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АНОТАЦІЯ 

Статкевич О. І. Оптимізація технологічних параметрів масового 

розведення ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) та 

застосування його для захисту рослин. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин». Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021.  

У дисертації експериментально обґрунтовано технологічний процес 

масового розведення ектопаразита габробракона (H. hebetor Say.) з оптимізацією 

визначальних параметрів, що забезпечують високий рівень життєздатності 

культури, мотиваційної активності та господарської ефективності. Розв'язання 

наукового завдання складалося із детального та поглибленого дослідження з 

уточнення біології, екології та частково фізіології природних і лабораторних 

популяцій ентомофага.  

За результатами візуального та інструментального моніторингу нами 

встановлені місця перезимівлі природних популяцій ектопаразита габробракона. 

Дослідженнями встановлено, що кора та дупла дерев оптимальні ніші для 

діапаузування. Досліджено чинники впливу на загибель популяції. Оптимізовано 

та апробовано оригінальні штучні гнізда, до складу яких входили екологічно-

безпечні матеріали, зокрема, очерет, шерстяна тканина, гофрований папір та 

солома. Це дозволило зберегти природні популяції габробракона, збір 

фізіологічно повноцінних нативних культур H. hebetor Say., які можуть 

використовуватися у якості біоматерілу для масового розведення ектопаразита. 

Оцінено в лабораторних умовах параметри життєздатності та 

продуктивності габробракона залежно від виду комах-живителів і вікової 

структури гусениць. Доведено, що велика воскова вогнівка є оптимальним видом 

для лабораторного розведення габробракона. Зокрема, життєздатність H. hebetor 
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Say. становила 96,4 %, плодючість досягала максимального показника – 

130,4 яєць/самицю, тривалість життя самиць складала в середньому 16,8 доби. 

Встановлено, що для оптимізації зараження та продуктивності 

габробракона необхідно відбирати гусениць старших віків комах-господарів. 

Високими біологічними й технологічними характеристиками відзначалися 

популяції їздця, які розвивалися на гусеницях помідорної совки 

(Spodoptera exigua Hb.). Водночас з урахуванням складності технології 

лабораторного розведення цього виду та значними матеріальними витратами 

перевага належить культурам млинової (Ephestia kuehniella Zell.) та великої 

воскової (Galleria mellonella  L.) вогнівок. 

Сумісно з Узбекистанським Інститутом захисту і карантину рослин 

проведено порівняльну характеристику еколого-гелографічно віддалених 

популяцій ектопаразита H. hebetor Say. Безпосередньо проаналізовано колонії 

ентомофага з двох екологічних ніш – України (м. Київ) та Узбекистану 

(м. Ташкент). Серія лабораторних досліджень двох різних популяцій 

ентомофага, свідчать, що в процесі пристосування до специфічних умов вони 

географічно мінливі, тобто піддавались ряду визначеним змінам: фізіологічних, 

морфологічних та етологічних ознак. Встановлено, що місцева популяція 

екологічно пластична за високими адаптивними характеристиками. 

Результати досліджень свідчать, що доцільно та перспективно проводити 

селекцію географічно-віддалених колоній ектопаразита з метою підвищення 

технологічних та фізіологічних характеристик гібридів, з акцентом, перш за усе, 

на активізацію оогенезу самиць, а також їх мотиваційну активність. 

Встановлено, що популяція, яка вирощувалась у режимі аутбридингу, 

характеризувалась відмінними фізіологічними показниками. 

В дослідженнях особливу увагу приділяли репродуктивній функції 

H. hebetor Say. Серією лабораторних випробовувань, зокрема, багаторазове 

прижиттєве препарування гонад самиць ектопаразита у різний період життя, 

було передбачено також поглиблене вивчення фізіологічних механізмів 

оогенезу. Важлива особливість функціонування статевої системи габробракона 
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у тому, що спостерігається виражений циклічний оогенез. За оптимальних умов 

та повноцінного живлення розвиток жіночих статевих клітин триває практично 

весь життєвий цикл самиць, що є класичним проявом синовігенного оогенезу 

габробракона. 

Детальне дослідження репродуктивної системи самиць було 

визначальним для отримання високожиттєздатних стартових популяцій 

габробракона для практичних потреб. Нами вперше запропоновано операційна 

технологія розведення культури з високою мотиваційною активністю. Це 

абстрактне поняття яке включає у себе такі фізіологічні, трофічні та етологічні 

характеристики, котрі цілком корелюють з господарською ефективністю видів. 

Оптимізовано гідротермічний режим на кожному етапі розвитку 

ектопаразита. Водночас, преімагінальна фаза передбачала повноцінний ріст з 

мінімальною загибеллю при температурі +3 0С ±5 та 75 – 90% відносної 

вологості, масовий виліт імаго відбувався при t +32 0С ±2 та 75 % ±2, яйцекладка 

з максимальним числом яєць спостерігалась при t +25 0С ±2 та 75% ±2 

відповідно. Встановлено, що процес розмноження ектопаразита повинен 

протікати за температури +25 – 32 0С та відносної вологості 55 – 75 %. Отримані 

нами експериментальні дані переконливо показують суттєву залежність 

фізіологічно розвитку H. hebetor Say. від гідротермічного режиму. 

Дисертаційна робота передбачала оптимізацію граничних параметрів 

безпечного зберігання лабораторних популяцій H. hebetor Say. Досліджено, що 

короткотермінове зберігання передбачає процес при t +15 0С до 30 діб та 

довготривале – при t +7 – 10 0C до 4-х місяців. Встановлено, що обов’язковою 

умовою діапаузування у лабораторному режимі є згодовування специфічної 

дієти насиченою у відповідному співвідношенні вуглеводів та білків. В 

результаті популяція при виході з біологічної консервації не зазнавала істотного 

впливу на деякі важливі параметри фізіологічної форми. Важливо, що для 

поліпшення продуктивності ектопаразита габробракона, ми враховували місцеву 

адаптацію.  
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Обґрунтовано технологічні прийоми підвищення мотиваційної 

активності самиць ектопаразита з синовігенним режимом функціонування 

статевої системи. Запропоновано збалансовану та комплексну дієту для імаго 

габробракона, яка забезпечує повноцінне продукування статевої системи 

упродовж всього терміну життя самиць та включає такі компоненти: мальтозу, 

пилок квітковий, водні розчини нативних сполук ДНК та РНК, а також 

гемолімфу гусениць. 

Встановлено, що при довготривалому розведенні габробракона в 

лабораторних умовах зростає частка близькоспоріднених схрещувань. Зрештою, 

виникають ознаки інбридингової депресії, порушується статева структура 

популяції, що знижує якість ентомофага, а значить і властивості до пошуку та 

зараження господаря в широкому діапазоні температури й вологості в природних 

умовах. 

За результатами досліджень встановлено, що серед обов'язкових заходів в 

технології масового розведення габробракона повинно бути позмінне 

використання двох лабораторних господарів – млинова (Ephestia kuehniella Zell.) 

та велика воскова (Galleria mellonella L.) вогнівок. Наступний прийом процесу 

формування стартової популяції H. hebetor Say. передбачає включення в раціон 

лабораторної культури ектопаразиту природних комах-господарів 

Ostrinia nubilalis Hbn. та Helicoverpa armigera Hbn. Важливо, що на етапі 

оздоровлення промислових культур габробракона необхідно проводити їх 

насичення природними популяціями ектопаразита. Такі заходи є визначальною 

умовою застосування лабораторної культури їздця для генетичного різноманіття 

стартових популяцій. 

Експериментально оцінені параметри життєздатності ектопаразита 

габробракона природних та промислових культур на основних альтернативних 

комахах-господарях. За допомогою одержаних статистичних даних сформовано 

визначальні оціночні критерії для основного живителя – великої воскової 

вогнівки. Окрім цього, вперше визначено оціночні критерії щодо південної 
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комірної та млинової вогнівок, які входять до групи лускокрилих-фітофагів 

запасів зерна. 

Встановлено, що довжина тіла самиць при вирощувані на гусеницях 

великої воскової вогнівки коливається в межах 2,5 – 3 мм, самця – 2 – 2,7 мм. 

При цьому, забарвлення імаго варіюється від світло-, темно-жовтого до 

коричневого. Кокони мають видовжену овальну форму, шовковисту текстуру, в 

довжину досягають від 3 до 3,6 мм. Дещо менші розміри імаго габробракона 

характерні за розведення на гусеницях вогнівок – південної комірної та 

млинової, а саме, для самиць – в межах 2,2 – 2,5 мм, а самця – 2 – 2,2 мм. Для 

кокона на цих комахах-господарях властиві розміри від 3 до 3,6 мм. Залежно від 

виду лабораторних живителів, плодючість самиць габробракона становить не 

менше 60 – 70 яєць. За високої життєздатності популяцій габробракона кількість 

імаго, розвиток яких проходить на одній гусениці, при вирощувані на великій 

восковій вогнівці не повинна становити менше ніж 7, а для альтернативних 

живителів – 5. Гранично допустимі межі відсотку деформованих особин у 

популяції ектопаразита складають не більше 5%. Оптимальним співвідношенням 

статей у нащадків їздця є 1:1, що характерно і для природних популяцій. 

Визначені предиктори є найбільш інформативними для прогнозування 

ефективності промислових культур ектопаразита габробракона у виробничих 

умовах. При відповідності фізіологічним параметрам, ефективність ентомофага 

за правильної організації розселення становить 60 – 70 %. Нестандартні культури 

забезпечують ефект дії лише на рівні 20 – 30 %. 

Оптимізовано харчовий раціон лабораторних популяцій комахи-господаря 

ектопаразита млинової вогнівки (E. kuehniella Zell.). Для приготування штучно 

поживного середовища в якості основного інгредієнта білкового походження 

використовували пшеничні висівки та борошняні змітки. Вуглеводневе 

насичення ШПС здійснювали завдяки 50 – 80 %-вої глюкози. Ліпідний комплекс 

збагачували за рахунок олії зародків пшениці. Комбікорм використовувався для 

вітамінізації та мінералізації поживного середовища. Встановлено, що дієтичні 
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складові позитивно впливають та покращують фізіологічні властивості млинової 

вогнівки. 

Візуальні спостереження свідчать, що гусениці різних віків 

характеризувались вираженою руховою здатністю та трофічною активністю. 

Фактично, за усіма тестовими характеристиками культура млинової вогнівки, 

якій пропонували оригінальну дієту, суттєво перевищувала параметри культури, 

що вирощувалась за стандартного живильного раціону. 

Встановлено можливість використання лабораторних популяцій 

ектопаразита у регулюванні чисельності лускокрилих фітофагів. У результаті 

комплексного застосування біологічних засобів у насадженнях томатів, 

лабораторних культур трихограми та габробракона в оптимальні строки, 

забезпечувало високий рівень паразитування яєць і гусениць совок. 

Ефективність технології склала 92 %. Головна перевага запропонованої системи 

захисту насаджень томатів в тому, що урожай відповідає всім необхідним 

санітарно-гігієнічним нормам для дитячого та дієтичного харчування. 

 

Ключові слова: ектопаразит, плідність, самиця, комаха-господар, 

розведення, життєздатність, продуктивність, біоматеріал, лускокрилі 

фітофаги, технологічні параметри. 
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ANNOTATION 

Statkevych O. I. Optimization of technological parameters of multitude 

breeding ectoparasite (Habrobracon hebetor Say.) and its use for plant protection. – 

Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation of the scientific degree of the Ph.D. in specialty 202 "Protection 

and quarantine of plants". National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. Kyiv, 2021. 

The thesis experimentally substantiates the technological process of the mass 

cultivation of ectoparasites H. hebetor Say. with the optimization of the determining 

parameters providing a high level of culture viability, motivational activity and 

practical efficiency. The solution to the scientific problem consisted of a detailed and 

in-depth study of biology, ecology and partially physiology of natural and laboratory 

populations of the entomophagy. 

As a result of visual and instrumental monitoring, we determined the wintering 

places of natural populations of ectoparasite H. hebetor Say. At the same time, the bark 

and hollows of trees were optimal niches for diapause. In addition, experiments 

determined the factors and causes that influenced the death of the ectoparasites. Taking 

into account all the features of overwintering entomophages, we have optimized and 

tested original artificial nests, which included environmentally friendly materials, in 

particular, reeds, woolen cloth, corrugated paper and straw. This made it possible to 

preserve the natural population of H. hebetor Say., collect physiological full-fledged 

native cultures of the entomophage, which can be used as a biomaterial for mass 

breeding of ectoparasite. 

We have established in laboratory conditions the parameters of the viability and 

productivity of the H. hebetor Say.  depending on the species of the host and the age 

structure of the caterpillars. Considerable experimental material has convincingly 

shown that Galleria mellonella L. is the optimal species for laboratory cultivation of 

H. hebetor Say. In particular, the vitality of ectoparasite was 96.4%, fertility reached 

its maximum - 130.4 eggs / female, the average life expectancy of females averaged 

16.8 days. 
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In fact, according to all test characteristics, the daughter generations of 

ectoparasite on G. mellonella L. exceeded the values obtained when the culture was 

grown on Ephestia kuehniella Zell. It has also been found that to optimize infection 

and performance of H. hebetor Say. it is necessary to select caterpillars of older instars 

of host insects. Rather high biological and technological characteristics were allocated 

to the population parasitic wasp, which developed on the caterpillars of Spodoptera 

exigua Hb. At the same time, taking into account the complexity of the technology of 

laboratory breeding of this species and significant material costs, preference is 

E. kuehniella Zell. аnd G. mellonella L. 

Together with the Uzbek Institute of Plant Protection and Quarantine, we carried 

out a comparative characterization of the ecological and geographically distant 

populations of H. hebetor Say. Colonies of entomophage from two ecological niches - 

Ukraine, Kiev and Uzbekistan, Tashkent, were directly analyzed. A series of laboratory 

studies of two different populations of an entomophage showed that in the process of 

adaptation to specific conditions they are geographically variable, that is, they 

underwent a number of specific changes: physiological, morphological and ethological 

characteristics. It is established that the local population is ecologically plastic in terms 

of high adaptive characteristics. 

The research results indicate that it is quite expedient and promising to carry out 

selection of geographically distant colonies of ectoparasites in order to improve the 

technological and physiological characteristics of hybrids, with an emphasis, first of 

all, on the motivational activation and of oogenesis in females. In particular, we found 

that the population that was grown in the outbreeding mode was characterized by 

excellent physiological parameters. 

In our studies, special attention was paid to the reproductive strategy of 

H. hebetor Say. A series of laboratory tests, in particular, multiple intravital preparation 

of the gonads of ectoparasite females in different periods of life, also provided for an 

in-depth study of the physiological mechanisms of oogenesis. An important feature of 

the functioning of the gonads of H. hebetor Say. females is that pronounced cyclic 

oogenesis is observed. Under optimal conditions and full nutrition, oogenesis continues 
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practically the life cycle of females. This is a classic manifestation of ectoparasite 

synovigenic oogenesis. 

A detailed study of the reproductive strategy of females was decisive for 

obtaining long-term starting H. hebetor Say. populations for practical needs. We have 

for the first time proposed an operational technology for breeding crops with high 

motivational activity. This is an abstract concept that incorporates such physiological, 

trophic and ethological characteristics that are fully correlated with the practical 

efficiency of species. 

We have optimized the hydrothermal regime at each stage of ectoparasite 

development. At the same time, the preimaginal phase provided full growth with 

minimal death at a temperature of +300C ± 5 and 75 – 90% relative humidity, mass 

flight of adults took place at t +320C ± 2 and 75% ± 2, egg-laying with the maximum 

number of eggs was observed at t +2 0C ± 2 and 75 % ± 2 humidity, respectively. As a 

result, it was found that the process of reproduction of ectoparasite should take place 

at a temperature of + 25 – 320C and a relative humidity of 55 – 75%. Our experimental 

data convincingly indicate a significant dependence of the physiological development 

of H. hebetor Say. from the hydrothermal regime. 

The dissertation work included optimization of the limit parameters for safe 

storage of laboratory populations of H. hebetor Say. In particular, it was investigated 

that short-term storage involves the process at t +15 0C for up to 30 days and long-term 

- at t +7 – 10 0C for up to 4 months. It has been established that the mandatory condition 

for diapause in the laboratory is the feeding of a specific diet rich in the appropriate 

ratio of carbohydrates and proteins. As a result, populations at the exit of biological 

conservation did not have a significant impact on some important parameters of 

physiological form. Please note that to improve the productivity of the ectoparasite 

H. hebetor Say., we considered local adaptation. 

Technological methods of increasing the motivational activity of ectoparasite 

females with a synovigenic mode of functioning of the reproductive system have been 

substantiated. At the same time, a balanced and complex diet for the H. hebetor Say. 

imago was proposed, which ensures the full production of the reproductive system 
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during the entire life of the females. The original diet includes the following 

components: maltose, pollen, aqueous solutions of native DNA and RNA compounds, 

as well as hemolymph caterpillars. 

Installed have shown that with long-term breeding of H. hebetor Say. under 

laboratory conditions, the proportion of closely related crosses increases, signs of 

inbreeding depression appear, and the sex structure of the population is disrupted. All 

this leads to a decrease in the quality of the entomophage, and hence the ability to 

search and infect a host in a wide range of temperature and humidity in natural 

conditions. 

As our observations have shown, one of the obligatory measures in the 

technology of mass breeding of H. hebetor Say. should be in shifts using two laboratory 

hosts – E. kuehniella Zell. and G. mellonella L. The following method of forming the 

starting population of H. hebetor Say. – involves the inclusion in the diet of laboratory 

culture of the ectoparasite of natural host insects Ostrinia nubilalis Hbn. and 

Helicoverpa armigera Hbn. And also in the methods of improving laboratory cultures 

of H. hebetor Say., they were saturated with natural populations of ectoparasites. The 

essence of the techniques is that the determining condition for the use of laboratory 

culture of the ectoparasites is a significant genetic diversity of the starting populations.  

The parameters of the viability of ectoparasites of natural and laboratory cultures 

on the main alternative insect hosts were experimentally evaluated. Based on the 

obtained statistical data, the evaluation criteria of the main host insect are formed – 

G. mellonella L. In addition, the evaluation criteria for Plodia interpunctella Hbn. were 

determined for the first time. and E. kuehniella Zell., which belong to the group of 

phytophagous grain reserves. 

In particular, it was found that the body length of females when grown on 

caterpillars of а G. mellonella L. varies within 2.5 – 3 mm, for a male – 2 – 2.7 mm. At 

the same time, the color of imago varies from light, dark yellow to brown. Cocoons 

have an elongated oval shape, a silky texture, reaching from 3 to 3.6 mm in length. 

Slightly smaller sizes of adult H. hebetor Say. are characteristic of breeding on 

caterpillars of fireflies - southern collar and mill, namely for females - in the range of 
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2.2 – 2.5 mm, and males – 2 – 2.2 mm. The cocoon on these host insects has a size of 

3 to 3.6 mm. Depending on the type of laboratory host insects, the fertility of female 

E. kuehniella Zell. is at least 60 - 70 eggs per female. With a high viability, the 

H. hebetor Say. population, the number of adults that developed on one caterpillar, 

when grown on G. mellonella L., should not be less than 7, and for alternative host 

insects – 5. The maximum permissible limits for the percentage of deformed 

individuals in the ectoparasite population are no more than 5%. The optimal sex ratio 

in the progeny of parasitic waspsis 1: 1, which is also typical for natural populations. 

The identified predictors are the most informative for predicting the 

effectiveness of industrial crops of H. hebetor Say. ectoparasite in industrial conditions, 

as an element of biological protection against phytophages. In particular, in accordance 

with physiological parameters, the efficiency of entomophagous with the correct 

organization of resettlement is 60 – 70%. Non-standard crops provide effect of action 

only at the level of 20 – 30%. 

We have optimized the diet of laboratory populations of the host insect 

ectoparasite E. kuehniella Zell. In particular, wheat and flour bran were used as the 

main ingredient of protein origin for the preparation of artificial nutrient medium. 

Carbohydrate saturation of the artificial nutrient medium was carried out due to 50 - 

80% glucose. The lipid complex was enriched with wheat germ oil. Compound feed is 

used as a vitaminization and mineralization of the nutrient medium. We found that 

dietary components have a positive effect and improve the physiological properties of 

the E. kuehniella Zell. 

Throughout the experiment, visual observations showed that caterpillars of 

different ages were characterized by pronounced motor ability and trophic activity. In 

fact, according to all test characteristics, the culture of the E. kuehniella Zell., which 

was offered an original diet, significantly exceeded the parameters of the culture grown 

on a standard diet.  

The possibility of using laboratory populations of ectoparasite in regulating the 

number of Lepidoptera phytophages has been established. As a result of 

Trichogramma evanescens Westw., as well as H. hebetor Say. in the optimal time, 
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provided a high level of parasitism of eggs and caterpillars of Noctuidae. The efficiency 

of this technology was 92%. The main advantage of the proposed system of protection 

of tomato plantations is that the crop meets all the necessary sanitary and hygienic 

standards and can be an integral part of children's and dietary nutrition. 

 

Key words: ectoparasite, fertility, female, host-insect, mass breeding, viability, 

productivity, biomaterial, butterflies and moths, phytophages, technological 

parameters. 
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ВСТУП  

Стратегія захисту рослин у третьому тисячолітті ґрунтується на 

екологічній основі. Такою вона є у більшості промислово розвинених країн [1, 2, 

4, 6], і повинна бути в Україні. Європейська категорія якості життя включає в 

себе різноманітні показники серед яких якість харчового раціону є визначальною 

у підтриманні здоров’я нації. Однак, сучасні аграрні технології України 

передбачають досить інтенсивне використання хімічних пестицидів для захисту 

агроценозів від негативної діяльності бур’янів, фітофагів та збудників хвороб, 

що мають істотний вплив на природне навколе середовище [10, 11]. 

Тому необхідно розв'язати таку важливу проблему, як забезпечення 

населення продуктами харчування, що повністю виключає використання 

технологічних прийомів із застосуванням хімічних та гормональних препаратів. 

Цю проблему досить успішно вирішують технології органічного рослинництва, 

що набувають в Україні інтенсивного розвитку [68, 69, 84, 115]. 

Основною складовою органічних та інтегрованих технологій захисту 

агроценозів є прийоми біологічного контролю популяцій фітофагів, 

використання промислових культур ентомофагів [3, 16, 20, 68]. Відомо, що в 

Україні та ще більш ніж 100 країнах світу масово застосовують, як один з 

ефективних засобів захисту рослин видів роду Trichogramma spp. паразита яєць 

переважно лускокрилих фітофагів. Україна серед інших держав займає провідне 

місце, як за масштабами напрацювання паразита, так і обсягом використання 

ентомофага.  

Але видовий склад природних популяцій ентомофагів практично не 

вичерпний. Цілком очевидно, що актуальними є інтелектуальні та технологічні 

зусилля, спрямовані на виявлення перспективних та ефективних видів комах, з 

метою розширення спектру біологічних засобів захисту рослин. Водночас, 

заслуговує на увагу ектопаразит габробракон (Habrobracon hebetor Say.), що 

характеризується рядом унікальних властивостей, сприйнятливих як для 

масового розведення, так і для розселення в агроценози. Спорадичні літературні 
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джерела [16, 40, 75 – 77] підтверджують доцільність та ефективність ентомофага 

для захисту переважно технічних культур, зокрема бавовнику. В Україні 

фактично жодна із більш, ніж 60 біолабораторій не освоїла технології розведення 

ектопаразита, не дивлячись на його високу ефективність. Очевидно, що для 

освоєння технології, масового розведення і розселення паразита в агроценози 

необхідні проведення детальних та поглиблених досліджень, що стосуються 

уточнення біології, екології та фізіології, а також визначальних параметрів, котрі 

супроводжують тривалий процес доместикації виду. Викладені аспекти 

визначили актуальність теми досліджень. 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягала в 

експериментальному обґрунтуванні технологічних процесів масового 

лабораторного розведення ектопаразита габробракона (H. hebetor Say.) з 

оптимізацією визначальних параметрів, що забезпечують високий рівень 

життєздатності культури, мотиваційної активності та господарської 

ефективності.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: 

 уточнити особливості морфології, біології та екології популяцій 

габробракона; 

 оптимізувати гідротермічний режим у лабораторних умовах 

розведення ектопаразита; 

 дослідити адаптивну стратегію життєвого циклу лабораторних 

культур габробракона; 

 дослідити характер оогенезу самиць з синовігенною 

репродуктивною стратегією; 

  розробити оригінальну вуглеводневу та білкову дієту для самиць 

габробракона; 

 оптимізувати режим коротко- та довготермінового зберігання 

біоматеріалу; 

 відпрацювати визначальні параметри формування стартової 

популяції габробракона у біолабораторії; 
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 оптимізувати харчовий раціон лабораторної популяції комахи-

господаря ектопаразита млинової вогнівки (Ephestia kuehniella Zell.); 

 встановити норми, строки та кратності використання ектопаразита в 

технологіях захисту томатів у промислових насадженнях; 

 обгрунтувати економічну ефективність та доцільність технологічних 

прийомів розведення та використання габробракона. 

Об’єкт досліджень – визначальні параметри технологічного процесу 

розведення ектопаразита та спрямована дія на комах-господарів габробракона, 

що забезпечують високу їх продуктивність. 

Предмет дослідження – ектопаразит габробракона (Habrobracon hebetor 

Say.) в режимі тривалої доместикації культури, млинова (Ephestia kuehniella 

Zell.) та велика воскова (Galleria mellonella L.) вогнівки, помідорна совка 

(Spodoptera exigua Hb.). 

Методи дослідження: польові та лабораторні дослідження проводились 

згідно загальноприйнятих методів у галузі ентомології, паразитології та захисту 

рослин. Польовий – маршрутні та детальні обстеження місць зимівлі 

ектопаразита в період весняної реактивації, встановлення видового складу 

лускокрилих фітофагів у промислових насадженнях томатів і їх чисельність; 

лабораторний – для оптимізації технологічних параметрів розведення 

промислових культур габробракона, а також оцінки життєздатності популяції 

ентомофага; математично-статистичний – оцінка достовірності отриманих 

експериментальних даних і їх комп’ютерної обробки (Microsoft Excel 2016 та 

Statgraphics Plus); розрахунковий – встановлення економічної ефективності 

біологічного та хімічного методів регулювання чисельності лускокрилих видів 

фітофагів у агроценозах томатів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертації проводились відповідно до завдання 

№ ДЗ/45 – 2018 тематичного плану Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Розроблення технології ефективного захисту 

https://excel-load.com/
https://excel-load.com/
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зерна та зернопродуктів в системі органічного виробництва», номер державної 

реєстрації 0118U100066. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в перше 

в Україні: обґрунтовано визначальні параметри формування стартових колоній 

популяцій ектопаразита, шляхом збору з природних екосистем з наступною 

сепарацією та спрямованим відбором високожиттєздатних особин (Патент на 

корисну модель № 124920 від 25.04.2018); оптимізовано визначальні критерії 

продуктивності лабораторної культури за умов тривалої доместикації ( Патент 

на корисну модель № 131693 від 25.01.2019); відпрацьовано найбільш 

інформативні параметри генетичної мінливості лабораторної культури 

габробракона (Патент на корисну модель № 131694 від 25.04.2018); 

запропоновано оригінальні прийоми індукції мотиваційної активності самиць 

синовігенних ентомофагів на прикладі габробракона (Патент на корисну модель 

№ 124177 від 26.03.2018); розроблені оціночні критерії рівня життєздатності 

популяцій ектопаразиту; розглянуто проблеми селекції H. hebetor, шляхом 

схрещування у режимі аутбридингу географічно віддалених популяцій; 

встановлено ефективність застосування лабораторних культур габробракона в 

інтегрованих технологіях захисту агроценозу томатів (Патенти на корисну 

модель № 115446 від 10.04.2017 р. та № 128920 від 10.10.2018 р); обгрунтовано 

економічну ефективність застосування технологічних прийомів масового 

розведення ектопаразиту. 

Практичне значення отриманих результатів. Оптимізовано 

технологічні прийоми масового розведення ектопаразита габробракона, що 

дозволяє отримати високожиттєздатних культур ентомофага для його 

використання в інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур: 

 підібрано оптимальні режими коротко- та довгострокового 

зберігання біоматеріалу, які захищені чинним патентом України № 111486 від 

10.11.2017; 

 запропоновано оригінальні тестові характеристики для оцінки рівня 

життєздатності (якості) промислових культур габробракона, які знайшли своє 
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практичне застосування у діяльності Державної установи Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК (НУБіП України), (Акт 

впровадження від 06.12.2019 р.); 

 оптимізовано місця перезимівлі дорослих особин ектопаразита, 

шляхом експонування оригінальних пристроїв-снопиків по периметру 

агроценозу, розробка захищена чинним патентом України № 124920 від 

25.04.2018 р.; 

 апробована та впроваджена оригінальна технологія інтегрованого 

захисту насаджень томатів з використанням лабораторних культур ектопаразита 

габробракона, окремі елементи розробки захищені чинними патентами 

України: № 115446 від 10.04.2017 р.; № 128920 від 10.10.2018 р. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто узагальнено вітчизняну 

та світову літературу, проведено патентний пошук. Розроблено методологію 

експериментальних досліджень відповідно до визначених мети та завдань. 

Проведено лабораторні та польові дослідження, аналіз та статистичну обробку 

отриманих даних, апробацію та впровадження результатів у виробництво. 

Узагальнено основні результати та висновки роботи. Здобувачем  підготовлено 

матеріали до друку наукових робіт та оформлено дисертаційну роботу. Підсумки 

досліджень викладених у спільних публікаціях, в яких авторство здобувача 

складає 70 – 80 %.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи обговорювались на засадах науково-практичних конференціях різного 

рівня: Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених: 

«Сучасний стан і перспективи розвитку аграрного сектору України» (м. Дніпро, 

2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Проблеми 

відтворення та охорони біорізноманіття України» (м. Полтава, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції: «Проблеми і перспективи 

сучасної аграрної науки» (м. Миколаїв, 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених та спеціалістів: «Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» (м. 
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Дніпро, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 95-

річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН: "Новітні 

агротехнології: теорія та практика" (м. Київ, 2017 р.); VI науково-практичній 

конференції з міжнародною участю: «Біотехнологія: Звершення та надії» 

(м. Київ, 2017 р.); IV Міжнародній конференції молодих вчених: «Актуальні 

проблеми наук про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 р.); 

Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and 

environmental protection. Ukrainian breakthrough into the global civilization and 

science: International Internet Conference of the 3rd International scientific and 

practical forum (London, 2018); ІХ з’їзді Українського ентомологічного 

товариства (м. Харків, 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції: 

«Інноваційні технології в умовах зміни клімату» (Полтава, 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 26 наукових праць, 

які включають: 1 стаття у виданні інших держав, що входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 3 статті 

у наукових фахових виданнях України, 1 статтю у наукових фахових виданнях 

іншої держави, 1 методичні рекомендації у колективі авторів, 10 тез наукових 

доповідей та 10 патентів України на корисну модель. Сім праць без співавторів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 207 

сторінках комп’ютерного набору, з них основного тексту – 132 сторінок, 

складається з анотації вступу, 6 розділів, висновків, рекомендацій, додатків і 

списку використаної літератури, який включає 251 найменувань, в тому числі – 

101 латиницею. Робота ілюстрована 28 рисунками та 32 таблицями.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ЕНТОМОФАГІВ У БІОЛОГІЧНОМУ ЗАХИСТІ РОСЛИН 

(АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)  

Біологічний метод на сьогодні є одним з найбільш перспективних 

напрямків захисту рослин. Разом з тим, витрати на безпечні засоби захисту 

рослин становлять лише кілька відсотків від загальної суми, яка щорічно 

витрачається на регуляцію чисельності фітофагів. Ринок біопрепаратів для 

захисту рослин оцінюють приблизно в 450 – 500 млн умовних одиниць, із 

щорічним приростом близько 10 – 13 %. Частка коштів на придбання 

ентомофагів становить 37 – 47 % від вказаної суми, інша частина припадає на 

використання мікробіологічних препаратів. Однак, хімічні засоби захисту 

щорічно продають на суму 45 млрд умовних одиниць. Отже, частка 

біопрепаратів поки ще не перевищує 1% від усього фонду [1 – 3]. 

Відомо, що розвиток органічного землеробства передбачає постійне 

розширення застосування безпечних для людини і тварин методів захисту 

рослин [4 – 7]. В останні роки все більше світова спільнота освоює технології 

органічного землеробства та рослинництва, а це означає відмову від 

використання будь-яких хімічних препаратів, особливо гормональної дії [68]. 

Наразі, у світі в біолабораторіях розводять понад 150 видів хижих і 

паразитичних членистоногих, як складові компоненти інтегрованих систем 

захисту [4, 5]. Членистоногі включають чотири таксономічні групи:  

Hymenoptera (52,2%, 120 видів), Acari (13,1 %, 30 видів), Coleoptera (12,2 %, 28 

видів) і Heteroptera (8,3 %, 19 видів) (рис. 1.1). Переважне використання 

перетинчастокрилих видів ентомофагів, пояснюється тим, що вони мають 

обмежене коло господарів, а це важливо у запобіганні побічним ефектам. Хижі 

кліщі відзначаються масовим розвитком, їх можна розселяти механічним 

способом, а також вони можуть знищувати кілька видів шкідників, що виключає 

негативний вплив на нецільові види [5, 226 – 230, 234, 235]. 
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Рис. 1.1. Використання різних таксономічних груп корисних 

членистоногих для біологічного контрою шкідників у світі, % (1900 – 2010 рр.) 

(за Ван Лентерен, 2011) [5] 

Упродовж семи десятиліть (1900–1965 рр.) арсенал біологічних засобів 

захисту рослин примножився на 11 видів (0,11%). З 1970 року кількість нових 

видів збільшилася від 1,2 % (за період 1970–1980 рр.) до 5,5% (за 1985 –1990 рр.) 

та є комерційно доступною. Кульмінацією стало збільшення до 10,9 % у період 

90‐х років та спад до 4,2 % упродовж перших десяти років ХХІ ст.(рис. 1.2) [5, 

233 – 241]. 

 

Рис. 1.2. Фонд зоофагів, що використовувались в системі захисту рослин, 

(1900 – 2016 рр.), (за Ван Лентерен, 2011) [5] 

0

20

40

60

80

100

120

140

Hymenoptera Acari Coleoptera Heteroptera

К
іл

ьк
іс

ть
 в

и
д

ів

0 50 100 150

1900 - 1965 рр.

1970 - 1980 рр. 

1985 - 1990 рр.

1990 - 2000 рр.

2000 -2016 рр.

Кількість видів



33 

В Україні масове промислове та лабораторне розведення ентомофагів 

підтримується за кошти державних програм або фінансується з інших джерел. 

Близько 35 видів ентомофагів складають понад 90% від загальних обсягів, що 

реалізуються на ринку [6, 7]. Суттєвим є те, що значну частину отриманого 

біоматеріалу використовують в технологіях захисту тепличних культур [3].  

Ще донедавна Україна була єдиним та беззаперечним лідером у світі з 

біологічного захисту рослин. Так, до 1990 р. обсяг застосування біометоду 

складав 13,7 млн. га. На території країни працювало понад 350 лабораторій, котрі 

розмножували різні види ентомофагів. Після розпаду СРСР використання хижих 

та паразитичних комах складало 3 – 5 % загального обсягу заходів із захисту 

рослин. Наразі в Україні функціонує понад 60 спеціалізованих біолабораторій. 

Зусиллями вчених з різних наукових установ України (НУБіП України, УЛЯБП 

АПК, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН України, ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва, Інститут зоології ім. Шмальгаузена, Інститут захисту рослин 

НААН України та ін.) асортимент біологічних агентів постійно розширюється та 

вдосконалюється [8, 200]. 

Якщо весь обсяг штучно розведених корисних організмів виразити в 

грошових одиницях, то частка закритого ґрунту становить 80% від загальної 

суми [3, 4, 201, 202]. За обсягом продажу з-поміж біоагентів лідирує енкарзія – 

25%, фітосейулюс і амблісейус займають друге місце (близько 12% від 

загального обсягу ринку). Загалом, витрати на біологічний захист врожаю від 

білокрилок, трипсів, павутинних кліщів і попелиць складають 84% від 

затрачених коштів. Найбільш важливі комерційні ринки тепличних природних 

ворогів знаходяться у Нідерландах, Великій Британії, Франції та Іспанії, та США 

[3, 9 – 11]. 

