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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ "БИОТЕХНИКА"  

– 50 ЛЕТ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация. К 50-летию создания института описана история его развития в советский и 

украинский периоды. Приведены основные результаты научной и производственной деятельности, 

которые оказали существенное влияние на научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 
 

Ключевые слова: институт, биологическая защита, юбилей, история, достижения. 
 

УДК 632.937 
 

Крутякова В.І. 

ІТІ "Біотехніка" НААН України 

26, Маяцька дор., смт Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667, Україна  

e-mail: biotechnica.od@gmail.com 
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ENGINEERING AND TECHNOLOGY INSTITUTE "BIOTEKHNICA" - 50 YEARS. 

HISTORY AND PECULIARITY 
 

Annotation. History of its development in the Soviet and Ukrainian periods is described to the 50th 

anniversary of the establishment of the institute. The main results of scientific and production activities, 
which have had a significant impact on scientific and technical progress in agriculture. 

 

Key words: Institute, Biological Control, Anniversary, History, Achievements. 
 

Инженерно-технологический институт "Биотехника" был создан 17 ноября 

1971 года приказом Министра сельского хозяйства СССР как Одесский филиал 

НПО "Агроприбор". Перед филиалом была поставлена задача развития 

механизации, автоматизации, приборостроения в сельском хозяйстве. 

Всё начиналось буквально на пустом месте: ни помещений, ни 

оборудования, только актуальные идеи и большая энергия основателей 

института. Заброшенные подвалы усилиями сотрудников становились отделами 

и лабораториями. В 1982 году появилось первое трёхэтажное здание на 
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проспекте Шевченко. Начатый с нуля и законченный в 1986 г. восьмиэтажный 

инженерно-лабораторный корпус на ул. Большой Арнаутской в центре Одессы 

стал заключительным аккордом, известившим о формировании нового института. 

В г. Балта в середине 70-х была построена Экспериментально-производственная 

база, которая обеспечивала промышленное производство и реализацию разработок 

филиала, а в дальнейшем института. В центре Одессы, недалеко от основного 

корпуса, был построен и оборудован экспериментальный отдел, который 

изготавливал макеты, экспериментальные и опытные образцы техники. 

В 1977 году Филиал, в котором уже работало 360 сотрудников, был 

реорганизован в Одесское специальное конструкторское бюро с опытным 

производством НПО" АГРОПРИБОР". Основным направлением деятельности в это 

время была разработка приборов, средств механизации и автоматизации для 

растениеводства и животноводства. Ежегодно создавалось до сотни единиц 

оборудования. Необходимо выделить наиболее значимые результаты советского 

периода, которые оказали конкретное влияние на научно-технический прогресс в 

сельском хозяйстве по таким актуальным для того времени направлениям: 

– климатические камеры для исследования сельскохозяйственных 

животных (зоотроны); 

– герметическая вегетационная установка, которая обеспечивала 

моделирование климатических и газовых условий для биологических объектов 

в космосе и не имела аналогов; 

– экологически чистые кондиционеры и воздухоохладители с 

регенеративным косвенно-испарительным охлаждением на воде; 

– комплекты оборудования для массового разведения насекомых: 

трихограммы, яблочной плодожорки, капустной совки, хлопковой совки, 

непарного шелкопряда, подизуса, криптолемуса; 

– установки расселения трихограммы УРТ-20, лаборатории передвижные 

кормовые ЛПК-3, с серийным производством и массовым применением; 

– оборудование для наработки микробиологических препаратов в 

региональных биолабораториях на базе качалок подвесных 

микробиологических КПМ-36 и тонкостенных реакторов.  

Результаты по созданию и внедрению оборудования для производства 

средств биологической защиты растений с соответствующими технологиями в 

значительной мере определили развитие биометода в советское время. 

В 1987 году осуществились длительные усилия руководства по 

предоставлению ОСКПТБ статуса научно-исследовательской организации. 

Приказом Госагропрома СССР от 6 октября 1987 года № 755 на базе ОСКПТБ 

был создан Всесоюзный научно-исследовательский, конструкторский, 

проектно-технологический инженерный центр "Биотехника".  

В 1992 году ВНИЦ "Биотехника" перешёл в Украинскую академию 

аграрных наук и получил статус научно-исследовательского института с 

названием Инженерно-технологический институт "Биотехника".  

Основными направлениями деятельности института остались разработка 

научного и инженерно-технологического обеспечения создания, производства и 

использования средств биологизации земледелия. 
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В этом контексте продолжилось развитие структуры. В институт вошла 

Одесская областная биолаборатория с районными биолабораториями 

(Измаильская, Татарбунарская, Савранская). Цебриковское отделение было 

переоборудовано под биолабораторию. Это обеспечило необходимую связь 

науки с производством. 

В Украине институт остался практически единственным научным 

учреждением, основной целью которого является развитие указанного научного 

направления аграрной науки и превращение его в один из приоритетов научной 

и государственной политики. В советское время инженерные разработки 

базировались на биологических исходных данных институтов 

соответствующего профиля: ВИЗР, ВНИИБМЗР, СрАзНИИЗР и др. После 

развала этой системы "Биотехнике" пришлось самостоятельно заняться 

биологией разведения насекомых и микроорганизмов, а также 

непосредственным использованием биосредств в технологиях выращивания 

сельскохозяйственных культур. В итоге было создано уникальное объединение 

под одной крышей всех наук, необходимых для создания техники 

искусственного разведения природных насекомых и микроорганизмов. Значение 

и авторитет института подтверждены членством в Восточнопалеарктической 

региональной секции (ВПРС) Международной организации по биологической 

борьбе с вредными животными и растениями (МОББ).  

В Украинской академии аграрных наук Украины институт получил 

самостоятельную научную программу с условным названием "Биотехника" и 

стал ее ведущей организацией, что позволило выделить это важное 

направление в сельскохозяйственной науке. 

В 90-х годах прошлого столетия были выполнены крупные заказы по 

изготовлению трихограммного оборудования для Республики Куба и для 

бывших среднеазиатских республик.  

Министерство аграрной политики и Украинская академия аграрных наук в 

1999 г. издали приказ о научно-техническом обеспечении развития 

производства и использования средств биологизации растениеводства, которым 

на Инженерно-технологический институт "Биотехника" возложены функции 

координационного научно-технического центра по вопросам промышленных 

биотехнологий производства и использования средств биологизации земледелия. 

Институт одним из первых в Украине в 2007 г. получил лицензию 

Министерства промышленной политики Украины на производство 

биологических препаратов Бактороденцид БТ и Триходермин БТ, что явилось 

прорывным событием в преимущественно теневом производстве биопрепаратов. 

Институтом была разработана и утверждена Минагрополитики Украины и 

Украинской академией аграрных наук в 2008 году Отраслевая программа 

"Комплексная биологизация защиты растений" 2008-2012 годов. 

Были разработаны и успешно выполнены Программы научных 

исследований 2011-2020 годов. Институт был и остается ведущей организацией 

по указанной тематике. За эти годы удалось существенно улучшить научно-

производственную базу. Проведен капитальный ремонт зданий в пгт 

Хлебодарское и пгт Цебриково с заменой окон, дверей, полов, облицовки, 
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сантехники, отопления, освещения. Приобретена новая мебель, лабораторные 

помещения оснащены кондиционерами. 

В отделе Промышленной микробиологии всё оборудование и приборы заменены 

современными образцами. В отделе Промышленной энтомологии организован Центр 

маточных культур насекомых, для которого создано или приобретено необходимое 

технологическое обеспечение, включая уникальное – инсектрон. 

В составе этих отделов организованы производственные участки по 

наработке экспериментальных партий энтомологических и микробиоло-

гических препаратов, которые оснащены эффективным оборудованием, в 

основном, собственной разработки. 

На этой базе при выполнении программ 2011-2020 гг. были проведены 

исследования по основным направлениям биологического метода защиты растений: 

– теоретические и практические основы оптимизации систем производства 

средств биологизации земледелия; 

– научные основы массового разведения и использования 

акароентомофагов для защиты растений; 

– научное обоснование энергосберегающих процессов и оборудования в 

производстве микробиопрепаратов для защиты растений; 

– агроэкологические и биотехнологические основы использования средств 

биологизации в системах экологизации земледелия. 

В результате исследований разработаны инновационные технологии с 

необходимым новым оборудованием для массового разведения насекомых и 

микроорганизмов, которые удовлетворяют повышенным требованиям 

энергоэфективности. Ежегодно разрабатываются и изготавливаются десятки 

единиц технологического оборудования и устройств, которые формируют 

комплекты с полным технологическим циклом. Созданы и продолжают 

совершенствоваться комплекты для таких энтомоакарифагов и их хозяев, как: 

трихограмма, ситотрога, бракон, мельничная огнёвка, златоглазка, амблисейус, 

галлица афидимиза, энкарзия, ориус. Разработан, изготовлен и прошел 

Государственные приемочные испытания автоматизированный 

ферментационный комплекс по производству микробиопрепаратов в жидкой 

препаративной форме. Комплекс был создан на базе энергосберегающих 

технологий ферментации микроорганизмов в тонкостенных аппаратах без 

избыточного давления. 

Большое внимание уделялось созданию новых биологических средств 

защиты растений. Введены в культуру, и разводятся энтомоакарифаги: муха 

чёрная львинка, макролофус, ориус, периллюс, пропилея. Разработано пять 

новых микробиопрепаратов с комплексным составом и полифункциональным 

действием, задепонировано три новых микроорганизма. 

Из множества полученных результатов можно выделить ряд значимых для 

развития процесса биологизации в Украине.  

 Создан Центр маточных культур насекомых для обеспечения 

жизнеспособности и естественных адаптационных свойств энтомокультур, 

используемых в биолабораториях при производстве энтомологических средств 

защиты растений. Центр ведёт коллекцию культур насекомых и клещей – всего 

21 вид. Разработаны необходимые методическое обоснование и 
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технологическое оборудование для выращивания, формирования, оптимизации 

и стандартизации маточных культур. 

Разработано оригинальное методологическое обеспечение для ускорения 

процесса биологизации в Украине. Обоснованы принципы, критерии 

оптимизации и гармонизации национального законодательства для 

функционирования многоуровневых систем экологического сельского 

хозяйства, что позволяет создать институциональную и технологическую 

поддержку развития экологического сельского хозяйства. Определен комплекс 

технологических приемов для органических технологий разного уровня 

агротехнической нагрузки. Разработаны агроэкологические основы зональной 

адаптации органических технологий зерновых колосовых, применение которых 

гарантирует ограничение технологической нормы использования химических 

пестицидов без дополнительного риска потери урожая на 75 %. 

Непрерывно ведётся работа по нормативно-правовому обеспечению 

производства биологических средств защиты растений. Разработаны и 

действуют государственные стандарты по терминам и определениям 

промышленной энтомологии, методам испытаний машин и оборудования для 

производства биосредств. На все микробиологические и энтомологические 

препараты разработаны технические условия (26 наименований). 

Институт существенно расширил сферу научных исследований по 

направлению биологизации, в частности по переработке отходов. Разработаны 

методы компостирования осадков сточных вод с органическими 

наполнителями с участием селекционированных штаммов фосфатмобили-

зирующих микроорганизмов. Отработана производственная технология 

изготовления биоудобрений, способных к продуцированию фосфаторганичных 

комплексных соединений, необходимых для растений. Разработан метод 

переработки органических отходов растительного происхождения с 

применением мухи черная львинка, которую в дальнейшем предполагается 

использовать в сельском хозяйстве для утилизации отходов растительного 

происхождения, получения высококачественных белковых кормов и 

органических удобрений. 

Значительная работа была проведена также по распространению 

полученных результатов среди ученых и специалистов путем их подготовки на 

учебной базе института и издательской деятельности. 

Однако в Украине, которая исторически имела большие достижения по 

биологизации земледелия – в 1991 году доля биологической защиты от 

вредителей и болезней составила 26 %, а после перехода к капиталистическому 

укладу в сельском хозяйстве в 2020 г. сократилась до 3,8 %. В мире этот показатель 

вырос с 1,1 % до 6,7 %! Причины этого процесса определяются общим состоянием 

государства. Единственное, что было сделано, благодаря НААН Украины, – это 

сохранение научного обеспечения этого направления в Инженерно-

технологическом институте "Биотехника" и нескольких других институтах.  

Стратегические цели устойчивого развития в большинстве развитых стран 

сейчас приобретают конкретные формулировки с всё более жесткими 

требованиями. Так, новый "Европейский зеленый курс" к 2030-2050 гг. 

обеспечит существенные энергетические трансформации во всех сферах 
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экономики своих стран. В сельском хозяйстве на эти цели в 2023-2027 гг. 

планируется израсходовать 370 млрд. евро из бюджета ЕС. Соответствующие 

требования (или налоги за их несоблюдение) будут наложены на 

экспортируемую продукцию.  

Украина, безусловно, поддерживает такой курс, но политические 

декларации, стратегии и прочее сейчас не имеют механизмов реализации, 

прежде всего, финансовых. Поэтому экспорт сельскохозяйственной продукции 

Украины может столкнуться с трудностями из-за несоответствия не столько 

качества продукции, сколько технологий её производства.  

Для решения этой проблемы потребуется не только коренное изменение 

государственной политики, но и наличие опережающего научно-технического 

потенциала в области биологизации. Это открывает новые перспективы и 

ставит новые задачи перед институтом, который в Украине остался 

практически основным научным учреждением, способным к их комплексному 

решению как путём разработки новых подходов к биологизации, так и путём 

создания конкретных технологий, оборудования и средств биологизации. 

В 2021 году начато выполнение Программы научных исследований НААН 

Украины № 11 "Биологические методы защиты растений в условиях 

экологизации земледелия", в которую заложены наиболее перспективные 

подходы по биологизации, включая: 

– оптимизацию биоинженерных комплексов производства биосредств на 

основе энергоэффективности и нейтральных выбросов; 

– создание энтомологических препаратов с контролируемым качеством; 

– разработку систем защиты растений с научно обоснованным уровнем 

экологизации на базе комплексного использования биосредств и 

агротехнических приёмов; 

– научное обоснование концептуальных основ и разработка методических 

рекомендаций по направлениям и механизмам эффективного применения 

биологического метода защиты растений (биоконтроль) в условиях 

экологизации земледелия, разработка проекта Закона Украины "О 

биологическом методе защиты растений". 

В заключение можно отметить, что роль и значение Института 

"Биотехника" в экологизации земледелия определялась и определяется как 

комплексным характером исследований в сочетании технической, 

биологической и сельскохозяйственной наук, так и сформированным научным 

коллективом из специалистов различных отраслей, обладающих опытом 

создания оборудования для разведения насекомых и микроорганизмов. 

