла. 

При вве денні пес ти ци ду "Віспар" у дозі 1000
мг/кг ма си тіла ніхто з пе ре пелів не ги не, при
йо го вве денні у дозі 2000 мг/кг ма си тіла ги не 
2 із 3 птахів, а при вве денні у до зах 5000 та
10000 мг/кг ма си тіла ги нуть всі пе ре пе ли. От -
же, на ос нові по пе редніх досліджень мож на
зро би ти вис но вок, що напівле таль на до за
(LD50) пре па ра ту "Віспар" для птахів зна хо -
дить ся між 1000 мг/кг ма си тіла та 5000 мг/кг
ма си тіла. 

Ос новні досліджен ня. Для точ но го виз на -
чен ня напівле таль ної до зи (LD50) ви ще заз на -
че них пес ти цидів бу ли про ве дені ос новні
досліджен ня. 

Як уже бу ло заз на че но, піддослідні пта хи
бу ли до по чат ку екс пе ри мен ту акліма ти зо вані.
Під час акліма ти зації ніхто з пе ре пелів не за ги -
нув і в жод ної  осо би ни не бу ло помітно
будь�яких оз нак хво роб. 

У пе ре пелів конт роль них груп, які от ри му -
ва ли чис ту дис тиль о ва ну во ду, фактів смерт -
ності та будь�яких симп томів от руєння чи ано -
маль ної по ведінки не зафіксо ва но.

Вве ден ня пес ти ци ду "Бар Кот-5". По каз ни -
ки смерт ності та ос новні симп то ми от руєння
при вве денні пес ти ци ду "Бар Кот-5" предс тав -
лені у таб лиці 1. Вид но, що при пе ро раль но му
вве денні ць о го пес ти ци ду май же єди ни ми
симп то ма ми от руєння є "опу ще не пір'я" і гіпо -
ак тивність. Од нак ці симп то ми три ва ють ду же
дов го, до 2 тижнів. Смертність та кож ду же роз -
тяг ну та в часі (про тя гом 2 тижнів), без чітко
ви ра же но го піка. 

Ме то дом графічно го пробіт�аналізу бу ло
роз ра хо ва но напівле таль ну до зу (ЛД50) пес ти -
ци ду "Бар Кот-5", яка відповідає зна чен ню X на
кривій "до за�ефект" при Y=5, і ста но вить 
27036 мг/кг ма си тіла (рис. 1А). Стан да рт на по -
хиб ка, виз на че на за фор му лою (1), ста но вить: 

95 % й довірчий інтер вал (довірчий інтер вал
при P<0,05) підра хо ва ний за фор му лою (2) і
ста но вить: 

От же, напівле таль на до за (ЛД50) пес ти ци да
"Бар Кот-5" для птахів (японсь ких пе ре пелів,
Coturnix coturnix japonica) при пе ро раль но му
од нок рат но му вве денні ста но вить 27036±
2102 мг/кг ма си тіла, а 95 % й довірчий інтер -

Рис. 1. Крива "доза}ефект" для пестицидів "БарКот-5" 
та "Віспар" при їх введенні японським перепелам.

мг/кг маси тіла.

мг/кг маси тіла.

доза пестициду, тис. мг/кг

доза пестициду, тис. мг/кг
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вал (довірчий інтер вал при P<0,05) — від 22917
до 31155 мг/кг ма си тіла. 

Вве ден ня пес ти ци ду "Віспар". По каз ни ки
смерт ності та ос новні симп то ми от руєння при
вве денні пес ти ци ду "Віспар" предс тав лені у таб -
лиці 2. Ос нов ни ми симп то ма ми от руєння пес -
ти ци дом "Віспар" при ниж чих до зах (1000�2000
мг/кг ма си тіла) є гіпо ак тивність і ре акція "опу -
ще не пір'я", а при ви щих до зах (3000�
4000 мг/кг ма си тіла) до цих симп томів до да -
ють ся "п'яна хо да", ут руд не не ди хан ня,
"тріпотіння крил", стриб ки і кон вульсії.
Смертність має місце про тя гом 3 діб від мо -
мен ту вве ден ня пес ти ци ду. У ви жив ших пе ре -
пелів симп то ми от руєння зни ка ють че рез 2�
4 до би після вве ден ня да но го пес ти ци ду. Самці
є більш чут ли ви ми до "Віспа ру" ніж са миці. 

Виз на чен ня напівле таль ної до зи (ЛД50) пес -
ти ци ду "Віспар" ме то дом графічно го
пробіт�аналізу по ка за ло, що во на ста но вить 

2761 мг/кг ма си тіла (рис. 1Б). Стан да рт на по -
хиб ка, виз на че на за фор му лою (1), ста но вить: 

95 % й довірчий інтервал (довірчий інтервал
при P<0,05) підрахований за формулою (2) і
становить: 

От же, напівле таль на до за (ЛД50) пес ти ци ду
"Віспар" для птахів (японсь ких пе ре пелів,
Coturnix coturnix japonica) при пе ро раль но му
од нок рат но му вве денні ста но вить 2761±
174 мг/кг ма си тіла, а 95 % й довірчий інтер вал
(довірчий інтер вал при P<0,05) — від 2420 до
3102 мг/кг ма си тіла.
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самці 194±6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 %

відсутні

самиці 216±10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 відсутні

1000
мг/кг

самці 187±5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 %

"опущене пір'я" (всі 7 особин), сидить і
гіпоактивність (1 особина)

самиці 214±9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 "опущене пір'я" (6 особин), сидить (1 особина)

1500
мг/кг

самці 194±8 7 1 0 0 0 0 1 0 0
7,14 %

"опущене пір'я" і гіпоактивність (всі 7 особин),
"тріпотіння крил" (2�3 особини)

самиці 214±6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 "опущене пір'я" і гіпоактивність (всі 7 особин)

3000
мг/кг

самці 179±7 7 3 0 0 0 2 1 0 0

28,57 %

"опущене пір'я" і гіпоактивність (всі 7 особин),
сидить (3 особини)

самиці 206±12 7 1 0 0 0 0 0 1 0
"опущене пір'я" і гіпоактивність (всі 7 особин),
сидить (2 особини)

25000
мг/кг

самці 186±6 7 6 0 2 0 1 2 1 0

71,43 %

"опущене пір'я", гіпоактивність,  "п'яна хода",
стрибки і конвульсії (всі 7 особин), сидить 
(3 особини), утруднене дихання (5 особин)

самиці 209±13 7 4 1 2 0 0 1 0 0
"опущене пір'я", гіпоактивність,  "п'яна хода",
стрибки і конвульсії (всі 7 особин), сидить 
(1 особина), утруднене дихання (4 особини)

4000
мг/кг

самці 174±5 7 7 3 1 0 0 1 2 0

85,71 %

"опущене пір'я", гіпоактивність,  утруднене дихання,
"тріпотіння крил", стрибки і конвульсії 
(всі 7 особин), лежить (4 особини)

самиці 215±10 7 5 1 2 0 1 1 0 0
"опущене пір'я", гіпоактивність,  "п'яна хода",
утруднене дихання, стрибки і конвульсії 
(всі 7 особин), лежить (3 особини)

Таблиця 2
Смертність та симптоми отруєння в японських перепелів 

після однократного введення різних доз препарату "Віспар"
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