Зокрема, хижий кліщ-акарифаг фітосейлюс (Phytoseiulus persimilis Evans), 

був завезений з Чилі для регуляції чисельності павутинного кліща в закритому 

ґрунті. Його використовують для захисту овочевих, ягідних та декоративних 

культур (в тому числі у насадженнях огірка, томатів, баклажанах, перцю, суниць 

і троянд). Хижак характеризується високою репродуктивною функцією та 
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пошуковою здатністю. Нині фітосейулюс є найефективнішим акарифагом, який 

легко розводиться в лабораторії та успішно розвивався в біоценозі теплиці [12]. 

Тропічний вид Encarsia formosa Gah. з родини Aphelinidae, 

рекомендований використовувати у закритому ґрунту, як ендопаразит личинок 

тепличної білокрилки. Енкарзія інтродукована ще за часів СРСР і широко 

застосовується методом колонізації. Розмножують паразита на лабораторних 

популяціях білокрилок, яких вирощують на рослинах тютюну або соняшнику. 

Ендопаразита використовують сумісно з клейовими пастками (жовтого кольору), 

що приваблюють дорослих комах. [13].  

Проти попелиць використовують два види з родів афідіус та лізіфлебус. 

Перші більш універсальні і харчуються фактично всіма видами попелиць, що 

пошкоджують овочеві й декоративні культури. Лізіфлебус надає перевагу 

баштановій та бобовій попелицям [14, 231, 232].  

У біологічному захисті в Україні успішно розмножують та 

використовують хижих комах виду Chrysopa spp. [15]: Chrysopa formosa, Ch. 

septempunctata, Ch. perla та Ch. carnea. Золотоочки віддають перевагу 

малорухливим фітофагам з м’якими покривами тіла: Aphidoidea, Pseudococcidae, 

Coccoidea та рослиноїдним кліщам. Сезону колонізацію проводять у закритому 

та відкритому ґрунті [15, 16]. Результати досліджень свідчать, що на посівах 

бавовнику ефективність застосування золотоочки у регулюванні чисельності 

популяцій совок становила 80 – 96 %, що забезпечило збільшення урожайності 

культури [17]. Фахівці Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» НААН 

України, вперше у світовій практиці ентомологічного виробництва, розробили 

промислову технологію вирощування ентомофага золотоочки звичайної, а також 

створили комплект відповідного обладнання [18, 19]. 

Без сумніву, аналізуючи багатогранну та насичену численними 

публікаціями проблему, що стосується масового лабораторного та промислового 

розведення ентомофагів для потреб захисту рослин, необхідно звернути увагу на 

своєрідний біологічний феномен, до якого відносяться види роду 

Trichogramma spp. [167, 218, 217]. Саме вони представлені виключно паразитами 
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яєць багатьох видів комах. Сумісно з іншими ентомофагами контролюють 

чисельність багатьох фітофагів сільського господарства, садово-паркових та 

лісових насаджень [50 – 55, 68, 69]. 

Промислові культури трихограми використовують для захисту агроценозів 

від шкідливих лускокрилих комах, шляхом масового вирощування та 

розселення. Важливо зазначити, що понад 80 % усіх засобів біологічного захисту 

у світі припадає на трихограму. Для масового розведення трихограми створено 

широку сітку спеціалізованих біолабораторій та біофабрик.  

Визначальною умовою ефективної діяльності біолабораторій є точна 

ідентифікація видів. Це досить важливо, зважаючи на те, що оцінити число видів 

трихограми світової фауни поки що важко, враховуючи те, що в багатьох 

районах Землі вона достатньо не достовірна. Наразі рід Trichogramma spp. 

нараховує 143 назви. В Україні, за матеріалами останніх досліджень фахівців 

Інституту зоології НАН України, нараховується 12 видів ентомофага, серед яких 

у технологіях захисту рослин масово використовується тільки шість. [249]. 

Надалі, ґрунтуючись на аналізі першоджерел та досліджень, була 

продемонстрована до захисту перша і єдина, на терені СРСР докторська 

дисертація, у якій розглядались наукові основи біотехнології розведення та 

використання трихограми [126].  

Друге місце після яйцеїда трихограми серед ентомофагів відкритого ґрунту 

займає ектопаразит гусениць лускокрилих фітофагів габробракон 

(Habrobracon hebetor Say). У природі ектопаразит заражає понад 60 видів 

шкідливих комах і використовують переважно в інтегрованих технологіях 

захисту овочевих та баштанних культурах, а також в період зберігання зерна та 

зернопродуктів у складських приміщеннях [8, 20]. Проте, не дивлячись на 

очевидну перспективність застосування габробракона в Україні, технології 

масового вирощування потребують удосконалення.  

Виявилось, що доступні першоджерела методичного та технологічного 

характеру, щодо масового розмноження та використання ектопаразита, належать 

науковим установам республік Середньої Азії і тому, можуть бути тільки 
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орієнтиром у процесі проведення досліджень. Це означає, що практично 

повністю відсутня будь-яка інформація поглибленого характеру, що стосується 

фізіології виду, репродуктивної стратегії самиць, характеру взаємодії з 

комахами-господарями. У підсумку окремі матеріали експериментального 

характеру, містять в собі наукову новизну, з отриманням 10-ти патентів України. 

Окрім біологічних агентів (трихограми, габробракона, золотоочки), яких 

вирощують масово в біолабораторіях та сезонно колонізують в агроценозах 

України у природі зустрічаються інші види ентомоакарифагів: кокцинелліди 

(Coccinella septempunctata, Adalia bipunctata, Adonia variegate), хижі клопи (Orius 

laevigatus, Nabis ferus ), їздці (Aphidius ssp., Rogas spp., Apanteles spp.), хижий 

кліщ (Phytoseiulus persimilis), мухи-тахіни (Tachinidae), туруни (Carabidae) та 

інші [15].  

Наукові дослідження свідчать, що ентомофаги внаслідок своєї діяльності 

на 30 – 40 % знижують чисельність популяцій багатьох шкідників. Низка 

досліджень вітчизняних вчених показала, що своєчасне застосування 

біологічного методу у захисті рослин проти фітофагів на Україні дозволить 

стабілізувати екологічну ситуацію в агроценозах та споживати якісну 

сільськогосподарську продукцію [8]. 

 1.1. Сучасний стан проблеми масового лабораторного розведення та 

використання ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) 

За обсягами розведення та використання ектопаразита найбільше 

зосереджено біолабораторій в Китаї, Узбекистані, Таджикистані, Франції, 

Іспанії, Німеччині, а потім у США (рис. 1.1.1). Разом на ці країни припадає 

близько двох третин від загального обсягу ринку застосування їздця. Проте, 

Африка, Південна та Північна Америка теж у цьому напрямку досить активно 

розвиваються [20].  
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Рис. 1.1.1. Застосування ектопаразита габробракона (H. hebetor Say.) в 

світі, % (за Есаном Борзої, 2016 р.)[22] 

Перша узагальнююча інформація по біології та можливості практичного 

використання габробракона наведена в працях Ісмаїлова М. Г., Боголюбової А.С. 

та інших [23 – 25, 40, 76, 77]. Ентомофаг належить до числа паразитів, які 

досліджені, як ресурс для біологічних засобів захисту зерна та зернопродуктів у 

складських приміщеннях [26 – 32]. Закордонні та вітчизняні вчені 

використовували лабораторні популяції габробракона в експериментах на зерні 

пшениці, кукурудзяному та пшеничному борошні, а також на сухофруктах. При 

цьому, спостерігали значне зниження рівня зараженості південною комірною 

(Plodia interpunctella Hubn.) та млиновою (E. kuehniella Zell.) вогнівками. В ході 

лабораторних досліджень ектопаразит (H. hebetor Say.) проявив 97 % 

ефективність у регулюванні чисельності популяцій вогнівок [15]. Таким чином, 

дослідження показали, можливість використання габробракона як складова 

біологічного методу захисту сільськогосподарських культур [34 – 36]. 

Доведена ефективність застосування габробракона сумісно з трихограмою 

(Trichogramma evanescens Westw.) у регулюванні чисельності млинової та 

південної комірної вогнівок в органічних пекарнях і млинах (Німеччина, 

Австралія) [37]. Зокрема, комбіноване використання ентомофагів для зменшення 

шкідливості P. interpunctella на шоколадній фабриці (площею близько 2000 м² та 

висотою 5 м) знизило кількість вогнівки на 70 – 80 % [38]. На складі з арахісом 
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розселення ектопаразита та ендопаразита скоротило чисельність P. interpunctella 

і C. cautella на 97,3 %. Поєднання габробракона з трихограмою склали 

ефективність проти вогнівок до 84,0%, а C. cautella – до 98,0%. 

Окрім запасів, ектопаразита широко використовують в агроценозах. Перші 

спроби (Боголюбов С., 1914 р.) сезонної колонізації габробракона проводили у 

м. Ташкенті з метою регуляції чисельності бавовникової совки (Н. armigera Hb.). 

Проте, практичного застосування паразиту не набуло масового масштабу [40]. 

Паралельно у кінці 1980-х роках, ефективність ентомофага у регулюванні 

чисельності лускокрилих фітофагів досліджувалась в Західній Африці 

(Республіка Сенегал та Нігер) на початку 2000-х років[73]. В останні роки його 

ефективність для посилення біологічного контролю становила з розрахунковим 

прибутком урожаю на 35 % [24].  

Аналіз сучасних літературних джерел, показав, що роль популяцій їздця в 

агроценозах вивчали ряд учених з Росії, Казахстану, США, Німеччини, 

Ташкенту, Ірану та інших [15, 25, 40 – 45]. Водночас експерименти проводились 

на кукурудзяних, нутових та бавовникових полях, яблуневих та сливових садах, 

а також частково у лісових та лісопаркових насадженнях. Дослідження свідчать, 

що ефективність лабораторних культур ектопаразита у регулюванні чисельності 

кукурудзяного стеблового метелика становила до 22 %, городньої совки – до 

35 %, бавовникової – до 45 %, совки-гамма – до 30 %, листокруток – 35% [40]. 

При цьому, ефективність габробракона в інтегрованих технологіях захисту 

агроценозів з використанням мікробіологічних препаратів та інших видів 

ентомофагів (трихограма, золотоочка) досягає 70 – 90% [15].  

Сьогодні єдиним відомим методом розведення габробракона являється 

його вирощування на гусеницях млинової (E. kuehniella Zell.), південної комірної 

(P. interpunctella Hbn.) та великої воскової (G. mellonella L.) вогнівок [46]. Наразі 

дослідження щодо оптимізації параметрів масового розведення ектопаразита 

актуальні та продовжуються активно виконуватись.  

У Франції, Німеччині, США та у Росії (2015 – 2018 рр.) на сучасному 

оснащенні проведено ряд досліджень популяцій їздця на генетичному рівні [21 – 
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24]. Колективом авторів проведено молекулярно-генетичний аналіз двох різних 

географічних популяцій ентомофага (Росія та Казахстан). Ідентифіковано п’ять 

праймерів RAPD (OPA05, OPA10, OPB04 та UBC519), з високою специфічністю 

і властивістю диференціювати популяції габробракона [20]. Також генетичний 

аналіз колоній ентомофага проводили у м. Вісконсині (США). При цьому, 

визначали структуру популяції в системі спаровування, тобто визначали стать по 

алельному різноманіттю ектопаразита [23]. 

Американськими вченими проведено дослідження впливу щільності 

комахи-господаря та розмір контейнерів на продуктивність габробракона, а 

також на співвідношення статей у другому поколінні популяції. Серія 

лабораторних експериментів показав, що при щільності у співвідношенні 8 пар 

самиць та самців їздця давала більше нащадків (188 дорослих особин) із 50-ти 

гусениць дорослих віків південної комірної вогнівки ніж щільність однієї та двох 

пар габробракона. У експериментах, в яких оцінювалось вплив розміру 

контейнеру, встановлено, що оптимальний розмір садків для 20-ти імаго складав 

236,9 мл. На показник співвідношення статей в ектопаразита у всіх дослідах 

істотного впливу не спостерігалось, він відмічався з переважанням самиць [48].  

Вченими Станції сільськогосподарських досліджень, (Джорджія, США, 

2018 р.), вивчалася репродуктивна функція паразита. Лабораторні експерименти 

проводились для оцінки розведення габробракона на діапаузуючих та 

недіапаузуючих гусениць південної комірної вогнівки (P. Interpunctella). 

Виявлено, що 100 % загибель комахи-господаря спостерігалась у діапаузуючих 

гусеницях, натомість у недіапаузуючих гусениць відсоток загибелі постійно 

зменшувався зі збільшенням щільності фітофага. Кількість яєць, відкладених 

самицями ектопаразита, котрим кожного дня експонували діапаузуючі гусениці, 

була значно вища, ніж у паразитів, котрим давали недіапаузуючі гусениці. 

Термін діапаузування гусениць тривав до 5 діб. Результат цього досліду показує, 

що діапаузуючі гусениці P. interpunctella оптимальні для масового вирощування 

габробракона [49]. 
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Відомо, що H. hebetor властивий широкий діапазон комах-господарів. 

Тому, для вирощування фізіологічноповноцінної популяції, в Ірані (2015 р.) 

проведені дослідження, які зосереджувались на вивчені адаптаційних 

властивостей їздця до певного виду живителя. Встановлено, що зміна господаря 

може вплинути на фізіологічні процеси ентомофага. Вчені визначили, що 

ферментативна адаптація габробракона повинна проводитись у 2 – 3-х пасажах 

на одному господарі [22]. 

Одним із важливих параметрів масового розведення ектопаразита є 

оптимальний гідротермічний режим. Колективом вчених з Данії та Ірану (2017 

р.) проведені дослідження щодо впливу контрастних температур (+15 0С, +20 0С, 

+25 0С, +30 0С та +35 0С) на біологію габробракона при паразитуванні млинової 

вогнівки. Встановлено, що оптимальний температурний інтервал для місцевих 

популяцій ектопаразита H. hebetor становив між +25 0С і +30 0С [24]. 

У Китаї проведені дослідження щодо холодостійкості ектопаразита при 

різних фотоперіодах [50]. Встановлено, що у самиць, яких розводили при 10-

часовому фотоперіоді та при температурі повітря +20 – 17,5 0С відбувається 

репродуктивна діапауза. Крім того, при підвищені цих параметрів (t +25 – 27 0C, 

фотоперіод 16 годин) яйцекладка у самиць паразита відновлюється. 

Дещо інша ситуація в Україні стосовно розведення та використання 

габробракона. Нині в країні існують тільки фрагментарні дослідження 

лабораторних популяцій їздця. Безпосередньо показана перспективність 

масового розведення та використання ектопаразита. Проте, не дивлячись на 

очевидне практичне значення технологія масового розведення не має детального 

теоретичного підґрунтя. 

Тому, цілком очевидно, що усі наукові елементи її запозичені й спрямовані 

на реалізації простих технологічних прийомів, зокрема, маніпуляцією 

температури, вологості та рідко фотоперіоду. Ніяким чином експериментально 

не досліджена репродуктивна стратегія самиць (функція гонад). Зовсім відсутні 

роботи, що характеризують таку важливу категорію, як мотиваційна активність 

самиць. Не досліджені важливі проблеми, що пов’язані з обґрунтуванням 
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визначальних параметрів діапаузи лабораторних культур ектопаразита. 

Спрощено трактується трофічна функція самиць H. hebetor. Жодна публікація 

навіть поверхнево не акцентує на спеціалізації та характеру синовігенної 

стратегії самиць. 

Аналіз першоджерел фахових публікацій та масиву патентів за останніх 10 

років дозволив критично оцінити цю проблему [59 – 67]. Найбільший вклад 

досліджень щодо оптимізації технологічних параметрів масового розведення 

ектопаразита належить доктору сільськогосподарських наук Дрозді В. Ф. та його 

учням. Основну увагу у дослідженнях лабораторних культур габробракона 

Дрозда В.Ф. приділяв репродуктивній стратегії ектопаразита. Ним встановлено 

вплив специфічної дієти на формування статевої продукції у самиць 

ектопаразита [61, 63].  

Під керівництвом Дрозда В. Ф. проведено ряд наукових державних 

тематик, щодо використання лабораторних популяцій їздця в інтегрованих 

технологіях захисту сільськогосподарських культур. Зокрема, колектив авторів, 

за безпосередньої участі Статкевич О. І., розробив інтегровану систему захисту 

ягідних культур та технологію біозахисту зерна та зернопродуктів від 

домінуючих видів фітотофагів в системі органічного виробництва. Лабораторну 

культуру габробракона учений запропонував використовувати у захисті від 

лускокрилих шкідників овочевих культур, плодових садів, а також лісопаркових 

та паркових насаджень [20, 30, 31, 59, 60, 62, 63, 68, 69]. 

Нещодавно, за фінансуванням Міністерства освіти та науки, ученими 

Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК, НУБіП України, 

розроблено спеціальні конструкції у вигляді функціональних модулів для 

розселення популяцій габробракона у склади та зерносховища. Лабораторними 

дослідженнями підтверджено відсутність будь-якого негативного впливу 

спеціальних конструкцій на лабораторні культури паразита при транспортуванні 

та розселені [20]. 

Колективом авторів Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» 

НААН розроблено комплект обладнання для масового розмноження 
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габробракона. На основі вимог створені та виготовлені експериментальні зразки 

обладнання. Проведені дослідження та визначена продуктивність конструкцій. 

Проте, широкого застосування спеціальна техніка не набула [64,65, 67, 70].  

Учені Інституту «Біотехніка» також вивчали вплив кормового субстрату на 

біологічні показники гусениць млинової вогнівки. Встановлено, що на 

покращення біологічних критеріїв фітофага впливають вітамінізовані штучні 

поживні субстрати (аскорбінова кислота та вітамін В12) [65].  

Водночас є усі підстави констатувати, що переважна більшість 

технологічних рішень, містить недосконалі, або навіть примітивні елементи. 

Вони архаїчні, громіздкі та мало ефективні. Це свідчить про відсутність знань та 

інформації що стосується біології, фізіології, етології виду, рухової активності та 

пошукової здатності жертви. Визначення параметрів синоптичного характеру. 

Досить спрощена інформація, що стосується такої важливої функції, як 

репродуктивна стратегія самиць ектопаразита. Суттєвих досліджень та 

доповнень потребує сфера, що відноситься до дієти для імаго. Це визначальні 

складові мотиваційної активності самиць. Очевидно, що ці та інші проблеми 

можна вирішити на основі новітньої наукової інформації, технічного та 

інструментального забезпечення [38].  

Сьогодні в Україні функціонує лише одна біолабораторія, де масово 

вирощують ектопаразита габробракана (Черкаська обл., Кам’янський р-н, 

м. Кам’янка, ПП «Агрономіка»). Щороку, потреба у використанні паразита 

збільшується та набирає швидкий темп.  

Отже, основні фактори, що стримують масове освоєння технології 

розведення лабораторних культур габробракона в Україні є вкрай обмеженим 

фінансування таких програм. Необхідно проводити також ряд фундаментальних 

досліджень, що пов’язанні з вивчення життєвої стратегії паразита, а також ряду 

практичних розробок, що стосуються підбору комах-господарів габробракона.  
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1.2. Ареал поширення, систематика, морфологія та природні господарі 

ектопраразита габробракона 

Родина Braconidae – одна із найбільш чисельних груп паразитичних 

перетинчастокрилих комах. Саме вони мають суттєве значення, як фактор 

зниження чисельності багатьох небезпечних фітофагів в агроценозах та 

зерносховищах. Господарське їх значення підсилюється і тим, що більшість 

їздців являються первинними паразитами, тобто у них практично відсутній 

феномен гіперпаразитизму [71]. 

У джерелах відмічають високу ефективну роль різних видів Braconidae в 

динаміці шкідливих фітофагів. Зустрічаються вони сумісно з представниками 

інших родин паразитичних комах і в деяких випадках визначають головну роль. 

Так, виражене господарське значення має ектопаразит гусениць лускокрилих 

фітофагів габробракон (H. Hebetor Say.) [20, 72 – 73]. Систематика виду:  

Клас Insecta Linnaeus, 1758 

        Ряд Hymenoptera Linnaeus, 1758 

           Підряд Apocrita Gerstaecker, 1867 

              Надродина Ichneumonidea Latreille, 1802 

                 Родина Braconidae Latreille, 1829 

                   Підродина Braconinae Nees, 1811 

                        Рід Habrobracon Ashmead, 1895 

                             Вид Habrobracon hebetor (Say, 1836) [71] 

 Ектопаразит H. hebetor описаний Say в 1838 р., у джерелах зустрічався як 

Bracon та Microbraco. Цикл робіт Богачевої О.В. (1951 р.), Тобіаса В.І. (1958, 

1959, 1965 рр.) та ін. авторів трактували габробракона таким чином: 

H. brevicornis Wasm., H. veralis Szepl., H. simonovi Kok., H. kitcheneri D., 

H. turkeatanicus Tel., H. juglandis Ashm., H. plontnicovi Bog., H. flavus Tel. Вид 

здавна пов'язаний зі шкідниками зернових запасів. Зокрема, їздця вперше 

знайдено при розкопках єгипетських гробниць, котрі відносились до 2999 – 1399 

рр. до н.е. (P.R. Chadick, LeekF., 1972). Також H. hebetor зустрічається в природі 
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і знайдений на паралізованих гусеницях млинової вогнівки (культура пшениця) 

у Італії та виявлений у складах інжиру в Каліфорнії та Греції [72 – 73]. 

Морфологічні особливості габробракона різняться в залежності від широт 

розповсюдження виду. Тобто певні ознаки ектопаразита: розмір, забарвлення та 

ін., залежать від умов навколишнього природного середовища. При цьому, 

основні ознаки, які притаманні ектопаразиту описав Теленга Н. А. у свої роботах 

[71]. Зокрема, забарвлення тіла дорослої особини коливається від кроваво-

жовтого до майже чорного. Лінійні розміри імаго самиці 2 – 3 мм, розмах крил 4 

– 5 мм та мають димчасте забарвлення. Голова імаго поперечна, вкінці 

спостерігається звуження та заокруглення. Забарвлення голови та три пари ніг 

залежить від сезону, а саме весною коричневі, восени – темно-коричневі. 

Вусикам імаго притаманний статевий диморфізм. У самиці вони товсті 

представлені 16–17-члениками, які чітко видні, квадратної форми, мають темно-

коричневе забарвлення та покриті рудуватими ворсинками. Вусики самців 

складаються із 23 – 26-члеників їх лінійні розміри менші від самиць, не 

враховуючи довжини яйцеклада (рис.1.2.1). Поверхня грудної частини та 

черевця гладенька та парапсиди неясні. Черевце дорослої особини має 

видовжену-овальну форму, яке складається із 6-члеників, забарвлення по боках 

брудно-жовте, зверху темно-коричневе. У самиць на кінці черевця в середині 

спеціального відростка розміщений рудувато-коричневий яйцеклад довжиною 

0,9 – 1,0 мм [20, 71]. 

Забарвлення щойно відкладених яєць варіює молочно-білого до блідо-

жовтого кольору. Лінійні розміри яйця коливаються від 0,45 до 0,52 мм, ширина 

близько 0,13 мм. Форма яєць циліндрична, у верхній частині більш вузькі, 

зазвичай злегка увігнуті (рис.1.2.1) [20, 71].  

Личинка першого та другого віків характеризується вираженою руховою 

активністю, має біле забарвлення. Проте, в міру їх розвитку колір змінюється, 

личинки третього віку набувають від брудно-білого, блискуче-зеленого до 

блискуче-рожевого забарвлення, що більшою мірою залежить від трофічних 

зв’язків, тобто кольору гусениць господаря. Тіло сегментоване, складається з 13 
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відділів, не рахуючи голови, ноги відсутні. Основною відмінністю личинок 

першого та другого віків від третього є білі та нечіткі плями на спинній частині 

тіла. Форма дещо відрізняється від личинок першого та другого віку. Зокрема, 

після завершення живлення вона стає напівкругла. Лінійні розміри дорослої 

личинки ектопаразита коливаються в межах 3 – 4 мм. На ній добре помітні пара 

коротких вусиків. Забарвлення голови з вираженим брудно-жовтим кольором. 

Будова ротового апарату представлена добре розвинутими щелепами серпастої 

форми [20, 75, 76]. 

Лялечка вільна, яка знаходиться в середині видовженого білого кокона з 

лінійними розмірами 4 мм, довжиною 2,5 – 3 мм, шириною 1,6 мм. Забарвлення 

коливається від білого до кремового кольору. Пігментація ембріона починається 

з очей, потім переходить до вусиків, ніг і, на кінець набуває рудувато-

коричневого кольору [20,77 ].  

 

Рис. 1.2.1. Розвиток габробракона (H. hebetor Say.) (Оригінальні фото, 

УЛЯБ АПК, Статкевич О.І.) [123] 

Популяції габробракона розповсюдженні у всіх стаціях природи: в Індії, 

Пакистані, Південній Африці, Єгипті, США, Канаді, в країнах Західної Європи, 

Середній Азії, Росії, Криму, Закавказзі, на Кавказі, Україні та Молдові [20, 77].  

В агроценозах габробракон зустрічається в залежності від ступеня 

привабливості рослин, щільності заселення комахами-живителями, погодних 

умов, строків цвітіння рослин, структури посівних площ та ін. Вирішальна роль 

у формуванні рівня накопичення агроценозів природними популяціями 

ектопаразита належать пестицидам. Так, за спостереженням Коваленковим В. Г. 

(1995 р.) [76], габробракона в основному мігрує у квітучу цибулю, кукурудзу, 

шовковицю, виноград, яблуню, томати, бавовник, люцерну та ін. Проте, 

дослідження Боголюбової А. С. (1974 р.) показали [77], що популяція 
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габробракона зосереджувалась у насадженнях сливи, у посівах конюшини, 

моркви та кропу.  

Літературні джерела свідчать [20, 71, 75 – 77], що природні господарі 

габробракона нараховують понад 60 видів фітофагів. Всі вони належать до ряду 

Lepidoptera і поділяються на дві групи: гусениці – фітофаги запасів зерна та 

зернопродуктів; гусениці – фітофаги польових та багаторічних агроценозів. 

Зокрема, листогризучі та підгризаючі совки – бавовникова 

(Helicoverpa armigera Hbn.), люцернова (Discestra trifolii Hufn.), карадрина 

(Spodopter aexigua Hbn.), совка-гамма (Autographa gamma L.), городня (Mamestra 

oleracea L.); вогнівки – млинова (Ephestia kuhniella Zell.), південна комірна 

(Plodia interpunctella Hb.), велика воскова (Galleria mellonella L.), кукурудзяний 

стебловий (Pyrausta nubilalis Hb.) та лучний метелики (Margaritia sticticalis L.), 

переважну більшість листокруток, у тому числі й плодожерки – яблунева 

(Laspeyresia pomonella L.), грушева (Laspeyresia pyrivora L.), сливова 

(Grapholitha funebrana L.) та східна (Grapholitha molesta Busck), молі – стеблова 

бавовникова (Platuedra vilella Zell.) та мальвова (Pectinophora malvella Hbn.) [78].  

1.3. Особливості біології, екології та фенології популяцій габробракона 

Значний внесок у дослідження щодо біології, екології природних 

популяцій ектопаразита зробили такими вчені: Скоблом І. С. (1940 р.), 

Коробіциним В. Г. (1944 р.), Ісмаїловим М. Г. (1949 р.), Тобіасом В. І. (1961 р.), 

Алієвим С. В. та Кулієвою А. М. (1965 р.), Джафаровим Ш. М. (1965 р.), 

Курбановим Г. Г. та Кулієвою К. А. (1961), Мустафаєвою Т. М. (1976 р), 

Чумаковою Б. М. (1975 р.) та ін. Ними опубліковано цикл статей, монографій, 

довідників та дисертацій [78 – 88].  

Відомості про сезонний розвиток ектопаразита незначний та 

суперечливий. Так, дослідження Скобло І. С. (1940) показали, що при розвитку 

личинок та лялечок габробракона за температури повітря +13 – 17 0С 

відродженні самиці знаходяться у стані імагінальної діапаузи [89]. Проте, згідно 

одних авторів, паразит зимує в фазі лялечки, згідно інших – в імагінальній. [76, 

90]. 
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Перші особини, котрі перезимували з’являються в природі починаючи з 

квітня при досягненні середньодобової температури повітря +17 – 20 0 С і живуть 

до 1,5 – 2 місяця, харчуючись нектаром різних рослин, на узбіччю бавовникових 

полів, овоче-баштанових і люцернових плантаціях. Максимальна активність 

габробракона спостерігається при температурі повітря +25 – 30 0 С у сонячні 

безвітряні дні [89, 91].  

Дослідження щодо екології габробракона [78 – 87] засвідчують різну 

градацію. Проведена низка лабораторних випробовувань популяцій 

ектопаразита з різних екосистем Росії, Узбекистану та Азербайджану. Зокрема, 

період розвитку генерацій їздця при різних температурах (від +23 до +30 0С), 

вплив температури та відносної вологості повітря на тривалість життя самиць, 

вплив відносної вологості на життєздатність німф та лялечок. А також, 

переконливо показана можливість розвитку популяції H. hebetor Say. з 

Азербайджану в широкому діапазоні температур (+12 – 40 0С). Встановлено, що 

оптимальна для розвитку габробракона температура коливається в межах +27 – 

32 0С, вологість повітря 75 – 80 %. При цьому, за дослідженнями 

Мерзалієвої Х. Р., повний цикл розвитку їздця закінчується за 8 – 12 діб. 

Тривалість життя ектопаразита в літній період без живлення 2 – 4 доби, при 

живлені гемолімфою – 13 – 15, вуглеводами та гемолімфою 23 – 30 діб [75, 92 – 

94]. 

Габробракону притаманний арренотокічний партеногенез, тобто із 

запліднених яєць розвиваються самиці та самці, а з незапліднених тільки самці. 

Самці ектопаразита полігамні, самиці – моногамні [95, 96]. При пошуку комахи-

господаря імаго ектопаразиту орієнтуються на запах. При цьому, їх спочатку 

приманюють кормові рослини господаря, а потім гусениці та їх екскременти. У 

приваблені популяцій габробракона головну роль відіграє в поєднанні декількох 

нектароносних рослин та комах-господарів [98].  

Статева система їздця функціонує у синовігенному режимі. Це означає, що 

частина яєць у них достигає зрілості на фазі лялечки, а частина у фазі імаго. 

Відтак, самиці мають тільки незначну частину яєць у сформованому стані. Для 



48 

здійснення вітелогенезу і для поступової реалізації статевої продукції потрібен 

тривалий термін життя імаго. Цей процес забезпечується живленням самиць 

нектаром. Для повноцінного раціону ектопаразиту необхідно також споживати 

гемолімфу гусениць живителя [96, 98]. 

Як свідчать літературні дані плодючість в середньому складає 25 – 800 яєць 

на самицю[99]. На репродуктивний процес імаго ектопаразита впливає низка 

факторів. Наприклад, при температурі +28 – 30 0С в середньому за добу 

габробракон відкладає від 10 до 30 яєць на самицю, при t +32 – 35 0С – 60, при t 

+18 0С яйцекладка припиняється. За всю свою життєздатність самиця паралізує 

100 – 150 гусениці млинової та південної комірної вогнівок [75]. 

Дослідження фактичної плодючості самиць ектопаразита в залежності від 

сезону показало теж суттєву відмінність. Так, максимальна реалізація 

репродуктивної функції (95 – 200 яєць на самицю) спостерігається в липні – 

серпні при середньодобової температури повітря +28,6 – 29,0 0С, найменша (8 – 

18 яєць на самицю) – весною та осінню при середньодобової температури повітря 

+17 – 15 0С. [77].  

Також, важливо зазначити, що статева функція самиць габробракона 

знижується зі збільшенням віку. Найбільша плодючість їздця відмічена в перші 

6 днів життя імаго, зокрема, одна самиця при оптимальному гідротермічному 

режимі розведення залишає 25,4 нащадків. В період 9 – 12 діб плодючість 

знижується до 7 нащадків, на 12 – 15 добу самиця паралізує тільки 13,5 %, майже 

не залишаючи нащадків. У подальшому, життєздатні самиці втрачають 

репродуктивну властивість [76, 90]. 

При наявності комах-господарів в природі габробракон має 12 – 16 

поколінь. Визначальною особливістю ектопаразита є те, що гусениці 

лускокрилих фітофагів заражають починаючи з другого віку. За дослідженнями 

Мірзалієвої Х. Р. [75], на одній гусениці бавовникової совки можуть повноцінно 

розвиватись до 60 екз. личинок, на гусениці кукурудзяного метелика – 40 – 60, 

південній комірній вогнівці та млиновій вогнівок – 3 – 8, великій восковій молі 

– 20 – 60 екз.  
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Тривалість розвитку преімагінальних фаз ектопаразита також залежить від 

гідротермічних чинників. В середньому онтогенез їздця від яйця до імаго 

коливається в межах від 10 до 25 діб [77]. При цьому, ембріональний ріст при 

температурі +27 – 30 0 С триває 1 – 1,5 діб, при t +30 – 35 0С – від 15 до 24 годин. 

Личинки живляться на гусеницях від 3 до 5 діб, потім на субстраті плетуть 

видовжений білий кокон, в середині якого і заляльковуються. Через 4 – 6 діб із 

лялечки вилітає доросла особина [76, 90].  

Крім цього, при оптимальних гідротермічних умовах виліт імаго 

відбувається одночасно, протягом 2 – 4 діб. Натомість при температурі нижче 

+20 0С виліт їздця розтягується, при цьому, загибель популяцій ектопаразита на 

фазі лялечки збільшується від 10 до 35%. Спостереження Мустафаєвої Т. М. 

встановили, що велика чутливість паразита в фазі лялечки до температури та 

відносної вологості повітря. А саме, високі температури більше +35 0С в поєднані 

з низькою вологістю 30 % викликають всихання лялечок [79]. 

Дорослі особини H. hebetor здатні вступати в діапаузу, яка спричинена 

тривалістю фотоперіоду. Зокрема, при впливі режиму освітлення 10L: 14D та 

температурі повітря +17,5 або +20 0C спостерігається припинення яйцекладки 

самиць паразита [100]. Діапаузуючі дорослі особини, менш сприйнятливі до 

низьких температур і можуть виживати при -5 0C до 7 діб [101]. На стадії яйця і 

лялечки H. hebetor спостерігаються точки переохолодження нижче -25 0C, але з 

жодної лялечки не відродилось імаго до 12 діб при -5 0C [101]. 

Співвідношення статей відроджених імаго ектопаразита в природних 

умовах складає близько 1:1 [75], але він протягом сезону дещо змінюється. 

Наприклад, влітку статевий індекс становить 1:1,5 та 1:1,7 (липень – серпень) з 

переважанням самиць, весною – 1:1,2 з переважанням самців [99]. 

Після відродження дорослих особин їздці одразу приступають до 

парування. Процес копуляції характеризується багатократністю і триває по 

декілька секунд. Спостереженнями встановлено, що у більшості випадків самиці 

уникають спаровування з самцями одного покоління, крім того, щойно 

відроджене імаго має здатність розпізнавати своє покоління [95, 103]. 
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Тривалість життя імаго габробракона повною мірою залежать від 

температури повітря та додаткового живлення. Досліджено, що при додатковому 

живленні у вигляді 20%-вого цукрового розчину та температурі +12 – 16 0С 

життєздатність самиць спостерігалось більше 2-х місяців, при t +18 – 22 0С – 25 

– 30 діб, при t +22 – 32 0С – 10 – 15 діб. Без вуглеводневої дієти у цих градаціях 

температури повітря тривалість життя самиць становила 1 – 3 діб, самців – 3 – 

15 діб [77]. В природі ж популяція ектопаразита дефіциту вуглеводнево-білкових 

компонентів поповнює внаслідок живлення нектаром та пилком квітучої 

рослинності, а також гемолімфою комах-господарів.  

Популяції габробракона належать до групи ектопаразитів. А це означає, що 

ентомофаг живиться та розвивається на поверхні тіла господаря. Тому, однією із 

визначальних особливостей виду є те, що у їздця є отруйні залози, котрі 

виділяють інсектицидний токсин для паралізації жертви [92]. Отруйні залози 

ентомофага складаються з одного шару восьми подовжених клітин, які пов’язані 

з яйцекладом [104]. У H. hebetor секрет отруйних залоз містить п’ять 

поліпептидів (Brh-I, II, III, IV і V), з молекулярною масою близько 70 кДа [92].  