Основные научные результаты в технической энтомологии, технической 

микробиологии и в биозащите растений фактически формируют мировой 

уровень, а созданное оборудование и технологии массового разведения 

насекомых и микроорганизмов по технико-экономическим показателям 

существенно превышают аналоги. С учетом современных тенденций развития 

(в т. ч. "Европейского зеленого курса") можно ожидать, что инновационные 

разработки Инженерно-технологического института "Биотехника" будут и 

дальше востребованы.  
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В ПРОИЗВОДСТВЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ 
 
Аннотация. Особенности микробиологических средств защиты растений от вредителей и 

болезней позволяют в их производстве использовать тонкостенные ферментеры, в которых 

отсутствует стерилизация под высоким давлением. Статья посвящена разработке системы 

очистки на месте таких ферментеров. Проведены экспериментальные исследования по обеспечению 
пастеризующего эффекта при обработке ферментера нагретой стерильной водой и концентратом 

питательной среды из стерилизатора. Определены ее параметры: объем, температура, выдержка 

времени. Предложена аппаратурная схема ферментационной установки из промышленного 
стерилизатора и тонкостенного ферментера. Процедура очистки совмещена с основным 

технологическим процессом и не требует дополнительного оборудования. Производственные 

испытания подтвердили эффективность очистки. 
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Annotation. The peculiarities of microbial plant protection products from pests and diseases allow the 

use of thin-walled fermenters in their production, in which there is no sterilisation under high pressure. The 

article is devoted to the development of the cleaning in place system for such fermenters. Experimental 

studies have been carried out to ensure a pasteurising effect when treating the fermenter with heated sterile 
water and a nutrient medium concentrate obtained from the sterilizer. Its parameters: its volume, 

temperature, the time delay have been determined. There is proposed a hardware diagram of the 

fermentation plant, consisting of an industrial steriliser and a thin-walled fermenter. The cleaning procedure 
is combined with the main technological process and does not require additional equipment. The production 
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СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ТОНКОСТІННОГО ФЕРМЕНТЕРА ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 

Анотація. Особливості мікробіологічних засобів захисту рослин від шкідників і хвороб 
дозволяють при їх виробництві використовувати тонкостінні ферментери, в яких відсутня 

стерилізація під високим тиском. Статтю присвячено розробленню системи очищення на місці для 

таких ферментерів. Проведено експериментальні дослідження із забезпечення ефекту пастеризації 
при обробленні ферментеру нагрітою стерильною водою й концентратом поживного середовища, 

що пройшло стерилізацію. Відзначено її параметри: об’єм, температура, час витримки. 

Запропоновано апаратурну схему ферментаційної установки, що складається з промислового 

стерилізатору і тонкостінного ферментеру. Процедура очищення відбувається сумісно з основним 
технологічним процесом й не потребує додаткового устаткування. Ефективність очищення 

підтверджено промисловими випробуваннями. 

 
Ключові слова: ферментер тонкостінний, очищення, пастеризація, стерилізатор, нагріта 

вода. 

 

Анализ производства и применения микробиологических средств защиты 

растений показал, что в большинстве случаев достаточно условно 

асептического производства. Это обусловлено, прежде всего, товарной формой 

препаратов и их назначением, когда продуктом является культуральная 

жидкость из ферментеров с небольшим сроком хранения, которой 

обрабатывают растения или почву. Поэтому в Инженерно-технологическом 

институте "Биотехника" НААН Украниы были разработаны, так называемые, 

тонкостенные ферментационные аппараты специально для производства таких 

биопрепаратов.  

В тонкостенных ферментерах значительно уменьшена металлоемкость по 

сравнению с промышленными ферментерами за счет изготовления из 

тонколистовой коррозионностойкой стали (δ = 0,8-1,5 мм). Давление внутри 

ферментера практически равно атмосферному, что исключает его 

стерилизацию паром высокого давления и вызывает необходимость  

применения специальных методов. Применяется обработка 

дезинфицирующими растворами, нагрев до высоких температур металлических 

поверхностей и многое другое.  

Многолетняя эксплуатация ферментационных установок подсказала еще 

один способ очистки и стерилизации "на месте" без использования 

дополнительных средств или устройств. Были использованы известные методы 

пастеризации пищевых продуктов, при которых обеспечивается гибель 

вегетативных форм микроорганизмов. Эффективность действия пастеризации 
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зависит от двух параметров: температуры продукта, до которой его нагревают, 

и выдержки при данной температуре. Многочисленные данные по молочным 

продуктам свидетельствуют, что при температурах больше 85 оС достаточно 

выдержки 10 мин. Эти значения были использованы в качестве задания при 

разработке системы очистки. 

Исследования проводились на экспериментальной ферментационной 

установке, состоящей из ферментера и стерилизатора. Ферментер 

тонкостенный объемом 115 л изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1-

2 мм и состоит из корпуса, крышки, воздушной рубашки, через которую 

вентилятором прокачивается окружающий воздух для охлаждения. 

Перемешивание жидкости осуществляется барботажем стерильного воздуха.  

В качестве стерилизатора использован промышленный автоклав ВК-75.  

Очистка ферментера и трубопроводов осуществлялась водой, которая была 

нагрета в стерилизаторе до средней температуры ts = 127,0 оС, а затем под 

давлением в стерилизаторе выпущена в ферментер. Ферментер при этом через 

выходной патрубок сообщен с атмосферой. При атмосферном давлении 

максимальная средняя температура в ферментере не может превышать 100 оС, и 

задачей исследований было максимальное приближение к этому значению. 

При объеме воды ʋs=16 дм3 были получены графики температур 

паровоздушной среды в емкости (vessel) – tV и наружной поверхности крышки 

(cover) – tС (см. рис. 1). Измерения производились в моменты времени 0; 1; 5; 

10; 25 мин. Максимальный нагрев был достигнут на первой минуте и составил: 

tV1 = 98,3±1,8 оС,  ε =1,84 % 

tС1 = 95,0±2,5 оС,  ε =2,63 % 

где ε – среднеквадратичное отклонение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Температура ферментера при пастеризации 

 

При статистической обработке измерений с использованием электронной 

таблицы MS Excel использован критерий Стьюдента 2,57 для уровня 

значимости 0,05.  
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Логический анализ показывает, что температура внутренних поверхностей 

ферментера для нашей конструкции должна удовлетворять соотношению:  

tС < tf < tV, 

где:  tf – средняя температура внутренней поверхности ферментера. 

Полученные графики (рис. 1) показывают, что температура tf > 85 оС 

поддерживается в течение 10 мин., т. е. режим пастеризации внутри емкости 

обеспечен. После окончания выдержки вода с температурой около 85 оС 

самотеком выпускается из ферментера, очищая при этом его выходной 

патрубок. Очистка перепускной магистрали между стерилизатором и 

ферментером происходит в течение первой минуты кипящей водой с 

температурой не менее 100 оС. 

Последующие этапы очистки с пастеризующим эффектом уже связаны с 

выполнением основного технологического процесса. После освобождения 

стерилизатора от воды в нем приготавливается концентрат питательной среды, 

который после стерилизации с температурой 127 оС перепускается в ферментер. 

Происходит второй этап разогрева и пастеризации ферментера, как это было 

описано с водой ранее. Через 10 мин. заканчивается выдержка, и у ферментера 

включается воздушное охлаждение с помощью вентилятора в рубашке. 

Процесс очистки закончен. При понижении температуры tv  до 50-55 оС в 

ферментер подается стерильная вода для разбавления концентрата до 

необходимой концентрации питательной среды. Затем проводится инокуляция 

маточной культурой и далее – процесс культивирования. 

Разработанный способ обеспечивал двукратный нагрев внутренних 

поверхностей ферментера до температур, которые гарантируют реализацию 

пастеризующего эффекта. Система очистки ферментационной установки из 

стерилизатора объемом 75 л и ферментера 115 л позволила провести очистку и 

предферментационную стадию за 4,0-4,5 часа, т. е. один стерилизатор в течение 

рабочей смены может обслужить два ферментера. Для ферментера с другим 

объемом необходимо подбирать объемы ʋs, при этом изменятся длительности 

операций. 

Окончательная оценка системы очистки была сделана по результатам 

опытного производства двух комплексных биопрепаратов "Биогибервит БТ" 

ТУ У 72.1-00495929-026:2020 и "Витастим БТ" ТУ У 72.1-00495929-025:2020 на 

основе двух штаммов бактерий Pseudomonas fluoresens и двух штаммов гриба-

антагониста Trichoderma lignorum. Титр биопрепаратов был в пределах (1-4).109 

КОЕ/см3 (колониеобразующих единиц). Количество посторонней микрофлоры 

было меньше установленного Техническими условиями значения 0,3 %. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 24 

UDC 628.84 

 

Pishchanska N., Belchenko V. 

ETI "Biotekhnica" NAAS of Ukraine 

26, Mayakska road, urban-type settlement Hlibodarske, Odessa region, 67667, Ukraine 

e-mail: pishchanskay@gmail.com 

Adamovics Aleksandrs 

Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia, semjons@apollo.lv 

 

USE OF MODERN AIR TRAINING SYSTEMS FOR IMPLEMENTATION  

OF ADAPTIVE TECHNOLOGIES OF ENTOMOCULTURE PRODUCTION 

 
Annotation. The conditions of use for the implementation of adaptive technologies for growing 

entomocultures of microclimate preparation systems with constant air flow CAV, with variable air flow VAV 
and water-air system VWV are studied. 

 

Key words: adaptive technologies of entomoculture cultivation, air conditioning system with constant 

air flow CAV, air conditioning system with variable air flow VAV, water-air system VWV. 

 

УДК 628.84 

 

Н.О. Піщанська, В.М. Бельченко 

ІТІ "Біотехніка" НААН України 

26, Маяцька дор., смт Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667, Україна  

e-mail: pishchanskay@gmail.com 
А. Адамович 

Латвійський університет природничих наук і технологій 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ  

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Аннотация. Исследованы условия использования для реализации адаптивных технологий 

выращивания энтомокультур систем подготовки микроклимата с постоянным расходом воздуха 
CAV, с переменным расходом воздуха VAV и водо-воздушной системы VWV. 

 

Ключевые слова: адаптивные технологии выращивания энтомокультур, система 
кондиционирования с постоянным расходом воздуха CAV, система кондиционирования с переменным 
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Adaptive technologies of entomoculture cultivation imply the use of 

technologies and a set of equipment adapted to certain natural and climatic 

conditions, which increase the efficiency of technological processes of 

entomoproduction production [1,2]. 

The urgency of the problem lies in the possibility of implementing for the 

implementation of adaptive technologies for growing entomocultures systems to 

ensure the necessary microclimate that meets modern requirements for energy 

conservation. The aim of the work is to study and analyze the advantages of using 

energy-saving air conditioning systems for entomological premises for growing 

entomocultures in terms of economic and technological indicators [3,4]. The heat-

moisture calculation of premises, calculation and selection of equipment for energy-

saving microclimate preparation systems for the implementation of adaptive 

technologies of entomoculture cultivation have been formed. Air preparation systems 

for the implementation of adaptive technologies in entomological productions air 

system with constant air flow CAV, air system with variable air flow VAV, water-air 

system VWV (system "chiller-fencoils"), freon-air system VRV (multisystem with 

external and indoor units). 

With a significant excess of heat in the building, the central air conditioning 

system VAV is significantly more efficient than the VWV system, as it saves cold 

during the year and heat during the cold season. In addition, a significant advantage 

of the first system is the fact that the refrigeration unit is used only in the warm 

season at ambient temperatures above +15 °C. When using the system "chiller-

fencoils" it is necessary to operate the refrigeration unit all year round, which greatly 

complicates its maintenance and increases the wear of the equipment. 

The negative effect of the application of the system "chiller-fencoils" can be 

somewhat smoothed due to the additional installation of a free cooling system (free 

cooling). This reduces the duration of the chiller during the cold period of the year. 
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However, the cost of cold can be reduced by only 15-18 %. In addition, the 

installation of friculation further complicates the cooling system. 

Annual cold consumption for the "chiller-fencoil" system is almost three times 

higher than similar cold consumption in the central system with quantitative and 

qualitative regulation. The estimated heat consumption in the central system is 60% 

of the consumption of the system "chiller-fencoils". Annual heat consumption in the 

system "chiller-fencoils" is almost 10 times higher than similar costs of the central air 

conditioning system. 
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Аннотация. Разработана форма и содержание аппаратурно-операционной схемы, которая 

отображает в пространстве и во времени работу всех аппаратов. Базовым положением схем 

является понятие группы – как совокупности определенного количества однотипных садков, в 

которых проживают насекомые. Все операции с элементами группы осуществляются 
одновременно. Размер группы задает производительность комплекса. С помощью схемы и 

выбранной периодичности обосновано оптимальное соотношение между садками.  

 
Ключевые слова: златоглазка, производство, аппаратурно-операционная схема, группы садков.  
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DESIGN OF AN INSTRUMENTAL-OPERATIONAL CIRCUIT OF INDUSTRIAL 

PRODUCTION OF THE GOLDEN-EYED LACEWINGS 

 
Annotation. The form and maintenance of the instrumental-operational circuit, which displays all the 

devices in space and in time. The basic position of the schemes is the concept of a group - as a set of a 

certain number of cages of the same type, in which insects live. All operations with the elements of the group 

are carried out simultaneously. The group size sets the performance of the kit. With the help of the circuit 

and the selected periodicity, the optimal ratio between the cages is reasonable. 

 

Key words: golden-eyed lacewings, production, instrumental-operational circuit, cage  groups. 
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РОЗРОБКА ПРИНЦИПОВОЇ АПАРАТУРНО-ОПЕРАЦІЙНОЇ СХЕМИ 

ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЗОЛОТООЧКИ 
 
Анотація. Розроблено форму і зміст аппаратурно-операційної схеми, яка відображає в 

просторі і в часі роботу всіх апаратів. Базовим положенням схем є поняття групи – як сукупності 

певної кількості однотипних сажків, в яких проживають комахи. Всі операції з елементами групи 
здійснюються одночасно. Розмір групи задає продуктивність комплексу. За допомогою схеми і 

обраної періодичності обґрунтовано оптимальне співвідношення між сажками. 

 

Ключові слова: золотоочка, виробництво, апаратурно-операційна схема, групи сажків. 

 

При значительных объемах выпускаемой продукции массовое разведение 

насекомых приобретает черты промышленного производства, в основе 

которого лежит не просто оборудование, а сложные технологические 

комплексы. Основным элементом комплексов являются садки для содержания 

насекомых. Существующие аппаратурные схемы комплексов обычно входят в 

состав технологического регламента и по содержанию являются 

функциональными, т. е. не отражают полного количества и взаимосвязи 

элементов. При использовании нескольких десятков садков возникают 

проблемы в организации их взаимодействия.  

Для преодоления этого методического недостатка была разработана 

структура и форма принципиальной аппаратурно-операционной схемы (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Принципиальная аппаратурно-операционная  

схема производства златоглазки 

 

Схема отражает во времени и пространстве работу всех садков, в которых 

осуществляется разведение златоглазки. Технология разведения златоглазки 

базируется на трех типах садков: садок для личинок (далее СЛ), садок для 

коконов (далее СК), садок для имаго (далее СИ). Стадии технологического 

процесса:  

ТП1 – кормление личинок, получения коконов,  

ТП 1.4 – содержание коконов до вылета имаго,  

ТП 2.3 – заполнение садков, развитие имаго,  

ТП 2.4 – сбор яиц и кормления имаго,  

ТП 2.5 – инкубация и сбор яиц,  

ТП 3 – хранение и использование яиц. 

Базовым положением схемы является предложенное нами понятие 

"группы" – как совокупности определенного количества садков или крышек, в 

которых находятся насекомые одного возраста и стадии. Все технологические 

операции с элементами группы выполняются одновременно. Фактически 

группа является условной единицей технологической обработки и условным 

садком с суммарной рабочей площадью. На схеме прямоугольники обозначают 

группы:  

ГСЛ 1, 2 – группа садков личинок № 1, 2;  

ГСК 1, 2 – группа садков коконов;  

ГСИ 1...8 – группа садков имаго № 1...8. 

Овалы – группы крышек садков имаго ГК 1...24, на которые отложены 

яйца,  
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ГЧП – чашки Петри с однодневным сбором яиц с группы крышек,  

    – выходная продукция группы, 

                 – перемещение группы на следующий цикл работы.  

