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«Оптимізація технологічних параметрів масового розведення  

ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.)  
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та спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 

 

1. Актуальність теми дисертації. Добре відомо, що складовою частиною органічних 

та інтегрованих технологій захисту агроценозів є прийоми біологічно контролю популяцій 

фітофагів, зокрема, використання промислових культур ентомофагів. В Україні та ще більш 

ніж 100 країнах світу масово використовують як один із ефективних засобів захисту  

рослин видів роду Trichogramma spp. паразита яєць, переважно лускокрилих фітофагів.  

Проте, видовий склад природних популяцій ентомофагів практично не вичерпний, цілком 

очевидно, що актуальними є інтелектуальні та технологічні зусилля, котрі спрямовані  

на виявлення перспективних видів ентомофагів, з метою розширення спектру ефективних 

ентомофагів. При цьому, заслуговує на увагу ектопаразит габробракон (Habrobracon hebetor 

Say.), що характеризується рядом унікальних біологічних фізіологічних та екологічних 

характеристик, сприйнятливих як для масового розведення, так і для розселення  

в агроценози. Спорадичні літературні джерела підтверджують доцільність та ефективність 

ентомофага для захисту переважно технічних культур, зокрема бавовнику. В Україні  

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

ентомофага, не дивлячись на його високу ефективність. Очевидно, що для освоєння  

технології як масового розведення паразита, так і його розселення в агроценози необхідні 

детальні та поглиблені дослідження, що стосуються біології, екології та фізіології, а також 

визначальних параметрів, що супроводжують тривалий процес доместикації виду. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Результати дисертаційного дослідження увійшли до науково-

дослідної тематики Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового 

комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Розроблення технології ефективного захисту зерна та зернопродуктів в системі органічного 

виробництва» (номер державної реєстрації 0118U100066). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Автором особисто узагальнено вітчизняну та світову 

літературу, проведено патентний пошук, лабораторні та польові досліди, здійснено аналіз  

та статистичну обробку отриманих даних, апробацію та впровадження результатів  

у виробництво, підготовлено матеріали до друку та оформлено дисертацію. 



4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Дисертацію виконано на обширному 

експериментальному матеріалі, який отримано за допомогою апробованих методів  

в ентомології та захисті рослин. Результати досліджень статистично опрацьовано. Матеріали 

дисертації достатньо повно висвітлено в наукових працях, які опубліковано у фахових 

виданнях. За результатами досліджень одержано 10 патентів України на корисні моделі,  

що стосуються способів оптимізації технологічних параметрів масового розведення 

ектопаразита габробракона та застосування його у біологічному захисті агроценозів. Наукові 

положення, висновки і рекомендації аргументовано результатами власних досліджень, 

відповідають меті та завданням роботи. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше обґрунтовано 

визначальні параметри формування стартових колоній популяцій ектопаразита, шляхом  

збору з природних екосистем з наступною сепарацією та спрямованим відбором високо-

життєздатних особин. Оптимізовано визначальні критерії продуктивності лабораторної 

культури за умов тривалої доместикації. Відпрацьовано найбільш інформативні параметри 

генетичної мінливості лабораторної культури габробракона. Запропоновано оригінальні 

прийоми індукції мотиваційної активності самиць синовігенних ентомофагів на прикладі 

габробракона. Розроблено оціночні критерії рівня життєздатності популяцій ектопаразиту. 

Обґрунтовано ефективність застосування лабораторних культур габробракона в інтегрованих 

технологіях захисту агроценозу томатів. Оцінено економічну доцільність застосування 

оптимізованих параметрів масового розведення ектопаразиту. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Оптимізовано 

технологічні прийоми масового розведення ектопаразита габробракона, що дозволяє  

отримати високожиттєздатні культури ентомофага для його використання у інтегрованих 

системах захисту сільськогосподарських культур, зокрема: підібрано оптимальні режими 

коротко- та довгострокового зберігання біоматеріалу; запропоновано оригінальні тестові 

характеристики для оцінки рівня життєздатності (якості) промислових культур  

габробракона, котрі знайшли своє практичне застосування в діяльності Української 

лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; оптимізовано місця перезимівлі 

дорослих особин ектопаразита, шляхом експонування оригінальних пристроїв-снопиків  

по периметру агроценозу; апробовано та впроваджено оригінальну технологію  

інтегрованого захисту насаджень томатів з використанням лабораторних культур 

ектопаразита габробракона. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертації відображено у 26 наукових працях, з яких 3 статті у наукових 

фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  



яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу, стаття у науковому виданні іншої держави, 10 патентів України на корисну модель, 

методичні рекомендації, 10 тез наукових доповідей. 

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 О. І.) 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 проведено пошук сучасних методів моніторингу  

та оцінено біологічну ефективність комплексу ентомофагів та 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 візуальний та інструментальний моніторинг лускокрилих фітофагів насаджень 

томатів, визначено оптимальні строки, норми та кратність розселення ентомофагів, 

здійснено статистичну обробку первинних результатів, підготовлено матеріали до друку). 

Патенти України на корисні моделі  

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, України, МПК А01N 63/00, A01P 3/00 (2017.01); власник Національний  

університет біоресурсів і природокористування; заявлено 13.12.2016; опубліковано 

10.04.2017; Бюл. № 7. (Здобувачем проведено польові дослідження захисту насаджень 

томатів, узагальнено дані, підготовлено матеріали до друку). 

7. Дрозда В. Ф., Шевченко В. А., Загайко О. І. (Статкевич О. І.) Спосіб коротко-

термінового 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; заявлено 12.05.2016; 

опубліковано 10.11.2017; Бюл. № 21. (Здобувачем проведено лабораторні дослідження щодо 

короткотермінового зберігання ектопаразита габробракона, 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 № 131693, України, МПК А01К 67/00 (2018.01); 

власник Національний університет біоресурсів і природокористування України;  

заявлено 13.07.2018; опубліковано 25.01.2019; Бюл. № 2. (Здобувачем повністю 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; 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, України, МПК А01К 67/033 (2006.01); власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування; 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; 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 А01К 67/033 (2006.01), А01G 13/00, А01N 63/02 

(2006.01); власник Національний університет біоресурсів і природокористування;  

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 nhebetor Say.):  

патент на корисну модель № 124920, Україна, МПК А01К 67/00 (2018.01); власник 

Національний університет біоресурсів і природокористування; 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; 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 матеріалів 

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; 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 
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