Процес паралізації проходить за допомогою яйцекладу, який 

розташований у кінці черевця. При виявленні гусениць лускокрилих фітофагів 

дорослі самиці спочатку вводять токсин, проколюючи верхній покрив гусениці 

(кутикулу), вводячи в неї інсектицидний токсин [100]. Під дією отрути гусениця 

стає нерухомою, тобто блокується нервово-м’язова система фітофага [100, 105 – 

107]. Крім того, токсин ектопаразита також впливає на інші фізіологічні процеси 

гусениць, зокрема, зниження утворення активних форм кисню, пригнічення 

фенолоксидазної активності в гемолімфі фітофага та послаблення інкапсуляції 

гемоцитів [98, 100]. Зрештою, ентомофаг на паралізоване тіло гусениці відкладає 

свої яйця, створюючи сприятливі умови для подальшого розвитку потомства 

[100].  

Личинки ентомофага розвиваються та живиться на кутикулі гусениці до 

моменту заляльковування [98, 100]. Встановлено, що при дефіциту поживних 

речовин личинки можуть мігрувати на іншу паралізовану гусеницю фітофага. 
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Дослідження свідчать, що живлення гемолімфою паралізованих гусениць 

спостерігається тільки у самиць під час яйцекладки. Серія лабораторних 

експериментів встановила, що самиці можуть живитись штучними раціонами, до 

складу яких входить розчин меду [100, 108]. 

Моніторинг за розвитком природних популяцій габробракона впродовж 

сезону свідчить, що ектопаразит володіє швидким темпом розвитку, ніж комаха-

господар. Наприклад, на бавовниковій совці паразит розвивається тільки на 

гусеницях старших віків. Це дає змогу їздцям за період розвитку одного 

покоління фітофага розвиватись у 2-х і більше генераціях[77]. 

1.4.Основні принципи та підходи масового розведення ектопаразита 

габробракона 

Існуючі на сьогодні в Україні та за її межами методи розведення 

ектопаразита габробракона основані на застосуванні ручної праці без ніякої 

механізації, що є однією з головних причин, які гальмують розширення обсяги 

застосування ектопаразита. Враховуючи це, починаючи з 1980 р. була розпочата 

робота по створенні обладнання для розмноження в лабораторних умовах їздця. 

За підтримки державного фінансування проведено ряд програм та проектів, які 

частково розв’язували цю проблему [15, 25, 48, 62, 64, 65, 67, 83, 85, 242 – 247]. 

У сучасних біолабораторіях масове розмноження габробракона 

здійснюється на обладнанні механізованої лінії. Однак, пристрої в кожному 

регіоні дещо відрізняється. Наприклад, у Казахстані та Узбекистані 

використовують шафу для розведення гусениць великої воскової вогнівки, 

дільник гусениць в залежності по віку, бокс для виведення метеликів комахи-

господаря, бокс для розведення габробракона, пристрій для підгодівлі 

ектопаразита [109]. 

Натомість в Україні (Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка») 

колективом авторів розробили свій комплект модульного обладнання. Зокрема, 

кормоподрібнювач для підготовки та виготовлення живильних середовищ, 

кювет для вирощування комах-господарів, стелаж та кювет для брикетування, 

пристрій для збирання метеликів комах-господарів, садок для габробракона і 
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кома-господарів, піддони для яєць живителя, побутова центрифуга, марміт, бокс 

для збирання імаго ектопаразита, чохол для брикету [70, 244].  

Процес масового розведення габробракона поділяється на декілька 

етапів: розведення господаря, розведення ектопаразита та зберігання 

біоматеріалу [75]. Українськими дослідниками розроблено схему вирощування 

ентомофага, яка відображає послідовність усіх та взаємозв’язок окремих 

операцій процесу (рис. 1.4.1) [70, 244].  

Відомо, що ектопаразита можна розводити на багатьох природних 

господарях. Однак в процесі накопиченню досвіду найбільш зручними визнані 

три види: млинова (E. kuеhniella Zell.), південна комірна (P. interpunctella Hubn.) 

вогнівки – широко розповсюджені фітофаги на млинових комбінатах, складах 

зерна та зернопродуктів і велика воскова вогнівка (Galleria mellonella L.) – 

шкідник бджільництва. При цьому, південну комірну вогнівку на Україні у 

виробництві застосовують нечасто [25, 48, 70, 75, 76, 109].  

Крім того, біологічні показники ектопаразита (плодючість, життєздатність, 

тривалість життя та ін.), вирощеного на гусеницях різних видів комах-господаря 

мають відмінності. Так, розведення на великій восковій вогнівці показники вищі, 

ніж на гусеницях млинової вогнівки: тривалість життя відповідно 12,1 та 10,2 

доби, життєздатність – 95,8 та 92,1 %, плодючість – 117,1 та 70,2 яєць на самицю 

[75]. 

Водночас підрахунок вартості затратних компонентів субстрату для 

вирощування живителів стає ясно, що розведення габробракона на млиновій 

вогнівці значно дешевше. Тому, перед біолабораторіями є вибір на якому 

господарі краще вирощувати їздця. Однак, вважається раціональним отримання 

2/3 габробракона на млиновій і 1/3 – на великій восковій вогнівок. Змішування 

обох партій дозволить підтримувати у них високі якісні показники при тривалій 

доместикації ектопаразита [83, 110].  
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Рис. 1.4.1. Біологічна схема вирощування ектопаразита 

 габробракона (Інститут «Біотехніка», НААН України, 2013 р.) 

 

Пшеничні висівки та борошняні змітки, рекомендовані для вирощування 

гусениць млинової вогнівки [25]. Для підвищення продуктивності та 

підтримання фізіологічно повноцінного стану біоматеріалу використовують 

різноманітні добавки. В якості біодобавок застосовують кислоти: нікотинову, 

фолієву та аскорбінову, а також вітаміни – Е, В1, В12, та гліцерин [70]. 
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Відомо, що велика воскова вогнівка розводиться у багатьох лабораторіях 

різних країн з метою біохімічних досліджень, як тест-об’єкт для оцінки 

бактеріальних препаратів, накопичення віруса ядерного поліедроза яблуневої 

плодожерки, в якості комахи-господаря при розведенні ентомопатогенних 

нематод, лабораторного господаря трихограми, габробракона, мухи-тахіни та ін. 

Відповідно запропоновані різні види штучних поживних середовищ, однак 

найбільше застосовують середовище при розведені великої воскової вогнівки  

Х.Р. Мірзалієвої (1985 р.). До складу такого середовища входить: кукурудзяне та 

пшеничне борошно, цукор, маргарин, молоко, дріжджі, сухофрукти, а також 

мерва (відходи бджільництва) [76]. 

Етап розведення габробракона може здійснюватися у різні способи, в 

залежності від використання виду комахи-господаря. Зокрема, якщо їздця 

розмножують на великій восковій вогнівці технологія супроводжується у 

скляних банках, якщо на млиновій вогнівці – у касетах чи брикетах [62,67, 70, 

75, 76, 83, 85]. 

Розведення габробракона в банках здійснюють в Росії, Казахстані та 

Узбекистані [25, 75, 76, 109]. Зокрема, для масового вирощування паразита у 

якості живителя використовують велику воскову вогнівку. Весь процес 

прохолодить за оптимальних гідротермічних умов: температура +25 – 30 0С, 

вологість 75 – 85 %. При цьому, біоматеріал знаходиться у скляних банках 

об’ємом 3 л.  

За допомогою ексгаустера у скляну тару експонують 50 самців та 50 

самиць. Попередньо зібраних гусениць вогнівки поміщають у гофрований папір 

для залялькування. Через 3 – 7 годин, коли гусениці сплетуть у щілинах гофри 

злегка прозорі кокони, папір експонують в банку з паразитом. Потім, в міру 

відродження дорослих особин габробракона, кожні два дні (3 рази) папір 

переносять в інші скляні банки, а паразита транспортують на поле, частину 

використовують на виробництво наступної партії [75]. 

Розведення габробракона в брикетах. Cпосіб вирощування ентомофага 

належить Інженерно-технологічному інституту «Біотехніка» НААН [65, 67, 70, 
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111, 112]. Така технологія розведення здійснюється за допомогою живителя 

млинової вогнівки. Фітофага попередньо вирощують у спеціальних кюветах з 

поживним середовищем. Для брикетування заздалегідь заготовлюють солому, 

зокрема, її зволожують, після чого до неї додають клейкий розчин та все 

ретельно перемішують. Водночас центрифугою солому віджимають і 

розкладають на спеціальний стелаж, де формується прямокутний брикет масою 

приблизно 300 г. 

Заселення брикету гусеницями млинової вогнівки здійснюють за 

допомогою спеціального пристрою – марміту. На нього розташовують кювети з 

гусеницями та на поверхню експонують солом’яні брикети. Рівномірний 

розподіл температури (+32 0С± 30С) через марміт провокує міграцію гусениць 

млинової вогнівки до спресованої соломи. Для визначення кількості фітофага в 

брикеті проводять контрольне зважування біоматеріалу. Надалі спресовану 

солому поміщають у спеціальний бокс з відповідною кількістю ектопаразита у 

співвідношенні 1:1 для зараження гусениць. Через 3 – 4 доби після паралізації 

живителя брикети утримують за оптимального гідротермічного режиму до 

повного заляльковування личинок ектопаразиту. Для транспортування 

спресовану солому з лялечками габробракона фасують у спеціальний чохол із 

ситотканини. Надалі паразита колонізують в агроценози.  

Важливим етапом в технології є зберігання біоматеріалу. До цього процесу 

зазвичай приступають в кінці жовтня. В лабораторних умовах відбирають 50 – 

60 тис. особин паразиту у спеціальні садки. Протягом 5 – 7 діб поступово 

знижують температуру повітря з +26 0С до +15 0С. Під час цього процесу 

лабораторній популяції згодовують вуглеводневу дієту. Потім ектопаразита 

експонують у скляні банки з дерев’яною тирсою.  

При зберіганні габробракона необхідно слідкувати за температурою і 

вологістю повітря в інсектарію. Через кожні 25 – 30 діб верхній шар тирси 

зволожують для підтримки відносної вологості повітря. На випадок загибелі 

діапаузуючої популяції габробракона в лабораторних умовах кожного дня 

розмножують його у 100 – 300 пробірках в якості резервного фонду. 
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У роки з теплою зимою скляні банки кожні 15 діб заносять до лабораторії 

та згодовують вуглеводневу дієту протягом 3-х діб, після чого знову експонують 

в умови діапаузування. Весною, в першій декаді березня, біоматеріал, що зимує 

виймають у оптимальний режим для розвитку їздця і починають згодовувати 

вуглеводневу дієту, а з другої – третьої декади березня починають масове 

розведення ектопаразита [64, 65, 70, 75, 76]. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що основною особливістю 

розведення ектопаразита в лабораторних умовах є доместикація ентомофага, 

створення стабільних гідротермічних параметрів, підбір оптимального 

фотоперіоду та вибір раціонального живителя. Кожен чинник перерахований 

вище, впливає на онтогенез популяцій габробракона.  

1.5. Особливості біології, шкідливості та заходи контролю чисельності 

основних видів совок в промислових насадженнях томатів 

Втрати врожаю сільськогосподарських культур від шкідливих комах 

досягають у всіх регіонах України значних розмірів. Серед великого комплексу 

комах-фітофагів важливе місце займають совки (Noctuidae). Їх гусениці 

пошкоджують: коріння, стебла, листя, суцвіття і плоди культурних рослин. 

Особливо велика шкідливість совок спостерігається при їх масовому 

розмноженню, які нині відбуваються регулярно. 

Сприятливі погодні умови, збільшення площ, виведених з обороту земель, 

спрощена технологія вирощування овочевих культур, зокрема, систем 

підготовки ґрунту та догляду за культурами, значна засміченість видами рослин, 

на яких відбувається первинне накопичення совок та ін. [145, 149] сприяли 

наростання їх популяцій в останні роки. Такий стан агроценозів негативно 

позначається на врожай овочевих культур і його якості. Біологічні особливості 

цієї групи шкідників (поліфагія, нічний спосіб життя імаго, прихований розвиток 

гусениць) створюють реальну загрозу агроценозам насаджень томатів. 

Трофічно пов'язані з насадженнями томатів капустяна 

(Mamestra brassicae L.), бавовникова (Helicoverpa armigera Hb.), помідорна 

(карадрина) (Spodoptera exigua Hb.), конюшинова (Discestra trifolii Hfn.), гамма 
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(Autographa gamma L.), городня (Laсonobia oleracea L.) та люцернова 

(Heliothis viriplaca Hfn.) совки [77, 143, 221]. На овочевих культурах вони 

розвиваються в одному-трьох поколіннях. Зимують в стадії гусениці, лялечки, 

гусениці в оболонках яєць або яйця і навіть імаго (совка-гамма) (табл. 1.5.1). 

Види совок, які зимують на стадіях лялечки або гусениць старших вікових 

груп, концентруються переважно в місцях, де відбувається розвиток, а зимуючі 

на стадії гусениць в оболонці яєць – переважно на злакових бур'янах і культурних 

злакових травах. Гусениці молодших віків навесні харчуються цими травами й 

тільки в старшому віці пошкоджують культурні рослини. Характерним в біології 

совки карадрина та інших видів є здатність їх імаго мігрувати на значні відстані 

в пошуках оптимальних умов [144, 149, 222 – 225]. 

Зональна поширеність совок, їх плодючість, характерні особливості 

відкладання яєць, кількість генерацій, особливості живлення гусениць, 

орієнтовні строки розвитку та зимуючу стадію найпоширеніших видів, які 

трофічно пов’язані з насадженнями томатів наведено в таблиці 1.5.1. [149]. 

Сучасні технології захисту овочевих культур колективних фермерських 

господарств ґрунтуються на досить інтенсивних прийомах з використанням 

різноманітних синтетичних і гормональних препаратів. Серед цього арсеналу 

виділяється група хімічних пестицидів, спрямованих на зниження чисельності 

видового складу і шкодочинності комплексу фітофагів – комах і кліщів, 

збудників хвороб і бур'янів. Тільки в Україні їх налічується понад двадцять 

найменувань з найрізноманітнішою характеристикою їх токсичності щодо 

корисних членистоногих, теплокровних і до людини. Їх інтенсивне використання 

пов'язане із забрудненням різноманітними метаболітами не тільки ґрунту, але і 

врожаю [142, 148, 206, 207, 208]. 
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Таблиця 1.5.1 

Біологічні особливості найпоширеніших совок пов'язаних з насадженнями 

томатів [149]  

Вид совки 
Пошире-

ність, зона 

Зиму-

юча 

стадія 

Плодючість, 

яєць/самицю, 

тип кладки, 

місце відкла-

дання яєць 

Кіль-

кість 

гене-

рацій 

Строки початку, де-

када/місяць 

Г
ен

ер
а
ц

ія
 

Л
ь

о
т
у
 

м
ет

ел
и

к
ів

 

П
о
я

в
и

 

г
у
се

н
и

ц
ь

 

Капустяна 

(Mamestra bras

sicae L.), 

Полісся, 

Лісостеп, 

Степ 

Лялечка 

600 – 2700, по 

20 – 150 шт. в 

один шар зі 

споду листків 

2 

І 

 

ІІ 

ІІІ/05 

 

ІІІ/07 

І/06 

 

І/08 

Бавовникова 

(Helicoverpa 

armigera Hb.) 

Лісостеп, 

Степ 
Лялечка 

450 – 2700, по 

1 – 3 шт. на 

листки, бутони, 

квітки 

3 

І 

ІІ 

ІІІ 

І/06 

ІІ/07 

ІІІ/08 

ІІ/06 

ІІІ/07 

І/09 

Помідорна 

(карадрина) 

(Spodoptera 

exigua Hb.) 

Полісся, 

Лісостеп, 

Степ 

Лялечка 

300 – 1700, 

зісподу листків 

томатів та 

бур’янів,  

купками по 5 – 

250 шт., 

прикриваючи 

повстю 

2 – 3  

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

ІІІ/05 

 

ІІ/07 

 

ІІІ/08 

І/06 

 

ІІІ/07 

 

І/09 

 

Конюшинова 

(Discestra 

trifolii Hfn.), 

Полісся, 

Лісостеп, 

Степ 

Гусениц

я VI віку  

та 

лялечка 

160 – 170 по 

одному та 2 – 

25 шт. 

нерівними 

рядами на листі 

томатів та 

лободи  

2 – 3  

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

ІІ/04 

 

І/07 

 

ІІІ/08 

І/05 

 

ІІ/07 

 

І/09 

Гамма 

(Autographa 

gamma L.),  

Полісся, 

Лісостеп, 

Степ 

Гусениц

я V віку, 

лялечка, 

імаго   

500 – 1500, по 

1 – 6 шт. 

переважно 

зісподу листків 

бур’янів та 

томатів 

3 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

ІІІ/04 

 

ІІІ/06 

 

ІІІ/08 

І/05 

 

І/07 

 

І/09 

Городня 

(Laсonobia 

oleracea L.),  

Полісся, 

Лісостеп, 

Степ 

Лялечка 

400 – 1100, 

зісподу в 1 – 4 

шари до 100 

шт. в кладці 

2 

І 

 

ІІ 

ІІ/05 

 

ІІ/07 

І/06 

 

ІІІ/08 

Люцернова 

(Heliothis viripl

aca Hfn.) 

Полісся, 

Лісостеп, 

Степ 

Лялечка 

600 – 700 по 

одному на 

листки томатів 

2 

І 

 

ІІ 

ІІ/05 

 

ІІ/08 

І/06 

 

ІІІ/08 

Особливо актуальною є ця проблема при вирощуванні томатів. Технологія 

захисту агроценозу від комплексу лускокрилих фітофагів передбачає 
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застосування інсектицидів (табл. 1.5.2). Найдоцільніше їх використовують в 

період появи гусениць другого віку, коли вони живляться відкрито і є найбільш 

уразливими. Зокрема, дослідження показали [149], що в цей час найбільший 

ефект забезпечують гормональні препарати та інгібітори синтезу хітину (Золон, 

Матч, Децис та інші). Пестициди характеризуються тривалою післядією на 

совок, що позначається на формотворчих процесах лялечок та знижує 

життєздатність імаго (стерелізуючий ефект). Для поліпшення фізичного стану 

рідини (зменшення випаровування, кращого прилипання) до інсектицидів 

додають сечовину (5 кг/га) [250]. 

Таблиця 1.5.2 

Інсектициди, застосовувані проти совок для захисту насаджень 

томатів[149, 250] 

Препарат (діюча 

речовина) фірма 

виробник, країна 

Норма 

витрати, 

л, кг/га 

Вид (група) 

совок 

Кратність 

застосування 

Строк останьої 

обробки до 

збиранню  

врожаю, діб 

Кароген 20 КС, к.с. 

(хлорантраниліпрол, 200 

г/л) ф. «Дюпон де 

Немур», Франція 

 0,2 
Комплекс 

совок  
2 

 

 

20 

 

 

 

Децис f-Люкс 25 ЕС, к.е. 

(дельтаметрин, 25 г/л) ф. 

«Байєр Кроп Саєнс», 

Німеччина 

0,25 – 0,5 
Комплекс 

совок 
1 20 

Децис Профі 25 WG , 

в.г. (дельтаметрин, 250 

г/кг) ф. «Байєр Кроп 

Саєнс», Німеччина 

0,035 
Комплекс 

совок 
2 20 

Золон, к.е. (фозолон, 350 

г/л) ф. «Байєр Кроп 

Саєнс», Німеччина 

1,6 – 2,0 
Бавовникова 

совка 
2 30 

Матч 050, ЕС, к.е. 

(люфенурон, 50 г/л) ф. 

«Сингента», Швейцарія 

0,4 

Помідорна 

(Карадрина) 

совка 

2 14 

Шерпа 25 КЕ, к.е. 

(циперметрин, 250 г/л) 

ф. «Штефес Агро Гмб 

Х», Німеччина 

0,24 – 0,32 
Комплекс 

совок 
1 20 

Проти гусениць совок старших віків вищу ефективність забезпечують 

суміші фосфорорганічних препаратів (Базудин, Кароген, Золон, Дурсбан) з 
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піретроїдами (Денис, Шерпа, Карате, та інші) в половинних нормах. При цьому, 

за високих температур для поліпшення фізичного стану рідини до інсектицидів 

додають сечовину (5 кг/га) [149].  

 Відомо, що урожай використовується переважно в свіжому вигляді і є 

складовою частиною дитячого та геродієтичного харчування. Очевидно, що така 

продукція повинна вирощуватися з мінімальним використанням різноманітних 

гормональних і хімічних сполук. Водночас стратегія захисту рослин в третьому 

тисячолітті повинна базуватися на екологічній основі. Такою вона є в провідних 

закордонних країнах, такою вона повинна бути і в Україні [115].  

Слід акцентувати на тому, що саме Україна має багаті традиції й наукову 

основу використання альтернативних хімічним технологіям – біологічні засоби 

та агротехнічні прийоми захисту [142, 200]. Саме ще в складі СРСР наша держава 

займала перше місце у світі за масштабами використання біологічних засобів, у 

тому числі – ентомофаги та мікробіопрепарати. Уже багато років відомі 

препарати цієї групи пройшли широкі виробничі випробовування на 

насадженнях томатів. До них належать: бактеріальні – лепідоцид, 

біотоксибацилін та вірусні – вірин ОС, вірин КС та вірин СЧД [149]. 

Практика багатьох фермерських і приватних господарств України, де 

сконцентровані основні площі насаджень томатів, свідчить про досить успішне 

використання лабораторних популяцій ентомофагів для захисту культури [209 – 

213]. Йдеться про розселення в агроценози промислових популяцій ентомофага 

яєць лускокрилих фітофагів – трихограми. Критично оцінюючи численні 

публікації, що стосується цієї проблеми, відзначимо, що відпрацьовані елементи, 

які передбачають норми, терміни та кратності використання яйцеїда для захисту 

овочевих культур від листогризучих і підгризаючих совок [77, 87, 206, 214 – 219]. 

Однак, з урахуванням сучасних досягнень технологій вирощування 

томатів, удосконалення прийомів моніторингу фітосанітарного стану, в тому 

числі й інструментального, багато елементів залишилися не вивчені. Ці та інші 

проблеми – результат того, що використання трихограми та інших біологічних 

засобів пов'язане з нестабільної ефективності. 
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Крім того, аналіз доступних першоджерел [214 – 219], власні дослідження, 

показали доцільність та актуальність розширення спектру прийомів біологічного 

захисту насаджень томатів. Зокрема, цілком виправданим є прийоми масового 

розведення паразитів гусениць лускокрилих фітофагів, зрештою – габробракона. 

Багаторічні дослідження показали, що ентомофаг є одним із найбільш 

ефективних природних регуляторів чисельності листогризучих і підгризаючих 

совок (Noctuidae) та вогнівок (Pyralidae).  

           Висновки до розділу 1. 

На основі аналізу доступних літературних джерел, встановлено, що 

біологічний метод на сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків 

захисту рослин. Зокрема, цей напрямок передбачає постійне розширення 

застосування безпечних для людини та тварин методів захисту рослин. Тепер у 

світі, досить швидкими темпами розвивається галузь масового промислового та 

лабораторного розведення ентомофагів та використання їх у системах захисту 

рослин. 

Сьогодні лабораторно вирощують понад 150 видів хижих і паразитичних 

членистоногих, котрих застосовують для захисту рослин. Серед них 

широковідомий ентомофаг ектопаразит габробракон. Вид характеризується 

унікальними біологічними, екологічними та господарськими показниками, що 

показує високу ефективність серед інших засобів біологічного захисту 

агроценозів від лускокрилих фітофагів.  

Аналітичний огляд літератури дозволив обґрунтувати актуальність та 

перспективність теми досліджень. Встановлено, що переважна більшість 

технологічних рішень щодо масового вирощування ектопаразита, є досить 

недосконалим. Вони архаїчні, громіздкі та мало ефективні. Це свідчить про 

відсутність знань, що стосується біології, фізіології, етології виду. Очевидно, що 

ці та інші проблеми можна вирішити на основі новітньої наукової інформації, 

технічного та інструментального забезпечення. 

За матеріалами досліджень цього розділу автором дисертації опубліковано 

дві наукові праці [39, 167].  
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РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ, МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Місце проведення досліджень 

Комплекс лабораторних досліджень проводився протягом 2016 – 2020 рр. 

на кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, у підрозділі 

Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, а також у приватному 

підприємстві «Агрономіка» Черкаської обл. Серію польових досліджень 

проводили на полях, де вирощували томати у фермерському господарстві «Чиста 

криниця», с. Кисляк, Гайсинський р-н, Вінницька обл. 

2.2. Ґрунтово-кліматичні умови досліджень 

 Фермерське господарство знаходиться у межах Лісостепової зони. Ґрунт в 

основному опідзолений (близько 65 %). На північному сході області 

переважають чорноземи, в центральній частині – сірі, темно-сірі, світло-сірі, на 

південному сході й у Придністров'ї – глибокі чорноземи та опідзолені ґрунти 

[113].  

Таблиця 2.2.1 

Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки, ФГ «Чиста 

криниця», Вінницька обл. (2017 р.) 

Показники 
Горизонт, см 

0 – 30 30 – 60 60 – 90 

О
сн

о
в

н
і 

м
а
к

р
о
ел

ем
ен

т
и

, 

м
г
/к

г
 ґ

р
у
н

т
у

 Лужногідролізований 

азот (N) 
36,2 35,5 29,0 

Рухомі фосфати 

(P2O5) 
65,1 57,2 46,7 

Обмінний калій 

(К2О) 
39,8 35,5 30,2 

Гумус,% 5,71 4,65 2,62 

рН водне 6,9 6,7 6,8 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
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Дослідна ділянка добре освітлювалася та характеризувалася різним 

рельєфом. Ґрунт у господарстві переважно легко супіщаний з доброю 

повітропроникністю з дрібногрудкуватою структурою, який добре прогрівався. 

Вміст гумусу в орному шарі 2,31 %, лужногідролізованого азоту в горизонті 0 – 

60 см – 35,9 (за Корнфілдом), рухомого фосфору та обмінного калію – 61,2 і 37,7 

мг/кг ґрунту відповідно (за Чиріковим), рН близький до нейтрального (6,7 –6,9) 

(табл. 2.2.1). 

На основі результату ґрунтового аналізу агрохімічних характеристик 

можна зробити висновок, що дослідна ділянка багата органічними речовинами 

та придатна для вирощування овочевих культур, зокрема, томатів сорту «Ліана». 

Місцевий клімат помірно-континентальний [112, 113], середня річна 

температура повітря становить 9,2 0С (табл. 2.2.2), середня багаторічна найбільш 

холодного місяця (січня) – мінус 4,4 0С, а найбільш теплого (серпня) – плюс 

20,70С (рис. 2.1.1).  

Таблиця 2.2.2 

 Середньомісячна температура повітря, 0С  

(за даними метеостанції Гайсинського р-ну, Вінницької обл., 2017 -

2019 рр.) 

Місяць 
Середня 

багаторічна 

Рік 

2017 2018 2019 

Січень –4,4 –5,8 –2,6 –4,8 

Лютий –2,6 –3,5 –4,4 –0,1 

Березень 2,8 5,8 –1,8 4,5 

Квітень 10,5 9,2 13,2 9,2 

Травень 15,7 14,1 17,6 15,5 

Червень 20,0 19,1 19,3 21,6 

Липень 19,6 20,0 19,8 19,1 

Серпень 20,7 21,2 21,1 20,3 

Вересень 15,4 15,4 15,5 15,2 

Жовтень 9,5 8,3 10,0 10,2 

Листопад 3,0 3,4 0,3 5,2 

Грудень 0,3 1,3 –2,4 2,1 

Середнє 

значення 
9,2 9,04 8,8 9,8 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Спостереження показали, що абсолютний максимум температур за роки 

дослідження становив +33,4 0С у першій декаді серпні 2017 року, абсолютний 

мінімум – мінус 22,3 0С у третій декаді лютого 2018 року. 

 

Рисунок 2.2.1. Середньомісячна температура повітря, 0С (за даними 

метеостанції Гайсинського р-ну, Вінницької обл., 2017 -2019 рр.) 

Таблиця 2.2.3  

Сума опадів за роки досліджень, мм (за даними метеостанції 

Гайсинського р-ну, Вінницької обл., 2017 -2019 рр.) 

Місяць 
Середня 

багаторічна 

Рік 

2017 2018 2019 

Січень 47,0 26,0 24,1 90,9 

Лютий 56,5 39,0 83,8 46,6 

Березень 50,7 62,7 57,0 32,4 

Квітень 38,4 41,1 21,0 53,0 

Травень 59,6 18,2 16,4 144,2 

Червень 97,2 16,4 186,2 89,1 

Липень 65,1 51,0 87,0 57,4 

Серпень 29,3 36,1 36,8 14,9 

Вересень 63,7 90,2 57,8 43,2 

Жовтень 46,2 32,4 46,0 46,2 

Листопад 28,8 28,0 29,3 29,1 

Грудень 72,5 85,2 71,8 57,5 

∑ 654,0 526,3 717,2 704,5 

 

Протягом 2017 – 2019 рр. забезпеченість опадами місцевості була 

достатня, безпосередньо сума складала 1948 мм (табл. 2.2.3), максимальний 

показник становив 49,0 мм за 12 годин у першій та другій декаді вересня 
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2018 року, загалом число опадів фіксувалось 574 днів (рис. 2.2.2). При цьому, 

опади були рівномірні без значних коливань. За середньобагаторічними 

показниками, сума їх за період літа була 29 % річної кількості, зимою – 27 %, 

весною – 23 % та восени – 21 %.

 

Рис. 2.2.2. Сума опадів за роки досліджень, мм (за даними метеостанції 

Гайсинського р-ну, Вінницької обл., 2017 -2019 рр.) 

Вітер найменше впливав на ріст та розвиток насаджень томатів, зокрема, 

середнє значення становило 3,7 м/с, максимальний показник дорівнював 18 м/с 

у другій декаді березня 2019 року. Територія, на якій проводили дослідження, 

характеризувалась високим відсотком (в межах норми) відносної вологості 

повітря (табл. 2.2.4). водночас, середнє значення за всі дні – 75,8 %, також 

спостерігався мінімум даного показника у розмірі 17,5 % (серпень 2017 року). 

Таблиця 2.2.4 

Відносна вологість повітря на висоті 2 м над поверхнею землі (за 

даними метеостанції Гайсинського р-ну, Вінницької обл., 2017 -2019 рр.) 

Місяць 
Середня 

багаторічна 

Рік 

2017 2018 2019 

Січень 87,1 85,2 86,9 89,1 

Лютий 85,6 86,2 86,3 84,3 
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Продовження таблиці 2.2.4 

Березень 78,3 79,1 85,7 70,2 

Квітень 62,2 61,8 59,8 64,9 

Травень 65,9 63,1 57,9 76,8 

Червень 68,2 63,6 69,2 71,8 

Липень 70,3 63,9 78,2 68,9 

Серпень 64,6 63,7 66,5 63,8 

Вересень 69,8 72,3 72,7 64,4 

Жовтень 79,9 82,6 78,8 78,5 

Листопад 88,5 88,9 89,3 87,3 

Грудень 89,1 89,8 91,5 86,1 

Середнє 

значення 
75,8 75,0 76,9 75,5 

 

Агроценоз томатів характеризувався переважно рівним рельєфом та з 

рівномірним освітленням. Попередником томатів були: морква, цибуля, рання та 

середня капуста. Томати вирощувались в системі краплинного зрошення, 

розсада – в касетах. Її висаджували у відкритий ґрунт на початку травня, за 

сприятливих гідротермічних умов [115]. 

2.3. Матеріали для проведення досліджень 

Під час досліджень використовувалось високоспеціалізоване обладнання 

та матеріали: мікроскоп (бінокуляр), лупа, ваги аналітичні, холодильник 

лабораторний, термостат, штативи для пробірок, штангенциркуль, пробірки та 

чашки Петрі, ексгаустер, вата медична, металевий штик, пензлик, папір для 

письма, 20 %-вий розчин меду або цукру, 50 %-вий розчин спирту. 

Дослідження біологічної ефективності захисту томатів проводили шляхом 

формуванням трьох варіантів. У першому варіанті (агроландшафтна технологія) 

використовували: розселення трихограми та габробракона, органічне добриво 

паросток та нектароносні рослини. При цьому, ентомофаги використовували 

тільки першого класу якості (табл. 2.3.1 та 2.3.2). Склад органічного добрива 

«Паросток» (сипуча форма) відповідав таким характеристикам: азот – 2,0%, 

фосфор – 1,7 %, калій – 1,7 %, кальцій – 1,5 %, магній – 0,2 %, кобальт – 12 мг/кг, 

мідь – 38 мг/кг, цинк – 20 мг/кг, залізо – 60 мг/кг, марганець – 24 мг/кг. Для посіву 

нектароносних рослин по периметру поля використовували такі види: фацелія, 

конюшина червона, люцерна посівна, коріандр посівний, та еспарцет піщаний. 
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Таблиця 2.3.1 

Оцінка якості лабораторної культури трихограми (лабораторний дослід, 

УЛЯБП АПК, 2017 – 2019 рр.) 

Показники Результати випробовувань Норми за НД**ДСТУ 

Ступінь зараження 

живителя, % 
88,1 Не менше 80 

Відродження імаго 

трихограми, %* 
92,3 Не менше 85 

Статевий індекс 0,3 Не більше 0,5 

Плодючість, яєць/самицю* 30,3 Не менше 20 

Міграційно-пошукова 

здатність імаго, %* 
72,1 Не менше 40 

Клас якості біоматеріалу І - 

*Показники, що використовувались при для розрахунку класу якості трихограми 

**ДСТУ 5016:2008 Ентомологічні препарати трихограми. Загальні технічні вимоги 

 

Таблиця 2.3.2 

Оціночні критерії якості лабораторної культури ектопаразиту 

габробракона (лабораторний дослід, УЛЯБП АПК, 2017 – 2019 рр.) 

Тестові характеристики 
Дослідні комахи-господаря 

E. kuеhniella Zell G. mellonella L. 

Довжина самиць, мм 2,4 2,9 

Довжина самиців, мм 2,1 2,5 

Довжина коконів, мм 3,6 3,8 

Плодючість, яєць/самицю 69,3 79,4 

Тривалість життя самиць, 

діб 
13,2 15,8 

Кількість імаго, що 

відродились з однієї 

гусениці, екз. 

6,3 8,9 

Співвідношення статей 1:1 1:1 

Деформовані особини 

імаго, % 
2,2 1,6 

 

У другому варіанті (еталон, хімічний захист) використовували такі 

інсектицидні препарати: Матч 050 ЄС, к. е. та Золон 35, к.е. Повна 

характеристика яких наведена в таблиці 2.3.1.  
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Таблиця 2.3.3 

Характеристика інсектицидів для захисту томатів (розсадний спосіб) 

від лускокрилих фітофагів [250] 

Назва 

препарату 

Хімічна 

група 
Механізм дії 

Об’єкт 

проти 

якого об-

робля-

ється ку-

льтура 

Норма 

внесення 

препарату, 

л/га 

Спосіб, час об-

робок, обме-

ження 

Матч 050 

ЄС, к.е., 

д.р. 

люфенурон 

Бензоїламіди, 

бензаміди 

 

Має ларвіцидну 

активність за ра-

хунок інгібію-

вання біосинтезу 

хітину. Не систе-

мний регулятор 

росту комах із 

вираженою шлу-

нковою та помі-

рною контакт-

ною дією 

Помідо-

рна (кара-

дрина) со-

вка 

0,4 

Обприскування 

в період веге-

тації 

Золон 35, 

к.е., д.р. 

фозало 

 

Фосфорорга-

нічні сполуки 

 

Має контактно-

кишкову дію, 

проникає через 

ротові органи та 

кишківник. Кон-

такт препарату з 

поверхнею тіла 

шкідника викли-

кає параліч та 

смерть 

Колорад-

ський 

жук, ба-

вовни-

кова со-

вка 

1,5 – 2 

Обприскування 

в період веге-

тації 

Контрольний варіант не передбачав використання будь-яких препаратів та 

механічного обробітку ґрунту. Обсяг такої ділянки складав 0,5 га.  

2.4. Методика проведення досліджень 

Під час закладання польових досліджень використовували прийняті в 

агрономії методів [117 – 121]. Лабораторні випробовування проводили згідно 

загальноприйнятих методик у галузі ентомології, паразитології та захисту 

рослин [48, 75, 76, 109, 117 – 121]. Зокрема, культуру-засновницю ектопаразита 

формували шляхом збору паразитованих гусениць совок та листокруток з 

незайманих екосистем Вінницької та Київської областей (Коваленков та ін., 

1995) [76]. Для цього використовували спеціальні пристрої та конструкції (рис. 
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2.2.1). Стартова популяція складалась зі118 гусениць лускокрилих фітофагів, з 

яких відродилось 468 імаго.  