Над фигурой каждой группы аппаратов проставлен цифры, которые 

отражают дату начала и окончания ее работы в днях, отсчет начинается с 

начала цикла работы комплекса. 

В наших предыдущих работах было рассмотрено проектирование садков с 

оптимальными размерами и заложено базовое соотношение, исходя из 

материального баланса численности насекомых на различных стадиях 

онтогенеза: 

1 СЛ  2 СК  1 СИ  3 К,     (1) 

то есть один СЛ дает необходимое количество коконов для загрузки двух 

садков коконов, имаго, из которых загружают один СИ, который в течение 49 

суток ежесуточно дает одну крышку с яйцами. Каждая крышка одни сутки 

находится на СИ, потом двое суток на стеллаже для инкубации.  Яйца 

ежедневно собираются в одну чашку Петри. Одна ЧП вмещает до 200 тыс. яиц. 

Если взять, например, группу из 4-х одновременно работающих СЛ, то они 

обеспечат загрузку 4-х СИ, т. е. одна группа ГСЛ обеспечивает работу одной 

группы ГСИ. Это позволяет использовать данную схему для комплексов 

различной производительности, которая задается количеством садков в группе.  

Таким образом, определяется оптимальное соотношение между группами 

садков и крышек, которое обеспечивает их максимальную загрузку в течение 

всего цикла и следовательно минимальное количество единиц для заданной 

производительности: 

2 ГСЛ  8 ГСИ  24 ГК     (2) 

В соответствии с этими соотношениями проектируются необходимые 

варианты модификаций комплекса, которые определяют количество основных 

аппаратов – садков модуля выращивания для обеспечения заданной 

производительности. 

Предложенные выше подходы и процедуры можно рассматривать как 

методику анализа и синтеза конкретного производственного процесса с 

помощью аппаратурно-операционной схемы для групп садков и крышек. 

Методика позволяет синтезировать различные варианты производств, в том 

числе с минимальным количеством садков. Также можно менять интервал 

запуска садков личинок с недельного на другой, что более целесообразно для 

конкретного заказчика. 
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RESEARCH OF METHODS OF THERMAL HUMAN TREATMENT OF AIR IN 

SYSTEMS OF MICROCLIMATE PREPARATION FOR ENTOMOLOGICAL 

PRODUCTIONS 

 
Annotation. Methods of air treatment to ensure the microclimate in the premises of entomological 

production with the help of humidifiers of evaporating and spray types are considered. Compared to other 

methods, they are characterized by low consumption of water, electricity and provide the ability to regulate 

temperature and relative humidity in a wide range of values. 

 
Key words: microclimate, thermo-moisture treatment of air, entomological productions, evaporating 

humidifiers, humidifiers of spray type. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ТЕРМОВОЛОГІСНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ  

В СИСТЕМАХ ПІДГОТОВКИ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ ЕНТОМОЛОГІЧНИХ 

ВИРОБНИЦТВ 
 

Анотація. Розглянуто способи обробки повітря для забезпечення мікроклімату у приміщеннях 
ентомологічних виробництв за допомогою зволожувачів випарного та розпилювального типів. У 

порівнянні із іншими способами характеризуються низької витратою води, електроенергії та 

забезпечують можливість регулювання температури та відносної вологості повітря у широкому 

діапазоні значень. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

ВОЗДУХА В СИСТЕМАХ ПОДГОТОВКИ МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ 

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Аннотация. Рассмотрены способы обработки воздуха для обеспечения микроклимата в 

помещениях энтомологических производств с помощью увлажнителей испарительного и 

распылительного типов. В сравнении с другими способами характеризуются низким расходом воды, 

электроэнергии и обеспечивают возможность регулирования температуры и относительной 
влажности воздуха в широком диапазоне значений. 

 

Ключевые слова: микроклимат, термовлажностная обработка воздуха, энтомологическое 
производства, испарительные увлажнители, увлажнители распылительного типа. 

 

One of the main conditions for ensuring the technological parameters of 

reproduction of entomocultures in the technocenosis is the creation and maintenance 

of optimal conditions of the microclimate - temperature and relative humidity. The 

effect of temperature is inseparable from the effects of humidity. Natural conditions 

for the normal development of insects in the technocenosis can be reproduced with 

the help of humidifiers of various types. 

Types of evaporating humidifiers with water recirculation, without 

recirculation are investigated. This type of humidifiers optimally meets the task of 

volumetric humidification of air directly inside the room. Water atomizers meet the 

task of humidifying the air in the sections of the central air conditioner, or in a 

straight section of the air duct. Spray-type humidifiers are characterized by minimal 

operating costs [1]. 

Humidifiers of evaporative type with water recirculation do not withstand 

criticism from the standpoint of modern sanitary and hygienic requirements. In order 

to ensure effective film evaporation from the surface of the wettable nozzle, the water 

temperature is maintained in the temperature range 25-400 °C. In the absence of 

drainage in these conditions, after some time in the water of the recirculation circuit 

there is an intensive proliferation of bacterial flora (legionella, influenza viruses, 

nonspecific pneumonia, etc.), which can lead to the spread of dangerous infectious 

diseases. Evaporative humidifiers without recirculation are characterized by 

extremely high water consumption, only a small part of which is used in a useful way 

to humidify the air to be treated. With ever-increasing prices for water supply, this 

leads to increased operating costs. Humidifiers of evaporating type of both variants 

(with recirculation and without water recirculation) do not provide regulation of 
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quantity of evaporating moisture with acceptable accuracy therefore it is necessary to 

use the constructive scheme of the central conditioner with two-stage heating of the 

processed air. This leads to a significant increase in capital expenditures. 

The above facts are the reason that the manufacturers currently dominate the 

humidifier market, which, in particular, includes the company CAREL S.p.a., instead 

of the previously widespread evaporator humidifiers focused on the supply of spray 

humidifiers. Air-water humidifiers of spray type (atomizers) of the MC series 

optimally correspond to tasks of volume humidification of air directly indoors. 

However, their placement in the humidification section of the central air conditioner, 

or on a straight section of the air duct is associated with significant dimensions 

corresponding to the free path length of the sprayed water droplets in the concomitant 

flow of compressed air. This type of humidifiers requires the presence of the existing 

compressed air system or the installation of a compressor of the required pressure and 

performance. 

Water atomizers of the humiFog series optimally correspond to tasks of 

humidification of air as a part of sections of the central conditioner, or on a rectilinear 

section of an air duct. The configuration scheme of the distribution racks of humiFog 

series atomizers, based on the specified cross-sectional dimensions and length in the 

longitudinal direction of the air flow, provides the possibility of reconstruction of 

existing air conditioning and ventilation systems without significant modifications, 

leaving usable units and elements. This type of humidifiers when using water of 

normal or high degree of hardness requires water treatment using external reverse 

osmosis systems. From an economic point of view, humiFog series atomizers are 

characterized by minimal operating costs. 

The constructive scheme of the central conditioner with two-stage heating of 

the processed air is offered for use. The economic analysis of operating and capital 

costs is carried out. The advantages of using evaporator and spray humidifiers for 

entomological productions are proved [2]. The regulation of the amount of 

evaporating moisture is analyzed. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СТЕРИЛІЗАТОРА ВК-75  

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ  

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 
Анотація. Розроблено зовнішню трубну обв’язку промислового стерилізатора, яка забезпечує 

виконання додаткових операцій у виробництві мікробіопрепаратів для захисту рослин, а саме: 

приготування суміші компонентів поживного середовища; стерилізацію  поживних середовищ і 
води; культивування біопрепаратів об'ємом до 55 л.; очищення перегрітою водою під тиском 

зовнішнього устаткування. 

 

Ключові слова: промисловий стерилізатор, трубна  обв’язка , стерилізація рідини, 
культивування препарату 
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MODERNIZATION OF STERILIZER VK-75 FOR USE IN THE PRODUCTION  

OF MICROBIOLOGICAL PLANT PROTECTION PRODUCTS 
 

Annotation. An external tube binding of an industrial sterilizer, which extends its functions in the 

production of microbiopreparations for plant protection, namely: preparation of a mixture of components of 
the nutrient medium; sterilization of nutrient media and water; cultivation of biopreparations with a volume 

of up to 55 liters.; cleaning superheated water under the pressure of external equipment. 
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УДК 632.08, 663.098 

 

И.Н. Беспалов, Т.Н. Осипенко 

ИТИ "Биотехника" НААН Украины 

26, Маякская дор., пгт Хлебодарское, Беляевский р-н, ,Одесская обл., 67667, Украина 

e-mail: biotechnica.od@gmail.com 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕРИЛИЗАТОРА ВК-75 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ 
 
Аннотация. Разработана внешняя трубная обвязка промышленного стерилизатора, которая 

расширяет его функции в производстве микробиопрепаратов для защиты растений, а именно: 

приготовление смеси компонентов питательной среды; стерилизацию питательных сред и воды; 

культивирование биопрепаратов объемом до 55 л; очистку перегретой водой под давлением 
внешнего оборудования.  
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Ключевые слова: промышленный стерилизатор, трубная обвязка, стерилизация жидкости, 

культивирование препарата. 

 

Проведено модернізацію парового стерилізатора ВК-75-01 Тюменського 

заводу медичного обладнання (далі автоклав) з метою розширення його 

функціональних можливостей при використанні у виробництві 

мікробіологічних засобів захисту рослин. За своїм призначенням автоклав не 

пристосовано до стерилізації рідини. Тому автоклав доповнено вузлом 

завантаження ВЗ та змінено обв'язку вихідного патрубку. Усі характеристики 

автоклаву за Паспортом ВК 78.00.000-01 ПС зберігаються. Модернізований  

ВК-75 (далі стерилізатор універсальний СУ) показано на рис. 1. 

ВЗ встановлюється на U-подібний патрубок автоклаву на місце штатного 

мановакууметру 2. Мановакууметр з муфтою знімається, на його місце 

встановлюється трійник, на який далі встановлюється мановакууметр та 

монтуються інші деталі ВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Технологічна схема модернізованого ВК-75 

 

В стерилізаційну камеру 1 стерильна вода Т1.2 подається через кран К6, 

інокулят Т52 подається через лійку при знятті пробки. Відпрацьоване повітря 

Т3.0 в режимі культивування випускається із камери 1 через кран К7. До 

вихідного патрубку камери 1 через кран К4* підведено стисле стерильне 

повітря Т3.2, яке необхідне для перемішування середовищ або аерації при 

культивуванні. До випускного ніпеля на крані К5* в залежності від режиму 

оператором підключаються: металевий гофрований шланг, через який під 

тиском стерилізації випускається поживне середовище Т51 або пароводяна  

суміш Т1.4; гнучкий шланг для зливу каналізаційних стоків Т29 або розчину 

дезінфікуючого Т40; гнучкий шланг для випуску рідини культуральної Т53. Ці 

шланги мають легкороз'ємне з'єднання – накидну гайку. При відкритій кришці в 

камеру 1 вносяться вода для миття Т1.1, компоненти поживного середовища 

Т50, дезінфікуючий або миючий розчин Т40. 
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Нова трубна обв'язка СУ забезпечує можливість реалізації додаткових 

технологічних процесів та операцій: 

1 – приготування суміші компонентів поживного середовища або його 

концентрату; 

2 – стерилізацію рідин: концентратів, поживних середовищ, води; 

3 – культивування біопрепаратів для отримання препарату або інокуляту 

об'ємом до 55 л. 

4 – очищення перегрітою водою під тиском зовнішнього устаткування, 

зокрема тонкостінних реакторів. 
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ  

В АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ КУЛЬТИВУВАННЯ МАТОЧНИХ 

ЕНТОМОКУЛЬТУР 

 
Анотація. Досліджено способи забезпечення абіотичних факторів, температури та відносної 

вологості, в адаптивних технологіях культивування маточних ентомокультур за допомогою 

контактних апаратів термовологісної обробки повітря. Проведено аналіз за показниками 

ефективності та доведено переваги використання плівкових та ультразвукових апаратів. 
 

Ключові слова: абіотичні фактори, маточні ентомокультури, форсункові камери, 

ультразвукові, механічні дискові та плівкові контактні зволожувачі повітря. 
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EFFECTIVE METHODS OF PROVIDING ABIOTIC FACTORS IN ADAPTIVE 

TECHNOLOGIES OF CULTIVATION OF UTERINE ENTOMOCULTURES 

 

Annotation. Methods of providing abiotic factors, temperature and relative humidity, in adaptive 

technologies of cultivation of uterine entomocultures with the help of contact devices of thermo-moisture 
treatment of air are investigated. The analysis on efficiency indicators is carried out and advantages of use 

of film and ultrasonic devices are proved. 

 
Key words: abiotic factors, uterine entomocultures, nozzle chambers, ultrasonic, mechanical disk and 

film contact humidifiers. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МАТОЧНЫХ 

ЭНТОМОКУЛЬТУР 

 
Аннотация. Исследованы способы обеспечения абиотических факторов, температуры и 

относительной влажности, в адаптивных технологиях культивирования маточных энтомокультур 
с помощью контактных аппаратов термовлажностной обработки воздуха. Проведен анализ по 

показателям эффективности и доказано преимущества использования пленочных и ультразвуковых 

аппаратов. 

 
Ключевые слова: абиотические факторы, маточные энтомокультуры, форсуночные камеры, 

ультразвуковые, дисковые и пленочные контактные увлажнители воздуха. 

 

Енергоефективні системи забезпечення абіотичних факторів в адаптивних 

технологіях складаються з трьох ключових елементів: системи мікроклімату, 

системи освітлення, системи повітроподачі. 

Одними з найголовніших абіотичних факторів при вирощуванні комах 

виступають температура та відносна вологість. На сьогоднішній день в 

ентомологічних лабораторіях використовуються найпростіші системи створення 

мікроклімату [1], які здатні підтримувати лише необхідну температуру, при 

цьому знижуючи показники відносної вологи до критичних значень. 

Проаналізувавши сучасні системи створення мікроклімату найбільш 

оптимальними для термовологісної підготовки повітря визначено контактні 

апарати обробки повітря водою – форсункові камери, ультразвукові, механічні 

дискові та плівкові контактні, табл. 1 [2]. 

Таблиця 1 – Характеристики контактних апаратів 

Показники 
Форсункові 
розпилювачі 

Ультразвукові 
Механічні 

центробіжні 
Плівкові 

контактні апарати 

Gw од. модуля, кг/год 2,5…5 5 0,9…160 1,2 

Gw апарата, кг/год до 4000 до 18 - 10…30 

N, Вт/кггод 2,4…90 50…75 до 10 до 0,8 

Pw, бар 3…70 - - - 

Do крапель, мкм 0,5…100 1 5…30 - 

do апарата, мкм 3…5 - - - 

Рівень шуму, дБ 37…79 45 45…50 до 40 

Gв, м
3/год 0,56 10…20 до 6500 30…1800 

Vв, м/с ≤3,8 3…4,5 до 4 до 3 

tw, оС <30 5…50 до 70 до 90 

L до стін та обладнання, м 0,7…1,2 - - - 

Pв, бар 6…8  <150 Па <200 Па 

Очистка, % 90,0…99,9 
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Проаналізовано запропоновані варіанти контактних апаратів за 

показниками економічності, енергоефективності, екологічності та впливу на 

якість ентомопродукції [3, 4], та визначено контактний плівковий апарат як 

найбільш ефективний, рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Аналіз ефективності контактних апаратів 

 

Аналіз показав переваги використання у адаптивних технологіях 

культивування маточних ентомокультур плівкових контактних апаратів та 

ультразвукових за показниками енергоефективності майже у 20 % та 

економічності у 15 %. 
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NOVEL APPROACH TO MASS TRANSFER RESEARCH IN BIOREACTORS 

 
Annotation. The standard approach to mass transfer evaluation in bioreactors based on kLα 

calculation was analyzed. The major approach difficulties were found in specific interfacial aria estimation 

caused by structure of mixing air and medium flows’ neglecting. The novel approach based on macro and 
micro processes separation in kLα evaluation was proposed. The base of specific interfacial aria estimation 

was specified as determination of flow patterns affected by vessel geometry, agitator and aerator 

configuration. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАСООБМІНУ У БІОРЕАКТОРАХ 

 
Анотація. Проаналізовано стандартний підхід до оцінки масообміну в біореакторах на основі 

розрахунку kLα. Основні складнощі даного підходу пов'язано з визначенням питомої площі контакту 

фаз і викликано неврахуванням структури потоків повітря і середовища, що змішуються. 

Запропоновано новий підхід, оснований на розділенні макро- і микропроцессов при визначенні kLα. 
Основою для оцінки питомої площі контакту фаз обрано структуру потоку, на яку впливає 

геометрія ємкості, конфігурація мішалки і аератора. 

 
Ключові слова: біореактор, масообмін, картина течії, площа контакту фаз, ферментаційне 

середовище 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МАССООБМЕНА В БИОРЕАКТОРАХ 
 

Аннотация. Проанализирован стандартный подход к оценке массообмена в биореакторах на 
основе расчета kLα. Основные сложности данного подхода связаны с определением удельной 

площади контакта фаз и вызваны пренебрежением структурой смешивающихся потоков воздуха и 

среды. Предложен новый подход, основанный на разделении макро- и микропроцессов при 
определении kLα. Основой для оценки удельной площади контакта фаз выбрана структура потока, 

на которую оказывает влияние геометрия емкости, конфигурация мешалки и аэратора. 

 
 Ключевые слова: биореактор, массообмен, картина течения, площадь контакта фаз, 

ферментационная среда 
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Mass transfer is a one of the most important and crucial process in fermentation 

technology. It supports transfer of nutrients and oxygen to microorganisms as well as 

metabolism products removal. Thus it can be said that mass transfer is the physical 

basis of substrate biotransformation reactions in bioreactor.  

The most of microorganisms used for biopesticide and bioinsecticide 

productions are aerobes [1]. As it is known, the most crucial transfer process for 

aerobic fermentation is oxygen transfer [2, 3]. It is realized by transfer of oxygen 

dissolved in fermentation broth to microorganisms’ membrane. The process must be 

supported during whole fermentation period [3-5]. The oxygen is supplied to the 

broth like a component of ambient air. The main physical difficulty of this process 

lies in low solubility of air in water solutions, which are the most of fermentation 

mediums [4, 6].  

The standard approach to mass transfer evaluation in bioreactors is based on 

volumetric mass transfer coefficient kLα calculation [2, 5, 6]. kLα is a complex, 

consisted of mass transfer coefficient kL and specific interfacial aria α. The first 

multiplier describes molecular level processes between liquid and dissolving gas 

(diffusion), and the second one describes macro flows mixing. Therefore kLα in one 

hand is affected by thermodynamic properties of gas and liquid (temperature, density, 

pressure), and in the other hand by flows parameters (flow rate, velocity etc.) and 

fermenter geometry (configuration of vessel, agitator, air sprayer). This kLα 

complexity is led to impossibility of the coefficient evaluation by direct 

measurements in experiments. Researchers, as a rule, have to estimate it by means of 

empirical correlations based on dimensionless parameters (Re, Gr, Sc) and 

thermodynamic properties of air and medium [7, 8].  

The standard approach using has led to loss of simplicity in calculations and 

made the comparison on different bioreactor types as well as different agitation and 

aeration techniques in the same unit too difficult. It is expected that the main problem 

of this approach lies in promiscuity of micro and macro processes combined in 

volumetric mass transfer coefficient. Therefore processes separation to macro and 

micro level should simplify mass transfer calculation in bioreactor. 

The micro level processes are depending on air and fermentation broth physical 

properties (density, viscosity, partial pressure). They usually described by well 

developed theories [7, 9], which are through far from over but have experimental 

evidences. Mass transfer coefficient kL can be calculated on their base [2, 5, 7]. The 

macro level processes are depending on flow patterns formed in the vessel under 

impeller and air sprayer action. Hydrodynamic theory insufficiency precludes the 

prediction of located flow pattern formation in different vessel parts and their 

evolution while mixing. So calculations of specific interfacial aria α are based on 

dimensionless hydrodynamic complexes [8, 9].  

It is known that range of dimensionless numbers (Re, Fr, Eu) helps to predict 

specific flow pattern appearance (eddies, died-flow zones). But they cannot describe 

the patterns geometry, and predict time and place of their forming, as well as they life 

cycle, i.e. they cannot predict the structure of mixing flows. That’s why flow patterns 

in bioreactor cannot be described only by hydrodynamic dimensionless complexes. 

This problem in engineering practice is solved by modeling. However modeling goals 

in the most cases do not include flow structure evaluation. They are focused on 
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concentration, temperature, velocity profiles [10], i. e. on the transition to micro level 

processes. Flow structure study secondariness, in my opinion, has led to loss of the 

physical basis of mixing process calculations. 

In other hand the hydrodynamic theory is founded on the flow parameters 

repetition in the same ambient conditions. It indicates the same repetition of flow 

structure (with insignificant variations). And inversely flow structure repetition 

indicates flow parameters repetition. In our case it means that repetition of specified 

structure of flows in bioreactor must be resulted in corresponding mass transfer rate. 

Consequently, the optimum flow structure forming by vessel geometry, impeller 

configuration, and other features affected on macro level processes, should cause in 

optimum mixing obtaining with maximum α of air and liquid phases.  

This part of the approach has the experimental validation in pipes and fittings 

geometry optimization [11]. These studies [11, 12] indicated that flow structure 

created by specific channel geometry was conformed to decreased hydraulic 

resistance that suggested lower mixing intensity and respectively lower energy loss. 

Therefore the novel approach to mass transfer evaluation in bioreactors suggests 

separation of calculations for micro and macro level processes. The micro level 

processes calculations, based on standard mass transfer theories applications for 

bioreactors, should be used for kL estimation. The macro level processes calculations, 

realized on the base of known flow structure in selected regime of agitation and 

aeration, should be used for α evaluation.  

It should be additionally noted that bioreactor operation modes while 

fermentation is usually based on agitation and aeration conditions’ variation as 

microorganisms are very sensitive to any changes of fermentation broth temperature 

and other connected conditions (density, viscosity). Thus the bioreactor operation 

modes changing, in fact, comes to mass transfer regulation by interfacial aria 

changing of mixing flows. Consequently, proposed approach further development 

will allow optimization of bioreactor operation modes. The next step on this field will 

be the flow structure modeling in bioreactor vessel and further comparison of flow 

patterns and mass transfer parameters. 
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Анотація. Досліджено та сформовано вимоги, які пред'являються до матеріалів регулярних 

насадок у плівкових контактних апаратах, що забезпечують обробку повітря для приміщень 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕГУЛЯРНЫМ НАСАДКАМ В ПЛЕНОЧНЫХ 

УВЛАЖНИТЕЛЯХ ДЛЯ ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА  

В ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Аннотация. Исследованы и сформированы требования, предъявляемые к материалам 

регулярных насадок в пленочных контактных аппаратах, обеспечивающих обработку воздуха для 
помещений энтомологических производств. Предложено к использованию современные 

эффективные материалы отечественных и зарубежных производителей, отвечающие требованиям 

экономичности и экологичности. 

 
Ключевые слова: энтомологическое производство, регулярные насадки, смачиваемость, 

равномерное водораспределение, застойные зоны, интенсивность процессов обмена, 

полиэтилентерефталат, полистирол, винилпласт. 

 

Для вирощування різних видів ентомокультур суттєве значення має 

тепловологісний режим повітряного середовища виробничих приміщень. 

Здебільшого йдеться про забезпечення температури в діапазоні від 15 оС до 

30 оС та відносної вологості від 55 % до 100 %. Яйця комах найбільш чутливі до 

рівня вологості середовища. При заданих параметрах температури особливу 

увагу потрібно приділяти саме значенням відносної вологості. Для 

використання, як зволожувача повітря для системи підготовки мікроклімату, 

запропоновано поверхневий контактний апарат із регулярними насадками (РН) 

[1]. Проведені попередні дослідження довели переваги використання для 

зволоження повітря в системах підготовки мікроклімату в ентомологічних 

виробництвах контактних апаратів із регулярними насадками. Виробничі 

приміщення ентомологічних біофабрик та біолабораторій характеризуються 

великими тепловими навантаженнями. Створення необхідних параметрів 

зовнішнього повітря для всього річного циклу роботи системи 

життєзабезпечення для таких приміщень може забезпечуватися зволожувачами 

з РН – універсальними контактними апаратами. Регулювання необхідних 

параметрів повітря може здійснюватися в широкому діапазоні значень за 

допомогою зміни параметрів води, що використовується для його обробки [2]. 

Матеріалам для РН слід віддавати перевагу тим, які дозволили б знизити 

матеріаломісткість апаратів, підвищити ефективність процесів і надійність при 

мінімальному зростанні енерговитрат. Апарати для контактного зволоження 

повітря за способом контакту фаз можна розділити на чотири групи: насадок з 

регулярною впорядкованою або невпорядкованою насадкою, барботажні, 

розпилюючі і з рухомою насадкою. Залежно від виду поверхні розділу 

контактуючих фаз РН бувають наступних типів: плівкового, крапельного, 

крапельно-плівкового, плівково-пористого, плівково-барботажного та ін. 

Найбільш перспективними для тепломасообмінних апаратів кондиціювання 

повітря є апарати з регулярними насадками плівкового типу. Конструктивно 
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тип насадок характеризується матеріалом насадок, структурою поверхні і 

геометрією. 

Вимоги, що пред'являються до матеріалів: гідрофільність (хороша 

змочуваність), невелика маса, мінімальна товщина листів, жорсткість, міцність, 

стійкість до корозії, незаймистість, довговічність, рівномірне водорозподілення, 

відсутність застійних зон, інтенсивність процесів обміну. 

Використовуються регулярні насадки з різних матеріалів: тонкої 

алюмінієвої фольги, целюлози, скловолокна та ін. Найчастіше для виготовлення 

насадок застосовуються різні пластмаси: полівінілхлорид, полістирол, 

склопластик, поліетилен високої щільності. Істотний недолік пластмас – погана 

змочуваність. Рівномірну плівкову течію рідини можна забезпечити впливом на 

структуру поверхні насадок, наданням листам складної форми з великим 

числом виступів, турбулізаторів. В процесі експлуатації внаслідок забруднення 

змочуваність пластмас поліпшується. 

Вибір матеріалу визначається також його вартістю, що зумовило широке 

застосування полістиролу. В даний час для використання в якості насадок 

поверхонь використовують: вінілпласт (гофровані листи з перфорацією і без), 

полістирол, полівінілхлорид. 

Одним з найсучасніших матеріалів, які використовуються в секціях 

зволоження повітря, є скловолокнистий матеріал GLASdek3. Він пройшов 

випробування на пожежонебезпечність і класифікований, як незаймистий 

матеріал М1 відповідно до стандарту CSTB у Франції і як стійкий до займання 

матеріал Т1, відповідно до стандарту JISA 1322 в Японії. Це відповідає класу 1 

по стандарту NordTestFire, клас 1, а також німецькому стандарту DIN 4102, 

клас B1 і BS 467: частина 7, клас 1. 

Скловолокнистий матеріал пройшов також випробування на виділення 

волокон. Виміряні рівні набагато нижче, ніж рівні, допустимі шведськими 

законодавчими актами про охорону здоров'я. Ці законодавчі акти вважаються 

найжорсткішими в Європі щодо виділення волокон. 

Одним з перспективних матеріалів для насадок виступає ПЕТ 

(поліетилентерефталат) – це термопластичний полімер, який є 

найпоширенішим серед поліефірів [3]. Матеріал ПЕТ володіє прозорістю, 

високою міцністю, доброю пластичністю (причому і в нагрітому стані, і в 

холодному), хімічною стійкістю. Всі свої характеристики матеріал ПЕТ зберігає 

і при низьких температурах (до мінус 40 °С), і при високих (до 75 °С). 

Матеріал ПЕТ має високу хімічну стійкість до бензину, масел, жирів, 

спиртів, ефіру, розбавлених кислот і лугів. Поліетилентерефталат не розчинний 

у воді і багатьох органічних розчинниках, розчинний лише від 40 °С до 150 °С в 

фенолах та їх алкіл- і хлорзаміщених, аніліні, бензиловому спирті, хлороформі, 

піридині, діхлороцтовій і хлорсульфоновій кислотах та ін. Нестійкий до 

кетонів, сильним кислот і лугів. Має підвищену стійкість до дії водяної пари. 

ПЕТ знаходить різноманітне застосування завдяки широкому спектру 

властивостей і використовується багатьма підприємствами України для різних 

галузей промисловості. Фірма "Термотех-Пром" (Україна, м. Одеса) 

використовує листи з поліетилентерефталату в побічно-випарних 

рекуперативних установках Кірус холодовитратністю від 2,9 кВт до 4 кВт. 
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Ще одним матеріалом для використання в насадках плівкових 

зволожувачів є міпласт. Міпласт – матеріал, що отримується в результаті 

спеціальної обробки полівінілхлориду, випускається хімічною промисловістю у 

вигляді ребристих листів. Їх товщина – 0,6...0,9 мм, максимальний діаметр пір – 

33 мкм. Високе значення коефіцієнта змочуваності ребристих міпластових 

листів досягається завдяки мікропористості матеріалу. Виробництво міпласта 

на сьогоднішній день тісно пов'язане зі створенням сепараторів для свинцевих 

акумуляторів (м. Херсон, м. Київ).  

Для виготовлення зрошуваних насадок застосовують такі матеріали, за 

допомогою яких можна створити пористі шари, що володіють великою 

питомою поверхнею, великим вільним об'ємом і великим живим перетином для 

проходу повітря, достатньою механічною міцністю і довговічністю. 

Збільшення щільності насадкового шару (конструктивної поверхні насадки 

в одиниці об'єму) є одним з методів підвищення компактності 

тепломасообмінної апаратури. При підвищенні щільності шару в n раз і 

зменшенні висоти насадки в 2n разів, ввівши ряд припущень, енерговитрати на 

здійснення процесу і коефіцієнт тепловіддачі залишаться незмінними. Зміна 

щільності шару призводить до монотонної зміни інтенсивності процесів і 

енерговитрат. 

При зміні висоти РН величина енерговитрат і інтенсивність процесів 

тепломасопереносу залежить від довжини вхідних і вихідних ділянок, а також 

від зон стабілізованої гідродинамічної і теплової течії. Зоні нестабілізованої 

течії відповідають найбільші значення коефіцієнтів опору і тепловіддачі. 

Розглянуті матеріали (міпласт і ПЕТ) запропоновано для насадок секції 

зволоження повітря, так як відповідають поставленим вимогам: добра 

змочуваність; міцність; значення відносини p/е близько до оптимального: 

спостерігається баланс між підвищенням ефективності процесу і ростом 

гідравлічного опору; невисокі капітальні витрати, пов'язані з можливістю 

виробництва в Україні. 