 

Рис. 2.2.1 Конструкції для збору природних популяцій ектопаразиту 

габробракона та паразитованих гусениць совки (Вінницька обл., 2016 р.)[123] 

Значна увага приділялась дослідженням, які передбачали технологічні 

прийоми розведення комах-господарів. Маточний матеріал млинової 

(E. kuеhniella Zell.) та південної комірної (P. interpunctella Hb.) вогнівок 

відбирався на млинових комбінатах, складах зерна та борошняних продуктах. 

Популяцію великої воскової вогнівки (G. mellonella L.) відбирали на 

промислових пасіках з відходів бджільництва (рис. 2.2.2) [20, 76]. 

 

Рис. 2.2.2. Процес формування маточного матеріалу комах господарів  

E. kuеhniella Zell. та G. mellonella L. (оригінальне фото, 

ПП «Агрономіка» Черкаської обл., 12 червня 2018 р.) [20] 

Протягом тривалого терміну часу (2016 – 2020 рр.) в Українській 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК (НУБіП України) підтримувалась 

лабораторна культура ектопаразита габробракона, якого вирощували за 
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відомими технологіями у авторські модифікації [20, 62, 76, 109, 119, 122, 123]. 

Весь процес проводився за оптимальним гідротермічним режимом: температура 

+27 – 28 0С та вологість повітря – 65 – 78 %, фотоперіод – 17 годин світлова фаза, 

7 годин темрява (Мірзалієва, 1985; Mukti at al., 2010) [48, 75]. В якості 

лабораторних комах-господарів використовували E. kuеhniella Zell. та 

G. mellonella L.  

Для розведення гусениць великої воскової вогнівки використовували 

штучне поживне середовище (ШПС), до складу якого входило: пшеничне 

борошно – 300 г, кукурудзяне борошно – 750 г, мерва – 150 г, цукор – 250 г, 

маргарин – 60 г, молоко – 300 г, дріжджі – 25 г, сухофрукти – 200 г. [109]. 

Вирощування гусениць млинової вогнівки передбачало використання 

пшеничних висівок з додаванням вітамінів А1, В1, В2, В12 [76]. Для підтримання 

вологості в ШПС додавали гліцерин та агар-агар. Комах-господарів розводили в 

пластмасових кюветах.  

Масове розведення ектопаразита габробракона проводили у скляних 

балонах за методикою В. Г. Коваленкова та Х. Р. Мірзалієвої [755, 76, 109]. 

Зокрема, маточний матеріал ентомофага експонували у трьох літрові скляні 

банки та утримували їх 3 дні для спарювання між собою, додатково згодовували 

імаго вуглеводневу дієту. Потім збирали гусениці великої воскової вогнівки 

останнього віку із поживного субстрату та експонували їх в затемнені скляні 

балони. В кожний з них попередньо містив гофрований папір невеликих 

розмірів.  

Через 3 – 7 годин, відбувалось заляльковування гусениць у щілинах 

паперу, котрий експонували в банку з паразитом. Через 5 – 7 годин, коли всі 

гусениці були паралізовані, імаго габробракону пропонували вуглеводневу 

дієту. Потім банку затемнювали та через 4 доби з моменту одиничного 

залялькування личинок габробракона папір виймали та опускали в іншу 

посудину. 

За появи лялечок ектопаразиту температуру в приміщені збільшували до 

30 – 320С, вологість зменшували до 75 – 80 % і утримували протягом 3 – 4 діб. 
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Потім, в міру відродження дорослих особин габробракона, кожні дві доби (3 

рази) папір переміщали в інші скляні банки (рис. 2.2.3). 

 

 

Рис. 2.2.3. Промислове розведення  ектопаразита габробракоана 

(H. hebetor Say.), (Оригінальне фото, м. Кам’янка, Черкаська обл., 

ПП «Агрономіка», 12 червня 2018 р.) [20] 

Дослідження якісних показників ектопаразита виконувалась за 

методиками вчених Казахстану та Узбекистану у нашій модифікації [20, 109]. 

Зокрема, для визначення стандартних характеристик габробракона 

порівнювались природні та промислові культури ентомофага. У серії 

лабораторних експериментів використовувались три види комах-господарів – 

південна комірна (P. interpunctella Hb.), млинова (E. kuehniella Zell.) та велика 

воскова (G. mellonella L.) вогнівки. Для аналізу вибраковувались фізіологічно 

повноцінні гусениці старших віків, шляхом зважування на аналітичних вагах. 

При цьому, їх маса коливалася в межах: південна комірна вогнівка 17 – 23 мг, 

млинова вогнівка – 20 – 26 мг та велика воскова вогнівка – 74 – 190 мг. Зовнішній 

вигляд та колір біоматеріалу визначали візуально під час відбору проб. 
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Лінійні розміри габробракона (кокона та імаго) визначалися за допомогою 

штангенциркуля. Процес передбачав відбирати довільно 30 самиць, 30 самців і 

30 коконів. Водночас стать розрізняли візуально за морфологічними ознаками. 

Визначивши статеву приналежність під бінокуляром, вимірювали розміри 

відібраного біоматеріалу ентомофага.  

Реальна плодючість самиць ектопаразита визначалась шляхом підрахунку 

відкладених яєць на гусеницях за весь період її життєздатності. З щойно 

відродженої партії габробракона вибірково відбирали 10 самиць і 10 самців. 

Експонували їх в окрему пробірку у співвідношенні 1:1. Пробірки нумерували, 

закривали білою тканиною, яку закріплювали гумовим кільцем. 

Протягом усього життя імаго в кожну пробірку розміщували по 5 гусениць 

південної комірної, млинової або великої воскової вогнівок на гофрованому 

папері. Вранці та ввечері самицям пропонували додаткове живлення у вигляді 

20-ти % розчину меду або цукру, нанесених на внутрішню поверхню пробірки 

чи на ватний тампон. Після того, як самиця паралізувала гусениці та відклала на 

них яйця, їх експонували в інші пробірки, куди також закладають по 5 гусениць 

на гофрованому папері. Цю процедуру повторювали до повної загибелі самиць. 

Після цього підраховували загальну кількість відкладених яєць у всіх пробірках 

і визначали середню плодючість самиць за формулою: 

 Пл.= ,
N

А
     (2.1)

 

де: Пл. – середня плодючість самиць; 

 А – загальна кількість яєць, відкладених усіма самицями; 

 N – кількість самиць. 

При визначені показника плідності ектопаразита, одночасно з’ясовували 

тривалість життя самиць в кожній з 10-ти пронумерованих пробірок, потім 

підраховували середнє значення по формулі: 

                                          Т=
N

.....ZZ n21 Z
,    (2.2) 

 де: Т – середня тривалість життя самиць; 

 Z1 ….Zn – тривалість життя кожної самиці; 
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 N – кількість  самиць. 

Відродження імаго з коконів рахували на уражених гусеницях комахи-

господаря. Відбирали по п’ять заражених фітофагів паразитом в три 

повторювальності. Фасували їх у пробірки з гофрованим папером, які у свою 

чергу нумерували, закривали білою тканиною та закріплювали гумовим кільцем. 

Потім сформований біоматеріал експонували у термостат за температури 28 – 

30 ºС та відносної вологості повітря 65 – 70 %. Через 4 – 5 діб пробірки 

витягували і підраховували загальну кількість залялькованих личинок 

ектопаразита, після чого знову їх поміщали в термостат до повного вильоту 

габробракона. В підсумку рахували кількість імаго і визначали відсоток 

відродження за формулою: 

                                              В= 100%*
N

С
,    (2.3) 

де: В – відродження імаго з коконів; 

 С – імаго, котрі вилетіли з коконів; 

 А – загальна  кількість  коконів. 

Для визначення кількість імаго, які відродились з однієї гусениці-

господаря відбирали довільно 30 запліднених самиць, поміщали їх в окрему 

пробірку по одній, закривали білою тканиною та закріпляли гумовим кільцем. 

Туди ж закладали по одній фізіологічно-повноцінній гусениці комахи-господаря 

з гофрованим папером. Після паралізації фітофага на 2 добу пробірки поміщали 

в термостат з оптимальними гідротермічними умовами до повного відродження 

імаго габробракона. Підрахувавши кількість відроджених дорослих особин 

ектопаразита визначали співвідношення за формулою: 

                                                           К =  ,
M

N
    (2.4) 

де: Р – середня кількість ентомофага, котрі отримали свій розвиток на 

одній гусениці; 

 N – загальна кількість імаго; 

 M – загальна кількість паралізованих гусениць. 
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Співвідношення статей визначали одразу після отримання на дослідження 

партії габробракона. У довільному порядку відбирали 100 дорослих особин 

ектопаразита. Крім того, підраховували кількість самців і самиць, розглядали 

комах під бінокуляром або за допомогою лупи (10х), які відрізнялися за будовою 

вусиків та яйцекладом на кінці черевця. У підсумку, підрахувавши загальне 

число самців і самиць визначали співвідношення статей: 

 ♂ : ♀ , 

де ♂ - загальна кількість самців; 

 ♀ - загальна кількість самиць.  

Деформовані особини імаго. Для дослідження цього показника у літрову 

скляну банку експонували 10 запліднених самиць та 50 гусениць з гофрованим 

папером. Після повного вильоту і природної загибелі ектопаразита, у довільному 

порядку, брали 100 екз., розглядали під бінокуляром, відмічаючи відсутність 

крил або їх деформацію. Потім розраховували відсоток деформованих особин за 

формулою: 

                                             Д= 100%*
N

B
,      (2.5) 

 де: Д – відсоток деформованих особин; 

N – загальна кількість імаго; 

В – загальна кількість деформованих особин. 

У підсумку, всі первинні данні аналізувались, обробляються статистично і 

записуються у облікові журнали [20].  

У лабораторному режимі досліджували біологічні показники 

габробракона залежно від вибору камахи-господаря. Зокрема, у 0,5-літрових 

скляних банках утримували ектопаразита в термостаті за оптимальних 

гідротермічних умов. Самицям пропонували гусениць різних віків: великої 

воскової (G. mellonella L.), млинової (E. kuеhniella Zell.) вогнівок та помідорної 

(карадрини) совки (S. exigua Hbn.). Крім того, кожні дві доби імаго згодовували 

вуглеводневу дієту у вигляді 20 %-го водного розчину меду. Оцінювали рівень 

життєздатності, тривалість життя самиць, плодючість, статевий індекс [79, 123]. 
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Для дослідження впливу температури та вологості повітря на тривалість 

розвитку місцевих популяцій паразита проводили у лабораторних умовах. При 

цьому, популяцію утримували у термостаті за температури +13, +25, +30 і +35º С 

та відносної вологості повітря 35, 55, 75 і 90 %, а також дотримувалися17-

годиного фотоперіоду. Ектопаразита утримували в 0,5 л скляних банках по 20 

імаго одноденного віку. Габробракону пропонували водний розчин меду. У 

дослідження в якості комахи-господаря використовували гусениця старших віків 

млинової вогнівки. Повторюваність досліду 10-ти кратна [79, 123]. 

Експеримент коротко- та довготермінового зберігання ектопаразита 

виконувався шляхом формування трьох оптимальних варіантів, які у підсумку 

порівнювались зі стандартними методами Шейка Є.С., Шляхтича В.О., 

Дрозди В.Ф. та ін. [124, 126, 127]. При цьому, на завершення досліджень, 

популяція оцінювалась за такими критеріями: життєздатність самицьпісля 15 – 

30 діб зберігання (%), плодючість самиць (реальна, потенційна), тривалість 

життя самиць (діб), рухова активність та пошукова здатність [20, 127]. 

Для детального вивчення структури та функції гонад самиць у 

лабораторних умовах проводили прижиттєве препарування структур статевої 

системи. Відбирали самиць, котрі щойно відродились. Препарували також 

особин, що споживали тільки вуглеводневу дієту, або тільки білкову. 

Досліджували процес оогенезу самиць, котрим згодовували композицію – 

водного розчину меду, сумісно з гемолімфою гусениць 4-го віку великої воскової 

вогнівки. Візуально, а також шляхом вимірювань досліджували процес 

формування статевої системи. Досліджували функцію вітеллярію, де 

формуються ооцити [128, 129, 130].  

Оптимізацію параметрів продуктивності лабораторних культур 

габробракона за умов тривалої доместикації здійснювали за допомогою 

згодовування специфічної вуглеводнево-білкової дієти. Зокрема, за сучасними 

методиками Дрозди В. Ф., Мукти Джима та Томаса Філіпа трофічний раціон 

формували шляхом підбору нативних компонентів, котрі стимулюють 

репродуктивну функцію ентомофага [48, 60, 62, 131, 132]. У підсумку 
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оцінювались фізіологічні та технологічні якісні показники габробракона: 

реальна та потенційна плодючість, тривалість життя самиць, тривалість оогенезу 

самиць, пошукову здатність та процент паразитованих комах-господарів [20, 

134].  

Порівняльна характеристика еколого-географічно віддалених популяцій 

ектопаразита здійснювалась за відомими методиками Вікторова Г.О. та 

Антоліна М.Ф.[23, 133]. Безпосередньо проаналізовано колонії ентомофага з 

двох природних ніш – України та Узбекистану. Оцінювались фізіологічні, 

етологічні та морфологічні характеристики популяцій [20].  

Прийоми оздоровлення лабораторних культур ектопаразита досліджували 

шляхом проведення пасажу на двох природних живителях: кукурудзяному 

метелику (Ostrinia nubilalis Hbn.) та бавовниковій совці (Helicoverpa armigera 

Hb.). Здійснювали позмінне використання лабораторних комах-господарів: 

млинова (E. kuеhniella Zell.) та велика воскова (G. mellonella L.) вогнівки. А 

також, проводили аутбридинг між лабораторними та природними культурами 

габробракона. Порівняння здійснювали у два варіанти по 2 та 4 генерації 

ентомофага [135]. У підсумку проводили порівняльну оцінку якості 

лабораторної партії паразиту після пасажу [20].  

Проведено моніторинг оптимальних місць зимівлі природних популяцій 

ектопаразита та апробовано оригінальні штучні гнізда для перезимівлі 

ентомофага. У серпні – вересні по периметру агроценозу (томати та кукурудза) 

експонували спеціальні конструкції до складу, яких входили такі матеріали: 

очерет, гофрований папір, шерстяна тканина та солома. Після перезимівлі у 

другій декаді березня біоматеріал збирали з таких екологічних ніш: лісосмуги, 

котрі оточують агроценози (домінуючі види дерев: тополя, вишня) і периметр 

полів де вирощувались томати та кукурудза. Крім того, збирали штучні гнізда 

для оцінки природних популяцій ентомофага. Досліджували такі показники, як 

загальна кількість особин у гнізді, причини загибелі після реактивації, тривалість 

життя самиць, плодючість та кількість паралізованих гусениць G. mellonella L. 

[20, 118, 126, 137, 138].  
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Характер та динаміка льотної активності імаго габробракона в період 

весняної реактивації досліджували шляхом візуального моніторингу за 

методикою Доспехова Б.О. [118, 139]. Експеримент проводили у садово-

паркових масивах (Феофанія, Київська обл.) та по периметру агроценозу томатів 

та лісосмуг (Київська обл.). Починаючи з другої декади березня, при початку 

цвітіння нектароносних рослин (горішник звичайний, медянка лікарська, верба 

козяча, піщанка весняна, кульбаба лікарська), проводили спостереження (кожні 

5 днів) за популяціями ентомофага. При цьому, фіксували кількість імаго (на 

одному суцвітті) впродовж світлового дня (від 730 годин до 1600).  

Сезонну колонізацію лабораторних культур H. hebetor Say. проводили в 

агроценозах насаджень томатів за відомими методами та методиками 

Скобло І.С., Джафарова Ш.М., Адашкевич Б.П., Боголюбової А.С. [ 77, 78, 80, 

87]. Зокрема, при оптимальних умов розводили та накопичували необхідну 

кількість біоматеріалу (промислових культур трихограми та габробракона) [75, 

76]. Визначали їх рівень життєздатності та продуктивності [20].  

Упродовж вегетаційного періоду проводили фітосанітарний візуальний та 

інструментальний моніторинг популяцій листогризучих та підгризаючих совок, 

шляхом експонування в агроценоз томатів феромонних пасток з відповідними 

диспенсерами [140 – 148]. Їх встановлювали у розрахунку одна пастка на 1,0 га. 

Порогові рівні чисельності фітофагів визначали за допомогою спеціальної шкали 

економічних порогів С.О. Трибеля [148]. 

Для експериментального обґрунтовування прийомів захисту томатів в 

системі органічного овочівництва формували два дослідні варіанти та контроль 

115, 145, 150, 151]. У першому варіанті технологією передбачено використання 

тільки біологічних засобів: лабораторні популяції габробракона та трихограми 

(T. evanescens Westw.), два прийоми позакореневого підживлення рослин 

сумішшю органічного добрива Паросток (13 – 15 кг/га), а також посів по 

периметру поля квітучих нектароносів (фацелія, конюшина червона, люцерна 

посівна, коріандр посівний, та еспарцет піщаний). У другому дослідному варіанті 

захист томатів від фітофагів здійснювався шляхом обприскуванням 
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інсектицидами. Використовували – препарат – Матч 050 ЕС, к.е., (норма витрати 

0,4 л/га у два прийоми) та Золон 35 к.е. (норма витрати 2,0 л/га в один прийом), 

що були зареєстровані проти шкідників на томатах згідно з чинним 

національним «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених для 

використання в Україні» [250]. 

На контрольній ділянці передбачено 30 облікових кущів, на якій не 

проводились будь-які прийоми захисту насаджень томатів. Підсумкову 

ефективність технологій оцінювали за рівнем паразитування яєць та гусениць 

фітофагів промисловими та природними популяціями ентомофагів. Оцінювалась 

також валовий урожай та його якість [115, 145]. 

Розрахунок технічної ефективності інсектицидів проводили за формулою 

Еббота [251]:  

       Е=100(К – Д/К),     (2.5) 

де Е — ефективність, %; 

 К — чисельність живих особин або відсоток пошкоджених плодів на 

контролі;  

Д — чисельність живих особин або відсоток пошкоджених плодів у 

досліді. 

У наших дослідженнях економічну ефективність оптимізації технології 

масового розведення габробракона рахували за «Методикою визначення 

економічних показників масового виробництва ентомофагів» (2012 р.) [205]. 

Зокрема, визначали такі показники етапів та операцій процесу: вартість 

штучного поживного середовища для вирощування комахи-господаря 

E. kuehniella Zell., водночас визначали кількість отриманих гусениць із 1 кг 

субстрату, вартість додаткового живлення імаго ектопаразиту, вартість гектарної 

норми габробракону та встановлювали біологічну ефективність ентомофага 

проти бавовникової совки (S. exigua Hb.).  

Для розрахунку собівартості лабораторної культури ектопаразиту 

габробракону використовували такі витрати виробничого етапу: 

- плата за сировину; 
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- основні виробничі матеріали; 

- заробітна плата; 

- транспортні витрати (внутрішнє переміщення сировини); 

Вартість гектарної норми габробракону визначалась за формулою:  

А = В / С,   (2.5)  

де С – вартість лабораторної культури ентомофага; 

 В – сукупні витрати за період;  

С – кількість одиниць ектопаразиту (екз.). 

Економічну ефективність запропонованих способів захисту рослин та 

масового розведення ектопаразиту визначали відповідно до загальноприйнятих 

методів [205, 251]. Статистичну обробку даних досліджень здійснено методом 

дисперсного аналізу та з підтримкою пакету прикладних програм: Microsoft 

Excel 2016 та Statgraphics Plus [118, 251] .  
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РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ТРЬОХ ТАКТИК ПОПУЛЯЦІЙ 

ЕКТОПАРАЗИТА ГАБРОБРАКОНА (HABROBRACON HEBETOR SAY.): 

ВИЖИВАННЯ (В), РОЗМНОЖЕННЯ (Р) ТА ТРОФІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ (Т). 

3.1. Моніторинг та оптимізація місць зимівлі природних популяцій 

ектопаразита. Параметри реактивації імаго габробракона 

Відомо, що стабільними адаптивними властивостями популяцій 

ентомофага являються високоякісні біологічні характеристики. Тобто, 

доместикація природних популяцій ектопаразита повинна протікати у 

конкретних екологічних особливостях району. При порушені специфічних умов 

середовища можуть спостерігатися пригнічення фізіологічного розвитку 

габробракона. Зокрема, на природні популяції ентомофага впливають такі 

чинники: кліматичні умови, різноманіття сільськогосподарських культур та 

дикорослих рослин – їхня тривалість цвітіння, а також види природних комах-

господарів, їх щільність і кількість генерацій. Тому дослідження ектопаразита 

габробракона повинні починатися зі збору біоматеріалу у місцевих екологічних 

нішах регіону. Передусім потрібно визначити біоекологічні характеристики 

виду, а потім на основі виявлених особливостей запропонувати оптимізовану 

технологію масового вирощування ектопаразита [76, 82].  

У наших дослідженнях використовувались нативні популяції Київської та 

Вінницької областей. За допомогою інструментального та візуального 

моніторингу екологічних ніш території України виявляли діапаузуючі природні 

колонії H. hebetor Say. Більша частина популяції знаходилась у стадії імаго, 

спорадично зустрічалась стадія лялечки.  

Спостереження свідчать, що у природних умовах діапаузуючі популяції 

їздця зосереджуються у лісосмугах та на узбіччях агроценозів. Водночас 

ентомофаг зосереджувався у скручених листя та під корою яблуні. Зазвичай у 

природі з усієї популяції ектопаразита перезимовує лише 5 – 10 % запліднених 

самиць, інша частина гине від несприятливих умов навколишнього середовища. 

Дані таблиці 3.1.1. ілюструють найбільш оптимальні місця зимівлі. Так, у 

листках тополі та черешні було виявлено високу щільність діапаузуючих особин, 
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відповідно – 82 та 74 екз. При цьому, на межах агроценозів, безпосередньо у 

рослинних рештках томатів та кукурудзи щільність паразита дещо знижена – 56 

– 62 екз.[84].  

Таблиця 3.1.1 

Рівень життєздатності та продуктивності природних популяцій 

габробракона після перезимівлі (Київська, Вінницька обл., 2017– 2019 рр.) 
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Лісосмуги та лісопаркові насадження 

Листки тополі 

на деревах 

(згорнуті)  
82 87,4 83,7 3,7 5,8±1,5 11,4±2,8 

11±3,6/

19±4,2 
34,8 

Листки 

черешні на 

деревах 

(згорнуті)  

74 82,2 78,8 3,4 6,2±1,3 10,8±1,9 
13±3,1/

22±3,6 
30,9 

Кора штамбів 

дерев  58 66,7 61,3 5,4 7,2±1,0 12,0±1,7 
10±2,7/

18±3,2 
36,4 

Дупла де-

рев’янистих 

порід  
48 58,4 46,1 12,3 6,8±1,8 12,5±2,5 

26±4,4/

38±4,8 
46,2 

Агроценози  

Рослинні 

рештки на 

межах 

агроценозів 

(кукурудза) 

62 73,4 55,6 18,7 5,3±1,2 9,8±1,4 
15±3,7/

31±4,9 
31,7 

Рослинні 

рештки 

насаджень 

томатів  

56 82,1 65,9 16,2 5,1±2,1 9,3±1,7 
17±3,5/

34±3,9 
34,5 
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Встановлено, що основними причинами загибелі імаго габробракона після 

перезимівлі є абіотичні та біотичні чинники, зокрема, низькі температури та 

хвороби грибної етіології. Крім того, виявлено, що популяції ектопаразита, котрі 

зимували під корою штамбів та у дуплах дерев характеризувались високим 

рівнем життєздатності та продуктивності. Водночас відсоток загибелі складав 

58,4 та 66,7, тривалість життя самиць після весняної реактивації з додатковим 

живленням становила 12 та 12,5 діб, максимальна плодючість коливалась в 

межах 18 – 38 яєць/самицю, пошукова здатність популяції була виражена та 

складала близько 50 % заражених гусениць великої воскової вогнівки.  

Моніторингові дослідження по узбіччю агроценозів дещо відрізнялись від 

екологічних ніш лісосмуг та лісопаркових насаджень. Відсоток загибелі 

популяції ентомофага складав у рослинних рештках томатів 82,1, у кукурудзи – 

73,4, тривалість життя самиць була близько 10-ти діб, максимальна плодючість 

становила 31 та 34 яєць/самицю, пошукова здатність не виражена, що зумовило 

30 – 35% зараження гусениць комахи-господаря.  

Врахувавши всі особливості протікання перезимівлі природних популяцій 

ектопаразита габробракона, нами створено та апробовано спеціальні оригінальні 

пристрої – штучні гнізда для діапаузування ентомофага (рис. 3.1.1.). Водночас до 

складу такої конструкції входять виключно екологічно чисті матеріали. При 

цьому, екологічна ніша включала себе очерет, гофрований папір, шерстяна 

тканина та солома (табл. 3.1.2).  

 

 

Рис. 3.1.1. Пристрої штучних гнізд для перезимівлі природних популяцій 

габробракона (H. hebetor Say.) (оригінальне фото, 2018 р.) 
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Таблиця 3.1.2  

Оцінка рівня життєздатності та продуктивності природних популяцій ектопаразита після перезимівлі у 

штучних гніздах (Київська, Вінницька обл., 2015 – 2017 рр. ) 
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Штучні гнізда 

очерет 91 47,5 45,3 2,2 7,4 13,4 24/45 57,8 

гофрований 

папір 
124 52,6 49,5 3,1 7,2 12,8 22/51 52,3 

шерстяна 

тканина і 

солома 

112 44,2 42,4 1,8 7,8 15,4 34/72 67,1 

Середнє значення  109±15,2 48,1±5,1 45,7±5,3 2,3±1,1 7,5±0,3 13,9±1,8 26,7/56 59,1±10,1 

Природні (рослинні рештки, 

кора дерев) 
69 75,8 70,7 5,1 5,8 7,5 13/33 32,8 

НіР05 3,2 5,3 5,2 2,1 1,8 2,3 - 3,1 
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Дослідженнями встановлено, що штучні гнізда з шерстяної тканини та 

соломи створили найбільш оптимальні умови для перезимівлі природних 

колоній їздця (таблиця 3.1.2). Загибель паразита не перевищувала 45%, 

тривалість життя самиць становила 13,9 доби, плодючість досягала 72-х 

яєць/самицю та паразитування гусениць воскової вогнівки була 67,1 %. 

Отже, за результатами візуального та інструментального моніторингу, 

нами встановлені місця перезимівлі природних популяцій ектопаразита 

габробракона. При цьому, екологічні ніші (кора та дупла дерев) були 

оптимальними місцями для діапаузування. Дослідженнями встановлено, що 

більша частина популяції ентомофага гинула у наслідок низьких температур. 

Врахувавши всі особливості перезимівлі, нами оптимізовано та апробовано 

штучні гнізда. Це дозволило зберегти біорізноманіття, збір фізіологічно 

повноцінних нативних популяцій ентомофага, котрі можуть використовуватися 

у якості біоматерілу для масового вирощування ектопаразита. 

3.2. Дослідження льотної активності імаго габробракона в період весняної 

реактивації 

Відомо, що виліт імаго ектопаразита відбувається ранньою весною, з 

підвищенням температури до +14 – 16 0С [75]. Одразу після вильоту дорослих 

особин їздця спостерігається їх скупчення на суцвіттях різних рослин. Природні 

популяції габробракона живляться нектаром квітів, солодкими виділення 

попелиць та гемолімфою гусениць лускокрилих видів фітофагів. У цей період 

відбувається їх паруванню. Після перезимівлі дорослі особини характеризуються 

вираженою руховою активністю та пошуковою здатністю. Це забезпечується 

тільки після повноцінного живлення та копуляції [76, 79, 82]. 

За нашими спостереженнями (Київська обл., 2017 р.) виліт дорослих 

особин H. hebetor Say. відбувався у третій декаді березня – на початку квітня, 

при досягненні температури повітря +15 – 18 0С. Дослідження свідчать, що в 

основному відроджувались самиці ектопаразита. Спорадично зустрічались 

самці. 
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У період весняної реактивації імаго їздця виявляли по периметру 

лісопаркових насаджень та агроценозу томатів на таких нектароносних 

рослинах: горішнику звичайному (Corylus avellana L.), медунці лікарській 

(Pulmonaria officinalis L.), вербі козячій (Sаlix cаprea L.), піщанці чебрецелистій 

(Arenaria serpyllifolia L.) та кульбабі лікарські (Taraxacum officinale Wigg.). 

Встановлено, що навесні популяція H. hebetor Say. не відчувала 

недостатність вуглеводневої їжі, проте, спостерігалась проблема дефіциту білку. 

Тому, самиці у цей період досить інтенсивно споживають рослинний білок – 

пилок квітів кульбаби лікарської, компенсуючи живлення гемолімфою гусениць 

лускокрилих фітофагів.  

Таблиця 3.2.1  

Динаміка активності H. hebetor Say. в період весняної реактивації 

(Київська обл., 2017 – 2018 рр.) 

Нектароносні 

рослини 

Динаміка відвідування їздця суцвіть квіток 

Кількість імаго впродовж світлового дня, екз./ 5 суцвіть 
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Садово-парко ві насадження 

Горішник 

звичайний (Corylus 

avellana L.) 

4,8±1,4 10,8±3,1 11,9±2,5 9,8±2,6 8,8±3,9 7,1±2,4 5,4±2,9 

Медунка лікарська 

(Pulmonaria 

officinalis L.) 

2,1±0,6 3,3±1,7 3,1±1,6 4,4±2,6 4,2±2,2 1,9 0,9 

Верба козяча (Sаlix 

cаprea L.) 
- 1,5 2,2±1,0 1,6 2,2±1,1 1,4 - 

Піщанка 

чебрецелиста 

(Arenaria 

serpyllifolia L.) 

3,4±1,3 5,6±2,1 3,4±1,3 3,0±1,0 1,8±1,0 2,3±1,3 1,3 

Кульбаба лікарська 

(Taraxacum 

officinale Wigg.) 

5,7±2,5 10,9±3,6 18,5±3,8 12,9±3,1 11,4±3,9 5,8±2 8,2±2 

Периметр агроценозу томатів 

Горішник 

звичайний (Corylus 

avellana L.) 

1,5 2,3±1,4 2,0±1,0 2,8±1,0 3,4±1,5 1,51 - 
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Продовження таблиці 3.2.1 

Кульбаба лікарська 

(Taraxacum 

officinale Wigg.) 

3,3±1 2,7±1,6 4,9±1,7 5,4±2,8 3,7±1,3 2,3±1,1 1,3 

Піщанка 

чебрецелиста 

(Arenaria 

serpyllifolia L.) 

- 3,0±1,2 1,6 1,2 0,8 1,2 - 

Матеріали таблиці 3.2.1. характеризують закономірність та динаміку 

добової активності габробракона у критичні дні після весняної реактивації. 

Зафіксовано, що перші особини габробракона з’являються о 730 годин по 2 – 

4 екз./5 суцвіть з тенденцією наростання їх чисельності.  

Зокрема, нами спостерігався пік льоту ектопаразита у першій половині дня 

з 9 до 12 годин. При цьому, найбільше імаго зосереджувалось у садово-паркових 

насадженнях на горішнику звичайному – 9 – 11 екз. та кульбабі лікарській – 12 – 

18 екз. (рис.3.2.1). 

 

Рис. 3.2.1. Заселеність насаджень горішника звичайного та кульбаби 

лікарської габробраконом, впродовж світлового дня 

 (Київська обл., 2017 – 2019 рр.) 

По периметру агроценозів динаміка льоту дещо відрізняється. Зокрема, 

нами зафіксовано початок льоту з 9 годин ранку (рис. 3.2.2.). Імаго скупчувалось 
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не більше 6 екз., без наростання надалі. Таке явище пов’язане з малою кількістю 

нектароносних рослин поблизу полів, котрі б масово приваблювали та 

утримували природні популяції ектопаразита.  

 

Рис. 3.2.2. Добова активність H. hebetor Say., по периметру агроценозу 

томатів (Київська обл., 2017 – 2019 рр.) 

Також нами проводились дослідження зв’язків H. hebetor Say. з 

нектароносними рослинами упродовж всього сезону (весна – літо). Встановлено, 

що переважна більшість браконід, зокрема, ектопаразит габробракон, 

концентрувались на рослинах з родин зонтичних, молочайних та капустяних. На 

бобові рослини їздці приваблювались виключно солодкими виділеннями 

попелиць [153]. 

Для збереження та розселення природних популяцій ентомофага, 

необхідно довкола агроландшафту культивувати нектароносні рослини. Рівень 

ефективності паразитування лускокрилих фітофагів насаджень томатів, зокрема, 

у регулюванні чисельності  Spodoptera exigua Hb. складав 70,9 % та Helicoverpa 

armnigera Hb. – 86,5 %. На ділянці де відсутня нектароносна рослинність, 

ефективність природних та лабораторних популяцій становила приблизно 9 – 

22 %. У свою чергу пошкодженість плодів складала 30 – 40 % [153]. 
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Встановлено, що тільки фізіологічно мотивовані самиці максимально 

реалізують свій потенціал. Визначальні умови для цього: збалансована 

вуглеводнево-білкова дієта, спаровування та оптимальні гідротермічні умови 

[123]. Тому, важливим практичним висновком із наведених матеріалів є те, що 

трав’янисті та чагарникові види рослин (Corylus avellana L., Taraxacum officinale 

Wigg., Phacelia tanacetifolia Benth., Coriandrum sativum L., Daucus carota L., 

Anethum graveolens L.) повинні бути у складі лісосмуг навколо агроценозу. 

Встановлено також не менш важливий параметр природних популяцій 

ектопаразита такий, як добова ритміка льоту імаго. Результати візуального та 

інструментального моніторингу свідчать, що на початку світлового дня 

активність імаго починалась з 8 годин і тривала до 13 годин. Крім того, у 

спекотний період імаго не активні та скупчуються у затінку на кронах дерев та у 

траві. 

3.3. Адаптаційні властивості H. hebetor Say. до комах-господарів: 

помідорної совки (Spodogtera exigua Hbn.), млинової 

(Ephestia kuehniella Zell.)та великої воскової (Galleria mellonella L.) вогнівок 

Досить унікальною поведінковою особливістю самиць габробракона є те, 

що перед яйцекладкою вони спочатку паралізують жертву, шляхом введення 

через яйцеклад в організм гусениць специфічного секрету [92]. Наші 

спостереження в лабораторному режимі показали, що самиці H. hebetor Say. 

завдають укол фітофагу у будь-яку частину тіла. Через деякий час фіксувалась 

специфічна поведінка жертви. Гусениця одразу проявляла різні конвульсивні 

скорочення, відбувалась втрата координації рухів, виявлялись ознаки летаргії та 

помічали згасаючі рухи ротового апарату.  

Серія лабораторних досліджень свідчать, що у останню чергу 

спостерігався параліч м’язів, які відповідають за тургор гусениць. Зціпеніння 

господаря відбувалося одразу або через деякий проміжок часу, інколи він тривав 

до 5-ти годин. Різниця в швидкості дії ефекту отрути пояснюється тим, що секрет 

вводиться безпосередньо в нервову систему, а не в будь-яку ділянку тіла жертви 

[92]. Тому, чим ближче до нервових центрів був зроблений прокол, тим швидше 
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наступав параліч. Знерухомлені гусениці залишалися живими (в деяких випадках 

до 6 місяців) [92, 154], водночас, серце та травна система в них функціонувала 

цілком нормально до загибелі. Гусениці гинули за 1 – 2 доби до утворення 

лялечок габробракона (рис. 3.3.1).  

 

Рис. 3.3.1 Паралізація самицею H. hebetor Say. та живлення 

гемолімфою гусениці млинової вогнівки  

(Оригінальне фото, 14 липня 2018 р.) [123] 

Встановлено, що із 100 гусениць південної комірної вогнівки 

(P. interpunctella Hb.) 5 – 7 продовжували свій розвиток, внаслідок протидії 

отрути. Не більше 2 – 3 екз. фітофага робили спробу заляльковуватись, проте, 

завжди гинули. Спостерігалось також, що яйця самиці H. hebetor Say. не 

відкладали на 7 – 10 екз. жертви. Ймовірно, на нашу думку, причина цього 

полягала у тому, що ці гусениці характеризувались вираженими параметрами: 

значна маса, характерне забарвлення, виражена трофічна та рухова активність. 