Ефективність обробки повітря в камерах з зрошуваною насадкою залежить 

від гідродинамічних умов взаємодії плівки води, що стікає по поверхні 

зрошуваного шару, і повітряного потоку, що рухається назустріч плівці. За 

рахунок оптимізації кутів нахилу повітряних (15/30) і водяних каналів 

(45/60) насадки мають малий аеродинамічний опір (<200 Па) і можуть 

працювати без краплевловлювача до швидкості повітря 3 м/с. Ступінь 

ефективності процесу Е = 0,95, 0,85 або 0,65 в залежності від коефіцієнта 

зрошення, швидкості повітря та геометричних розмірів насадки. 
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Annotation. The capabilities of self-contained bioreactor using as the main equipment of regional 

biofactories in the case of it specific productivity enhancement was analyzed. The bioreactor scale-up based 

on geometrical and mass transfer similarity was described. Parameters comparison of initial bioreactor of 
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МАСШТАБУВАННЯ АВТОНОМНОГО БІОРЕАКТОРА  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПЕСТИЦИДІВ 
 

Анотація. Проведено аналіз можливості використання автономного біореактора у якості 

основного обладнання регіональних біофабрик за умови збільшення його питомої продуктивності. 

Описано процес масштабування біореактора з дотриманням геометричної подібності і подібності 
масообмінних процесів. Наведено порівняльну характеристику вихідного біореактора загальним 

об'ємом 170 л і біореактора збільшеного об’єму 270 л.  

Ключові слова: біореактор, масштабування, подібність, масообмін, біопестициди, регіональні 

біофабрики. 
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МАСШТАБИРОВАНИЕ АВТОНОМНОГО БИОРЕАКТОРА  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОПЕСТИЦИДОВ 
 

Аннотация. Проведен анализ возможности использования автономного биореактора в 

качестве основного оборудования региональных биофабрик при условии увеличения его удельной 
производительности. Описан процесс масштабирования биореактора с соблюдением 

геометрического подобия и подобия массообменных процессов. Приведена сравнительная 

характеристика исходного биореактора объемом 170 л и биореактора увеличенного объема 270 л. 
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региональные биофабрики. 

 

The distribution of microbial pesticides and other microbial plant protection 

products is comparably low in Ukraine [1]. One of the reasons of this matter, in our 

opinion, lies in the absence of production-scale fermentation equipment specialized 

for microbial pesticides production. Researches provided at ETI “Biotekhnika” of 

NAAS during last 10 years were focused on solving this problem [1, 2]. Different 

types of laboratory-scale and pilot-scale bioreactors for regional biofactories were 

designed, constructed and tested during this period [1-3].  

Resent study made in the Institute was focused on the creation of self-contained 

bioreactor [4]. Developed bioreactor was the stirred tank fermenter with 170 l total 

volume. It was consisted of stainless steel fermentation vessel, cover, water jacket, 

low-speed turbine stirrer, and air sprayer. Bioreactor special feature was unstandard 

height to diameter ratio H:D = 1:1.2, which gave a list of advantages to the unit. First 

of all bioreactor service was simplified due to increased vessel diameter, reactor total 

height reduction, and special cover opening system. The second one consisted in 

agitator electrical power drive reduction in 1.5-2 times compared with standard 

fermenters of the same productivity. That both were resulted in operating cost 

reduction at 25-30 %.  

The self-contained bioreactor creation primary purpose was small-scale 

microbial pesticides production at the biolaboratories. Also it could be used as a seed 

culture fermenter in thin-walled fermentation complexes of 420 l and 500 l capacity 

[4]. It should be noted that bioreactor design beside submerged fermentation allowed 

nutrient medium making and sterilization. These all made the bioreactor a versatile 

fermentation unit favorable for microbial pesticides production at Ukrainian regional 

biofactories. But it using as the biofactories main fermentation equipment requires 

capacity increasing by at least of 100 l. Therefore the bioreactor must be scaled-up 

from 170 l to 270 l for this purpose.  

As it is known bioprocesses scale-up is one of the main problems of 

fermentation technology [5]. There were a lot of studies related to this problem [5-9]. 

The scale-up requires similarity of bioreactors geometry as well as physical and 

biological processes inside it [7]. The geometrical similarity maintaining is the 

simplest part of this problem that can be solved by vessel proportionally increasing 

from 170 l to 270 l. The similarity of biological processes is founded on physical 

processes similarity maintaining. The main physical process realized in fermentation 

vessel is mixing of aerated fermentation broth which is described by means of mass 

transfer theories. 

The analyses of key literature references [5-9] showed that mass transfer scale-

up in bioreactor can be obtained by maintaining of constant volumetric mass transfer 

coefficient kLα, or power per unit volume P/V, or Reynolds number Re. As kLα value 

is not very high for initial bioreactor of 170 l, it increasing should make a beneficial 

effect on oxygen transfer rate and microbial growth rate as a result. In the other hand 

scale-up based on constant Reynolds number leads to significant reduction of stirrer 

speed [6]. Therefore constant P/V is the best way of mass transfer scale-up for our 

case. 
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For geometrically similar vessels and known impeller sizes such scale-up can be 

described as stirrer speed adjustment [7, 8]: 
2/3

1
2 1

2

d
n n

d

 
  

 
 

Where: n1, n2 are the stirrers speed of initial and scaled-up bioreactors, rpm; 

d1, d2 are the initial and scaled-up turbine diameters, m.  

The calculations showed that for stirrer speed n1 = (75…150) rpm the similar 

mass transfer range in scaled-up bioreactor could be obtained at n2 = (65…130) rpm. 

Additional stirrer speed range extension from 50 rpm to 150 rpm will provide 

agitation regimes flexibility. The final parameters of initial and scaled-up bioreactors 

are shown in table 1. 

 
Table 1. The parameters of initial and scaled-up bioreactors 

 

No Bioreactor parameter 
Initial bioreactor 

AF-170 

Scaled-up bioreactor 

AF-270 

1 Total volume, l 170 270 

2 Working volume, l 130 205 

3 Total bioreactor height, mm 1550 1750 

4 Vessel geometry:   

 height, H, mm 540 600 

 diameter, D, mm 650 726 

 ratio H/D 1:1.2 1:1.2 

5 Turbine stirrer parameters:   

 turbine diameter, d mm 200.0 250.0 

 stirrer speed, rpm 50…100 50…150 

6 Agitation parameters:   

 kLα, min–1 0.32…0.73 0.47…1.72 

 Reynolds number (4.0…8.8)·104 (5.8…18.0)·104 

7 Total power input, kW 12.5 18.0 

8 Specific productivity, l/cycle 100…130 130…205 

 

The parameter analyses showed that scaled-up bioreactor would support mass 

transfer in wider range comparing with the initial one. Its power input increased in 

1.4 times with simultaneous productivity enhancing at 75 l/cycle. Bioreactor size 

dimensions are not very high which allows the technological line creation of 

biopesticides production at comparable small area. And the line capacity could be 

selected at wide range by expansion in the number of bioreactors. 

Scaled-up self-contained bioreactor was built under developed specification. It 

is testing now on the base of Tsebrykove Research Department of ETI "Biotekhnika" 

of NAAS. Preliminary results indicate that the scaled-up bioreactor realizes all 

technological processes of pre-fermentation and fermentation stages of microbial 

pesticides production with compared quality. Thus it can be used as the main 

fermentation equipment for microbial pesticides production at Ukrainian regional 

biofactories. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ФЕРМЕНТАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

МАЛОТОННАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 

Анотація. За методиками системного проектування та функціонально-вартісного аналізу 

розроблено технологічний проект ферментаційної установки з тонкостінними реакторами. 
Установка продуктивністю 500 дм3 препарату за цикл складається із модернізованого промислового 

автоклаву для приготування та стерилізації концентрату поживного середовища та двох 

тонкостінних ферментерів з двома режимами перемішування – барботажем  повітря або 
зовнішнім циркуляційним контуром з насосом. Стерилізацію устаткування замінено на дезінфікуюче 

миття та пропарювання, що забезпечено легкороз’ємною конструкцією трубопровідної системи та 

внутрішнім об’ємом реактора практично без виступаючих деталей з мінімальною кількістю 

приєднувальних штуцерів. Стерилізація повітря та води здійснюється механічними фільтрами та 
ультрафіолетовим опромінюванням. 

 

Ключові слова: проект, ферментер тонкостінний, спрощена стерилізація,  захист рослин. 
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THE ENGINEERING DESIGN OF FERMENTATION UNIT FOR MICROBIAL 

PLANT PPROTECTIONPRODUCTS SMALL-SCALE MANUFACTURING 
 

Annotation. According to the techniques system design technique, cost-effectiveness analysis, 
experimental proof and tests, a technological project of a fermentation unit with 500 dm3 per cycle capacity 

was designed. It consists of upgraded industrial sterilizer for nutrient medium making and it further 

sterilization, two thin-walled fermenters, which could be run in two agitation modes: air bubbling and 
external loop circulation by pump. Equipment sterilization was substituted by disinfect cleaning and 

steaming. Installation with a productivity of 500 dm3 of the drug per cycle consists of a modernized 

industrial autoclave for preparing and sterilizing the nutrient medium concentrate and two thin-walled 
fermenters with two mixing modes – air bubbling or an external circulating circuit with a pump. Efficient 

techniques for equipment cleaning and sterilization were worked out, specifically easy-removal piping 

system and reactor vessel design almost without any prominent parts and with minimum amount of 

connecting sockets. Air and water flows were sterilized by filtration and UV-radiation.  

 

Key words: design, thin-walled fermenter, simplified sterilization, plant protection. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ФЕРМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ МАЛОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 
Аннотация. По методикам системного проектирования и функционально-стоимостного 

анализа разработан технологический проект ферментационной установки с тонкостенными 

реакторами. Установка производительностью 500 дм3 препарата за цикл состоит из 

модернизированного промышленного автоклава для приготовления и стерилизации концентрата 
питательной среды и двух тонкостенных ферментеров с двумя режимами перемешивания - 

барботажем воздуха или внешним циркуляционным контуром с насосом. Стерилизация 

оборудования заменена на дезинфицирующую мойку и пропаривание, что обеспечено легкоразьемной 
конструкцией трубопроводной системы и внутренним объемом реактора практически без 

выступающих деталей с минимальным количеством присоединительных штуцеров. Стерилизация 

воздуха и воды осуществляется механическими фильтрами и ультрафиолетовым облучением. 

 
Ключевые слова: проект, ферментер тонкостенный, упрощенная стерилизация, защита 

растений.  

 

В Україні історично склалось, що виробництво мікробіологічних засобів 

захисту рослин від шкідників та хвороб, незважаючи на наявність 

мікробіологічної галузі, здійснювалось переважно в біолабораторіях, які 

входили в систему сільського господарства. Найчастіше вони розташовані в 

сільській місцевості в пристосованих спорудах, мають по суті кустарне 
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виробництво, але саме вони забезпечують біопрепаратами  рослинництво і 

мають всі підстави для подальшого розвитку, потребуючи відповідного 

наукового і технічного супроводження, зокрема, кардинального підвищення 

техніко-економічної ефективності обладнання і технологій. 

Специфіка малотоннажного виробництва потребує спеціалізованого 

устаткування та технологій. В Інженерно-технологічному інституті 

"Біотехніка" НААН України було розроблено тонкостінні ферментери без 

надлишкового тиску, основні ідеї яких було використано при створенні 

більшості виробництв в Україні.  Ці апарати постійно удосконалюються, у 2015 

р. створено сучасний  автоматизований ферментаційний комплекс КФМ-420, 

який пройшов державні приймальні випробування. 

При розробці проєкту нової ферментаційної установки ЕФУ-500 

продуктивністю 500 л препарату за цикл  використано методику системного 

проектування та функціонально -вартісний аналіз . Основними  критеріями 

оцінки для вибору варіанту технічного рішення обрано як мінімальну вартість 

комплекту устаткування, так і  мінімізація витрат електроенергії при виконанні 

основних та допоміжних технологічних операцій. 

В основу технологічного проєкту покладено креслення  принципової 

апаратурно-технологічної схеми. Ферментаційна установка складається із 

стерилізатора універсального СУ; двох однакових ферментерів  Ф1 і Ф2; 

блоків:  підготовки повітря БП, фільтрації відпрацьованого повітря БФ, 

стерилізації води БВ; трубопровідної системи. Відповідна технологія 

виробництва складається з операцій: приготування та стерилізація концентрату 

поживного середовища (КПС) в СУ; передавлювання КПС в ферментер Ф1 або 

Ф2, його  розбавлення стерильною водою в 4-5 разів; інокуляція посівної 

культури та процес культивування в Ф1,Ф2.  

Для забезпечення необхідної стерилізації та очищення устаткування на 

місці розроблено наступні технічні та конструктивні рішення: 

– перехід до умовно асептичного виробництва з заміною процесу теплової 

стерилізації устаткування і трубопроводів дезінфекційним миттям та 

пропарюванням  при атмосферному тиску; 

– відсутність стаціонарної трубопровідної системи, що об'єднує апарати в 

єдину установку. Подача води і повітря здійснюється по пластикових шлангах. 

Концентрат поживного середовища транспортується по гофротрубах з 

нержавіючею сталі. Усі  приєднувальні вузли виконано розбірними 

безпосередньо при експлуатації.  

Мінімізація витрат електроенергії за проєктом вирішувалась як вибором 

електроприладів з мінімальною потужністю, так і вибором оптимальної 

структури і параметрів технологічного процесу, зокрема, відмовою від 

холодильного охолодження, механічного перемішування культуральної рідини, 

високотемпературної стерилізації ферментерів. 

Тонкостінний ферментер об'ємом 315 л складається із реактора та 

зовнішньої трубної обв'язки у двох варіантах. Реактор виготовлено із 

стандартного листа нержавіючої сталі 1×2 м, що виключає відходи при 

виготовленні. Ферментери можуть працювати в двох режимах перемішування 

за способом підведення енергії – до газової фази через барботаж повітря або до 
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рідкої фази – через зовнішній циркуляційний контур з насосом малої 

потужності. Встановлення режиму здійснюється зміною вузлів зовнішньої 

обв'язки 

Для підвищення ефективності систем очищення та стерилізації на місці 

запропоновано нову конструкцію реактора ферментера з практичною 

відсутністю у внутрішньому об’ємі виступаючих деталей. Це практично знімає 

проблеми важкодоступних місць під час дезінфекційної мийки та 

пропарювання. 

Стерилізатор рідких середовищ СУ виконано на базі парового 

стерилізатора ВК-75-01 ВАТ Тюменського заводу медичного обладнання зі 

збереженням всіх його характеристик. Розроблено нову зовнішню обв’язку 

шляхом встановлення додаткового вузла, що забезпечило можливість 

стерилізації рідин (поживних середовищ, води), приготування поживного 

середовища або КПС об'ємом до 55 л з барботажем.  

Очищення та стерилізація на необхідному рівні повітря та води 

здійснюються трикорпусними типовими фільтрами з різними фільтруючими 

елементами з  рейтингом 10-1 мкм. Вода також обробляється ультрафіолетовим 

стерилізатором. Заповнення СУ, Ф1, Ф2 концентратом ПС і стерильною водою 

проводиться по черзі, обсяг води контролюється за лічильником у блоці БВ. 

Подача повітря у ферментери здійснюється компресором потужністю 280 Вт та 

контролюється індивідуальними лічильником повітря в блоці БП.  