Наше припущення полягає в тому, що самиці H. hebetor Say. сприймають 

інформацію про фізіологічний стан гусениць, імунну реакцію і не відкладають 

на них яйця. Фактично серце та травна система функціонують, що достатньо для 

прийняття рішення самицями габробракона. Знову ж таки констатуємо, що і ці 

гусениці, на які не відкладено яйця паразита, гинуть [123]. 
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Дослідження секрету самиць H. hebetor Say. свідчать, що паралізовані 

гусениці зберігають активність впродовж 4 – 6 місяців, далі настає загибель 

фітофага. Встановлено, що отрута за своєю природою має протеїновий склад та 

може зберігатись у стерильних розчинах за низьких температур до 10 місяців.  

Результати серії лабораторних досліджень свідчать, що швидкість 

паралізації ектопаразита гусениць P. Interpunctella Hb. становить 1,5 – 2,2 

гусениці за 1 годину або 21,8 – 25,6 екз. за добу. Водночас за весь термін життя 

самиця уражує від 28 до 182 гусениць. Досліджено, що добова активність 

зараження фітофага була з 17 до 19 години. Акцентуємо на тому, що ці показники 

залежать від життєздатності самиць габробракона, виду комахи-господаря та 

щільності гусениць на одиницю площі.  

Відомо, що розмір комахи-господаря відіграє ключову роль у 

функціональних реакціях ектопаразита [155]. Тому нами проведено ряд 

досліджень щодо адаптації ентомофага до різних видів комах-живителів [87, 123, 

156]. Експериментально встановлено, що дорослі особини габробракона 

віддають перевагу гусеницям старших віків. Літературні джерела [59, 123, 145] 

свідчать, що визначальною особливістю біології лускокрилих фітофагів є 

накопичення поживних речовин упродовж розвитку гусениць. Таким чином, 

самиці габробракона проводять своєрідний моніторинг, віддаючи перевагу 

найбільш фізіологічно-повноцінним господарям для оптимального розвитку 

нащадків. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що самиці 

габробракона після тривалого обстеження субстрату, паралізують і відкладають 

яйця на гусениці із більшою масою. Зокрема, всі біологічні показники 

паразитоїда під час вирощування на гусеницях помідорної совки, маса яких 

становила 378,46 – 571,3 мг, були вищі, ніж на гусеницях воскової та млинової 

вогнівок: кількість паралізованих гусениць становила 41, 64 та 48 екз. 

відповідно, рівень зараження гусениць паразитоїдом – 91,2; 82,6 та 66,9 %. 

Частка імаго габробракона, котрі вилетіли, сягала 92,3; 89,2 та 88,7 %, частка 

самиць – 76,7; 72,4 та 70,6 % (табл. 3.3.1) [123]. 
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Таблиця. 3.3.1  

Зараження та розвиток дочірніх популяцій габробракона залежно від виду 

та маси гусениць комах-живителів (лабораторний дослід, 2017 – 2019 рр.) 

[123] 
Маса гусениць 

комах 

живителів, мг 

Кількість 

проаналізованих 

гусениць, екз. 

Рівень 

зараження, % 

К-сть особин 

паразита, що 

вилетіло, % 

Частка 

самиць, % 

Млинова вогнівка (Ephestia kuehniella Zell.) 

14,43±0,2 34 62,3 59,6 31,2 

16,21±0,5 48 59,8 73,1 39,7 

17,48±0,2 51 70,2 84,4 54,3 

19,60±0,6 72 66,9 88,7 65,9 

23,93±0,2 56 74,5 94,2 70,6 

Велика воскова вогнівка (Galleria mellonella L.) 

74,63±0,3 84 54,7 62,4 33,6 

81,02±0,5 64 73,5 61,9 41,8 

95,56±0,2 60 71,9 78,6 60,8 

167,43±0,1 57 82,6 89,2 73,2 

191,58±0,6 73 85,9 91,3 72,4 

Помідорна совка (Spodoptera exigua Hbn.) 

378,46±0,4 36 68,2 60,5 32,8 

407,47±0,6 41 79,3 77,4 44,3 

571,30±0,2 32 91,2 93,2 61,2 

691,35±0,6 29 89,6 92,8 76,7 

 

 Також, нашими дослідженнями встановлено, що лабораторні популяції 

H. hebetor Say. не відкладають яйця на гусеницях помідорної совки шостого віку. 

В цей період фітофаг зазнає ряд етологічних та фізіологічних змін (рис. 3.3.2). 

При цьому, кутикула гусениці стає міцнішою та покривається щетинками, що 

перешкоджає самицям ектопаразиту проколоти тіло. Поведінкова зміна 

шкідника на останньому віці розвитку проявляються активною руховою 

здатністю та агресивністю. Імунна система фітофага стає врази високою, що дає 

змогу гусеницями не сприймати секрет отруйних залоз їздця. Цей фактор 

важливо враховувати при розселенні лабораторних культур габробракона, 

зокрема, потрібно проводити візуальний та інструментальний моніторинг 
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заселення листогризучих та підгризаючих совок насаджень агроценозу, з 

визначенням віку гусениць.  

  

 

Р 
Рис. 3.3.2. Гусениці совок (L5) в умовах: а) природні, агроценоз нуту; 

б) лабораторні 

Нами оцінено в лабораторних умовах параметри життєздатності та 

продуктивності габробракона залежно від виду комах-живителів і вікової 

структури гусениць. Встановлено, що велика воскова вогнівка є оптимальним 

видом для лабораторного розведення ентомофага (табл. 3.3.2) [123]. Фактично 

життєздатність ектопаразита була 96,4 %, плодючість досягала максимального 

показника – 130,4 яєць/самицю, тривалість життя самиць становила в середньому 

16,8 діб. 

Таблиця 3.3.2 

 Життєздатність та продуктивність габробракона залежно від виду 

комахи-господаря та віку їх гусениць (лабораторний дослід 2017 – 2019 рр.) 

[123] 

Комаха-живитель 

Життє-

здатність, 

% 

Плодю-

чість 

самиць, 

екз. 

Тривалість 

життя 

самиць, дні 

Співвідно-

шення 

статей,♀:♂ 

Паразито-

вано 

гусениць, % 

Велика воскова 

вогнівка 

2–3 віки* 80,8 86,9±4,6 12,6±2,1 1,04:0,96 62,4 

старші 

віки** 
96,4 130,4±5,8 16,8±3,5 1,9:0,53 84,7 

Млинова 

вогнівка 

2–3 

віки*** 
74,3 71,4±3,5 9,7±2,4 0,9:1,08 51,9 

старші 

віки**** 
90,8 79,7±4,4 14,2±3,3 1,10:0,88 70,5 

Помідорна 

совка 

старші 

віки***** 
97,5 147,6±7,8 18,3±3,7 1,63:0,61 83,2 

* маса гусениць 60±5мг; **маса гусениць 70±15мг; ***маса гусениць 12± 3мг; ****маса гусениць 

17±5мг; ***** маса гусениць 400±6мг 

а) б) 
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Фактично за усіма тестовими характеристиками дочірні покоління 

ектопаразита на великій восковій вогнівці перевищували показники, що 

отримали при вирощуванні культури на млиновій вогнівці. Також встановлено, 

що для оптимізації зараження та продуктивності необхідно відбирати гусениць 

старших віків комах-господарів. Водночас з урахуванням складності технології 

лабораторного розведення цього виду та значними матеріальними витратами 

перевага віддається культурам млинової та воскової вогнівок [123]. 

3.4. Порівняльна характеристика еколого-географічно віддалених 

популяцій габробракона (H. hebetor Say.) 

Відомо, що розробка науково-обґрунтованих технологій із масового 

вирощування та раціонального використання ентомофагів, може бути здійснена 

на основі детального вивчення їх видового біорізноманіття, морфології та деяких 

еколого-географічних особливостей, які пов’язані із пристосуванням їх до 

специфічних умов існування [158]. Група комах їздців, зокрема вид H. hebetor 

Say., здавна привертав до себе увагу вчених [158 – 165], оскільки є важливим 

компонентом біоценозів з вираженою екологічною нішею та здатністю 

паразитувати переважно гусениць лускокрилих фітофагів. Ентомофаг 

характеризується широким ареалом поширення, відносно коротким життєвим 

циклом та високою ефективністю при регулюванні чисельності лускокрилих 

фітофагів. Однак ряд питань, що стосуються адаптивної стратегії місцевих 

популяцій, деяких еколого-географічних особливостей репродуктивної стратегії 

самиць та пошукової їх здатності в умовах Україні, залишились не повністю 

вивченими.  

Разом із Узбекистанським Інститутом захисту і карантину рослин 

проведено порівняльну характеристику еколого-географічно віддалених 

популяцій ектопаразита H. hebetor Say. Безпосередньо проаналізовано колонії 

ентомофага з двох екологічних ніш – України, м. Київ та Узбекистану, 

м. Ташкент (рис. 3.4.1).  



94 

 

Рис. 3.4.1. Карта-схема локалізації природних популяцій H. hebetor Say. 

на території України та Узбекистану 

Відомо, що територія Узбекистану різноманітна, але більший простір 

належить до пустель, степів та гір. Клімат дещо специфічний та характеризується 

як різко континентальний, жаркий і засушливий, водночас середня температура 

січня від +4 0C на півдні, до -10 0C на півночі, липня – від +27 0C на півночі та до 

+37 0C на півдні. Найнижча температура була зафіксована -38 0C. Натомість 

Український клімат дещо відрізняється від Узбекистану. Зокрема, переважно 

помірно-континентальний,  тут літо тепле і тривале, на сході та півдні – спекотне 

та сухе, на заході – тепле і вологе. М'яка зима спостерігається на півдні та заході 

країни, найбільш холодні зими на північному сході [166]. 

Врахувавши всі еколого-географічні особливості країн, нами 

проаналізовано дві різні популяції H. hebetor Say. Зокрема, матеріали 

таблиці 3.4.1 та таблиці 3.4.2 ілюструють ряд відмінностей (фізіологічних, 

етологічних та морфологічних) між колоніями ектопаразита України та 

Узбекистану. Як видно, фізіологічні показники (табл. 3.4.1) відзначались 

плодючістю самиць, а саме популяція з українських регіонів відкладала в 

середньому – 75,8 яєць/самицю, колонії з Узбекистану в умовах українського 

клімату – 65,1 яєць/самицю. Враховуючи температурний режим (+25 – 27 0С)        
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Таблиця 3.4.1 

Фізіологічні параметри життєздатності еколого-герофічно віддалених популяцій ектопаразита (Україна – 

Узбекистан, лабораторний дослід, 2018 – 2019 рр. ) [238] 

Географічна ніша  
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Т
р

и
в

а
л

іс
т
ь

 ж
и

т
т
я

 

са
м

и
ц

ь
, 
д

н
і 

 

П
л

о
д

ю
ч

іс
т
ь

, 

я
єц

ь
/с

а
м

и
ц

ю
 

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 і
м

а
го

, 
щ

о
 

в
ід

р
о
д
и

л
и

сь
 з

 о
д

н
іє

ї 

г
у
с
ен

и
ц

і 
го

сп
о
д

а
р

я
, 

ек
з.

  

 

С
п

ів
в

ід
н

о
ш

ен
н

я
 

ст
а
т
ей

, 
♀

:♂
 

Д
е
ф

о
р

м
о
в

а
н

і 

о
со

б
и

н
и

 і
м

а
го

, 
%

 

Я
й

ц
я

 

 

Л
и

ч
и

н
к

и
 

 

Л
я

л
еч

к
и

 

 

Україна 

(клімат: переважно 

помірно континентальний) 

1,3 4,2 4,3 13,3 75,8 6,7 1:1 2,5 

Узбекистан (клімат: різко 

континентальний, 

спекотний та засушливий) 

 

2,0 5,1  5,4 
10,7 

 

65,1 

 

4,3 

 

0,42:1,75 

 

3,7 

 

Селекційна популяція 

(аутбридинг Українських 

та Узбекистанських 

колоній) 

 

1,6 

 

4,6 

 

4,9 

 

14,4 

 

84,5 

 

7,8 

 

1:1 

 

2,6 

 

НіР05  0,5 1,5 0,7 1,0 2,0 0,7 - 2,2 
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тривалість онтогенезу преімагінальних стадій місцевих колоній відбувався за 8 

– 9 діб. Натомість узбецька популяція характеризувалась певною мірою 

розтягнутим розвитком окремих фаз, зокрема сам процес тривав 12 – 13 діб. Така 

суттєва відмінність між популяціями пояснюється тим, що популяція з 

Узбекистану розвивається при більш високих температур (+30 0С і вище), а 

понижені – уповільнюють та розтягують у часі тривалість онтогенезу їздця. 

Нами встановлено, що деяка частина узбецької колонії паразиту не 

пристосовувалась до локальних умов, у результаті чого відбувалась загибель 

комах. У цьому випадку середня кількість відроджених дорослих особин 

становила 4,3 особини з однієї гусениці млинової вогнівки, у місцевих 

популяціях – 6,7 екз. Порушення фізіологічних процесів у популяції з 

Узбекистану призвела до дисбалансу співвідношення статей. Дослідження 

показало, що під час відродження ектопаразита спостерігалось значне 

переважання самців над самицями. Цей показник становив 0,42:1,75, у 

порівнянні з українською популяцією – 1:1. Нами також встановлено, що 

природні популяції самиць Середньоазіатських районів живуть на 3 – 4 доби 

менше від місцевих популяцій, що у свою чергу тривалість овогенезу 

скорочується теж на 3 – 4 доби у порівнянні з українськими популяціями.  

Разом з тим, як показали наші дослідження, цілком доцільно та 

перспективно проводити селекцію географічно віддалених колоній 

ектопаразита, з метою підвищення технологічних та фізіологічних 

характеристик гібридів, з акцентом, перш за усе, на активізацію оогенезу самиць, 

а також їх мотиваційну активність. Такі дослідження проводились нами 

упродовж 2-х років, що показало їх перспективність. Зокрема, нами встановлено, 

що популяція, котра вирощувалась у режимі аутбридингу, характеризувалась 

відмінними фізіологічними показниками [134, 238].  

Водночас особливо виділялись показники репродуктивного потенціалу, 

зокрема, плодючість селекційної популяції становила 84,5 яєць/самицю за 

тривалості життя самиць 14,4 доби, а протяжність онтогенезу преімагінальних 

стадій тривала 7 – 8 діб. Встановлено, що показники фізіологічного стану 



97 

ектопаразиту перевищували на 15 – 22 % від параметрів узбецької та місцевої 

популяції. Саме такі характеристики лабораторної культури, формують 

узагальнений критерій якості, як мотиваційна активність. 

Проведений всебічний аналіз морфологічних та етологічних ознак, дав 

можливість виявити ряд суттєвих відмінностей між різними популяціями. 

Матеріали таблиці 3.4.2 ілюструють лінійні зміни дорослих особин, а також 

зміну забарвлення імаго габробракона. Зокрема, самиці місцевої колонії в 

середньому мали довжину 3,4 мм, самці – 3,0 мм та кокони – 3,5 мм відповідно. 

Водночас лінійні розміри узбецької популяції складали: довжина самиць – 

2,9 мм, самців – 2,7 мм, коконів – 3,2 мм. 

Морфологічний аналіз популяцій H. hebetor Say. показав, що вони 

характеризуються своєрідними змінами географічної мінливості колоній. 

Відомо, що забарвлення та розміри комах залежать від ряду чинників та 

факторів. У свою чергу вони поділяються на абіотичні та біотичні, серед них 

головну роль відіграють температура та раціон живлення комах. 

Характерною особливістю географічно віддалених популяцій є ряд 

фенотипічних екологічних та генетичних характеристик. Це є своєрідні тестові 

характеристики, сукупність яких дозволяє проводити оцінку цих популяцій. Що 

стосується такого параметру як забарвлення імаго то вона є цілком достатньою 

для того, щоб ідентифікувати популяюції характерні для України у порівнянні з 

популяціями регіонів Середньої Азії. На рисунку 3.4.2 демонструється кольорова 

гамма імаго середньоазіатських та українських популяцій.  

Екстремально-високі температури повітря у літній період є наслідком 

вираженого світло-коричневого забарвлення узбецьких популяцій габробракона. 

Місцевому виду ектопаразита притаманне темно-коричневе забарвлення. Крім 

того, імаго української популяції характеризувалося вираженою руховою та 

льотною активністю.  

Зміни забарвлення ектопаразита є морфологічною за своєю природою, 

тобто являє собою необоротні зміни в кількості пігментів, що викликані 

зовнішніми чинниками. У дослідження спостерігалась хроматична адаптація 
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географічно віддалених комах до зміненого навколишнього середовища. Як 

наслідок такого явища формуються сезонні форми (внаслідок зміни фотоперіоду 

та спектрального складу світла). Встановлено, що фізіологічна зміна забарвлення 

габробракона також знаходяться під гормональним контролем. 

Внутрішньовидова варіабельність забарвлення ектопаразита з різних 

екологічних ніш є наслідком складної взаємодії низки ендогенних (генетичних, 

фізіологічних) та екзогенних (абіотичних та біотичних) чинників [137]. Зокрема, 

дослідження показали, що в ентомофага відбувалась популяційна варіабельність 

забарвлення, при цьому, наявність кольорових морфів спостерігалась у межах 

однієї популяції та географічна варіабельність, тобто на колонію впливала 

широтна та висотна мінливість. До екзогенних чинників, які вплинули на 

забарвлення габробракона, окрім фотоперіоду, належать вологості, температурі 

та освітленню [238]. 

 

 
Рис. 3.4.2. Імаго ектопаразита H. hebetor Say.: А, Б – імаго з широт 

Узбекистану; В, Г – імаго з широт України (Лаборатоний дослід, УЛЯБП АПК, 

м. Київ, 2018р.)[238] 
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Суттєві відмінності між популяціями проявлялись за етологічних 

характеристик. Зокрема, матеріали таблиці 3.4.2 відзначають такі поведінкові 

особливості популяцій як руховою активністю самиць та пошуковою здатністю 

ентомофага, а також процес паралізації жертви й безпосередньо яйцекладки 

самиць габробракона. Наші візуальні спостереження зафіксували виражену та 

високу рухову здатність місцевих популяцій їздця, при цьому, самиці активно та 

спрямовано реагували на фітофагів. Спочатку імаго проводили моніторинг 

фізіологічно-повноцінних гусениць, пульсуючими рухами вусиків. Після чого, 

самиці паралізували жертву, живились гемолімфою, спаровувались та 

приступали до яйцекладки. 

Дослідження етологічної характеристики узбецької популяції 

габробракона показали, що їх рухова активність помірна, реагують на гусениць 

після тривалого моніторингу. В деяких випадках після паралізації фітофаг 

залишався життєздатним.  

Серія лабораторних досліджень встановила, що активна вибірковість 

місцевих популяцій H. hebetor Say. комахи-господаря по її величині та 

фізіологічному стані є ознакою такого явища як турбота про нащадків. Зокрема, 

яйцекладка (рис. 3.4.3.) у цьому варіанті характеризувалась компактними 

групами та поодинока між сегментами гусениць, тобто таким чином самиця 

фіксує яйце і захищає його від впливу негативних зовнішніх факторів. Стосовно 

самиць узбецької популяції, вони відкладають на кожну паралізовану гусеницю 

багато яєць та компактно. Спостерігалось також, що на одному екземплярі 

господаря паразитує одночасно декілька личинок, інколи значно більше, що в 

результаті личинкам не вистачало поживного субстрату для подальшого 

розвитку. Встановлено, що така популяція не проявляє достатньої турботи про 

своїх нащадків, обмежуючись паралізацією гусениці та відкладанням безладного 

числа яєць [238]. 
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Таблиця 3.4.2 

Морфологічні та етологічні ознаки еколого-герофічно віддалених популяцій ектопаразита (Україна – 

Узбекистан, лабораторний дослід, 2018 – 2019 рр. )[238] 

Географічна ніша 

популяції 

 

Морфологічні ознаки 
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Рухова активність  та 

пошукова здатність самиць 

 

Характер яйцекладки 

 

Україна 

(клімат: 

переважно 

помірно 

континентальний) 

3,4±0,2 3,0±0,3 3,5±0,5 Темно-коричневе 

Виражена висока  рухова 

здатність, активно та 

спрямовано реагують на 

гусениць комах-господарів 

 

Компактними групами та 

поодинока яйцекладка між 

сегментами гусениць 

(захищена), виражена 

вибірковість субстрату 

Узбекистан 

(клімат: різко 

континентальний, 

спекотний та 

засушливий ) 

 

2,9±0,2 

 

2,7±0,3 

 

3,2±0,1 

 

Світло-коричнева 

з рудуватим 

відтінком  

Помірна рухова активність, 

реагують на гусениць після 

тривалого моніторингу  

 

Компактними групами по 3-5 

яєць 

Селекційна 

популяція 

(аутбридинг 

Українських та 

Узбекистанських 

колоній) 

4,01±0,4 3,4±0,2 3,7±0,3 Темно-коричневе 

У самиць спостерігається 

відмінна льотна активність, 

інтенсивно пересуваються  та 

спрямовано  реагують на 

гусениць комах-господарів 

 

Виражена вибірковість 

оптимального субстрату, 

відкладають групами по 3-4 

яйця   

 

НіР05 0,2 0,4 0,4 - - - 
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Рис. 3.4.3. Характер яйцекладки самиць габробракона (H. hebetor Say.):  

А – узбецька популяція; В – українська популяція (оригінальне фото, 15 червня 

2018 р.) [238] 

У підсумку вивчення різних географічно віддалених популяцій 

ектопаразита габробракона, дозволяє зробити висновок, що в процесі 

пристосування до специфічних умов вони географічно мінливі, тобто 

піддавались ряду визначеним змінам: фізіологічних, морфологічних та 

етологічних ознак. Встановлено, що місцева популяція екологічно пластична за 

високими адаптивними характеристиками. Тому, враховуючи географічну 

мінливість, використання ектопаразита в технологіях захисту 

сільськогосподарських культур, повинно супроводжуватись виключно місцевим 

видом H. hebetor Say.[238]. 

3.5. Дослідження репродуктивної стратегії самиць габробракона. 

Специфіка та особливості оогенезу самиць ектопаразита 

Відомо, що статева система комах є універсальним органом, на 

функціонування якого спрямовано переважну більшість енергетичних ресурсів 

організму[128, 129, 167, 168]. Це свідчить про те, що підбір оптимальних та 

інформативних предикторів, дозволяє дати цілком об’єктивну характеристику 

рівня життєздатності лабораторних культур ентомофагів [167, 168].  

У лабораторному режимі детально досліджували специфіку та характер 

оогенезу самиць габробракона. Ентомофага вирощували на гусеницях великої 
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воскової вогнівки (Galleria mellonella L.). Встановлено, що рухова активність 

самиць їздця, їх пошукова здатність та тривалість життя імаго залежить від 

температури та вологості. Проте, потенційна та реальна плодючість 

ектопаразита залежить від дієти. 

Серія лабораторних досліджень передбачала також поглиблене вивчення 

фізіологічних механізмів оогенезу. Оригінальний матеріал отримували в 

наслідок багаторазового прижиттєвого препарування гонад самиць на різних 

етапах життя самиць. Також, формувались на різних етапах тимчасові препарати 

з наступним їх фарбуванням органічними барвниками. Готувались і постійні 

препарати, які слугували своєрідними еталонами порівняння специфіки та 

характеру формування оогенезу самиць різних популяцій. 

В наших дослідженнях особливу увагу приділяли репродуктивній стратегії 

H. hebetor Say. [60]. Якщо розглядати статеву систему самиць ектопаразита, то 

вона складається із трьох частин: група оваріол, в яких утворюються яйця 

(яєчники); сперматека, де зберігається сперма самців та система протоків, через 

які проходять яйця перед виходом у зовнішнє середовище. У результаті 

олігомеризації, виду властива невелика кількість яйцевих трубок (оваріол), що 

становить не більше 7.  

У жіночій статевій системі головним компонентом являються оваріоли. 

Спостереження показали, що передній кінець трубочки утворений термінальним 

або кінцевим філаментом, або ниткою. Зовні вона покрита оболонкою 

з’єднувального характеру. Філаменти декількох оваріол з’єднані між собою в 

загальний лігамент, який виступає в ролі підвісного апарату. Правий і лівий 

лігамент з’єднані разом та утворюють медіальний лігамент [128 – 130].  

Препарування гонад самиць ектопаразита показало, що яйцеві трубочки 

представлені переднім відділом – гермарій та заднім – вітеллярій. Зокрема, у 

специфічній гермінативній тканині гермарію зосереджується значна кількість 

оогоніїв, котрі розмножуються і дають початок ооцитам та трофічним клітинам. 

Подальший розвиток ооцитів супроводжується не тільки їх лінійним ростом, але 

і різноманітними фізіологічними процесами, котрі передбачають якісні зміни 



103 

ооцитів, внаслідок інтенсивного їх живлення. Подальший генезис статевих 

клітин відбувається у вітеллярії, внаслідок їх взаємодії з трофічними клітинами. 

Повноцінні яйця формуються в оваріолах і самиці відкладають їх з повністю 

виснаженими трофічними резервами. Такий процес властивий ектопаразиту за 

оптимальних гідротермічних умов та наявності повноцінної вуглеводнево-

білкової дієти. 

Для H. hebetor Say. властивий оогенез політрофічного типу. Це означає, що 

кожна з оваріол супроводжується трофічними клітинами збагаченими білковими 

резервами. Функція таких клітин полягає у транспортуванні поживних речовин 

з крові у плазму ооцитів. Через деякий час у мірі росту яйцеклітин, лінійні 

розміри трофічних клітин поступово зменшуються внаслідок виснаження та 

природньої дегенерації.  

Як відомо, виду властива класична схема фізіологічного процесу, що 

відбуваються в оваріолах. При цьому, виділяються три характерні етапи 

розвитку: оогенез, вітелогенез та процес формування яєць [128, 129]. Детальний 

процес лабораторних досліджень специфіки та характеру розвитку статевих 

клітин самиць проведених нами продовж тривалого часу, визначив послідовність 

технологічних процесів, котрі пов’язані з отриманням високожиттєздатних 

лабораторних популяцій ектопаразиту. 

Зокрема, оогенез включає три основні етапи: багаторазове мітотичне 

ділення первинних зародкових клітин з утворенням оогоніїв, повторне мітотичне 

ділення оогоніїв з наступною їх диференціацією на ооцити і живильні клітини та 

мейотичне ділення ооцитів, в результаті якого утворюється гаплоїдні 

яйцеклітини, здатні до подальшого розвитку і злиттю з сперматозоїдами[129] . 

Спостереження свідчать, що процес мітозу та диференціювання оогоніїв 

відбувається у гермарії, а у вітеллярії відбувається мейоз та ріст ооцитів. Ці 

складні фізіологічні процеси в ектопаразита габробракона характеризуються 

циклічністю та послідовністю. 

Оогенез самиць ектопаразита протікає у синовігенному режимі, а це 

означає, що частина яєць формується у фазі лялечки, а частина на стадії імаго. 
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Водночас показано, що повноцінне протікання оогенезу імаго самиць повністю 

залежить від споживання дієти у вигляді вуглеводів, це нектар квітів та падь 

(солодкі виділення попелиць), а також білку у вигляді пилку квітів. Іншим 

важливим джерелом живлення їздців є гемолімфа комах-господарів. Нами 

детально досліджено, як впливає живлення ектопаразита на репродуктивну 

функцію самиць. Зокрема, порівнювались популяції котрі споживали різний 

склад раціону (табл. 3.5.1) [152].  

Дослідженнями встановлено, що речовини, необхідні для живлення 

ембріона, накопичуються у яйцеклітинах у вигляді білково-жовткових, ліпідних-

жовткових оболонок та гранул глікогену [60, 63, 129]. Всі ці компоненти 

утворюють жовток яйця. Вітеллогенез, тобто процес утворення жовтка, 

починається з моменту потрапляння недозрілого ооцита у відділ вітеллярію, де 

продовжують дозрівати та утворювати яйцеві оболонки. Показано, що саме на 

цьому етапі важливим є додаткове живлення самиць габробракона. У дослідах з 

використанням сучасних методів препарування імаго ектопаразита встановлено, 

що місце найбільш активного накопичення жовтка відмічається у поверхневій 

зоні яйця. Очевидно, що вихідні поживні речовини для здійснення вітелогенезу 

потрапляють із гемолімфи. 

Спостереження показали, що у варіанті де використовувалась комплексна 

дієта (вуглеводнева та білкова компоненти) для додаткового живлення самиць, 

поживні речовини безперешкодно транспортувались до ооцитів за допомогою 

живильних клітин. У подальшому ооцити потрапляли у вітеллярій, де 

збагачувалися специфічними компонентами, що у свою чергу візуально 

збільшувались. Весь цей процес забезпечувався внаслідок споживання 

вуглеводів самицями [124].  

Процес утворення білково-жовткових шарів зумовлений необхідністю 

живлення азотистою дієтою, тобто споживанням гемолімфи [128]. 

Дослідженнями встановлено, що білковий матеріал накопичується та 

синтезується із жирового тіла або із самих яєчників. Водночас білки у самиць 

габробракона поділяються на дві групи – вітеллогеніни та овогеніни [130].  
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Таблиця 3.5.1  

Вплив додаткового живлення на репродуктивну систему лабораторних культур  H. hebetor Say. 

(лабораторний дослід, 2018 – 2019 рр.) [152] 

Дієта для 

імаго 

Кількість 

біоматеріалу 

(запліднених 

самиць), екз. 

Функціональний стан гонад самиць 
Тривалість 

життя 

самиць, діб 

Тривалість 

оогенезу 

Плодючість, 

яйця/ самицю 

Вітеллярій Оваріоли 

Вода 50 

Аритмія вітелогенезу. Тільки два 

компоненти трофічного субстрату: 

білкові жовткові та ліпідні 

жовткові кульки, сліди гранул 

глікогену 

Морфологічно 

невиражені структури 

наповнені переважно 

ооцитами. Дисфункція 

вітеллогенінів 

7,6±1,5 3,9±1,4 28,9±3,8 

10 - 20%-

вий розчин 

меду + 

гемолімфа 

гусениць 

50 

Ритмічний процес вітеллогенезу. 

Трофічний субстрат для живлення 

ембріонів: білкові жовткові 

кульки; ліпідні жовткові кульки; 

гранули глікогену. Термін 

функціонування: після міграції 

ооцитів у вітеллярій до 

формування яйцевих оболонок 

Морфологічно виражені 

чіткі структури 

наповнені ооцитами та 

яйцями. Білковий 

матеріал синтезується у 

жировому тілі – це 

вітеллогеніни, котрі 

через гемолімфу 

проникають до ооцитів 

23,3±3,8 15,1±2,9 113,4±5,8 

Контроль 

(без 

додаткового 

живлення) 

50 

Спочатку процес вітелогенезу 

уповільнювався, у подальшому 

зупинявся. Живильні клітини 

зменшувались та поступово 

виснажувались, відбувалась  

дегенерація 

Дисбаланс трофічних 

структур. Повна 

резорбція ооцитів 

3,5±1,7 1,2±0,3 10,3±3,1 
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Встановлено, що вітеллогеніни утворюються у трофоцитах жирового 

тіла, котрі виділяються в гемолімфу і транспортуються до ооцитів. Вони 

поглинаються яйцеклітинами шляхом піноцитозу у вигляді цільних молекул, 

проникаючи через стінки вітеллярію. Сам процес проникнення вітелогенінів в 

яєчники відбувається на імагінальній стадії ектопаразита та завершується 

швидко при достатній концентрації білків в організмі самиць. 

Синтез овогенінів відбувається живильними клітинами та ооцитами. 

Очевидно, що основним енергетичним джерелом овогенінів є фолікулярний 

епітелій, а поживні речовини, які необхідні для синтезу цих білків, виділяються 

із плазми гемолімфи.  

Ліпідно-жовткові оболонки яйцеклітин присутні у меншій кількості у 

порівнянні з білковими. Встановлено, що гранули глікогену утворюються на 

пізніх етапах вітелогенезу, після того, як завершиться процес формування 

ліпідних та білкових оболонок яйця. Ці гранули складаються з глікогену, котрий 

синтезується у яєчниках із трегалози, яка розчинена у гемолімфі.  

При перетворенні ооциту в яйцеклітину його тонка мембрана дає початок 

жовтковій оболонці. На цьому етапі вона має неоднорідну будову, проте пізніше 

стає суцільною. На поверхні її утворюється хоріон, який у яйці габробракона 

відіграє важливу роль.  

У варіанті де використовували для живлення самиць звичайну воду, 

відбувалось значне уповільнення процесу оогенезу, з поступовим його 

згасанням. Проте, процес відновлювався зразу після споживання комплексної 

дієти. У самиць габробракона, котрих утримують у присутності комах-

господарів, але без вуглеводневої дієти, резерви жирової тканини вичерпуються 

упродовж 6 – 8 годин і далі вони гинули. Упродовж життя самиць, повноцінне їх 

живлення забезпечує циклічний процес овогенезу [128, 153, 167].  

Нами також продемонстровано процес живлення вуглеводнево-білковою 

дієтою промислових популяцій H. hebetor Say. Серія світлин (рис. 3.4.1) у 

лабораторному режимі, ілюструє морфологічні зміни черевця ентомофага під час 

споживання дієти. Саме коли самиці ектопаразита споживають комплексний 
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раціон синхронно та одночасно активізується функція гонад. Як видно, черевце 

поступово розширяється, зростають його лінійні розміри, що можна візуально 

спостерігати. Для практики лабораторного розведення культур це є досить 

простий але і важливий інформаційний показник фізіологічно-повноцінної 

самиці, котра, після спаровування повністю реалізує генетичний потенціал. 

 

Рис. 3.5.1. Морфологічні зміни черевця габробракона (H. hebetor Say.), у 

наслідок споживання вуглеводно-білкової дієти (лабораторний дослід, 

14 жовтня 2018 р.) 

Спостереження за функціональною активністю гонад самиць показали 

ритмічну продукцію їх складових частин – лігаменту, гермарію та віттелярію. 

Первинні статеві клітини – оогонії трансформувались в ооцити, котрі надалі 

формували яйцеклітини та яйця. Ритмічне живлення вуглеводневою дієтою 10 – 

15 %-вий розчин меду, сумісно з гемолімфою гусениць великої воскової 

вогнівки, забезпечувало циклічність овогенезу. У сукупності – повноцінне 

живлення – основний фактор мотиваційної активності самиць в пошуку та 

заражені гусениць комах-господарів. 

Встановлено, що реальна плодючість габробракона за повноцінної дієти 

становила 110 – 120 яєць. Водночас тривалість життя самиць становила 20 – 
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25 діб. Без живлення життєздатність їздця скорочувалась до 3 діб. За відсутності 

живлення імаго, спостерігалась часткова дисфункція овогенезу, тобто 

відбувалась резорбція ооцитів та яєць в оваріолах (табл. 3.5.1). Проте, після 

споживання комплексного раціону, функція овогенезу повністю, або частково 

відновлювалась. Самиці ентомофага у звичайному режимі живилися і відкладали 

на тіло жертви яйця. Личинки габробракона проникали у гемоцель гусениць 

великої воскової вогнівки, де успішно розвивались [152, 153]. 

Отже, такий моніторинг за структурами гонад самиць габробракона 

дозволить проводити своєрідну експертизу та оптимізувати дієту, умови 

температури та вологості повітря. Зрештою, оцінити рівень життєздатності та 

потенційної плодючості ентомофагу. Взагалі, картина гонад самиць – це 

найбільш інформативна система, для оцінки впливу та наслідків на культуру 

різноманітних стресових факторів. 

Важлива особливість функціонування статевої системи їздця у тому, що 

спостерігається виражений циклічний оогенез. За оптимальних умов та 

повноцінного живлення він триває практично весь життєвий цикл самиць. Це 

класичний прояв синовігенного оогенезу виду H. hebetor Say. 

Таким чином, ґрунтуючись на матеріалах проведених досліджень та 

літературних джерел, можна зробити висновок про те, що біологія габробракона 

характеризується рядом специфічних ознак. Зокрема, природним та 

лабораторним культурам ектопаразита для їх фізіологічно-повноцінного 

існування необхідне додаткове живлення. Такі умови існування їздця 

забезпечують нормальний циклічний оогенез. Тому, виникає необхідність 

експериментального обґрунтування вуглеводнево-білкового раціону 

ектопаразита [96, 153, 167].  