ЕФУ складається (рис. 1) з п'яти конструктивно незалежних основних 

апаратів, які можуть переміщатися відносно один одного. Випускні вузли СУ, 

Ф1, Ф2 розміщено на висоті 0,25-0,4 м над рівнем підлоги. Це забезпечує злив 

рідин з них самопливом і розташування трубопровідної арматури в зручному 

для оператора місці. Маса і габарити усіх  апаратів та складальних вузлів 

забезпечують їх легке переміщення через стандартні двері. 

 

Рисунок 1 – Вигляд загальний ферментаційної установки 
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Проведено техніко-економічну оцінку технологічного проєкту, його 

основні показники в порівнянні з найближчим аналогом – ферментаційним 

комплексом КФМ-420, – який на даний час є кращим у своєму класі, наведено у 

таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Техніко-економічна оцінка проекту 

Показники 
Ферментаційний 

комплекс 

КФМ-420 

Ферментаційна 
установка 

ЕФУ- 500 

Покращення 
показника ЕФУ до 

КФМ, % 

Продуктивність, дм3 /цикл 420 500 19 

Маса, кг 794 420 47 

Встановлена електрична 

потужність, кВт 
40,8 12,4 70 

Виробнича площа, м2 30 12 60 

 

Наведені характеристики свідчать, що технічний рівень ФУ за 

розробленим проєктом суттєво перевищує вітчизняні аналоги.  
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ У ВИРОБНИЦТВІ 

МІКРОБІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 

Анотація. Описано конструкцію багатофункціонального експериментального стенду для 

комплексного дослідження різних способів нетермічної стерилізації води у виробництві 

мікробіопрепаратів для захисту рослин. Наведено функціональні можливості стенду з отримання 
нових наукових даних щодо недостатньо вивчених питань нетермічного знезараження води. 

Показано можливості визначення технологічних режимів оброблення води. 

 
Ключові слова: вода, знезараження, стерилізація, кавітація, озонування. 
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SYSTEMS STUDY IN MICROBIAL PLANT PROTECTION PRODUCTS 

MANUFACTURING 
 

Annotation. The structure of multifunctional experimental set-up for complex study of different non-

thermal water sterilization techniques in microbial plant protection products manufacturing is described. 
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The experimental set-up functional capabilities of new scientific data obtaining for poorly studied non-

thermal water sterilization problems are listed. Water treatment process conditions determining abilities are 

demonstrated. 
 

Key words: water, disinfection, sterilization, cavitation, ozonation. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ МИКРОБИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

Аннотация. Описана конструкция многофункционального экспериментального стенда для 

комплексного исследования различных способов нетермической стерилизации воды при производстве 

микробиопрепаратов для защиты растений. Приведены функциональные возможности стенда по 
получению новых научных данных о недостаточно изученных вопросах нетермического 

обеззараживания воды. Показаны возможности определения технологических режимов обработки 

воды. 

 
Ключевые слова: вода, обеззараживание, стерилизация, кавитация, озонирование. 

 

Забезпечення асептичних умов культивування мікроорганізмів при  

виробництві мікробіологічних препаратів є однією з першочергових задач 

ферментаційної технології. Адже потрапляння сторонньої мікрофлори у 

ферментаційне середовище порушує нормальний режим росту і розвитку 

цільових мікроорганізмів, що негативно позначається на якості кінцевих 

препаратів та навіть може призвести до їх повної непридатності до 

використання [1]. 

У мікробіологічній промисловості найбільш простим і найбільш 

розповсюдженим способом стерилізації ферментаційного обладнання, 

комунікацій та субстратів є термічне оброблення [1]. Проте в умовах 

регіональних біофабрик з малотоннажного виробництва мікробіологічних 

засобів захисту рослин (МБЗЗР) повноцінне застосування цього способу не 

завжди є можливим і доцільним, адже він потребує значних капітальних і 

експлуатаційних витрат [2]. Промислові стерилізатори є доволі 

енергозатратним обладнанням, а оброблені поверхні та особливо рідини 

обов’язково необхідно охолоджувати до визначеної технологією виробництва 

температури, що потребує застосування додаткового устаткування та збільшує 

тривалість технологічного процесу.  

В ІТІ "Біотехніка" НААН впродовж останніх років інтенсивно 

досліджуються способи нетермічної стерилізації субстратів, прийнятні для 

використання на регіональних виробництвах МБЗЗР: фільтрація, 

ультрафіолетове опромінення (УФ-опромінення), озонування, гідродинамічна 

кавітація [2, 3]. Незважаючи на велику кількість публікацій щодо використання 

кожного з цих способів окремо [4] або у комбінаціях [5], визначення їх 



 54 

ефективності та доцільності застосування в кожному конкретному випадку 

спирається на технічне оснащення і технологічні режими. Технічне оснащення 

одних способів (УФ-опромінення, фільтрація) базується на використанні 

серійних пристроїв, тоді як устаткування для озонування, а особливо 

кавітаційного оброблення, необхідно розробляти під конкретну систему. 

Зважаючи на неповноту теоретичних уявлень щодо дії летальних факторів на 

мікрофлору при нетермічній стерилізації, визначення технологічних режимів 

оброблення (тривалості, дози опромінення тощо) потребує проведення 

експериментальних досліджень. Саме для реалізації таких досліджень було 

розроблено багатофункціональний експериментальний стенд (рис. 1). 

Експериментальний стенд включає лабораторний реактор 1 з елементами 

обв’язки 2, 3, які дозволяють моделювати процеси знезараження води або 

поживного середовища безпосередньо у ферментаційній ємності. Система 

подавання води складається із замкненого циркуляційного контуру з окремим 

нагнітачем 4 та витратоміром 5, які разом з манометром 7 дозволяють 

контролювати та керувати параметрами потоку. Систему подавання повітря 

оснащено окремим компресором 8 та лічильником 9, а також блоком для 

налаштування режиму роботи 10. Опційно можуть застосовуватись додаткові 

осушувачі повітря 11 та фільтри для очищення викидів 13. 

 

  

а) б) 
1 – лабораторний біореактор, 10 дм3; 2 – насос біореактору; 3 – ежектор;  4 – насос; 5 – витратомір;  

6 – кавітатор; 7 – манометр; 8 – компресор повітряний; 9 – лічильник газовий; 10 – блок підготування 

повітря з вологовідділювачем, редуктором і фільтром; 11 – осушувач повітря; 12 – генератор озону; 
13 – фільтр очищення викидів; 14 – блок живлення генератора озону; 15 – осцилограф;  

16 – термометр електронний з виносним датчиком; 17 – вимірювач pH, ОВП; МОВ – модуль 

очищення (фільтрації) води. 
 

Рисунок 1 – Багатофункціональний експериментальний стенд для дослідження  

систем знезараження води: а – схема; б – фотографія 
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Стенд дозволяє проводити оброблення, як в проточному режимі, так і в 

режимі циркуляції води. Устаткування для стерилізації може підключатись 

безпосередньо до лінії подавання води, наприклад, як кавітатор 6 або до лінії 

подавання повітря, як генератор озону 12, з подальшим вприскуванням 

обробленого повітря в потік води через ежектор 3. На місце кавітатору 6 

можуть встановлюватись блоки фільтрів, УФ-опромінювач тощо. В 

дослідженнях може використовуватись вода, що пройшла попереднє очищення 

так само, як і вода безпосередньо з мережі водопостачання.  

Основою оцінювання якості стерилізації води є мікробіологічний аналіз 

проб за методом Коха. Додатково оснащення стенду дозволяє вивчати 

особливості процесів, на базі яких у подальшому розроблятимуться 

технологічні режими. Наприклад, на основі вимірювань параметрів потоку при 

кавітаційній обробці (рис. 2а) можна визначити безрозмірне число кавітації [6], 

співвіднесення якого з рівнем знезараження та часом оброблення дозволяє 

визначати необхідні режими. При озонуванні визначався окисно-відновний 

потенціал (ОВП) проб води (рис. 2б). У подальшому він використовувався для 

створення експрес-методів оцінки якості знезараження на основі порівняння 

ОВП із загальним мікробним числом, отриманим з мікробіологічного аналізу 

проб. 

Нетипове устаткування для оброблення води може додатково 

оснащуватись іншими вимірювальними пристроями. Так при проведенні 

дослідів з озонування води до блоку живлення генератору озону додатково 

підключався осцилограф (15, рис. 1а) з метою визначення характеристик 

електричних імпульсів (рис. 2в). Конструкція експериментального стенду 

дозволяє досліджувати також і комбіновані впливи на воду. Наведена на рис. 1 

комплектація стенду використовувалась для вивчення тристадійного 

оброблення води: фільтрації, гідродинамічної кавітації та озонування [3].  

 

   
а) б) в) 

а – визначення інтенсивності кавітації; б – вимірювання ОВП і pH проб; в – визначення  

форми електричних імпульсів, що подається на розрядники генератору озону 

Рисунок 2 – Визначення додаткових параметрів оброблення  

на експериментальному стенді  

 

Отже розроблений експериментальний стенд є універсальним 

устаткуванням, що дозволяє проводити дослідження різних способів 

нетермічної стерилізації води. Його оснащення передбачає можливість 

визначення вторинних показників процесу, які у подальшому можна 

використовувати для розроблення технологічних режимів стерилізації. 
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Зважаючи на недостатню вивченість гідродинамічної кавітації, а також 

комбінованих впливів на воду, розроблений стенд може бути корисним 

інструментом для отримання нових наукових даних. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА 

ЕНТОМОФАГІВ 
 
Анотація. Розглянуто питання забезпечення якості процесів виробництва ентомофагів, 

зокрема, застосовуючи SWOT-аналіз, визначено сильні та слабкі сторони виробництва, його 

можливості та загрози; розроблено структуру факторів забезпечення якості процесів виробництва 
та на основі технологічної складової PEST-аналізу отримано діаграму їх значущості; із  
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Annotation. The issue of quality provision of production processes of entomophages was considered, 

in particular, using SWOT-analysis, the strengths and weaknesses of production, its opportunities and 

threats are identified; the structure of factors for ensuring the quality of production processes has been 
developed and based on the technological component of the PEST analysis, a diagram of their significance 

was obtained; production management jobs are structured using Microsoft Office Access.  
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ  

ПРОИЗВОДСТВА ЭНТОМОФАГОВ 
 
Аннотация. Рассмотрен вопрос обеспечения качества процессов производства энтомофагов, 

в частности, используя SWOT-анализ, определены сильные и слабые стороны производства, его 

возможности и угрозы; разработана структура факторов обеспечения качества процессов 

производства и на основе технологической составляющей PEST-анализа получена диаграмма их 
значимости; с использованием Microsoft Office Access структурированы задания управления 

производством.  

 
Ключевые слова: энтомологическое производство; качество; обеспечение; значимость. 

 

Сучасне виробництво ентомофагів уявляє собою динамічну систему з 

керуванням, містить складну структуру технологічних потоків (основних, 

допоміжних, обслуговуючих), слабо формалізовані залежності якості 

ентомологічної продукції від сукупної дії факторів впливу та вимагає 

використання нових підходів до забезпечення якості процесів виробництва. 

Важливим шляхом забезпечення якості процесів виробництва є 

підвищення керованості технологічними процесами виготовлення продукції [1]. 

Для цього: 

– за допомогою SWOT-аналізу було визначено сильні та слабкі сторони 

виробництва ентомофагів, його можливості та загрози; 

– розроблено структуру факторів забезпечення якості процесів 

виробництва; 

 – із використанням PEST-аналізу отримано діаграму значущості факторів 

забезпечення якості процесів виробництва; 

–  у Microsoft Office Access структурувано завдання управління 

виробництвом ентомофагів.  

Сильні сторони (Strengths) виробництва ентомофагів: 

– вироблення ентомологічної продукції для зменшення пестицидного 

навантаження щодо захисту рослин з метою отримання екологічно чистих 

продуктів харчування. 

Слабкі сторони (Weaknesses): 

– функціонування в умовах дії збурень; 

– невизначеність у стані біологічної складової; 

– участь людини-оператора у процесах керування виробництвом; 

mailto:bioischernova@ukr.net
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– енергонасиченість процесів виробництва. 

Можливості (Opportunities):  

– підвищення ефективності за рахунок впровадження інтелектуальних 

інформаційних технологій;  

– зменшення участі людини-оператора у процесах керування; 

– отримання максимального прибутку за умови мінімізації енерговитрат; 

– інтелектуальна підтримка прийняття рішень;  

– використання технологічного досвіду фахівців-біотехнологів. 

Загрози (Threats): 

– отримання некондиційної продукції через вплив збурень, порушення 

технологічного процесу. 

Структуру факторів забезпечення якості процесів виробництва наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEST-аналіз – це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення 

політичних (P-political), економічних (E-economic), соціальних (S-social) і 

технологічних (T-technological) аспектів зовнішнього середовища, які 

впливають на діяльність підприємства [2]. Із використанням технологічної 

складової PEST-аналізу [3] отримано діаграму значущості факторів 

забезпечення якості процесів виробництва ентомофагів (рис. 2). 

Таким чином, рівень якості ентомологічної продукції є найбільш суттєвим  

фактором забезпечення якості процесів виробництва ентомофагів (29 %). Рівень 

технологічної інтенсивності (25 %), технологічної керованості та автоматизації 

(23 %) впливають майже однаково. 

 
Рисунок 2 – Діаграма значущості факторів забезпечення якості  

процесів виробництва ентомофагів 

Рисунок 1 – Структура факторів забезпечення якості процесів 

виробництва ентомофагів 

Рівень  

технологічної керованості 

Рівень якості 

ентомологічної продукції 

Рівень технологічної 

інтенсивності 

Рівень  

автоматизації 

Якість процесів 

виробництва ентомофагів 
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При цьому рівень якості продукції залежить від точності підтримання 

технологічних вимог виробництва, зокрема, температури повітря 

спеціалізованого боксу для розведення комах, що забезпечується гібридною 

інтелектуальною системою керування [4], функціонування якої засновано на 

адаптації в умовах збурень в автоматичному режимі керуючої дії на виконавчий 

пристрій.  

За допомогою Microsoft Office Access структурувано завдання управління 

виробництвом ентомофагів у вигляді бази даних, що складається з таблиць. 

Таблиці надають користувачеві безпосередній доступ до перегляду, зміни і 

додавання збережених даних [5]. У таблицях містяться дані про завдання 

управління виробництвом, якістю процесів, формалізацію якості 

ентомокультур, структурування інформаційних потоків, інтелектуальну 

підтримку прийняття рішень, керування якістю ентомокультур, контроль якості 

поживного середовища та ін. У кожному запису таблиці "Упр виробн" (рис. 3) 

знаходиться символ "+", завдяки якому у вікні цієї таблиці відкриється 

підтаблиця, що відображує записи з таблиць "Упр як проц" (рис. 4), "Інтел 

підтр" (рис. 5), "SWOT", "Керув як ент",  "Контр як пож сер", "Стр функт ан", 

"Структурув", "Формаліз як". Підтаблиці дозволяють представити дані 

ієрархічно, відображаючи у одному вікні вміст декілька таблиць, між якими 

існують зв’язки [5]. На рис. 6 наведено схему даних для завдання зв’язку між 

таблицями. Схема дозволяє наочно уявити зв'язок між таблицями і забезпечити 

підтримку цілісності даних в цих таблицях [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 3. Таблиця бази даних «Упр виробн» Рис. 4. Таблиця бази даних «Упр виробн» 

з відкритою підтаблицею «Упр як проц» 

  

Рис. 5. Таблиця бази даних «Упр виробн» 

з відкритою підтаблицею «Інтел підтр» 
Рис. 6. Схема даних 
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Поліпшення якості процесів передбачає передусім уникнення факторів, що 

призводять до отримання неякісної продукції [6], та підвищення рівня 

технологічної інтенсивності, автоматизації й керованості виробництва. При 

цьому технічна суть нового рівня автоматизації полягає у переході до 

комплексного багатокритеріального управління [7]. 

Розглянуті підходи дозволяють заощадити час у процесах вироблення 

стратегій  управління виробництвом, є інформаційною базою при створенні 

інтелектуальних систем керування виробництвом ентомофагів. 
 

Бібліографія 

1. Сосновська О. О., Деденко Л. В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення 

стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. Європейський науковий 

журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2019. № 1(3). С. 70-79. 

2. Берницька Д. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства методом 

PEST / STEP аналізу. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Част. 2. С. 41-45. 

3. Пошаговая инструкция по составлению PEST анализа. URL: 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/pest/example/  

4. Лисенко В. П., Чернова І. С. Адаптивна система керування виробництвом 

ентомофагів. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. 2019. № 11 (2). С. 10–16.   

5. Бобцов А. А., Шиегин В. В. Банки и базы данных. Основы работы с MS Access 2003. 

Часть 1 (для пользователей). Учебное пособие. СПб. 2008. 96 с. 

6. Lysenko V., Chernova I. Infocommunication Provision for the Production of 

Entomophages. Problems of Infocommunications. Science and Technology PICS&T’2019: IEEE 

International Scientific Practical Conference, Kyiv, October 8–11. 2019. P. 67–70. 

7. Мироненко В. Г. Передумови та особливості створення елементів штучного інтелекту 

в системах оперативного керування АПК. Вісник аграрної науки. 2016. № 5. С. 47–51. 

 
 

УДК 621.565; 697.94 

 

Н.В. Жихарєва 

Одеська національна академія харчових технологій 

112, вул. Канатна, м. Одеса,  65039, Україна 

e-mail: Zhikhareva.nata@gmail.com 
 

ТЕРМОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ  

КЛІМАТИЧНИХ КАМЕР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТРИХОГРАМИ 
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проведено термоекономічний аналіз створюваного об’єкта, вирішуючи актуальне завдання 

енергозбереження. Для створення системи  охолодження кліматичних камер (фітотронів та 

біотронів) на підставі розробленої комплексної моделі  можливо буде  визначити мінімум приведених 
витрат з урахуванням оптимальних параметрів. 
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Аннотация. Рассмотрена термоекономична модель системы охлаждения климатических 

камер для производства трихограммы, основанная на анализе термоекономичних показателей 

энергоэффективности и решена в комплексе. При проектировании системы охлаждения проведен 
термоекономичний анализ создаваемого объекта, решая актуальную задачу энергосбережения. Для 

создания системы охлаждения климатических камер (фитотронах и биотронов) на основании 

разработанной комплексной модели можно будет определить минимум приведенных затрат с 
учетом оптимальных параметров. 

 

Ключевые слова: термоекономичний анализ, эксергия, трихограмма, системы охлаждения, 
оптимизация, холодильные установки, тарифы на электроэнергию. 

 

На сьогоднішній день один з шляхів скорочення обсягів застосування 

пестицидів у рослинництві – використання біологічних методів боротьби з 

шкідниками та хворобами. Для цього використовують трихограми. 

Трихограма (Trichogramma sp.) – це паразитоїд, представник ряду 

перетинчастокрилих (Hymenoptera, Trichogrammatidae), який розвивається в 

яйцях комах. Види роду трихограма у комплексі з іншими ентомофагами 

використовуються для контролю чисельності шкідників 

сільськогосподарських культур та лісових насаджень способом масового 

розведення та випусків у природу [1, 2]. Рід Trichogramma включає 143 

валідних назв. На території Україні зустрічаються 10 видів. Для проєктування 
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систем охолодження кліматичних камер виробництва трихограми необхідно 

визначити  теплове навантаження. 

Всі абіотичні та біотичні чинники зовнішнього середовища впливають на 

комах комплексно, але вплив окремих чинників у цьому комплексі не є 

рівноцінним. З абіотичних чинників велике значення для комах мають 

температура, вологість, опади, світло та вітер. 

Оскільки комахи є пойкілотермними тваринами, температура їхнього  

тіла в великій мірі залежить від температури навколишнього середовища, 

тому вплив температурного фактора середовища в житті комах має дуже 

велике значення. Активна життєдіяльність комахи можлива лише в межах 

певного діапазону температур, що у різних видів трихограми може бути 

різним [3]. Температура визначає швидкість онтогенезу ентомофага, 

тривалість життя, плодючість імаго, рухливість комах і темпи смертності. 

Найбільш виразно вплив температури проявляється на швидкості онтогенезу. 

Для більшості видів трихограми оптимальною температурою утримання є 

25±1 оС, нижня границя розвитку лежить в межах 10 оС [4]. Підвищення 

температури відносно оптимальної призводить до скорочення тривалості 

життя імаго, в той час як низька температура є причиною зниження 

пошукової та міграційної активності, що супроводжується зниженням 

фактичної плодючості самки.  

Важливим для трихограми є співвідношення приходу й витрати теплової 

енергії або радіаційний баланс, який для певної географічної широти 

залежить від температури та абсолютної вологості повітря. Дія вологості на 

комах тісно пов'язана з температурою. Так, при відхиленні температури від 

оптимальної, вологість звичайно впливає негативно. При високій температурі 

висока вологість перешкоджає теплорегуляції, а при низьких значеннях 

комахою втрачається значна кількість вологи. Вологість повітря значною 

мірою впливає на плодючість. Найбільш сприятливою є відносна вологість 

повітря 85±5 % . 

Знаходження оптимальних режимів для виробництва трихограми 

залежить від розв’язання комплексу взаємопов’язаних задач, включаючи 

оптимізуючу систему охолодження кліматичних камер фітотронів і 

біофітотронів з підтримкою оптимальних параметрів [5]. 

Математичну модель оптимізації системи охолодження побудовано на 

основі енергетичних показників, які можуть бути вирішені в комплексі. 

Енергія в холодильній системі може переноситися у вигляді теплової та 

механічної роботи. 

Використовуючи один з напрямків ексергетичного аналізу, 

термоекономічний аналіз [5, 6, 7], проведено оцінку енергоекономічної 

ефективності системи охолодження біокліматичного комплексу нового 

покоління для одержання та зберігання препаратів захисту рослин 

трихограми. 

У цій статті показано можливість застосування термоекономічного 

методу для оптимізації охолоджувальної системи з вирішенням завдань 

енергозбереження та розроблено термоекономічну модель. 
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Рисунок 1 – Система охолодження кліматичних камер  

для виробництва трихограмм 

 

Схема холодильної установки (рис. 1) з урахуванням зроблених 

припущень, може бути зображена у вигляді послідовно з’єднаних трьох зон. 

Зона 1 включає: компресор 11 з електродвигуном, конденсатор 12, насос 

охолоджувальної води з електродвигуном і регулювальний вентиль 13; зона 2 

– випарник 21 для охолодження проміжного холодоносія і насос з 

електродвигуном, що забезпечує циркуляцію холодоносія; зона 3 – камера 

зрошення  31 і вентилятор з електродвигуном. 

Цільовою функцією обрано приведені витрати (ПВ), які для розглянутого 

випадку можуть бути описані виразом 

       32312221131211св22321311 Ц zzzzzzzVeeeeЦПВ
аwiiел

,   (1) 

 

де 
iелЦ  – вартість електроенергії за різними тарифами: нічний, піковий і 

напівпіковий з відповідним часом дії, грн.;  

i , год·грн/(кВт·год);  

1,0св 
а

V  – об’ємна витрата свіжої води, м3/год;  

11e  – ексергія електродвигуна компресора 11;  

13e  – ексергія електродвигуна водяного насосу 13;  

32e
 –  ексергія електродвигуна камери зрошення;  

22e  – ексергія електродвигуна вентилятора 22;   

iz  – нормативні  відрахування окремих елементів. 

У кожній зоні враховано питомі амортизаційні відрахування і витрати на 

поточний ремонт iz  відповідних елементів обладнання, які визначаються за 

виразом 
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де 
i

kам  – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань для i-го 

елемента; 

i
kрем  – відсоток відрахувань на поточний ремонт; 

ic  – вартість  i-го елемента установки, грн; 
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iр
  – число годин роботи обладнання на рік, год/рік. 

За отриманого значення охолQ  

 

 пов,ПВПВ TTw  .                                             (3) 

 

З обмеженнями:  wTf ê  та  пов0 Tf  , 

де к , 0  – температурні напори у конденсаторі і повітроохолоднику, є 

залежними змінними від wT  та повT ; wT  – перепад температури води у 

конденсаторі 12; повT  – перепад температури повітря, що проходить через 

камеру зрошення 31 [5, 8]. 

Враховуючи важливість біометоду в рослинництві, а також світові 

тенденції прогресуючого розвитку ринку засобів біологізації землеробства, 

запропоновано модель оптимізації охолоджуючих систем установок  

біокліматичного комплексу нового покоління для одержання та зберігання 

препаратів захисту рослин трихограми. Для створення системи  охолодження 

кліматичних камер (фітотронів та біотронів) на підставі розробленої 

комплексної моделі  можливо буде визначити мінімум приведених витрат з 

урахуванням оптимальних параметрів [ 8]. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНТОМОФАГОВ  
 

Аннотация. Обоснованы методы автоматизации процессов управления производством 
энтомофагов, которое функционирует в условиях неопределенности; их практическое внедрение 

реализовано для условий лабораторного производства энтомофага бракон (Habrobrakon hebetor). 

 

Ключевые слова: автоматизация, управление, производство энтомофагов. 
 

Сьогодні на багатьох промислових підприємствах більшість завдань на 

рівні керування технологіями (АСКТП — автоматизовані системи керування 

технологічними процесами або НМІ/SCADA — Human Machine Interface / 

Supervisory Control And Data Acquisition) та на рівні управління підприємством 

(АСУП — автоматизовані системи управління підприємством або ERP — 

Enterprise Resource Planning) вже вирішуються автоматизованим способом [1]. 

Нині енергоефективне керування складними біотехнічними об’єктами 

реалізується за допомогою інтелектуальних систем [2-4], перевагами яких на 

відміну від традиційних систем керування є врахування збурень, формалізація 

слабко-структурованих процесів та ідентифікація об’єкта в умовах 

невизначеності. 

У сфері управління виробництвом відомі такі напрями використання 

інтелектуальних систем [5]:  

1) автоматизоване рішення завдань планування та диспетчеризація на 

основі розрахунково-логічних та експертних систем; 

2) автоматизоване програмування із використанням інтелектуального 

інтерфейсу; 

3) автоматизація технології із використанням систем технічного зору. 

Якщо розглянути виробництво ентомофагів як систему, то її 

властивостями є: ієрархічність, складність, динамічність, наявність біологічної 

складової, функціонування в умовах дії збурень, енергонасиченість, наявність 

людини-оператора як однієї з ланок управління виробництвом. При цьому 

управління виробництвом ентомофагів складається з: 

– структурного аналізу процесів виробництва; 

– факторно-цільового аналізу функціонування виробництва; 

– формалізації залежностей між показниками якості і параметрами 

процесів виробництва (абіотичними і технологічними); 

– контролю якості ентомокультур; 

– інтелектуальної підтримки прийняття рішень; 

– управління якістю технологічних процесів. 

Автоматизація процесів керування виробництвом ентомофагів є 

необхідною умовою підвищення його енергоефективності та якості отриманої 

продукції з одночасним зменшенням її собівартості. Визначено основні 

складові автоматизації процесів керування виробництвом ентомофагів:  

1) формалізація інформації про параметри виробництва, показники якості 

продукції у вигляді баз даних та знань; 

2) розроблення оптимальних систем автоматизації керування якістю 

ентомологічної продукції шляхом використання:  
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– інтелектуальних систем керування на основі нечіткої логіки, нейронних 

мереж, когнітивного аналізу; 

– гібридних інтелектуальних систем керування; 

– інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в умовах 

невизначеності; 

3) комп’ютерне моделювання систем керування. 

Важливою складовою автоматизації процесів керування виробництвом 

ентомофагів є дії людини-оператора. Так, у роботі [6] підкреслюється, що 

незалежно від ступеня автоматизації системи "людина-машина-виробниче 

середовище" людина є головною її ланкою; саме вона ставить мету перед 

системою, планує, направляє й контролює весь процес її функціонування. В 

управлінні виробництвом ентомофагів дії людини-оператора пов’язані з: 

– формуванням стратегій керування в умовах невизначеності; 

– системним конструюванням засобів автоматизації з використанням 

комп’ютерно-інтегрованих технологій; 

– встановленням взаємозв’язку між показниками якості ентомокультур та 

параметрами техноценозу; 

– використанням методів штучного інтелекту (нечіткої логіки та 

нейронних мереж) з метою контролювання якості ентомологічної продукції в 

умовах невизначеності; 

– рівнем технологічної керованості процесів виробництва; 

– завданням технологічних параметрів (до початку циклу виробництва); 

– оцінкою енергетичних витрат. 

Розглянуті підходи впроваджено в умовах лабораторного виробництва 

ентомофага бракон (Habrobrakon hebetor). 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
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ЕНТОМОФАГІВ 
 

Анотація. Розроблено методику комплексної оцінки ефективності технологічних комплексів 

для виробництва ентомофагів, як біологічних засобів захисту рослин. Передбачено послідовну за 
ходом технологічного процесу оптимізацію технологічних ланцюгів субмодуля вирощування з 

перевіркою кожного варіанту на технічну реалізуємість та визначенням вихідних вимог до 

устаткування. Обґрунтовано незалежні параметри оптимізації обладнання – корисні площі сажків 
або боксів під комахами, які визначають собівартості їх виготовлення. 
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вимоги. 
 

UDC 625.635  

Khodorchuk V., Bespalov I.  

ETI "Biotekhnica" NAAS of Ukraine 

26, Mayakska road, urban-type settlement Hlibodarske, Odessa region, 67667, Ukraine 

e-mail: biotechnica.od@gmail.com 
 

METHODOLOGY OF A COMPREHENSIVE ASSESSMENT  

OF THE EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL COMPLEX  

FOR THE PRODUCTION OF ENTOMOPHAGES 
 

Annotation. The method of comprehensive assessment of the efficiency of technological complexes for 
the production of entomophages as biological means of plant protection is developed. Proven consistent in 

the process of optimization of technological chains of growing submodule with verification of each option for 

technical realizability and determination of initial requirements for equipment. The independent parameters 
of equipment optimization are substantiated - useful areas of sars or boxes under insects, which determine 

the cost of their manufacturing. 
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Аннотация. Разработана методика комплексной оценки эффективности технологических 

комплексов для производства энтомофагов, как биологических средств защиты растений. 
Предусмотрено последовательную за ходом технологического процесса оптимизацию 

технологических цепочек субмодуля выращивания с проверкой каждого варианта на техническую 
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реализуемость и определения исходных требований к оборудованию. Обоснованно независимые 

параметры оптимизации оборудования – полезные площади головня или боксов под насекомыми, 

которые определяют себестоимости их изготовления. 
 

Ключевые слова: энтомофаги, производство, оборудование, минимизация себестоимости, 

исходные требования. 