Детальне дослідження репродуктивної стартегії самиць було 

визначальним для отримання високожиттєздатних стартових популяцій 

габробракона для практичних потреб. Нами вперше запропоновано операційна 

технологія розведення культури з високою мотиваційною активністю. Це 
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абстрактне поняття, яке вбирає у себе такі фізіологічні, трофічні та етологічні 

характеристики, котрі цілком корелюють з господарською ефективністю видів.  

 Висновки до розділу 3. 

1. Встановлено, що основними причинами загибелі імаго габробракона 

після перезимівлі є абіотичні та біотичні чинники, зокрема, низькі температури 

та хвороби грибної етіології. При цьому, відсоток загибелі складав 58,4 та 66,7, 

тривалість життя самиць після весняної реактивації з додатковим живленням 

становила 12 та 12,5 діб, максимальна плодючість коливалась в межах 18 – 38 

яєць/самицю, пошукова здатність популяції була виражена та складала близько 

50 % заражених гусениць великої воскової вогнівки.  

2. Нами створено та апробовано спеціальні оригінальні пристрої – 

штучні гнізда для діапаузування ентомофага. Зокрема, відсоток загибелі 

паразита не перевищувала 45%, тривалість життя самиць становила 13,9 доби, 

плодючість досягала 72-х яєць/самицю та паразитування гусениць воскової 

вогнівки була 67,1 %. 

3. Пік льоту імаго ектопаразита габробракона в період весняної 

реактивації відбувався у першій половині дня з 9 до 12 годин. Найбільше імаго 

зосереджувалось у лісопаркових насаджень на горішнику звичайному – 9 – 

11 екз. та кульбабі лікарській – 12 – 18 екз. 

4. Встановлено, що ектопаразит габробракон концентрувався на 

нектароносних трав’янистих та чагарникових видах рослин, а саме: C. avellana 

L., T. officinale Wigg., P. tanacetifolia Benth., C. sativum L., D. carota L., 

A. graveolens L.  

5. Досліджено, що всі біологічні показники паразитоїда під час 

вирощування на гусеницях помідорної совки, маса яких становила 378,46 – 

571,3 мг, були вищі, ніж на гусеницях воскової та млинової вогнівок: кількість 

паралізованих гусениць становила 41, 64 та 48 екз. відповідно, рівень зараження 

гусениць паразитоїдом – 91,2; 82,6 та 66,9%. Частка імаго габробракона, котрі 

вилетіли, сягала 92,3; 89,2 та 88,7 %, частка самиць – 76,7; 72,4 та 70,6 %.  
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6. Проведені дослідження еколого-географічно віддалених популяцій 

ектопаразита габробракана (Узбекистан – Україна) свідчать про ряд 

відмінностей (фізіологічні, етологічних та морфологічних) між колоніями їздця. 

Зокрема плодючість самиць української популяції в середньому становила 

75,8 яєць/самиць, натомість узбецької – 65,1 яєць/самицю. Місцевому виду 

ектопаразита притаманне темно-коричневе забарвлення, середньоазіатській– 

світло-коричневе.  

7. Встановлено, що реальна плодючість самиць габробракона за 

повноцінної дієти становила 110 – 120 яєць, водночас тривалість життя самиць 

сягала 20 – 25 діб. Без живлення життєздатність їздця скорочувалась до 3 діб, 

плодючість – 30 – 40 яєць/самицю, а також спостерігалась часткова дисфункція 

овогенезу, тобто відбувалась резорбція ооцитів та яєць в оваріолах. 

За матеріалами досліджень цього розділу автором дисертації 

опубліковано п’ять  наукових праць [84, 123, 135, 139, 152]. 
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РОЗДІЛ 4. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

РОЗВЕДЕННЯ ЕКТОПАРАЗИТА ГАБРОБРАКОНА 

4.1. Встановлення оптимального гідротермічного режиму у лабораторних 

умовах місцевих популяцій H. hebetor Say. 

Дослідження свідчать, що на території України місцевий вид габробракона 

дещо відрізняються своєю адаптивною функцією від популяції їздців, котрі 

широко розповсюджені в інших регіонах. Зокрема, молдавської популяції 

оптимальними є температура +25 – 27 0С і відносна вологість в межах 60 %, для 

таджицької та узбецької колонії – температура +27 0С та 40 – 60 % вологості 

повітря [169, 170, 172].  

Відомо, що складовою технологій лабораторного розведення ектопаразита 

габробракона є визначення оптимальних і граничних значень температури та 

вологості повітря. Ці параметри розведення суттєво впливають на складні 

фізіологічні процеси в організмі ентомофага. Аналіз літературних джерел 

показав, що верхнім термічним порогом розвитку яєць паразита є температура 

+36 0С, для личинок – +38 0С, для лялечок – +37 0С, нижній поріг, при якому 

зупиняється розвиток ектопаразиту рахується +12 – 14 0С [76]. Тому, врахувавши 

таку особливість розвитку H. hebetor Say., для встановлення оптимального 

гідротермічного режиму, в лабораторних умовах ми дослідили вплив на 

популяцію за таких температур: +13, +20, +35 та +32 0С, відносної вологості 35, 

55, 75 та 90%. У дослідження в якості комахи-господаря використовували 

гусениці старших віків млинової вогнівки.  

За час досліджень оцінювали важливі фізіологічні процеси на кожному 

етапу розвитку лабораторних культур ектопаразита. Матеріали таблиці 4.1.1. 

ілюструють розвиток H. hebetor Say. за різною градацією температури та 

відносної вологості повітря. Нами встановлено, що кожна стадія онтогенезу 

ентомофага має свій оптимальний гідротермічний режим для фізіологічно-

повноцінного розвитку.  
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Таблиця 4.1.1 

Вплив оптимальної температури та відносної вологості повітря на 

розвитку ектопаразита H. hebetor Say. (лабораторний дослід, 

2017 – 2019 рр.) [123] 

Температура 

повітря,0С 

 

Вологість, 

% 

Параметри життєздатності ектопаразиту  

Тривалість 

онтогенезу 

преімагінальних 

стадій, діб 

Середня 

кількість 

яєць/самицю 

Кількість імаго, 

що відродились з 

гусениці E. 

kuehniella Zell., 

екз. 

13,0 

35 

- - - 

20,0 18,19±2,3 15,80±5,2 1,05±0,2 

25,0 15,34±1,4 27,56±4,4 1,97±0,7 

32,0 13,56±2,1 30,15±5,8 3,57±0,4 

13,0 

55 

- - - 

20,0 15,76±2,4 35,27±6,2 4,76±1,2 

25,0 10,89±1,8 40,80±7,1 5,08±1,0 

32,0 9,02±1,2 58,37±4,4 7,12±1,9 

13,0 

75 

18,32±3,1 - 1,07±0,2 

20,0 14,87±1,9 39,08±6,1 5,98±0,9 

25,0 9,91±1,8 55,09±4,3 7,15±0,3 

32,0 8,07±1,1 70,54±5,0 8,34±0,6 

13,0 

90 

17,97±2,2 - 1,67±0,1 

20,0 13,69±2,7 35,98±6,6 4,76±0,5 

25,0 9,04±1,4 69,02±7,2 4,10±0,7 

32,0 7,12±1,7 65,76±5,9 3,09±0,6 

 

Встановлено, що в лабораторних умовах розвиток преімагінальних фаз 

коливався в межах від 7 до 19 діб в залежності від гідротермічного режиму. При 

цьому, нами встановлено, що дружній виліт дорослих особин ектопаразита із 

лялечок відбувалось при температурі +25 – 32 0С та відносній вологості 75 – 

90 %. За таких оптимальних умов онтогенез преімагінальних фаз проходив 

найкоротший термін часу – 7 – 9 діб відповідно. Спостереження свідчать, що за 

температури нижче +20 0С та вологості 35 – 55 % виліт імаго розтягувався, а при 

+130 С розвиток зупинявся і відбувалась загибель їздця. Крім того, у більшості 

випадків цей процес спостерігалась на фазі лялечки (рис. 4.1.1) [123].  
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Рис. 4.1.1. Тривалість розвитку преімагінальних фаз H. hebetor Say. при 

різних контрастних гідротермічних режимах (лабораторний дослід, 2017– 

2019 рр.) [123] 

За результатами досліджень встановлено, що у фазі лялечки відмічається 

висока чутливість паразита до гідротермічного режиму. Зокрема, видно, що 

високі температури (понад +32 0С) у поєднані з низькою вологістю викликають 

всихання лялечок до 50 – 60 %. Водночас у досліді за температури +32 0С та 

вологості 35 % кількість імаго, що відродились з однієї гусениці E. kuehniella 

Zell. в середньому становило 3,57 екз., натомість при +32 0С та вологості 75 % 

відродилось в середньому 8,34 екз. (рис. 4.1.2) [123]. 

Рис. 4.1.2. Відродження імаго H. hebetor Say. при різних контрастах 

температури та відносної вологості повітря (лабораторний дослід, 2017– 

2019 рр.) 
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Відомо, що плодючість природних популяцій ектопаразита коливається в 

межах 25 – 800 яєць [25]. Проте, під час доместикації виду відбуваються зміни 

репродуктивної функції, зокрема, самиці відкладають приблизно 40 – 150 яєць. 

Досліджуючи в лабораторних умовах колонії їздця, з’ясувалось, що ступінь 

розвитку репродуктивної системи істотно залежить від температури та вологості 

повітря, а також додаткового живлення. Встановлено, що яйцекладка 

починається при температурі +20 0С. Найвищі показники плодючості 

(55 – 70 яєць/самицю) спостерігається при середньодобовій температурі 

+25 – 32 0С та відносній вологості 75 %. При понижених температурах (+13 – 

20 0С) самиці відкладали від 15 до 35 яєць (рис. 4.1.3) [123].  

 

 

Рис. 4.1.3. Вплив температури та відносної вологості повітря на 

репродуктивний потенціал популяції H. hebetor Say. (лабораторний дослід, 2017 

– 2019 рр.) 
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ентомофага дає помітне відхилення у співвідношенні статей, зокрема, в бік 

зменшення числа самиць. Проте, цей баланс підтримується при температурі +25 

– 32 0С та відносній вологості 55 – 75%. Таким чином, вдалось експериментально 

нормалізувати показник співвідношення статей в лабораторній культурі 

ектопаразита з переважанням кількості самиць. Цей факт важливий тим, що він 

показує як можна розшифрувати як протікає в організмі їздця фізіологічний 

процес формування чоловічої та жіночої статі.  

Отже, складовою технологій лабораторного розведення ектопаразита 

габробракона є визначення оптимальних і граничних значень температури та 

вологості повітря. Зокрема, вони впливають на термін проходження 

преімагінальних фаз і на продуктивність лабораторної культури ентомофага. 

Саме тому у серії досліджень визначені параметри з урахуванням не тільки умов 

розвитку паразитоїда в лабораторії, але і подальшого функціонування після 

розселення в агроценози.  

Таким чином, нами оптимізовано гідротермічний режим на кожному етапі 

розвитку ектопаразита. Зокрема, преімагінальна фаза передбачала повноцінний 

ріст з мінімальною загибеллю при температурі +30 0С±5 та 75 – 90% відносної 

вологості, масовий виліт імаго відбувався за +32 0С±2 та 75 %±2 вологості, 

яйцекладка з максимальним числом яєць спостерігалась за +25 0С±2 та 75%±2 

вологості відповідно. Тому весь процес розмноження ектопаразита повинен 

проходити за температури +25 – 32 0С та відносної вологості 55 – 75 %.  

Отримані нами експериментальні дані переконливо показують суттєву 

залежність фізіологічно розвитку H. hebetor Say. від впливу гідротермічного 

режиму. Таким чином, місцеві популяції їздця екологічно пластичні, з високими 

адаптивними характеристиками, що свідчать про їхню відносну стійкість до дії 

різноманітних стресових факторів [123]. 

4.2. Режими коротко- та довготривалого зберігання біоматеріалу. 

Підготовка до діапаузування імаго габробракона  

Відомо, що зберігання лабораторних культур ентомофагів ґрунтується на 

холодостійкості – явище діапаузи у комах. Більшість ентомофагів можуть 
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зберігатись деякий час при оптимальних низьких температурах. Найбільш 

витривала до таких умов та стадія розвитку, в якій вони зимують у природних 

умовах [175 – 190]. Наші спостереження показали, що природні популяції їздця 

в залежності умов регіону зимують у фазі личинки, лялечки та імаго. Зокрема, 

місцева популяція, більша частина якої, діапаузують дорослими особинами. 

Тому дослідження стосовно холодової стійкості ектопаразита здійснювали саме 

в цій фазі. 

Період активної життєздатності природних популяцій H. hebetor Say. за 

низьких температур змінюється в діапаузу і вони в такому стані можуть 

перебувати довготривалий час, до тих пір поки умови середовища обмежують їх 

розмноження, живлення та розвиток. Такий фізіологічний стан їздця можна 

розглядати як адаптацію організму до сезонної періодичності абіотичних 

факторів навколишнього середовища. Відомо, що таке пристосування допомагає 

вижити при несприятливих умовах.  

Спостереження за нативним колоніями габробракона свідчать, що 

основними сигнальними факторами введення в діапаузу ентомофага являється 

знижені температури повітря, тривалість світлового дня (фотоперіод), дефіцит 

вологості та живлення. Досліджено, що ці чинники впливають на розвиток 

ектопаразита як окремо так і у сукупності [83].  

Проведені наші дослідження свідчать, що біологічна консервація не 

являється цілком інертним станом популяції їздця. При діапаузуванні у 

повільних темпах відбуваються процеси фізіологічного пристосування, які 

постійно відновлюють властивість до адаптивного розвитку. Тому, 

короткотермінове та довготривале зберігання проводили поступово, знижуючи 

температуру в межах 1 – 2 0С, з додатковим раціоном живлення у вигляді 10 %-

вого водного розчину меду з додаванням гемолімфи гусениць комах-господарів. 

Фотоперіод скорочувався з 16 на 8 годинний світловий день [127].  

Дослідження короткотермінового зберігання ектопаразита проводили 

шляхом порівняння контрастних температур (+10 0С, +12 0С та +15 0С) при різних 

термінах біологічної консервації (від 1 до 4 тижнів). Дослідження свідчать (табл. 
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4.2.1), що взаємодія температури +15 0С за максимального терміну зберігання 

біоматеріалу не виявили змін у популяції ектопаразита проти колонії без 

діапаузування. Показники достовірно не відрізнялись, плодючість становила 80 

– 86 яєць/самицю, у контролі – 88,3, рівень паразитування становив в межах 80 – 

90 % відповідно. Рухова активність у обох популяціях була вираженою, зокрема, 

самиці активно пересувались, спрямовано реагували на гусениці комах-

господарів. 

 Таблиця 4.2.1 

Вплив температури на короткотермінове зберігання ектопаразита 

H. hebetor Say. (лабораторний дослід, 2017 – 2019 рр. ) 
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10,0 

10%-ного 

водного 

розчину 

меду та 

гемолімфа 

комах-

господарів 

Т1* 

20,5±3,2а 63,3±5,2б 76,3±1,5б 
незначна 

12,0 25,7±2,1а 75,4±4,6а 84,2±2,7а 

15,0 26,3±2,8а 86,6±6,2а 88,4±3,5а виражена 

10,0 

Т2* 

19,5±1,2б 60,3±5,8б 70,1±3,8б 
незначна  

12,0 23,7±3,2а 70,1±6,1а 81,4±3,7а 

15,0 25,8±3,2а 83,8±7,2а 86,9±2,6а виражена 

10,0 

Т4* 

13,6±2,7б 55,4±6,7б 66,4±2,8б 
незначна  

12,0 15,8±3,1б 68,7±5,5б 79,1±3,2а 

15,0 21,7±2,4а 79,3±4,2а 83,4±2,8а виражена 

Контроль 

(25 – 320С) 

Щойно 

відроди

лись 

27,7±3,1 88,3±4,4 91,5±2,2 виражена 

 

*Значення, відмічене однією і тією ж літерою, достовірно не відрізняється  при P <0,05, 

(Т – тиждень, С:Т – світлова фаза: темнова фаза ).  

Однак, лабораторна популяція, яка зберігалась при +10 – 12 0С у термін 4 

тижні, виявляла фізіологічні порушення, зокрема, тривалість життя самиць 

скорочувалась та протікала протягом 13 – 15 діб, плодючість становила 60 – 

55 яєць/самицю та рівень паразитування складав 60 – 70 %. Рухова активність 
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характеризувалась невираженою та спорадичною, на гусениці реагували після 

довготривалого моніторингу. 

Довготривале зберігання проводили з урахуванням всіх особливостей 

розвитку біології та екології ектопаразита H. hebetor Say. Зокрема, вихідні 

параметри гідротермічного режиму діапаузування їздця формували порівнюючи 

з кліматичними особливостями місцевості. Лабораторну культуру паразита 

утримували при контрастних температурах (+3 0С, +7 0С та +10 0С). Термін 

зберігання тестувався від 2 до 4 місяців. 

Дослідження свідчать, що самиці їздця характеризуються циклічністю 

репродуктивної системи, тому одним із вирішальних компонентів біологічної 

консервації є додаткове живлення. До складу дієти входять вуглеводневі та 

білкові компоненти. Проте, концентрацію складових частин раціону 

ектопаразита при довготривалому зберіганні зменшували в межах 5 – 10 %. 

Встановлено, що оптимальне сполучення вуглеводів та білків у дієті ентомофага 

тимчасово зупиняє процес овогенезу без суттєвих втрат при поступовому 

відновленні репродуктивної функції.  

Статистичні значення таблиці 4.2.2. ілюструють глибокий вплив на 

лабораторні популяції ентомофага температури та терміну зберігання. 

Спостереження свідчать, що у більшості випадків фізіологічні показники 

діапаузуючих колоній ектопаразита були нижчими у порівнянні з популяціями, 

котрі щойно відродились у контрольному варіанті. Встановлено, що зберігання 

за температури +7 – 10 0С на 2-й місяць суттєвих змін не спостерігалось у 

життєздатності паразита. Проте, починаючи з 3-го місяця діапаузування, 

параметри їздця значно знизились у всіх варіантах. Зокрема, тривалість життя 

самиць ектопаразита варіювалася в середньому 5 – 18 діб при зберіганні +3 0С, 

+7 0С та +10 0С. На 4-й місяць біологічної консервації ентомофага при +7 0С та 

+10 0С були відносно близькі до показника у контролі, зокрема, 10,5 та 16,6 діб 

відповідно. При цьому, найменший показник періоду життя самиць за 

температури +3 0С становив 3,6 доби.  
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Таблиця 4.2.2  

Вплив температури на довготривале зберігання H. hebetor Say. 

(лабораторний дослід, 2017 – 2018 рр. ) 
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меду та 

гемолім
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2М 

18,6±1,6а 67,8±4,8а 74,5±1,9а 
виражена 

7,0 16,4±2,8а 64,9±5,1а 72,8±2,1а 

3,0 10,5±1,8б 40,8±5,3а 46,3±1,8б незначна 

10,0 

3М 

17,5±2,3а 65,9±6,7а 60,3±2,8а 
виражена  

7,0 16,9±3,8а 60,7±5,2а 53,4±1,7а 

3,0 5,4±2,9б 30,9±4,3б 33,5±1,6б незначна 

10,0 

4М 

16,6±1,8а 63,7±6,9а 55,9±2,5б 
помірна  

7,0 10,5±3,9а 54,7±4,2а 50,9±2,1б 

3,0 3,6±1,4б 28,9±5,9б 26,8±2,5б незначна 

1
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но 
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24,2 ±1,6 83,8±4,8 88,8±2,3 виражена 

 

Значення, відмічене однією і тією ж літерою, достовірно не відрізняється при P <0,05, 

(М – місяць, С:Т – світлова фаза: темнова фаза).  

Загальна тенденція зниження тривалості життя самиць ектопаразита, 

передбачає вплив у поєднані понижених температур з періодом зберігання 

біоматеріалу. Імовірно, що холодові порушення фізіологічно стану популяції 

являються кумулятивними з пониженими температурами або з тривалістю 

впливу на паразита. Експериментально встановлено, що довготривале зберігання 

найбільш оптимально до +7 0С, за такої температури показник тривалості життя 

максимально зберігає свою властивість у порівняні з контролем. 

Рівень паразитизму, один з найважливіших факторів, що визначають 

ефективність H. hebetor Say. в технологіях захисту агроценозів. У цьому 

дослідженні не спостерігалося істотних відмінностей між групами, що 
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утримувались при низьких температурах. Однак на 4-й місяць біологічної 

консервації паразита показник значно знизився (55,9, 50,9, 26,8 %, відповідно, 

при +10 0C, +7 0C і +3 0C) в порівнянні з контролем – 88,8 %. У дослідженнях 

зафіксовано, що зниження рівня паразитування габробракона при збільшеному 

терміну зберігання за пониженими температурами.  

Відомо, що побічні ефекти на розмноження ентомофага при консервації 

були розглянуті Colinet та Boivin (2011) [173]. Встановлено, що період холодного 

зберігання призвів до зниження плодючості габробракона. Така температура 

може впливати на плодючість, затримуючи дозрівання ооцитів або порок 

розвитку статевих органів у самиць [174]. У наших дослідженнях чутливість 

репродуктивної системи ектопаразита відбувалась при 3 0С у терміні зберігання 

2 – 4 місяців. Зокрема, цей показник коливався у межах 20 – 30 яєць/самицю 

проти контролю – 88,8. Тенденція овогенезу суттєво не порушувалась при 

зберіганні паразита 7 0С, тут плодючість коливалась 50 – 75 яєць/самицю. Тому, 

щоб прогнозувати фізіологічні параметри ектопаразита при масовому 

розмноженні, важливо розуміти ступінь ефекту холодного зберігання. 

Таким чином, нами встановлено граничні параметри безпечного 

зберігання лабораторних популяцій H. hebetor Say. Зокрема, короткотермінове 

зберігання передбачає процес при +15 0С до 30 діб та довготривале – при +7 – 

10 0C до 4 місяців. Обов’язковою умовою діапаузування у лабораторних умовах 

це згодовування специфічної дієти насиченою у відповідному співвідношенні 

вуглеводів та білків.  

В результаті популяцій при виході з біологічної консервації не зазнавала 

істотного впливу на деякі важливі параметри фізичної форми. Щоб поліпшити 

продуктивність ектопаразита габробракона, ми враховували місцеву адаптацію. 

Звертаємо увагу на тому, що реакція зберігання ентомофагів може коливатися в 

залежності від виду. Тому, оптимальні умови зберігання необхідно досліджувати 

на місцевому рівні популяцій, щоб підвищити життєздатність паразита для 

успішного використання у технологіях захисту агроценозів. 
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4.3. Технологічні прийоми підвищення репродуктивного розвитку самиць 

габробракона (H. hebetor Say.). Роль дієти у специфічних процесах оогенезу 

самиць 

Відомо, що популяції комах їздців поділяються на дві групи в залежності 

від часу статевого дозрівання самиць – проовігенних та синовігенних [128]. 

Чумакова Б.М. (1971) ввела ще категорію епіовігенних видів [167]. Проовігенні 

види характеризуються дозріванням яєць на стадії лялечки. У синовігенних, саме 

до цієї групи належить самиці габробракона, невелика частина яєць формується 

на стадії лялечки, а решта у дорослій фазі. У епіовігенних видів вся статева 

продукція формується тільки на фазі імаго. На сьогодні, деякі питання з біології 

та екології цього виду потребують уточнення, додаткових досліджень. 

У наших дослідження характерною особливістю лабораторних культур 

габробракона було те, що вирощувалась вона за умов тривалої доместикації. Як 

наслідок, спостерігалась суттєва втрата таких фізіологічних характеристик як 

тривалість життя імаго та часткова дисфункція оогенезу. Крім цього, 

спостерігалось зниження реальної плодючості самиць ектопаразита.  

Відомо, що дозрівання яєць не являється ізольованим процесом від інших 

функцій організму, а навпаки найтіснішим чином залежить від них, частково 

само по собі викликає зміни як в статевій, так і в інших системах органів [130]. З 

цих явищ особливу увагу приділяють живленню самиць ектопаразита. Як 

показали наші дослідження вирішальним фактором підвищення життєздатності 

та мотиваційної активності самиць є збалансована вуглеводнева та білкова дієта 

для імаго. 

Результати лабораторних досліджень свідчать, що до споживання 

самицями вуглеводневого та білкового раціону яєчники та яйцеві трубки 

характеризувались незначними розмірами. Візуально спостерігалось сплющене 

черевце в імаго ектопаразита. Одразу після споживання додаткового живлення 

самицями, відбувалась активізація оогенезу. При цьому, яйцеві клітини, що 

дозрівали, помітно збільшувались у порівнянні з вихідним положенням, 
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набували овальної форми (яєчники збільшувались у розмірах). Звертаємо увагу 

на тому, що в кожній трубочці дозріває одночасно тільки одне яйце.  

Таким чином, зрозуміло, що компоненти додаткового живлення, котрі 

отримує організм ектопаразита, так чи інакше переходить з кишківника у яйцеві 

клітини, доводячи їх до зрілості та безпосередньої яйцекладки. Такий процес 

характеризується циклічністю. Нами встановлено, що для одного циклу 

достатньо одного прийому додаткового живлення, проте процес може 

повторятись у 4 – 5-х кратностях. Слід зазначити, що цикл протікає упродовж 

літнього сезону, інколи розвиток яєчників закінчується раніше. Проте, весною та 

осінню спостерігається уповільнений процес дозрівання яєць, взимку оогенез 

повністю зупиняється. 

Отже, такі глибокі та інформативні дослідження функціонування статевої 

системи самиць ектопаразиту габробракона, дає можливість визначити роль 

додаткового живлення. Встановлено, що ця процедура є одним із вирішальних 

факторів, котра регулює рівень ефективності ентомофага. Нами підібрано 

композицію харчового раціону імаго самиць ектопаразиту максимально 

наближеного до природних компонентів. Водночас збалансована дієта включала 

себе всі необхідні складові для повноцінного розвитку їздця (табл. 4.3.1).  

Відомо, що самиці габробракона, які щойно відродились, мають частину 

(20 – 40%) сформованих та дозрілих яєць від загального фонду. Для циклічного 

функціонування статевої системи необхідний тривалий період життя самиць. В 

природі це забезпечує живлення імаго нектаром. Нашими дослідженнями 

встановлено, що найбільша тривалість життя лабораторних культур 

ектопаразита спостерігалась внаслідок живлення 20 %-вим водним розчином 

мальтози та квітковим пилком. Зокрема, цей показник становив понад 30 діб, при 

цьому збільшувалась тривалість оогенезу, що складала у середньому 28,72 доби.  
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Таблиця 4.3.1 

Визначальні параметри репродуктивного розвитку самиць габробракона (лабораторний дослід, 2016 – 

2018 рр.) [134] 
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Вуглеводневе додаткове 

живлення ( 20-% водний 

розчин натурального меду) 
109  23,6 112,45 16,82 

Повноцінна продукція 

оогоніїв, ооцитів. 

Уповільнений процес 

трансформації оогоніїв в 

ооцити 

Виражений, фун-

кціонально-активний 

Ритмічна функція 

трофічних структур 

Збалансована та комплексна 

дієта (20%-вий розчин 

мальтози та квітковий 

пилок; водні розчини 

нативних сполук - 0,02 – 

0,03%-вої ДНК та 0,03 – 0,04 

-вої РНК; гемолімфа 

гусениць – G. mellonella, О. 

nubilalis, H. armnigera, S. 

exigua)  

118  32,3  163,76 28,72 

Повноцінна продукція 

оогоніїв, ооцитів. 

Ритмічний процес 

трансформації оогонії в 

ооцити 

Виражений, 

функціонально-

активний. 

Прискорений процес 

росту ооцитів 

Спостерігається 

баланс трофічних 

ресурсів 

Контроль (стандартний 

харчовий раціон: сахароза 

20%+Глюкоза 

10%+гемолімфа G. mellonella 

або E. kuehniella) 

112 27,4 158,93 23,20 
Часткова аритмічна 

продукція оогоніїв 

Циклічний процес 

формування ооцитів. 

Уповільнений 

процес росту ооцитів 

Циклічний оогенез. 

Частковий дисбаланс 

трофічних структур 

НІР05 - 2,6 1,8 0,4 - - - 
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Іншим не менш важливим джерелом додаткового живлення є речовини, 

котрі насичені білковими компонентами. Такі складові раціону ентомофаг 

компенсує внаслідок споживання гемолімфи гусениць лускокрилих фітофагів. 

Серія лабораторних досліджень показало, що H. hebetor Say. живиться 

гемолімфою систематично. Зокрема, цей компонент забезпечує циклічність 

складного та важливого процесу формування яєць (оогенез). Матеріали таблиці 

4.3.1. ілюструють специфіку і характер оогенезу під час споживання гемолімфи 

різних гусениць комах-господарів [134].  

Дослідженнями встановлено, що повноцінний ритмічний процес 

трансформації оогонії в ооцити та функціонально-активний вітеллярій 

спостерігається при споживанні гемолімфи гусениць старших віків: великої 

воскової вогнівки (G. mellonella L.), кукурудзяного метелика (О. nubilalis Hbh.), 

бавовникової (H. armnigera Hb.) та помідорної (S. exigua Hbh.) совок. Саме такий 

набір комах-господарів забезпечує баланс трофічних ресурсів для нормального 

функціонування статевої системи габробракона. Водночас плодючість самиць 

ектопаразита становила 163,76 яєць. У популяціях ентомофага, котрі споживали 

гемолімфу тільки лабораторних культур комах-живителів (G. mellonella L. або 

E. kuehniella Zell.) спостерігалась аритмічна продукція оогоніїв, уповільнювався 

процес росту ооцитів та відбувався частковий дисбаланс трофічних структур. 

Додаткове живлення їздців також передбачає використання 

біостимуляторів. Розробки таких компонентів належать вітчизняним вченим 

(Дрозда В.Ф. та Потопальський А.І., 1995, 2001), що належать до категорії 

високих технологій. Зокрема, до складової частина живильної композиції 

входять нативні та модифіковані дезоксирибонуклеїнова (ДНК) та 

рибонуклеїнова (РНК) кислоти. Шляхом без векторної передачі спадкової 

інформації вдалось отримати популяції, що характеризуються вираженою 

конкурентоспроможністю в агроценозах, де вони виконують роль не тільки 

одноразового засобу контролю чисельності фітофагів, а закріплюються на 

біоценотичному рівні [191].  
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Таким чином, нам вдалося нормалізувати та підвищити репродуктивну 

функцію лабораторних культур габробракона. Збалансована та комплексна дієта 

для самиць забезпечила повноцінно продукувати оогонії, ооцити та яйцеклітини, 

а також трофічні структури упродовж усього терміну життя самиць. Проведені 

дослідження показали, що дієта для синовігенних самиць, з циклічним 

овогенезом відіграє визначальну роль у режимі лабораторного розведення 

паразита. 

4.5. Формування стартових колоній лабораторних культур габробракона 

та прийоми оздоровлення  

Результати досліджень свідчать, що при довготривалому розведенні 

габробракона в лабораторних умовах зростає частка близькоспоріднених 

схрещувань, виникають ознаки інбридингової депресії, порушується статева 

структура популяції. Все це призводить до зниження якості ентомофага, а 

значить і властивості до пошуку та зараження господаря в широкому діапазоні 

температури й вологості в природних умовах [76, 200]. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що лабораторні 

популяції котрі вирощувались у тривалій доместикації (3 – 4 роки) 

характеризувались низьким рівнем життєздатності H. hebetor Say. Зокрема, 

порівнювались популяції ектопаразита на 1-й, 2-й, 3-й та 4-й роки розведення в 

лабораторних умовах.  

Матеріали таблиці 4.4.1 свідчать, що біологічні показники біоматеріалу 

суттєво знижувались на 3-й та 4-й рік доместикації. Як видно, популяція 

характеризувалась низькою плодючістю, що становила від 40 до 50 яєць/самицю, 

проти 70,91 у природної колонії ектопаразиту. Серйозні фізіологічні зміни в 

організмі їздця провокували високий відсоток деформованих особин, що складав 

понад 15. Відповідно, порушувалось співвідношення статей, що спричинило 

дисбаланс у популяції їздця (за кількістю переважали самці).  

Візуальний моніторинг за лабораторними популяціями свідчить, про 

порушення в поведінці їздця. У досліджуваній колонії ектопаразита 

спостерігалась низька рухова активність та пошукова здатність. Паралізація 
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гусениць відбувалась тільки після тривалого моніторингу жертви. Яйцекладка 

відбувалась хаотична, водночас на одну гусеницю млинової вогнівки могли 

відкласти по 10 – 15 яєць, в результаті чого, личинкам не вистачало трофічного 

субстрату для подальшого повноцінного розвитку. Також, спостерігалась висока 

чутливість ектопаразиту до змін гідротермічного режиму. Процес діапаузування 

відбувався зі значними втратами біоматеріалу, на рівні 60 – 70 %. 

Таблиця 4.4.1 

Рівень життєздатності лабораторної популяції ектопаразита при 

різному терміну доместикації (лабораторний дослід, 2016 – 2019 рр.) 

Тестові характеристики 

Період розведення ектопаразита 
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ік

 

4
-й

 р
ік

 

Тривалість життя 

самиць, дні 
15,34±2,8 14,26±2,5 8,91±2,1 7,63±1,8 18,7±1,9 

Плодючість, 

яєць/самицю 
65,70±5,9 63,8±6,1 55,0±6,8 42,77±2,4 70,9±7,1 

Довжина самиці, мм 2,23±0,04 2,19±0,06 2,04±0,03 2,00±0,02 2,31±0,03 

Довжина самців, мм 2,13±0,03 2,03±0,04 2,04±0,03 1,98±0,02 2,27±0,02 

Довжина кокона, мм 3,40±0,01 3,31±0,03 3,28±0,04 3,15±0,01 3,53±0,09 

Кількість імаго, що 

відродились з однієї 

гусениці комахи-

господаря, екз. 

6,81±1,5 5,92±0,9 4,32±1,1 4,02±1,0 7,69±2,1 

Співвідношення статей, 

♂: ♀ 
0,66:1,5 0,92:1,08 1,27:0,92 1,5:0,67 1:1 

Деформовані особини 

імаго, % 
4,34 5,71 10,89 15,37 - 

Аналізуючи фізіологічні зміни в лабораторних популяціях H. hebetor Say. 

в період тривалої доместикації виникає необхідність проводити прийоми, котрі 

попереджають втрату біологічно-цінних ознак ектопаразита. Зокрема, за час 
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досліджень нами приділялась увага таким показникам їздця як плодючість 

самиць, співвідношення статей та кількість деформованих особин.  

Як свідчать результати спостережень серед обов'язкових заходів в 

технології масового розведення габробракона повинне бути позмінне 

використання двох лабораторних господарів – млинова (Ephestia kuehniella Zell.) 

та велика воскова (Galleria mellonella L.) вогнівок. Перший являється основний, 

котрий застосовується в технології протягом року. Проте, на передодні 

польового застосування ектопаразита третя декада квітня – травень, доцільно 

проводити 2 – 3-х кратний пасаж на гусеницях великої воскової вогнівки [75, 76]. 

Наступний прийом процесу формування стартової популяції 

H. hebetor Say. ектопаразиту передбачає включення в раціон лабораторної 

культури популяції природних комах-господарів. У нашому випадку 

використовувався такий набір комах, проти яких у подальшому в технологіях 

захисту будуть застосовувати габробракона. Зокрема, на посівах кукурудзи, 

томатів та соняшнику, здійснювався збір гусениць старших віків стеблового 

кукурудзяного метелика (O. nubilalis Hbn.) та бавовникової совки (H. armigera 

Hbn.). 

За результатами досліджень, така популяція габробракона після пасажу 

(табл. 4.4.2) характеризувалась високими показниками життєздатності. Вже з 

другої генерації їздця відбуваються зміни фізіологічного розвитку ектопаразиту. 

Проте, максимальний ефект прийому здійснюється за 3 – 4-ї генерації. 

Встановлено, що плодючість самиць коливалась в межах 82,2 – 

103,3 яєць/самицю, тривалість життя – 10,1 – 16,9 доби, життєздатність – 75,2 – 

88,9 %, відсоток паралізованих гусениць – 73,1 – 89,7 та деформовані особини не 

перевищували 5 %. Всі ці показники відповідали стандартам якості біоматеріалу 

[136].  

Таким чином, відбувалась своєрідна адаптація лабораторних популяцій 

габробракона до природних популяцій фітофагів. У підсумку ектопаразит 

визначається високими адаптивними властивостями, що дасть змогу 

конкурувати з природними колоніями їздця.  
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Таблиця 4.4.2  

Доцільність пасажу габробракона на різних комах-господарів 

(лабораторний дослід, 2016-2019 рр.) [136] 
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Стебловий 

кукурудзяний 

метелик 

(Ostrinia nubilalis) 

2 75,2 10,1 82,2 73,1 3,4 

4 86,9 13,7 93,8 82,4 2,0 

Бавовникова совка 

(Helicoverpa armigera) 

2 79,8 11,6 87,6 76,9 2,6 

4 88,9 16,9 103,3 89,7 1,3 

Млинова вогнівка 

(Ephestia kuehniella) 

Тривала 

доместикація 
65,7 7,7 67,8 70,4 5,8 

НіР05 - 1,5 0,6 1,0 2,1 0,5 

Як видно, що позмінне використання комах-господарів не розв'язує всі 

проблеми у розвитку їздця. Порушення статевого індексу та високий відсоток 

деформованих особин все це ознаки інбридингової депресії популяції 

ектопаразита. Відомо, що такий процес характеризується схрещуванням 

близькоспоріднених форм у межах однієї популяції організмів. Відомо, що в 

основі такого процесу лежить генетична сутність, тобто відбувається збільшення 

гомозиготності у таких особин. Подібність гамет означає також схожість їх 

хромосомного апарату і генів. При цьому, такі популяції в гомозиготному стані 

обумовлюють знижену життєстійкість особин [59].  
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Ряд досліджень показало, що для ліквідації інбридінгової депресії 

використовують неродинні популяції з метою підвищення гетерозиготності. У 

нашому випадку доцільно використовувати природні популяції ектопаразита з 

різних географічних зон. Зокрема, це забезпечить здатність особин габробракона 

утворювати різні статеві клітини, що несуть один домінантний ген.  

Дослідженнями встановлено, що розбавлення лабораторної культури 

їздця природними популяціями суттєво покращують біологічні показники 

ектопаразиту. Дані таблиці 4.4.3 констатують, що фізіологічний стан 

габробракона супроводжується без інбридингові депресії. Зокрема, нам вдалося 

покращити такі показники, як співвідношення статей – 0,86:1,14, проти – 

1,72:0,57, зменшити відсоток деформованих особин, що складає 3,1 проти 5,7, а 

також цей прийом забезпечив лінійні розміри імаго в нормі без суттєвих 

відхилень у порівняні з природними популяціями. 

Таблиця 4.4.3 

 Порівняльна оцінка різних популяцій ектопаразиту за час тривалої 

доместикації (лабораторний дослід, комаха-господар E. kuehniella Zell., 

2018 – 2019 рр.) 

Параметри, що 

оцінюються 

Обсяг 

біоматеріалу, 

екз. 

Популяції ектопаразиту 

Лабораторна 

культура 

терміном 

доместикації 

2 роки 

Природна 

культура 

ектопаразит

у (екологічна 

ніша 

Вінницька 

обл.) 

Селекційна 

культура: 

Лабораторна 

(термін 

доместикації 2 

роки) + 

природна 

(екологічна 

ніша Вінницької 

обл.) 

Довжина 

самиць, мм 

500 ±10 

2,15±0,002 2,56±0,001 2,31±0,002 

Довжина 

самців, мм 
1,63±0,001 2,36±0,001 2,23±0,002 

Співвідношення 

статей, ♂:♀ 
1,72:0,57 0,71:1,4 0,86:1,14 

Кількість 

деформованих 

особин, % 
5,7 - 3,1 

Плодючість, 

яєць/самицю 
55,33±4,5 115,24±3,2 107,46±2,5 
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Отже, експериментально встановлено, що під час довготривалої 

доместикації лабораторних культур відбувається інбридингові депресія, що 

супроводжується значними втратами якісних та кількісних показників їздця. При 

цьому, нами обґрунтовано прийоми, котрі підтримують, або ж відновлюють ці 

характеристики ентомофага та формують стартову популяцію ектопаразита 

габробракона (табл. 4.4.4) [192].  

Таблиця 4.4.4  

Експертна оцінка способу формування стартової популяції 

лабораторної культури габробракона (лабораторний дослід, 

2017 – 2019 рр.) [192] 

Способи формування 

стартової колонії  

ектопаразту 

Стартові 

популяції з 

України 

Фізіологічні та 

господарські 

показники 

габробракона 

Ефективність 

способів, % 

П
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ь
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н
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Оригінальні прийоми: 

спаровування у режимі 

аутбридингу; 

згодовування дієти 

вуглеводневої та білкової 

компонента 

пасаж на природних 

комах-господарів (совки) 

132 112 124 92,9 133,4 22,4 86,2 

Стандартна технологія 

розведення 
196 80,7 119,81 17,6 72,3 

НіР05 - - - 5,7 10,5 3,1 4,7 

 

Суть прийомів полягає у тому, що визначальною умовою застосування 

лабораторної культури їздця є значне генетичне різноманіття стартових 

популяцій. Водночас відбувається схрещування генетично різних, а не близько 

рідних особин. 
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Саме аутбридинг є одним ефективним способом зростання генетичного 

різноманіття стартової колонії габробракона. Для використання цієї генетичної 

закономірності, проведений забір заражених паразитом гусениць совок з різних 

регіонів України. Система аутбридингу забезпечує збереження та збільшення 

певного рівня гетерозиготності популяцій габробракона [192].  

4.5. Життєздатність лабораторних культур ектопаразита габробракона 

(H. hebetor Say.) як визначальний фактор його ефективності 

Ряд досліджень, проведених за останні часи, показали, що однією з 

основних причин нестабільної ефективності лабораторних культур ентомофагів 

є якість біоматеріалу. Необхідність проведення оцінки життєздатності 

ентомофага підтверджено низкою важливих факторів. Зокрема, генетичною 

структурою популяції та успадкуванням ознак, умовами вирощування, 

вирощуванням комах-господарів та безпосереднє його використанням в 

технологіях захисту сільськогосподарських культур. [20, 87, 119, 192].  

У продовж 2016 – 2019 рр. нами було проведено ряд досліджень, що дали 

змогу оптимізувати технологію розведення ектопаразита габробракона, зокрема, 

відпрацьовано визначальні параметри розведення лабораторних комах-

живителів млинової вогнівки, експериментально обґрунтовано режими коротко- 

та довготермінового зберігання біоматеріалу, детально дослідили характер 

оогенезу самиць габробракона з синовігенною репродуктивною стратегією і на 

цій основі запропонували оригінальну дієту у різні періоди життя імаго, 

досліджено прийоми оздоровлення лабораторних культур ектопаразита та 

доцільність пасажу на альтернативних комаха-господарях [20, 41, 123, 127, 192, 

195].  

Багаторічні дослідження свідчать, що при довготривалому розведенні 

їздця в лабораторних умовах спостерігається зниження біологічних 

характеристик ентомофага, а значить, і властивості до пошуку й зараження 

господаря в широкому діапазоні температури та вологості в природних умовах 

[20, 41, 76]. Тому виникає необхідність у визначені основних критеріїв оцінки 

якості габробракона на усіх стадіях його онтогенезу. 
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Теоретичною основою для розробки методики оцінки якості ектопаразита 

габробракона була низка досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених [20, 48, 

59, 109, 123, 195], а також власні спостереження за морфологічними та 

біоекологічними особливостями їздця. В основу наших досліджень взято 

найбільш визначальні характеристики лабораторної культури ектопаразита, 

тобто контроль тих параметрів, які впливають на реалізацію завдань 

культивування його ефективність в інтегрованих технологіях захисту 

сільськогосподарських культур.  

Експериментально оцінені параметри життєздатності ектопаразита 

габробракона природних та промислових культур на основних альтернативних 

комах-господарях. На основі одержаних статистичних даних сформовано 

визначальні оціночні критерії для основного живителя – великої воскової 

вогнівки. Окрім цього, вперше визначено оціночні критерії стосовно до 

південної комірної та млинової вогнівок, що входять до групи лускокрилих-

фітофагів зернових запасів (табл. 4.5.1.) [20]. 

Лабораторні дослідження виявили суттєву відмінність між 

фізіологічними параметрами природної та промислової популяцій ектопаразита 

[20, 51]. Зокрема, репродуктивна функція нативної популяції їздця продукувала 

на 15 – 18 % більше, залежно від комахи-живителя. Таке явище пояснюється тим, 

що у промислових культурах габробракона за вирощування в режимі тривалої 

доместикації у колонії відбуваються поступове зниження фізіологічних функцій 

внаслідок інбридингової депресії. Також спостереження показали, що природна 

популяція ентомофага, котру відбирали з гусениць G. mellonella L., відзначалась 

порівняно нижчим відсотком деформованих особин, на рівні понад 40%. При 

зрівнюванні природної та промислової культур габробоакона за вирощування на 

вогнівках з групи фітофагів зернових запасів, різниця у відсотку деформованих 

особин нижча на 23,2 – 26,7 %. 

Встановлено, що порушення технологічного процесу масового 

вирощування паразитів може супроводжуватись збільшенням відсотку 

деформованих особин. В природі, це явище не спостерігається, а наявність в 
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популяціях деформованих особин пояснюється виключно дією природних 

стресових факторів. 

В основному в природі проявляється різноманітне співвідношення статей 

у популяціях ентомофага, тоді як в промислових культурах виражене 

переважання самиць. Це пояснюється тим, що включенням до технологічного 

процесу вирощування ектопаразиту раціону з вуглеводневими складовими. 

Важливим параметром, що характеризує стан популяції ектопаразита являється 

кількість імаго, що отримали свій розвиток з однієї гусениці. 

У природних популяціях, порівнюючи з промисловим розведенням, 

відмічається вищий вихід імаго ектопаразита на 14 – 16 %, що визначається 

видом комах-господарів. Експериментально встановлено, що за вирощуванням 

ектопаразита габробракона в умовах тривалої доместикації спостерігається 

зниження його фізіологічних параметрів. При цьому, ізольовані популяції 

ектопаразита, як правило, характеризуються порівняно нижчим рівнем 

життєздатності, екологічної пластичності та міграційно-пошукової здатності, що 

в результаті призводить до скорочення загальної ефективності біоматеріалу у 

виробничих умовах [20]. 

Оцінка якості ектопаразита габробракона на основних та альтернативних 

живителях в порівняні з природними популяціями дає можливість 

охарактеризувати потенціал фізіологічних параметрів культури, враховуючи 

особливості вирощування, регіональні та кліматичні умови. На основі 

порівняльного аналізу природних та промислових культур габробракона стало 

можливим визначити основні критерії якості, що дозволить оцінювати 

фізіологічні параметри ектопаразита та розраховувати його потенційну 

ефективність у виробничих умовах. Таким чином, на підставі багаторічного 

вивчення (2016 – 2019 рр.) промислових та природних популяцій ектопаразита 

габробракона (табл. 4.5.1) [20, 41], нами відпрацьовано стандарти показників 

якості ентомофага, розмножуваного у виробничих біолабораторіх (табл. 4.5.2).  
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Таблиця 4.5.1  

Порівняльна оцінка параметрів життєздатності природних та промислових популяцій ектопаразита 

габробракона (H. hebetor Say.), (лабораторний дослід, 2017 – 2019 рр.) [20, 41] 

Популяція ектопаразита 

Параметри життєздатності ектопаразита 
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 Лінійні розміри, мм Кількість 

імаго, які 
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з однієї 
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К
о
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а
 

Природна Комаха-господар: 

Велика воскова вогнівка 

(G. mellonella L.) 

12,8 88,06 3,06 2,79 3,64 8,43 1:1 2,0 

Промислова 10,5 74,6 2,6 2,21 3,25 7,06 1:1 3,4 

r – сorrelation сoefficient 0,23 0,20 0,16 0,12 0,05 0,19 - 0,19 

Природна 
Комаха-господар 

Південна комірна вогнівка 

(E. kuchniella Zell.) 

12,8 84,60 3,00 2,54 3,48 6,00 1:1 3,37 

Промислова 10,5 70,07 2,27 2,19 3,13 5,17 0,8:1,3 4,39 

r – сorrelation сoefficient 0,23 -0,03 0,0 -0,03 0,08 0,0 - 0,17 

Природна Комаха-господар Південна 

комірна вогнівка 

(P. interpunctella Hb.) 

12,8 83,5 2,9 2,49 3,28 6,03 0,8:1,2 3,3 

Промислова 10,5 69,6 2,23 2,16 3,01 5,13 0,9:1,1 4,5 

r – сorrelation сoefficient 0,23 -0,04 0,25 0,01 -0,09 0,003 - -0,01 
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Експериментально встановлено, що довжина тіла самиць при вирощувані 

на гусеницях великої воскової вогнівки коливається в межах 2,5 – 3 мм, самця – 

2 – 2,7 мм. При цьому, забарвлення імаго варіюється від світло-, темно-жовтого 

до коричневого. Кокони мають видовжену овальну форму, шовковисту текстуру, 

в довжину досягає від 3 до 3,6 мм. Дещо менші розміри імаго габробракона 

характерні за розведення на гусеницях вогнівок – південної комірної та 

млинової, а саме для самиць – в межах 2,2 – 2,5 мм та самця – 2 – 2,2 мм. Для 

кокона на цих комах-господарях властиві розміри від 3 до 3,6 мм. Залежно від 

виду лабораторних живителів, плодючість самиць габробракона становить не 

менше 60 – 70 яєць/самицю [20, 41].  

За високої життєздатності популяція габробракона кількість імаго, що 

отримали свій розвиток на одній гусениці, при вирощувані на великій восковій 

вогнівці не повинна становити менше ніж 7, а для альтернативних живителів – 5. 

Гранично допустимі межі відсотку деформованих особин у популяції 

ектопаразита дорівнюють не більше 5%. Оптимальним співвідношенням статей 

у потомстві їздця є 1:1, що характерно і для природних популяцій. 

Крім того, практичне впровадження експериментальних даних було 

проведено в Українській лабораторії якості та безпеки продукції АПК, НУБіП 

України. Зокрема, стандарти показників якості (табл. 4.5.2) лабораторних 

культур ектопаразита застосовуються при виконанні комерційних замовлень на 

вимогу біолабораторій, котрі масово вирощують ентомофага [20, 41].  

Таблиця 4.5.2  

Стандарти показників якості ектопаразита габробракона 

(Habrobracon hebetor Say.), (лабораторний дослід, 2017 – 2019 рр.)[20] 

Параметри 

Характеристика і норми культури 

Комаха-господар 

Млинова вогнівка 

(E. kuehniella Zell. 

та 

P.interpunctellaHb) 

Велика воскова 

вогнівка 

(G. mellonella L.) 

Тривалість життя самиць, діб Не менше 10 

Плідність, яєць/самицю Не менше 60 Не менше 70 
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Продовження таблиці 4.5.2 

Довжина самиць, мм Не менше 2,2–2,5 Не менше 2,6–3,0 

Довжина самців, мм Не менше 2,0–2,2 Не менше 2,2–2,7 

Довжина кокона, мм Не менше 3–3,6 Не менше 3,2–3,6 

Кількість імаго, які відродились з 

однієї гусениці господаря, екз. 

 

Не менше 5 

 

Не менше 7 

Співвідношення статей,  ♂: ♀ 1:1 

Деформовані особини імаго , % Не більше 5 

 Визначені предиктори є найбільш інформативними для прогнозування 

ефективності промислових культур ектопаразита габробракона у виробничих 

умовах, в якості елемента біологічного захисту від фітофагів. Зокрема, за 

відповідності фізіологічним параметрам, ефективність культури ектопаразита 

при правильної організації розселення становить 60 – 70 %. Нестандартні 

культури забезпечують ефективність лише на рівні 20 – 30 %. Суттєві варіації 

між ефективністю паразитування різних видів фітофагів, що відрізняються за 

якісними показниками, обумовлює необхідністю і важливістю регульованого 

контролю за станом ентомофагів та відповідність їх високим стандартам якості 

[20, 41] .  

4.6. Оптимізація харчового раціону лабораторних популяцій комахи-

господаря ектопаразита млинової вогнівки (E. kuehniella Zell.) 

 Упродовж трьох років (2016 – 2018 рр.) ми вивчали життєздатність 

габробракана, якого вирощували протягом 10 поколінь на різних гусеницях 

живителя. Спостереження показали, що якісні та кількісні показники 

ектопаразита характеризувалися не однорідністю. Причиною таких змін є 

споживання фізіологічно неповноцінних комах-господарів. Тому було 

поставлено завдання оптимізувати визначальні параметри розведення млинової 

вогнівки та підвищити життєздатність лабораторної культури фітофага. Для 

досягнення поставленої мети, досліджували вплив раціону живлення на 

різноманітні фізіологічні процеси комахи-господарая. 
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Нині зарубіжні та вітчизняні вчені проявляють широкий інтерес до 

вивчення і створення для комах штучних поживних середовищ (ШПС). 

Використання ШПС забезпечує безперервне розведення однорідного 

біологічного матеріалу, спрощує впровадження автоматизації, дозволяє значно 

скорочувати витрати робочої сили та матеріалів на розведення певного виду 

комахи-живителя.  

Більшість авторів класифікують ШПС на замінюючі, напівсинтетичні та 

синтетичні. У свою чергу замінюючі поживні середовища мають не 

встановлений хімічний склад та формується на основі неочищених продуктів. 

Напівсинтетичні поживні середовища містять штучно приготовлені очищені 

продукти та компоненти природного раціону комах. Синтетичні поживні 

середовища складаються зі штучних приготовлених речовин, які повинні мати 

відомий хімічний склад. Таке середовище називається хімічно встановленим 

[110, 198].  

 У наших дослідження для вирощування E. kuehniella Zell. 

використовували напівсинтетичні штучні середовища. Відомо, що повноцінний 

раціон комах-фітофагів повинен складатися з достатньої кількості поживних 

речовин, котрі забезпечують оптимальні умови для росту, розвитку та 

розмноження. Основні поживні речовини потрапляють організм комах у вигляді 

білків, вуглеводів та жирів, допоміжні складові раціону – вода, мінеральні солі 

та вітаміни.  

Численні дослідження учених [20, 110, 128, 129, 130] встановили, що 

білковий компонент у раціоні фітофагів визначається амінокислотним складом. 

Як і у ссавців, так і у комах присутні 10 незамінних амінокислот: аргінін, валін, 

гістидин, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан та фенілаланін. 

Встановлено також, що виключення одного із компонентів живлення призводить 

до неповноцінного розвитку комах. 

Проте, окрім білкових складових раціону живлення фітофагів важливу 

роль відіграють вуглеводи. Відомо, що для багатьох комах із ряду Hymenoptera, 

Lepidoptera та Diptera вуглеводневе живлення імаго є обов’язковою умовою 
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існування. Зазвичай потреби фітофагів у вуглеводах повністю задовольняються 

при високому вмісті їх (40 – 70%) у раціоні, серед інших компонентів [128]. 

Відомо, що більшість ліпідів можуть синтезуватись комахами із цукрів та 

амінокислот, тому їх присутність в харчовому раціоні не обов’язкова [20, 130]. 

Проте, у деяких видів комах відсутність жирних кислот збільшує тривалість 

розвитку гусениць та підвищується відсоток смертності популяції. Дефіцит 

таких сполук поповнюється за рахунок потрапляння в організм ліноленової 

кислоти.  

Комахи для свого повноцінного розвитку потребують холестерин, який 

можна замінити іншими стеринами тваринного та рослинного походження. 

Встановлено, що комахи-фітофаги не можуть самостійно синтезувати стерини з 

інших хімічних сполук. У всіх багатоклітинних організмах стерини беруть 

участь у формуванні субклітинних мембран, тобто у комах вони є 

попередниками гормона линяння.  

Додатковими компонентами у харчовому раціоні комах-фітофагів 

відіграють важливу роль вітаміни. Зокрема, встановлено що вітамін С у комах 

бере активну участь у біохімічних процесах. Відсутність його в організмі 

призводить до часткової стерилізації самиць та самців. Порушення метаболічних 

процесів у комах спричинюється дефіцитом вітамінів групи В: В1- тіамін, В2 – 

рибофлавін, В4 – фолієва кислота, В5 – пантотенова кислота,  В6 – піридоксин та 

РР – нікотинова кислота. Ці вітаміни входять у склад ферментів та беруть участь 

в енергетичному обміні та синтезі органічних сполук [128]. 

Отже, аналізуючи масив літературних джерел, встановлено, що харчовий 

раціон в окремих видів комах-фітофагів не однаковий. Тому виникає потреба 

дослідити вплив різних компонентів у штучному напівсинтетичному середовищі 

на лабораторну популяцію млинової вогнівки та максимально оптимізувати 

його.  

Моніторинг популяцій E. kuehniella Zell. показав, що вид трофічно 

зв’язаний зі злаками та продуктами їх переробки. Зокрема, культуру виявляли у 

крупах, висівках, борошні, різному насінні, сушених овочах та фруктах, а також 
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у кондитерських виробах. Проте, найбільша кількість популяції зосереджувалась 

у пшеничних висівках та борошняних змітках. До складу цих продуктів входять 

всі незамінні амінокислоти, що потрібні для розвитку лабораторних культур 

комахи-живителя. Зокрема, треонін – 3,59%, валін – 5,42%, метіонін – 1,65%, 

ізолейцин – 3,53%, лейцин – 6,68%, фенілаланін – 4,31%, лізин – 4,02%, аргінін 

– 7,83 %, гістидин – 3,09 % та триптофан – 2,01% [202].  

Склад пшеничних висівок включає комплекс вітамінів: В1- 0,75 мг, В2 – 

0,36 мг, В3 –13,5 мг, В5 – 2,2 мг,  В6 – 1,3 мг, Е (токоферол) – 1,5 мг та К 

(філохінол) – 1,9 мг у перерахунку на 100 г сухої речовини. Крім того, до складу 

пшеничних висівок входять мікро- та макроелементи: кальцій – 70 мг, натрій – 8 

мг, калій – 1260 мг, магній – 44 мг, фосфор – 734 мг, залізо – 14 мг, цинк – 7 мг у 

перерахунку на 100 г сухої речовини [204]. Тому за основу штучного середовища 

для вирощування лабораторних колоній фітофага брали саме ці продукти у 

співвідношенні 1:1.  

Для підвищення життєздатності комахи-живителя млинової вогнівки у 

лабораторних умовах рекомендується збагачувати дієту поживними 

речовинами. Зокрема, наші дослідження були спрямовані на визначення впливу 

різноманітних добавок у харчовому раціоні фітофага. При цьому, 

використовували такі складові як вуглеводи, ліпіди та комплекс вітамінів.  

Наші дослідження показали, що у лабораторної популяції млинової 

вогнівки недостатньо виражена властивість синтезувати вуглеводи з ліпідів та 

амінокислот. Дефіцит вуглеводів у комах збільшували шляхом включення до 

штучного поживного середовища легкозасвоюваний сахарид – глюкозу. 

Встановлено, що у фітофага цей елемент являється оптимальною для засвоєння 

вуглеводами (рис. 4.6.1). При цьому, маса гусениць IV – V віку, котрі споживали 

у своєму раціоні глюкозу 50 – 80%, коливалась в середньому 20 – 24 мг, а 

тривалість розвитку скоротився на 8 – 12 діб.  

Діагностика складу загальних ліпідів в гусеницях млинової вогнівки 

показало присутність 17 жирних кислот. Зокрема, олеїнова, пальмітова, лінолева 

та ліноленова кислоти виконують енергетичну функцію, що забезпечує активне 

https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%91-Linolenic_acid
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функціонування фітофага. Крім того, набір цих кислот входять до складу 

жирового тіла комахи[129].  

 

Рис. 4.6.1. Ріст та тривалість розвитку гусениць E. Kuehniella Zell. 

залежно від вмісту глюкози у харчовому раціоні (лабораторний дослід, 2017 – 

2019 рр.) 

Обмеженість жирних кислот в організмі млинової вогнівки компенсували 

шляхом додавання у ШПС олії із зародків пшениці. Вибір цього компонента в 

якості дієтичної добавки у харчовий раціон фітофага обумовлений його високою 

поживною цінністю. До його складу входять: олеїнова – 14 г/100 г, пальмітова – 

16 г/100 г, лінолева (омега-6) – 55 г/100 г та ліноленова (омега-3) – 7 г/100 г. 

Масло зародків пшениці серед всіх харчових продуктів дуже багата на токоферол 

(вітамін Е), кількість його складає 255 мг/100 г. Відомо, що властивість цієї 

сполуки характеризується позитивним впливом на плідність самиць млинової 

вогнівки та підтримує життєздатність культури на високому рівні [199]. 

Серія лабораторних експериментів показала, що олія зародків пшениці 

позитивно впливає на розвиток млинової вогнівки. Зокрема, продукт насичує 

організм комахи всіма необхідними жирними кислотами. Популяція 

споживаючи дієтичну добавку, характеризувалась високим рівнем 
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життєздатності, при цьому, відсоток відродження імаго фітофага становив на 

рівні 80 – 90. Показник тривалості життя самиць збільшувався на 2 – 3 доби, а 

плідність досягала максимальних значень – 91,8 яєць/самицю. 

Під час візуального моніторингу не спостерігались порушення 

імагінального линяння та процесу формування крил. Це свідчить, що у олії 

зародків пшениці міститься концентрація стеринів рослинного походження 

(холестерин), вони являються попередниками гормону – екдіозона. Встановлено, 

що необхідність включення стеринів у харчовий раціон обумовлений тим, що 

вони беруть участь в формуванні субклітинних мембран. Зокрема, цей процес 

забезпечує явище линяння у комах (рис. 4.6.2).  

 

Рис. 4.6.2. Вплив різноманітних дієтичних добавок з ліпідним комплексом 

на життєздатність лабораторних популяції E. kuehniella Zell., (лабораторний 

дослід, 2017 – 2019 рр.) 

Комплекс вітамінів мають виражений позитивний вплив на життєздатність 

лабораторних культур живителя. Незначний відсоток їх міститься у складі 

пшеничних висівок. З метою підсилення їх властивостей в організмі млинової 

вогнівки, передбачено використання комбікорму, котрий використовують для 

вирощування курей. Компоненти раціону містять в собі вітаміни А1,В1, В2, В12 та 

інші, а також важливі мікроелементи.  
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Таким чином, дослідження показали, що харчовий раціон лабораторних 

популяцій E. kuehniella Zell. для повноцінного росту, розвитку та розмноження 

повинен включати комплекс білків, вуглеводів та жирів, а також допоміжні 

компоненти – вітаміни та мінеральні речовини. Нами встановлено, що дієтичні 

складові позитивно впливають та покращують фізіологічні властивості млинової 

вогнівки. Зокрема, матеріали таблиці 4.6.1. демонструють вміст оптимізованого 

штучного поживного середовища, котрий повністю компенсує дефіцит 

важливих для розвитку фітофага речовин. 

Таблиця 4.6.1  

Вміст оптимізованого штучного поживного середовища для 

вирощування лабораторних культур млинової вогнівки (E.  kuehniella Zell.) 

(лабораторний дослід, 2017 – 2019 рр.) 

Харчові 

компоненти 
Сировина 

Вміст дієтичних 

компонентів на 1 

кг ШПС 

Органолептичні 

властивості сировини 

Основні інгредієнти ШПС  

Білки (основа 

ШИС) 

Пшеничні висівки  0,5±0,1  Суміш світло-

коричнева, зі значним 

вкрапленням висівкових 

часток, відчуваються 

тверді включення 

Борошняні змітки 0,5±0,1  

Борошно кукурудзи  0,2  

Однорідна суміш у 

вигляді порошку з 

жовтуватим  кольором  

Дієтичні добавки до ШПС 

Вуглеводи Глюкоза 50 – 80 % 0,003±0,002 кг 

Кристалічний порошок 

білого кольору з 

солодким смаком, без 

сторонніх запахів 

Ліпіди (жирні 

кислоти, 

холестерин – 

стерини рослинного 

походження) 

Олія зародків 

пшениці  
10±2 мл 

Речовина жовтого 

кольору, за 

консистенцією 

однорідна та густа 

Вітамінний та 

мінеральний 

комплекс 

Комбікорм для 

свійських птахі  
0,35±0,1  

Однорідна добре 

подріблена суміш, без 

твердих включень та 

сторонніх домішок, 

забарвлення 

коричневого кольору 

Як видно (табл. 4.6.1.), для приготування штучно поживного середовища в 

якості основного інгредієнта білкового походження виступають пшеничні 
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висівки та борошняні змітки. Вуглеводневе насичення ШПС здійснювали за 

рахунок 50 – 80%-вої глюкози. Ліпідний комплекс збагачували шляхом 

додавання олії зародків пшениці у середовище. Комбікорм використовуюся в 

якості вітамінізації та мінералізації поживного середовища.  

Матеріали таблиці 4.6.2. ілюструють кількісні та якісні показники 

лабораторної популяції млинової вогнівки, котру вирощували на стандартному 

та оптимізованому поживному середовищі. Порівнюючи популяції комах-

господарів спостерігаються суттєві зміни у всіх досліджених показниках. 

Зокрема, лабораторні культури котрі споживали оптимізований раціон 

характеризувались високою життєздатність: із 698,3 екз. гусениць 

залялькувалось 62,1 % та відродилось – 73,5 % імаго.  

Таблиця 4.6.2  

Якісні та кількісні характеристики лабораторної популяції 

E. kuehniella Zell., в залежності від характеру харчового раціону 

(лабораторний дослід, 2017 – 2019 р) 

Показники 

Лабораторні популяції E. kuehniella Zell. 

Оптимізований харчовий 

раціон 

Стандартний харчовий 

раціон 

Плодючість, 

яєць/самицю 
91,84±8,3 67,05±4,8 

Кількість гусениць 

отриманих з 30 гр. 

ШПС, екз. 

698,4±18,6 321,2±14,9 

Середня маса 1-ї 

гусениці V-го віку, мг 
26,53±0,2 22,93±0,3 

Кількість 

залялькованих  

гусениць, % 

62,1  45,2 

Середня маса1-ї 

лялечки, мг 
21,43±0,11 17,58±0,20 

Вилетіло імаго, % 73,5  51,8  

Статевий індекс, ♂:♀ 0,75:1,34 1,04:0,6 

Тривалість життя 

самиць, діб 
10,4±2,2 7,6±1,7 

Кількість 

деформованих особин, 

% 

0,0 8% 
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Впродовж проведених наших досліджень було встановлено, що гусениці 

різних віків характеризувались вираженою руховою здатністю та трофічною 

активністю. Фактично, за усіма тестовими характеристиками культура млинової 

вогнівки, котрій пропонували оригінальну дієту, суттєво перевищувала 

параметри культури, що вирощувалась за стандартного живильного раціону. Для 

прикладу, середня маса гусениць V-го віку, котрим згодовували оригінальну 

дієту становила 26,53 мг проти 22,93 мг за стандартної дієти. 

Таким чином, експериментально вирішено важливу проблему – отримання 

високожиттєздатних лабораторних культур млинової вогнівки. Гусениці якої, не 

що інше, як високоякісний живильний субстрат для личинок габробракона. 

Розведення культури ектопаразита на фізіологічно повноцінних гусеницях 

комах-господаря, визначальна умова для отримання високожиттєздатних 

стартових популяцій габробракона. Саме їм властиві такі природні 

характеристики, як максимальна репродуктивна здатність самиць ектопаразита, 

рухова активність та пошукова здатність. Властивість їх протистояти дії 

різноманітних стресових факторів як синоптичних, так і антропогенного 

характеру. Як показали подальші дослідження, лабораторні культури 

ентомофага проявляють виражену конкуренцію за пошуку та зараження 

гусениць фітофагів з природними популяція. 

Технічна складова запропонованої новації не потребує виражених зусиль 

як на придбання різноманітних компонентів, так і інвентарного забезпечення. 

Чисельні серії лабораторних досліджень, дозволили оптимізувати технологічні 

процеси та розв’язали важливу проблему – розведення високожиттєздатних 

лабораторних культур млинової вогнівки. Акцентуємо на тому, що у процесі 

досліджень реалізовують складові елементи та прийоми, котрі не мають аналогів 

і захищені патентами України. 

              Висновки до розділу 4.  

1. Весь процес розмноження ектопаразита повинен проходити за 

температури 25 – 32 0С та відносної вологості повітря 55 – 75 %.  
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2. Короткотермінове та довготривале зберігання лабораторних 

популяцій габробракона проходить у терміні до 30 діб при +15 0С, до 4 місяців – 

при +7 – 10 0C. Обов’язковою умовою діапаузування у лабораторних умовах це 

згодовування специфічної дієти насиченою у відповідному співвідношенні 

вуглеводів та білків. 

3. Збалансована комплексна дієта для самиць ектопаразита є: 20%-вий 

розчин мальтози та пилок квітковий; водні розчини нативних сполук – 0,02 – 

0,03%-вої ДНК та 0,03 – 0,04 -вої РНК; гемолімфа гусениць – G. mellonella L., 

О. nubilalis Hbh., H. armnigera Hb., S. exigua Hb. 

4. Відпрацьовано стандарти показників якості ентомофага, 

розмножуваного у виробничих біолабораторіх, котрі є найбільш 

інформативними для прогнозування його ефективності у виробничих умовах, як 

елемента біологічного захисту від фітофагів.  

5. Оптимальні компоненти штучного поживного середовища для 

харчового раціону млинової вогнівки є: олія зародків пшениці та легкозасвоючий 

сахарид – глюкоза. 

За матеріалами досліджень цього розділу автором дисертації 

опубліковано 12 наукових праць [20, 41, 51, 60, 124, 129, 134, 169, 192, 195, 196, 

200]. 
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РОЗДІЛ 5. ЗАСТОСУВАННЯ ГАБРОБРАКОНА В ІНТЕГРОВАНИХ 

ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ ТОМАТІВ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ФІТОФАГІВ 

В СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ОВОЧІВНИЦТВА 

5.1. Обґрунтування норм, строків та кратностей сезонної колонізації 

лабораторних культур ектопаразита габробракона 

Впродовж останніх трьох років в районі досліджень (Вінницька обл., 

Гайсинський р-н, с. Кисляк) спостерігалась поступове наростання чисельності 

совок, особливо листогризучих та осередково лучного метелика. В ході 

досліджень нами встановлено фенологію та динаміку чисельності лускокрилих 

фітофагів в агроценозах томатів.  

Упродовж наших досліджень виявлено чотири види листогризучих та два 

види підгризаючих совок. За рівнем домінування до фонових видів 

листогризучих совок домінували помідорна – 54,7 % та бавовникова – 20,2 %. За 

тестовими характеристиками ці види становили потенційну небезпеку томатам 

та реальну загрозу урожаю [115, 145]. Водночас спорадично, не перевищуючи 

порогові рівні, розвивались такі види, як капустяна, совка-гама, озима та болотна 

совки. Це переконливо ілюструють матеріали таблиці 5.1.1 [115]. 

За результатами спостережень встановлено, що найбільша концентрація 

лускокрилих фітофагів відмічена на лободових бур’янах, де підгризаючі та 

листогризучі совки отримували повноцінне живлення, що сприяло їх розвитку. 

Також були виявлені локальні осередки зараження томатів попелицями. Проте, 

чисельність їх не перевищувала порогові рівні та на початку літа, завдяки 

діяльності таких хижаків як сонечка, сирфід та галиць вони не становили загрози 

агроценозу. 

Дослідження свідчать, що на перших етапах розвитку гусениць совок 

спостерігалась чутливість їх до якості корму. Така особливість живлення 

гусениць першого віку проявлялась у тому, що вони трофічно були пов’язанні 

виключно з бур’янами. Після переходу совки на другий та старші віки розвитку 

відбувалась їх міграція у насадження томатів, де фітофаги активно живились 
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репродуктивними органами та плодами культурних рослин. Встановлено, що 

при живленні гусениць змішаним раціоном, а саме лободовими бур’янами та 

насадженнями томатів, життєздатність та репродуктивний потенціал самиць 

значно зростав.  

Таблиця 5.1.1 

 Структура популяцій совок у промислових насадженнях томатів 

(Вінницька обл., ФГ «Чиста криниця» 2016 – 2019 рр.) [115, 145] 

Домінуючі 

види совок 

Порогові 

рівні, 

екз./м2 

Рівень 

домінування, 

% 

Потенційна 

шкідливість 

Плодючість 

самиць, шт. 

Характер 

живлення 

гусениць та 

шкідливість 

Листогризучі совки 

Помідорна 

совка 

(Spodoptera 

exigua Hb.) 

2,0 54,7 
Значна і 

тривала 
280-1650 

L1
*- бур’яни 

L2- L6 – 

генеративні 

органи, плоди 

Бавовникова 

совка 

(Helicoverpa 

armigera Hb.) 

1,5 20,2 Значна 420-2650 

L1- бур’яни 

пасльонові 

L2 –L6- 

генеративні 

органи, плоди 

Капустяна 

совка 

(Mamestra 

brassicae L.) 

1,0 7,8 
Осередкове 

поширення 
550-2650 

L1 –L6- 

скелетують 

листя і 

з’їдають 

повністю. 

Проникають у 

головки 

Совка-гама 

(Autographa 

gamma L. ) 

0,7 3,9 Незначна 450-1500 

L1 –L6- 

об’їдають 

листя 

Підгризаючі совки 

Озима совка 

(Agrotis 

segetum 

Sehiff. ) 

1,0 9,2 Помірна 480-2200 

L3 –L6-

пошкоджують 

коріння 

культурних 

рослин 

Болотна 

совка 

(Hydraecia 

micacea Esp.) 

0,5 4,2 Незначна 250-500 

L3 –L6- 

живляться 

генеративними 

органами та 

плоди 

*Примітка: L1 –L6- гусениці совок першого – шостого віків 
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Візуальний моніторинг показав, що саме помідорна та бавовникова совки 

становили потенційну загрозу. Зокрема, гусениці другого та старших віків 

характеризувались значною та триваю шкідливістю. Вони проникали у плоди, де 

інтенсивно живилися м’якоттю, в результаті чого значна частина уражаю 

втрачала товарні якості (рис.5.1.1.). 

 

Рисунок 5.1.1. Шкідливість листогризучих совок (Оригінальне фото, 

Вінницька обл., ФГ «Чиста криниця», 2016 – 2019 рр.) [115] 

За результатами фітосанітарного моніторингу з використанням 

феромонних пасток встановлювали динаміку льоту домінуючих видів фітофагів 

(рис. 5.1.2). У насадженнях томатів листогризучі совки з’являлись у незначних 

кількостях (1–3 особини на 100 рослин) в І – ІІ декадах червня. Надалі темпи 

зростання їх збільшувались. Максимальну чисельність домінуючих видів совок 

в агроценозах томатів зафіксовано в середині серпня – на початку вересня. У 

зв’язку з тривалим періодом вегетації томатів розвиток совок спостерігався до 

перших осінніх заморозків. За матеріалами наведених на рис. 5.1.3 чітко 

виділяється два піки льоту фітофага продовж вегетації. Один з них був на 

початку липня, а другий – в середині серпня. Одержані дані свідчать про те, що 

помідорна та бавовникова совки за період вегетації формували два – три 

покоління [115]. 
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Рис. 5.1.2. Фітосанітарний моніторинг популяцій совок в агроценозі томатів 

(Вінницька обл., ФГ «Чиста криниця», 2016 – 2019 рр.) [115] 

 

Рис. 5.1.3. Динаміка льоту помідорної (S. exigua Hb.) та бавовникової 

(H. armigera Hb.) совок у насадженнях томатів (Вінницька обл., ФГ «Чиста 

криниця», 2016 – 2019 рр.) [115] 

За допомогою візуального спостереження встановлено, що за появи 

перших дорослих особин, совки активно починали спаровуватись та живитися 

нектаром квітів. Після чого, через 3 – 4 доби відбувалась яйцекладка самиць. 

Нами досліджено, що характер яйцекладки бавовникової совки розсіяний, 

переважно на листі, бутонах та цвіту – по 3 – 5 шт. Яйцекладка помідорної совки 

концентрувалась з нижньої частини листя бур’янів купками по 15 – 156 шт. яєць 

[115, 145].  

На основі одержаних експериментальних даних зі встановлення динаміки 

льоту та особливостей розвитку домінуючих видів лускокрилих фітофагів в 

агроценозі томатів розроблено систему біологічного захисту з урахуванням 

норм, строків та кратностей експонування ентомофагів [116, 193]. Зокрема, на 
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початку масової яйцекладки самиць совок на томатах проводили три прийоми 

розселення лабораторної культури трихограми виду T. evanescens Westw., з 

інтервалом 5 – 6 днів. При цьому, в період розвитку першого покоління фітофагів 

трихограму розселяли по периметру плів на бур’янисті та чагарникові рослини, 

де фітофаги масово відкладали яйця, наступні прийоми проводили в агроценози 

томатів. Норми внесення паразита становили 60, 80 та 50 тисяч особин на 1 га. 

Після експонування трихограми проводили візуальні спостереження з виявлення 

перших ознак наявності гусениць совок. При виявленні гусениць другого та 

старших віків, проводили два прийоми розселення на рослини лабораторної 

культури габробракона – 750 та 850 особин на 1 га. Інтервал між експонуванням 

становив 9 – 10 днів [115, 192]. 

У таблиці 5.1.2 показані результати польових досліджень із визначенням 

ефективності різних прийомів захисту томатів [150]. Характерною особливістю 

агроценозу було те, що вихідна чисельність фітофагів в період весняної 

реактивації значно перевищувала порогові рівні. Зокрема, в середньому на 

кожному дослідному варіанті чисельність лялечок після перезимівлі становила 

приблизно 19 – 24 екз./5 м2. Зимуючі стадії совок були зосереджені по краях 

агроценозу, у ґрунті на глибині 10 – 15 см. 

Таблиця 5.1.2  

Ефективність технологій захисту томатів від комплексу лускокрилих 

фітофагів (Вінницька обл., ФГ «Чиста криниця»2016 – 2019 рр.)[115, 150, 

151] 

Технології захисту 

томатів 

Вихідна 

чисе-

льність 

лялечок 

після пе-

резимівлі, 

екз./5м2 

Заражено 

ентомофа-

гами,% 
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/5
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У
р

о
ж

а
й

, 
т
/г

а
 

Я
єц

ь
 

Г
у
се

н
и

ц
ь

 

 Оригінальна 

технологія 
19±5 83,4 90,2 92,4 3,9 1,8 48,7 

Хімічний захист 

(еталон) 
24±6 4,7 5,1 93,8 3,2 1,5 50,4 

Контроль 20±4 11,6 8,1 - 37,4 32,7 30,2 

НіР05 - 3,1 2,7 3,7 1,2 - 4,8 
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Встановлено, що у першому дослідному варіанті, де реалізовували 

оригінальну технологію (біологічний захист), визначальною умовою при 

розселенні ентомофагів було експонування їх в оптимальні строки. Зокрема, 

трикратне розселення трихограми (60; 80; 50;) забезпечувало максимальне 

паразитування яєць совок на рівні 83,4 %. Аналогічна ситуація спостерігалась 

при застосуванні габробракона. Двократне експонування ектопаразита (750; 850) 

сприяло паразитуванню гусениць совок на рівні 90,2 %. У результаті реалізації 

складових елементів запропонованої технології, рівень пошкодження 

генеративних органів насаджень томатів у цьому варіанті становив лише 3,9 %. 

Очевидно, що комплексне та послідовне використання промислових культур 

ентомофагів забезпечувало довготривалий контроль чисельності домінуючих 

видів совок продовж вегетаційного періоду. 

Оригінальна технологія захисту передбачала також посів нектароносних 

рослин по периметру поля з розрахунком їх цвітіння у весь вегетаційний період. 

Зокрема, висіювали такі рослини: фацелія, конюшина червона, люцерна посівна, 

коріандр посівний та еспарцет піщаний. Тут накопичувались і 

розповсюджувались популяції ентомофагів. Ці рослини були головним 

джерелом вуглеводневого живлення для імаго біоагентів. 

Використання інсектицидів у еталоні (хімічний захист) суттєво впливало 

на обмеження чисельності домінуючих видів совок. Ефективність їх 

застосування становила 93,8 %. Окрім позитивного результату ця технологія має 

ряд негативних наслідків. Зокрема, обробка насаджень томатів 

супроводжувалась загибеллю не тільки лускокрилих фітофагів, але і корисної 

ентомофауни. Встановлено, що у зв'язку з процесом проникнення токсичних 

сполук гормонального препарату Матч 050 ЕС, к.е. через покриви фітофагів, 

спричинює негативну дію на онтогенез екто- та ендопарзитів, котрі розвивались 

та паразитували на них. За нашими спостереженнями, у дослідному варіанті 

зараженість яєць та гусениць совок ентомофагами становила лише 4 – 5 % [115, 

150]. 
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Багаторічні дослідження свідчать, що підсумкова ефективність 

біологічного захисту томатів склала 92,4% (табл. 5.1.2). При цьому, якщо 

початкова чисельність лялечок совок після перезимівлі складала 19 екз./5 м2, то 

в осінній період на цьому варіанті діапаузувало тільки 1,8 екз./5м2. Аналогічні 

показники на хімічному еталоні склали відповідно 93,8% і 1,5 екз./5м2. 

Встановлено, що комплексне використання біологічних засобів, зокрема 

лабораторних культур трихограми та габробракона в оптимальні строки, 

забезпечувало високий рівень паразитування яєць і гусениць совок. 

Позакореневе підживлення органічним добривом Паросток, проведено на 

початку формування бутонів томатів і відразу після цвітіння, сприяло індукції 

імунітету рослин до дії різноманітних стресових факторів. Зокрема, цей прийом 

сприяв досить ефективному захисту рослини від фітофторозу, а також частково 

обмежував шкідливість совок. 

Таким чином, показана принципова можливість захисту томатів від 

комплексу листогризучих совок та супутніх фітофагів з використанням 

біологічних засобів, органічного добрива та нектароносних рослин. Крім 

сприйнятої господарської ефективності, головна перевага запропонованої 

технології в тому, що урожай томатів відповідає всім необхідним санітарно-

гігієнічним нормам і може бути складовою частиною дитячого та дієтичного 

харчування [115].  

             Висновки до розділу 5. 

На основі одержаних експериментальних даних розроблено систему 

біологічного захисту насаджень томатів від домінуючих видів лускокрилих 

фітофагів. Оригінальна технологія передбачала використання лабораторних 

культур габробракона. Під час досліджень було встановлено норми, строки та 

кратності експонування ектопаразита в агроценоз. Зокрема, підсумкова 

ефективність такої технології захисту томатів складала 92,4%.  

За матеріалами досліджень цього розділу автором дисертації 

опубліковано сім наукових праць [115, 116, 145, 151, 152, 153, 193]. 
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РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ 

МАСОВОГО РОЗВЕДЕННЯ ЕКТОПАРАЗИТА ГАБРОБРАКОНА ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН  

6.1. Економічна ефективність оптимізованої технології масового 

розведення ектопаразита габробракона 

Екологічна безпека та економічна доцільність являється найважливішими 

оціночними показниками при використанні засобів у інноваційному розвитку в 

області захисту рослин. Уповільнені темпи застосування біологічних засобів 

захисту рослин в Україні часто обумовлені недостатнім економічним 

обґрунтуванням технологічних регламентів їх виробництва. Найчастіше, 

інформація яка приводиться не завжди конкретна, має в основному описовий 

характер та непридатна для переконливих економічних висновків. 

Технологічний процес масового вирощування ектопаразита габробракона 

складається із ряду етапів, котрі включають сукупність виконаних в певній 

послідовності операцій та становить собою завершений виробничий цикл. У 

нашому випадку технологія включає такі етапи: розведення комах-господарів та 

ектопаразита, зберігання біоматеріалу.  

Дані таблиці 4.7.1 ілюструють порівняльну оцінку економічних 

показників різних технологій вирощування їздця. Як видно, вартість харчового 

раціону млинової вогнівки оптимізованої технології перевищувала на 4 % від 

вартості стандартного субстрату. Проте, нам вдалося підвищити якісні та 

кількісні показники комахи-господаря, зокрема, рівень життєздатності фітофага 

коливалась в межах 85 – 90 %, проти 60 – 70 %. Водночас вихід гусениць старших 

віків з 1-го кг оптимізованого субстрату становив 683,2 екз., проти 442,3 екз. у 

стандартному харчовому раціону. 

Крім того, оцінювалась вартість додаткового живлення імаго 

габробракона. Дослідженнями встановлено, що збалансована оригінальна дієта 

підвищувала фізіологічні показники ектопаразита, зокрема, при споживанні 

такої композиції ентомофаг характеризувався активною руховою та пошуковою 
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здатністю, а також високими показниками плодючості. Вартість такої дієти 

становить 18 грн. за 10 мл, проти стандартного раціону 13 грн./10 мл.  

Таблиця 4.7.1 

Економічна ефективність технології масового розведення 

габробракона (УЛЯБП АПК, 2020 р.) 

Етапи та операції 
Технології масового вирощування 

Стандартна Оптимізована 

Вирощування 

комахи-

господаря E. 

kuehniella Zell. 

 

С
к

л
а
д

о
в

і 

х
а
р

ч
о
в

о
г
о
 

р
а
ц

іо
н

у
 Пшеничні висівки з 

додаванням вітамінів А1, 

В1, В2, В12,  гліцерин та 

агар-агар 

Пшеничні висівки , 
борошняні змітки, глюкоза 50 – 

80 %, 
олія зародків пшениці, 

комбікорм для свійських птахі 
 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

к
г
/г

р
н

. 

58 62 

Отримано гусениць 

старших віків з 1 кг 

штучно поживнго 

середовіща, екз. 

2678 3762 

Додаткове 

живлення для 

імаго 

габробракона 

С
к

л
а
д

о
в

і 
д

іє
т
и

 

Сахароза 20%+Глюкоза 

10%+гемолімфа G. 

mellonella L. або E. 

kuehniella Zell.) 

20%-вий розчин мальтози та 

пилок квітковий; водні розчини 

нативних сполук - 0,02 – 0,03%-

вої ДНК та 0,03 – 0,04 -вої 

РНК; гемолімфа гусениць – G. 

mellonella L., О. nubilalis Hbh., 

H. armnigera Hb., S. exigua Hb. 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
1
0

 

м
л

/г
р

н
. 

13  18 

Отримано потомства з 1кг 

гусениць старших віків E. 

kuehniella Zell., екз. 

442,3 683,2 

Біологічна ефективність 

габробракона при 

застосуванні проти S. 

exigua Hb., % 

73,1 92,4 

Вартість реалізації 

гектарної норми 

габробракону, грн. 

200 250 

 

У підсумку вартість реалізації гектарної норми популяції ектопаразита 

габробракона, котрого вирощували за оптимізованої технології становила 
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вищою на 12 % від стандартної. Встановлено, що дотримання режимів 

лабораторного розведення паразита, є необхідною передумовою наступного 

етапу – експонування високо життєздатних імаго в агроценози. При цьому, 

ефективність використання таких популяцій ектопаразита у технології захисту 

насаджень томатів становила 92,4 % проти 73,1 % стандартних режимів 

розведення їздця.  

6.2. Економічна ефективність застосування габробракона в захисті томатів 

від лускокрилих видів фітофагів 

Сучасний розвиток засобів захисту рослин неможливо без строгого 

наукового обґрунтування застосування пестицидів. Як відомо, проведення 

захисних заходів доцільно лише в тому випадку, якщо виникає безпосередня 

загроза втрат врожаю. Тому процес вирощування сільськогосподарської 

продукції складний та охоплює в себе ряд чинників. Кожен з них характеризує 

той чи інший бік продуктивності виробництва в цілому, тому слід визначити 

ефективність кожного з них, а саме: живої праці та функціонуючих виробничих 

фондів [251]. 

Сучасні технології вирощування польових культур мають на меті 

отримання максимально можливих врожаїв високої якості. Для досягнення 

поставлених завдань необхідно використовувати всі резерви підвищення 

продуктивності рослин. Водночас найважливіше значення набуває оптимізація 

застосування різноманітних засобів захисту. У зв'язку з цим, при розробці 

прийомів, спрямованих на підвищення якісних та кількісних показників 

продукції, з використанням біологічних методів захисту, необхідний 

комплексний підхід. 

Порівнюючи урожай, отриманий на дослідних ділянках, з контролем, де ці 

заходи не проводились, встановлювали величину збереженого урожаю, тобто 

прибавку продукції та її ціну. Для дослідження економічної ефективності 

технології захисту томатів враховували основні затрати. Зокрема, витрати на 

пестициди, удобрення та ентомофагів; затрати на амортизацію, зберігання, 

технічне обслуговування агрегатів; витрати на паливо і мастильні матеріали, на 
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збір та транспортування урожаю. При цьому, ці показники дозволили 

розрахувати чистий дохід, отриманий внаслідок проведених заходів захисту 

насаджень томатів.  

Застосування оригінальної технології захисту томатів від лускокрилих 

фітофагів сприяло отримання прибавки урожаю, що становило 18,5 т/га., 

хімічний варіант захисту передбачав отримання – 20,2 т/га (табл.6.2.1). Проте, 

дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників продукції показали 

різний рівень якості, зокрема, сировина вирощена на запропонованій технології 

характеризувалась високими показниками. При цьому, плоди були свіжі, не 

пошкоджені фітофагами, без зелених плям та тріщин. Томати котрі оброблялись 

хімічними препаратами відзначались низькою якість. Відповідно така продукція 

знижувалась у вартості за 1кг, що складала 3,4 грн/кг, проти 3,9 грн/кг.  

Дані таблиці 5.2.1 свідчать про високу окупність витрат, які були 

спрямовані на впровадження біологічного методу. Попри додаткових витрат, 

зростання врожайності забезпечило прибуток з 1 га 72,15 тис грн, а при 

хімічному захисті – 68,68 тис грн.  

Результати досліджень свідчать про вищу економічну ефективність 

застосування запропонованої технології, яка хоч і забезпечила нижчу на 1,7 т/га 

урожайність проти еталона, де витрати на обробку насаджень томатів були 

меншими, проте рівень рентабельності становив на 18 % більше ніж у хімічному 

захисті. 

Таблиця 6.2.1  

Економічна ефективність застосування засобів захисту томатів від 

комплексу лускокрилих фітофагів (Вінницька обл., ФГ «Чиста 

криниця»2016 – 2019 рр.) 

Показники 
Контроль Хімічний захист 

(еталон) 

Оригінальна технологія 

захисту 

Урожай, т/га 30,2 50,4 48,7 

Прибавка 

врожаю, т/га 
- 20,2 18,5 

Реалізаційна ціна 

за 1кг, грн. 
3,4 3,4 3,9 
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Продовження таблиці 6.2.1 

Вартість 

прибавки 

врожаю, тис. грн. 
- 68,68 72,15 

Виручка від 

реалізації, тис. 

грн. 

102,68 171,36 189,93 

Вартість засобів 

захисту 

витрачених, тис. 

грн./га 

- 2,92 1,03 

Витрати на 

обробку 

насаджень 

томатів засобами 

захисту, грн./га 

- 0,11 0,51 

Додатковий 

чистий дохід, тис. 

грн. 

- 

65,65 70,61 

Собівартість 1 кг 

продукції, грн. 

- 
0,060 0,032 

Рентабельність, 

% 

- 
67 85  

Отже, оригінальна технологія вирощування томатів з використання 

ектопаразита габробракона, котра спрямована для регуляції чисельності 

лускокрилих фітофагів являється доцільним заходом та економічно 

виправданим. Застосування такої технології забезпечить прибавку урожаю, що 

відповідає всім вимогам та нормам сировини.  

             Висновки до розділу 6. 

1. Оцінка економічних показників масового розведення H. hebetor Say. 

показала, що вартість реалізації гектарної норми ектопаразита становила вищою 

на 12 % від стандартної технології. 

2.  Застосування нового виду ентомофагу габробракона в технологію 

захисту насаджень томатів сприяє приросту прибутку за рахунок поліпшення 

якості урожаю. Незважаючи на додаткові витрати показник рентабельності, який 

становив 85 % проти 67 % в еталоні (хімічний захист), свідчать про вищу 

економічну ефективність застосування запропонованої технології. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі детально уточнено біологію, екологію та 

фізіологію ектопаразита габробракона (H. hebetor Say.), а також досліджено 

визначальні параметри його масового розведення в режимі тривалої 

доместикації. Обґрунтовано та впроваджено використання лабораторних 

популяцій біологічного агента в інтегрованій системі захисту промислових 

насаджень томатів від лускокрилих видів фітофагів. 

1. З’ясовано, що кора та дупла дерев є оптимальними нішами для 

перезимівлі природних популяцій ектопаразита. На стан їх діапаузи впливають 

такі чинники: погодні умови, різноманіття сільськогосподарських та дикорослих 

рослин, а також види природних комах-господарів, їх щільність і кількість 

генерацій. 

2. Оптимізовано процес перезимівлі імаго габробракона, шляхом 

експонування в природних умовах спеціальні оригінальні пристрої – штучні 

гнізда, матеріалами для яких є: очерет, гофрований папір, шерстяна тканина та 

солома. При цьому, відсоток загибелі паразита не перевищував 45 %, тривалість 

життя самиць становила 13,9 доби, плодючість досягала 72-х яєць/самицю та 

паразитування гусениць воскової вогнівки на рівні 67,1 %. 

3.  Встановлено, що пік льоту імаго їздця в період весняної реактивації 

відбувався у першій половині дня з 9 до 12 годин. Найбільше імаго 

зосереджувалось у лісопаркових насадженнях на горішнику звичайному – 9 – 

11 екз./5 суцвіть та кульбабі лікарській – 12 – 18 екз./5 суцвіть. Впродовж 

вегетації ентомофаг концентрувався на нектароносних трав’янистих та 

чагарникових видах рослин, а саме: C. avellana L., T. officinale Wigg., 

P. tanacetifolia Benth., C. sativum L., D. carota L., A. graveolens L. 

4.  Показано, що селекційний процес географічно віддалених 

популяцій ентомофага з України та Узбекистану супроводжується вираженими 

високими показниками продуктивності: руховою активністю та пошуковою 
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здатністю імаго, тривалим циклічним оогенезом самиць, а також характерною 

конкурентоздатністю в агроценозах. 

5. Встановлено, що природним та лабораторним культурам 

ектопаразита для їх фізіологічно повноцінного розвитку необхідне додаткове 

живлення. Розроблена дієта, що включає: розчин мальтози й пилок квітковий; 

водні розчини нативних сполук ДНК та РНК; гемолімфу гусениць – G. mellonella 

L., О. nubilalis Hbh., H. armnigera Hb., S. exigua Hb. За такого раціону реальна 

плодючість самиць становила 110 – 120 яєць/самицю, а тривалість їх життя 

сягала 20 – 25 діб. Без живлення життєздатність їздця скорочувалась до 3 діб, а 

плодючість – до 30 – 40 яєць/самицю. 

6. Оптимізовано визначальні параметри зберігання лабораторних 

популяцій ектопаразита – короткотермінове продовж 15 – 30 діб за температури 

15 0С та довготривалого у режимі діапаузи при 7 – 10 0 C до чотирьох місяців, що 

забезпечує у період весняної реактивації високі фізіологічні та біотехнологічні 

характеристики культури.  

7. Запропоновано об’єктивні та інформативні тестові характеристики, 

що стосуються життєздатності (якості) лабораторних культур: лінійні розміри 

імаго та кокона, плодючість самиць, тривалість їх життя, кількість імаго, які 

відродились з однієї гусениці господаря, співвідношення статей, а також 

відсоток деформованих особин. 

8. Підібрано харчовий раціон лабораторних популяцій комахи-

господаря ектопаразита млинової вогнівки (E. kuehniella Zell.), що сприяє 

збільшенню середньої маси гусениць V-го віку на 15,8 %. Зокрема, дієта 

включає: пшеничні висівки, борошняні змітки, глюкозу 50 – 80 %, олію зародків 

пшениці та комбікорм для свійських птахів. 

9. Найбільш чисельними та шкідливими видами з числа листогризучих 

комах у промислових насадженнях томатів є помідорна та бавовникова совки 

(54,7 % і 20,2 % відповідно).  

10. Для захисту промислових насаджень томатів від комплексу 

лускокрилих фітофагів ефективним є колонізація лабораторних культур 
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трихограми та габробракона, внесення органічного добрива Паросток, а також 

висів по периметру поля нектароносних трав’янистих рослин. Технічна 

ефективність їх застосування складає 92,4%.  

11. Використання біологічних прийомів захисту промислових 

насаджень томатів від листогризучих та підгризаючих видів совок є достатньо 

обґрунтованим із високим економічним ефектом. Так, рівень рентабельності їх 

застосування складала 85 %, що була вищою на 18 % порівняно з застосуванням 

хімічних засобів захисту рослин. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для технології масового розведення лабораторних культур габробракона: 

1. Відбір стартових популяцій габробракона необхідно проводити в 

лугових та чагарникових стаціях природних екосистем, віддалених від місць 

діяльності людини. Обов’язково проводити видову ідентифікацію популяцій з 

наступною їх сепарацією та вибракуванням особин, заражених ентомопатогенами та 

гіперпаразитами. 

2. Для фізіологічно повноцінного розвитку самиць їздця рекомендується 

згодовувати вуглеводнево-білкову дієту у складі: 20% розчину мальтози та 

квіткового пилку; водних розчинів нативних сполук – 0,02 – 0,03 % ДНК і 0,03 – 0,04 

% РНК; гемолімфи гусениць G. mellonella L., О. nubilalis Hbh., H. armnigera Hb., S. 

exigua Hb.  

3. Режим зберігання лабораторної культури габробракона повинен 

протікати при 15 0С до 30 днів та при 7 – 10 0 C до 4 місяців.  

4. У сезон масового розведення H. hebetor Say. 2 – 3 рази на рік проводити 

контроль показників якості лабораторних культур ектопаразита.  

Для розселення біоматеріалу в агроценози насаджень томатів: 

1. Систематично проводити фітосанітарний моніторинг динаміки 

чисельності основних видів шкідників з урахуванням погодних умов і фенофази 

розвитку культури. 

2. При заселенні промислових насаджень томатів фітофагами з числа 

лускокрилих фітофагів проводити в два – три прийоми розселення трихограми 

(початок масової яйцекладки самиць совок) із інтервалом 5 – 6 діб за норми 60, 70 і 

100 тис. особин/га. 

3. Проти гусениць листогризучих та підгризаючих совок ІІІ -го та ІV-го 

віків проводити у 2 прийоми розселення габробракона з розрахунку 700 – 800 

особин/га з інтервалом 7 – 8 діб. 

4. Для підтримання життєздатності природних популяцій габробракона, 

здійснювати експонування штучних гнізд, у вигляді снопиків з очерету та шерстяної 

тканини, а також проводити висів нектароносних трав’янистих рослин, не менше ніж 

5 видів. 
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Додаток А 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Захист насаджень 

томатів від лускокрилих фітофагів у органічному овочівництві. Збірник 

наукових праць, Національного наукового центру «Інститут землеробства 

НААН». 2018. Вип. 1. С. 80–95. (Здобувачем проведено польові та лабораторні 

дослідження захисту насаджень томатів, статистичну обробку отриманих 

результатів та підготовлено матеріали до друку). 

2. Дрозда В. Ф., Статкевич О. І. Особливості технології масового 

лабораторного розведення енктопаразитоїда габробракона Habrobracon hebetor 

Say. (Hymenoptera, Braconidae). Вісник Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Фітопатологія та ентомологія». 2018. 

Вип. 1–2. С. 37–43. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо 

масового розведення ектопаразита габробракона та узагальнено матеріали). 

3. Статкевич О. І. Життєздатність лабораторних культур ектопаразита 

габробракона Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae) як 

визначальних фактор його ефективності. Вісник Харківського національного 

аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Фітопатологія та 

ентомологія». 2019. Вип. 1–2. С.192–198. 

 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка 

входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу 

4. Drozda V. F. Bondarenko I. V., Zagaiko O. I. (Statkevych O. I.) 

Regulatory and modifying role of natural populations of entomophages in biocenoses 

of the exclusion zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant. Agrobiodiversity for 

improving nutrition, health and life quality. 2017. № 1. Р. 102–107. (Здобувачем 
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проведено пошук сучасних методів моніторингу та оцінено біологічну 

ефективність комплексу ентомофагів, а також підготовлено матеріали до 

друку).  

 

Стаття у науковому виданні іншої держави 

5. Дрозда В. Ф., Загайко О. И. (Статкевич О. И.) Интегрированная 

защита томатов от листогрызущих совок. Защита и карантин растений. 2016. 

Вып. 12. С. 28–31. (Здобувачем проведено моніторинг фітофагів насаджень 

томатів, визначено строки, норми та кратність розселення ентомофагів, 

узагальнено дані, підготовлено матеріали до друку).  

 

Патенти України на корисну модель 

6. Дрозда В. Ф., Шевченко В. А., Загайко О. І. (Статкевич О. І.) 

Спосіб захисту насаджень томатів в технологіях органічного землеробства: 

патент на корисну модель № 115446, Україна, МПК А01N 63/00, A01P 3/00 

(2017.01); власник Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; заявлено 13.12.2016; опубліковано 10.04.2017; Бюл. №7. (Здобувачем 

проведено польові дослідження захисту насаджень томатів, здійснено 

статистичну обробку результатів, підготовлено матеріали до друку).  

7. Дрозда В. Ф., Шевченко В. А., Загайко О. І. (Статкевич О. І.) 

Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона 

(Habrobracon hebetor Say.): патент на корисну модель № 111486, Україна, МПК 

А01К 67/00 (2016.01); власник Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; заявлено 12.05.2016; опубліковано 10.11.2017; 

Бюл. № 21. (Здобувачем проведено лабораторні дослідження щодо 

короткотермінового зберігання ектопаразита, узагальнено дані, підготовлено 

матеріали до друку). 

8. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Спосіб оптимізації 

параметрів продуктивності ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor 

Say.) за умов тривалої доместикації: патент на корисну модель № 13169, Україна, 
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МПК А01К 67/00 (2018.01); власник Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; заявлено 13.07.2018, опубліковано 25.01.2019; 

Бюл. № 2. (Здобувачем забезпечено експериментальний супровід досліджень 

щодо оптимізації продуктивності габробракона, здійснено статистичну 

обробку результатів, підготовлено матеріали до друку). 

9. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.), Шевченко В. А. 

Спосіб оптимізації параметрів генетичної мінливості лабораторної культури 

габробракона (Habrobracon hebetor Say.): патент на корисну модель № 131694, 

України, МПК А01К 67/00 (2018.01); власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування Україна; заявлено 13.07.2018, опубліковано 

25.01.2019; Бюл. №2. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження, 

здійснено їх узагальнення і підготовлено матеріали до друку). 

10. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.), Шевченко В. А. 

Спосіб індукції мотиваційної активності самиць синовігенних етомофагів: 

патент на корисну модель №124177, Україна, МПК А01К 67/033 (2006.01); 

власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; 

заявлено 20.10.2017; опубліковано 26.03.2018, Бюл. № 6. (Здобувачем проведено 

експериментальне обґрунтування запропонованого способу, підготовлено 

матеріали до друку). 

11. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.), Шевченко В. А. 

Спосіб стимуляції процесу вітеллогенезу самиць синовігенних ентомофагів: 

патент на корисну модель № 124454, Україна, МПК А01К 67/033 (2006.01); 

власник Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

заявлено 01.11.2017; опубліковано 10.04.2018; Бюл. № 7. (Здобувачем проведено 

лабораторні дослідження щодо стимуляції вітеллогенезу, здійснено 

статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено матеріали до 

друку). 

12. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.), Шевченко В. А. 

Спосіб формування стартової колонії лабораторної культури габробракона 

(Habrobracon hebetor Say.): патент на корисну модель № 124922, Україна, МПК 
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А01К 67/033 (2006.01), А01G 13/00, А01N 63/02 (2006.01); власник Національний 

університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 20.11.2017; 

опубліковано 25.04.2018; Бюл. № 8. (Здобувачем запропоновано спосіб 

формування стартової колонії габробракона, узагальнено результати та 

підготовлено матеріали до друку). 

13. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Спосіб прогнозування 

інтенсивності весняного розвитку лабораторної культури габробракона 

(Habrobraco hebetor Say. ): патент на корисну модель № 124920, Україна, МПК 

А01К 67/00 (2018.01); власник Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; заявлено 20.11.2017; опубліковано 25.04.2018; 

Бюл. № 8. (Здобувачем проведено експериментальне обґрунтування 

запропонованого способу, підготовлено матеріали до друку). 

14. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.), Шевченко В. А. 

Спосіб біологічного захисту томатів від лускокрилих фітофагів: патент на 

корисну модель № 128920, Україна, МПК А01К 67/033, A01G 13/00 (2018.01); 

власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; 

заявлено 25.04.2018; опубліковано 10.10.2018, Бюл. № 19. (Здобувачем проведено 

польові та лабораторні дослідження, оптимізовано норми, строки та 

кратність розселення ентомофагів, узагальнено результати та підготовлено 

матеріали до друку).  

15. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.), Поєдинок Н. Л. Спосіб 

оптимізації життєздатності та продуктивності лабораторної культури 

габробракона (Habrobracon hebetor Say.): патент на корисну модель № 130490, 

Україна, МПК А01К 67/00 (2018.01); власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування України; заявлено 08.06.2018; опубліковано: 

10.12.2018; Бюл. № 23.(Здобувачем експериментально обґрунтовано 

запропонований спосіб, підготовлено матеріали до друку). 

Методичні рекомендації 

16. Бондаренко І. В., Дрозда В. Ф., Статкевич О. І., Швердеєєва І. С. 

Методичні рекомендації по застосуванню технології біозахисту зерна і зерно 
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продуктів від домінуючих видів лускокрилих-фітофагів в системі органічного 

виробництва. К., 2019. 215 с. (Здобувачем розроблено оціночні критерії якості 

лабораторних культур габробракона, описано морфологічні та біологічні 

особливості ектопаразита). 

 

Тези наукових доповідей 

17. Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Життєздатність лабораторних культур 

габробракона (Habrobracon hebetor Say.) як визначальний фактор його 

ефективності. Сучасний стан і перспективи розвитку аграрного сектору України: 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, м. Дніпро, 19–

20 жовтня 2016 року: тези доповіді. Дніпро, 2016. С. 20–21. 

18. Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Перспектива використання 

ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) в інтегрованих 

технологіях захисту агроценозів. Проблеми і перспективи сучасної аграрної 

науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Миколаїв, 27 березня 

2017 року: тези доповіді. Миколаїв, 2017. С. 8.  

19. Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Проблеми лабораторного 

вирощування ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.). Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах 

змін клімату: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та 

спеціалістів, м. Дніпро, 25–26 травня 2017 року: тези доповіді. Дніпро, 2017. 

С. 99–100. 

20. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Визначальні 

параметри життєздатності природних популяцій ектопаразита габробракона 

Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae). Новітні агротехнології: 

теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена  

95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, м. Київ, 

11 липня, 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 90–91. (Здобувачем виконано 

лабораторні дослідження, узагальнено дані, підготовлено матеріали до друку).  
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21. Дрозда В. Ф., Загайко О.І. (Статкевич О. І.), Шевченко В. А. Роль 

рослинного біорізноманіття в збережені та активізації природних популяцій 

ентомофагів. Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: 

Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Полтава, 12 жовтня 

2017 року: тези доповіді. Полтава. 2017. С. 39–42. (Здобувачем виконано 

лабораторні та польові дослідження активізації природних популяцій 

габробракона, узагальнено дані, підготовлено матеріали до друку). 

22. Дрозда В. Ф., Загайко О. І. (Статкевич О. І.), Шевченко В. А. 

Специфіка лабораторного розведення ектопаразита габробракона Habrobracon 

hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae). Біотехнологія: звершення та надії. VI 

науково-практична конференція з міжнародною участю, м. Київ, 14–

16 листопада, 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 12. (Здобувачем 

опрацьовано зарубіжні та вітчизняні літературні джерела, сформовано 

методику досліджень, підготовлено матеріали до друку). 

23. Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Умови сезонної колонізації 

лабораторних культур ектопаразита габробракона Habrobracon hebetor Say. 

(Hymenoptera, Braconidae) в агроценози насаджень томатів. Актуальні проблеми 

наук про життя та природокористування: IV Міжнародна конференція молодих 

вчених, м. Київ, 25–27 квітня, 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 168–170. 

24. Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Вплив гідротермічних умов на 

розвиток лабораторних культур ектопаразита габробракона Habrobracon hebetor 

Say. (Hymenoptera, Braconidae). ІХ з’їзд Українського ентомологічного 

товариства, м. Харків, 2018 рік: тези доповіді. Харків, 2018. С. 47.  

25. Дрозда В. Ф., Загайко О. И. (Статкевич О. И.), Потопальский А. И. 

Лабораторные культуры энтомофагов как составная часть технологий 

органического овощеводства. Foundations of spiritual and molecular-genetic 

improvement of human health and environmental protection. Ukrainian breakthrough 
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