 

Методику призначено для використання на проєктній стадії розробки 

технологічного комплексу з метою обґрунтування його основних технічних 

характеристик, які забезпечують максимальну економічну ефективність. В 

межах поставленого завдання технологічний процес є визначеним та 

незмінним. Але його технологічні (регламентні) показники можуть 

реалізовуватись у різних конструктивних рішеннях обладнання. Відповідно 

будуть змінюватись техніко-економічні показники та стає можливим вибір 

найбільш вигідного рішення через зіставлення техніко-економічних показників 

варіантів рішень між собою.  

Такий процес буде складатись з ряду послідовних ітерацій по часткових 

критеріях усіх елементів структури технологічного комплексу (ТК) до отримання 

реалізуємого рішення з мінімальними витратами. Критерієм оптимальності 

обрано мінімум технологічної собівартості виробництва ентомофага на множині 

встановлених обмежень. Визначення конкретного економічного ефекту 

методикою не передбачено. Методика передбачає такі етапи: 

1) у відповідності з технологічним регламентом і технічним завданням 

скласти структурну схему ТК та його повну апаратурно-технологічну схему; 

2) в якості контрольного варіанту використовується наявний модульний 

комплект обладнання; 

3) визначити конкретну номенклатуру технологічних ланцюгів або 

окремих одиниць обладнання, які підлягають оптимізації;  

4) визначити множину обмежень до кожного ланцюга або одиниці у 

вигляді вихідних обмежень до обладнання, в яких навести допустимий діапазон 

зміни кожного параметра або характеристики; 

5) провести послідовну (за ходом технологічного процесу) оптимізацію 

технологічних ланцюгів субмодуля вирощування з перевіркою кожного 

варіанту на можливість його використання (так звану технічну реалізуємість), 

при створенні обладнання інших субмодулів ТК; 

6) розробити на основі визначених параметрів оптимізації вихідні вимоги 

до розроблення обладнання з конкретизацією основних конструктивних 

характеристик, які безпосередньо впливають на економічну ефективність ТК. 

Загальну структурну схему методики комплексної оцінки техніко-

економічної ефективності ТКПВЕ наведено на рис. 1. 

Оптимізація за пунктом 5 виконується згідно з розробленою моделлю 

техніко-економічної ефективності та сформульованих на її базі основних 

положень і передбачає таке: 

а) визначення першого варіанту конструктивного рішення з 

максимальними значеннями: площі сажка Sc, площі і  висоти боксу Sa, ha із 

вихідних вимог за пунктом 4; 
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б) перевірку технічної реалізуємості рішення субмодуля вирощування в 

інших субмодулях; 

в) при отриманні "нереалізуємості" визначається другий варіант, у пункті 

"а" конструктивного рішення, в якому певне максимальне значення параметрів 

зменшується; 

г) виконується пункт "б", якщо реалізуємість забезпечується, цей варіант 

визнається оптимальним, якщо ні – здійснюється перехід до пункту "в" і так 

далі, до отримання позитивної реалізуємості. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурна схема методики комплексної оцінки  

техніко-економічної ефективності ТК 
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hebetor). 

 
Ключевые слова: качество, энтомологическая продукция, управление.   

 

Якість необхідно розглядати як комплексну систему, що є невід’ємним 

елементом управління якістю виробничого процесу підприємства [1]. Якість 

ентомологічної продукції в умовах техноценозу розглядалась як сукупність 

певних властивостей особин комах ентомокультури, які необхідні для її 

ефективного цільового використання [2]. Для цього за результатами 

проведених як теоретичних, так і експериментальних досліджень визначено 

основні підходи щодо управління якістю ентомологічної продукції:  

– за комплексною дією керуючих факторів (із використанням регресійного 

аналізу); 

– за тіснотою зв’язку між показниками якості та факторами впливу 

(параметрами техноценозу) (із використанням кореляційного аналізу); 

– в умовах неповної інформації щодо сукупного впливу факторів (із 

використанням системи нечіткого виведення); 

– за коефіцієнтом стабільності гомеостазу (із використанням 

гомеостатичного підходу); 

– за комплексним показником якості із використанням теорії нечіткої 

логіки та функції бажаності Харрінгтона; 
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– за комплексним показником якості із використанням теорії нечіткої 

логіки та ієрархічного дерева логічного висновку. 

Визначено, що суттєвими технологічними чинниками, які забезпечують 

якість ентомологічної продукції, є якість корму (26 %), умови розведення комах 

(44 %) та якість стартової популяції (30 %) [3].  

Означені підходи впроваджено в умовах лабораторного виробництва 

ентомофага бракон (Habrobrakon hebetor); їх застосування дозволяє зменшити 

витрати часу для оцінки якості ентомологічної продукції за сукупною дією 

факторів впливу в умовах невизначеності; підвищити рівень інформованості 

особі, яка приймає рішення щодо її забезпечення. 
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Introduction. The bean weevil Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: 

Chrysomelidae: Bruchidae) is the most dangerous pest that decimates the production 

of common bean (Phaseolus vulgaris L.) during the storage period [1, 2, 3]. It is 

widely distributed throughout the world causing significant damage to stored dried 

beans, leading to weight loss and nutritional value of beans, decreased germination 

and makes the seeds vulnerable to attack of other insects and fungal contamination. 

Therefore, the beans quality is depreciated and can no longer be used for 

consumption or for sowing new crops in the field. 

The common bean is a field crop of great economic importance worldwide and 

an important source of protein [4] At the 2020 level, the common bean was cultivated 

in Romania on 11100 ha with a total production of 11400 tons [5]. The control of A. 

obtectus in Romania is mainly based on treatments with chemical insecticides and 

fumigations [1,6]. In the context of increasing demand for healthy food and 

environmental protection, it is becoming increasingly clear that the use of chemical 

insecticides needs to be reconsidered by reducing or eliminating from pest control 

programs. Despite the rapid effect and high effectiveness, the chemical insecticides 

are often associated with many negative side effects for both human security and the 

environment (ex. presence of residues in seeds, emergence of pest resistance to 

pesticides). In this context there is an increasing interest in finding new and 

successful methods to protect the harvested products from insect pests maintaining in 

the same time a good level of food safety. The diatomaceous earth (DE) is one of the 

products the most studied to control insects in storages. It is considered to be the most 

effective natural powder with insecticide properties (Shah & Khan, 2014). The open 

literature referring to the DE based treatments for bean weevil is very rich [7, 8, 9, 

10, 11]. DE applied alone [9, 10, 12] or in combination with various plant products 
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(extracts, essential oils) [11, 13, 14] or microorganisms (Beauveria, Trichoderma, 

Metarhizium) [15,16, 17], has been shown to have a high insecticidal effect against 

storage pests including the bean weevil, offering an important and promising 

alternative to synthetic insecticides. 

Diatomaceous earth (DE) or diatomite (D), also known as diahid, kieselguhr, 

kieselgur, is a natural fossil rock with a high content (60 % to about 93 %) of 

siliceous fragments of diatoms [18] accumulated over a long period of time in 

geological deposits worldwide [14]. Diatoms are single-celled seaweed that secretes a 

siliceous skeleton called frustula [19]. The mechanism of action of DE against insects 

results from its direct contact with the body of insects which causes death by 

desiccation and sorption, damaging the wax layer that protects the cuticle of insects [18]. 

In this work, we evaluated in laboratory conditions the insecticidal effect of the 

Romanian diatomaceous earth from the Pătârlagele deposit against adults of three 

populations of A. obtectus in three bean varieties compared to two formulated DE 

products, SilicoSec® and PyriSec®, which are registered as phytosanitary products in 

the European Union for protection of stored cereals and are available on the 

commercial market. 

To complete the results of DE treatments, the progeny production of the bean 

weevil was evaluated after treatment.  

Material and Methods. Study site. The study was carried out in the 

Entomology laboratory of the R&D Institute for Plant Protection (RDIPP) Bucharest 

in 2019. Insect’s origin. The storage insect tested in the study was the bean weevil 

Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchidae). Adults of 

three populations of A. obtectus were used in distinct experiments: one population 

from the stock culture of the RDIPP (B), and two populations obtained from infested 

common bean from fields that belong to Vegetable Research and Development 

Station Buzau (Bz) and Vegetable Research and Development Station Bacau (Bc), 

respectively, the 2018 bean production. The population at RDIPP is maintained on 

common bean in laboratory conditions at 25±2 °C, 70±5 % RH and total darkness. 

Diatomaceous earth. Diatomaceous earths used for each insect population were: one 

Romanian DE (PatRom) obtained from the Pătârlagele deposit (Buzău County, 

eastern Romania) and two commercial formulations, SilicoSec® (Biofa AG, 

Münsingen, Germany) and PyriSec® (Agrinova GmbH, Obrigheim/Mühleim, 

Germany) which are already registered for pest control in stored grains and are now 

commercially available.  

The PatRom DE contains 28 % SiO2, 21 % opal-Ct, 25 % clay minerals and 

26 % minor feldspar [20] while SilicoSec® contains 96 % SiO2 [21] and PyriSec® 

contains Silicosec with 1.2% natural pyrethrum, 3.1% piperonyl butoxide [22]. 

The crude PatRom DE was mechanically processed before its use in the 

experiments to result an amorphous powder with particles of sub-micron size with 

properties specific to nanomaterials. This DE was selected for these tests due to its 

evident insecticidal effects against some of stored cereals pests in Romania, as shown 

in the publications of [23, 24, 25] and (Athanassiou et al. (2006). Four doses (100, 

300, 500 and 900 ppm) of PatRom DE were used in each experiment. PyriSec® and 

SilicoSec® were used at the recommended doses of 0.2g and 0.05g respectively. A 
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control lot without treatment was added for each experiment. Each treatment was 

organized in 4 replicates. 

Each sample contained 100 g beans placed in 480 ml glass jar treated with 

diatomaceous earths and homogenised manually for five minute for a uniform 

distribution of the product throughout the seed mass. Fifty adults about five days old 

were added into treated and control jars and then covered with a perforated mesh lid 

to prevent insects from escaping. The samples were maintained in a room with 

temperature of 25±2 ºC and relative humidity of 70±5 %, 8:16 h light:dark. The adult 

mortality was evaluated 3, 7 and 14 days after infestation by counting the dead 

insects that were removed at each assessment. After 14 days of exposure all insects 

were eliminated and the bean samples were maintained in the same conditions as in 

the experiment to monitor the emerging adults of A. obtectus from the seeds both in 

the treated and the control samples. The dead and live weevils were counted and 

eliminated from bean samples at each time intervals of assessment. 

Some characteristics of bean seeds used in the experiments are presented in table 1.  
Table 1. Main characteristics of bean seeds used in the experiments 

Origin place of A. 

obtectus population 
Beans size and colour 

Number of 

variants 

Buzau White, Large (228 seeds /100 g) 7 (+1 control) 

Bacau White Large (228 seeds /100 g) 7 (+1 control) 

Bucharest White, rounded, small (648 seeds/100 g) 7 (+1 control) 

 

Results and Discussion. The experimental results are presented in table and 

figures. The main statistical results of the experiments that are given in figure 1 were 

obtained by analyzing the four repetitions for each experience, the main target being 

evaluation of adult mortality of three populations of A. obtectus treated with three 

diatomaceous heart based products, one of Romanian origin, PatRom, and two 

commercially available formulations, PyriSec® and SilicoSec®. Adult mortality levels 

of the three populations were different depending on DE type, dosage and exposure 

period. The most effective DE product was PyriSec® that caused 100 % mortality of 

the A. obtectus adults even 3 days after treatment to all three tested populations. A 

high mortality was also evaluated in the bean treated with SilicoSec®, of 74 %, 

81.5 % and 99 % for Bz, B and Bc populations, respectively, 3 days after treatment, 

and 100 % for all populations, one week after treatment. Both products were used at 

the dose recommended in common practice. 

Regarding the PatRom diatomaceous earth, the results in our experiments show 

that the mortality of bean weevils increased with increasing dose and period after 

treatment. These results confirm data from previous studies reported for several 

coleopterans pest to stored grain cereals in Romania, the rice weevil, Sitophilus 

oryzae [23], the granary weevil, Sitophilus granaries L. (Curculionidae) [25, 24], the 

red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst) (Tenebrionidae) and the saw toothed 

grain beetle, Oryzaephilus surinamensis (L.) (Silvanidae) (Athanassiou et al., 2006). 

There was also variation in the toxicity of PatRom DE to the three populations  

of A. obtectus. Among the three populations tested, the Bc population was most 

affected by PatRom treatments irrespective of dose applied, while the Bz population 

was less affected. The highest mortality reached by PatRom was recorded in bean 
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treated with 900 ppm (0.9 g/Kg) in all weevil bean populations tested after 7 days 

(93 %, 96 % and 98.5 % mortality to adults belonging to Bz, B and Bc population, 

respectively). The doses of 100, 300 and 500 ppm were less effective than the highest 

dose of 900 ppm, the adult mortality being lower (between 16.5 % and 57 %)  

compared with the 900 ppm treatments. 

 

   
Fig. 1. Mean percent mortality (%) of the A. obtectus adults belonging to three populations, 

Buzau (a), Bacau (b) and Bucharest (c), after 3, 7 and 14 days exposure to common bean treated 

with three diatomites, the Romanian PatRom to four doses and the commercial formulations  

PyriSec, SilicoSec 

Graphs from figure 1 can give a first hierarchy of the effectiveness of the DEs 

treatments. The first criterion proposed is the speed of treatment to kill the insects. 

Using this criterion, the ranking for the beans type depending on insect population is 

shown in table 2.  

 
Table 2. Hierarchy of the DEs treatment according to effectiveness criterion of the shortest  

time to kill the bean weevil adults (3 days after treatments) 

Ranking 
Buzau A. obtectus  

and bean 

Bacau A. obtectus  

and bean 

Bucharest A. obtectus, 

commercial bean 

1 Pyri Sec Pyri Sec Pyri Sec 

2 Silico Sec Silico Sec Silico Sec 

3 PatRom 0.09g PatRom 0.09g PatRom 0.09g 

4 PatRom 0.05g PatRom 0.05g PatRom 0.05g 

5 PatRom 0.03g PatRom 0.03g PatRom 0.03g 

6 PatRom 0.01g PatRom 0.01g PatRom 0.01g 

7 Untreated sample Untreated sample Untreated control 

 

The analysis of the repetition series was also done using the boxplot graphs from 

figure 2. The analysis of the boxplot diagrams for each partial experiment shows that 

the series of repetitions of the mortality values of insect do not show aberrant values 

to be eliminated from the calculation. It is also observed that, in most cases (over 

70 %), the read values are concentrated around the median and the arithmetic mean of 

the readings is a suitable value for calculations and interpretations. 

 

a b c 
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Fig. 2. Boxplot diagrams of adult mortality of A. obtectus from Buzau (a), Bacau (b)  

and Bucharest (c) populations 3 days after DEs application 

 

Although the boxplot diagrams are especially useful for characterizing and 

sorting experimental data or series of repetitions, for example, however in some cases 

they can also give a conclusion on the effectiveness of each treatment at the time to 

which these diagrams refer. Thus, a hierarchy of treatment can be obtained from the 

point of view set out above, similar to that given in Table 2. 

Calculating the effectiveness of treatments 

For a variant of rigorous calculation of the treatments effectiveness, Abbot's 

formula can be used ([26, 27]: 

w
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100       (1) 

Where: μ is the percent of dead insects in treated sample, and μw is the percent of 

dead insects in control sample. 

As the mortality process described in these experiments is dynamic, a time-

dependent efficacy can be defined, because the action of DEs treatment on the pest 

populations is not instantaneous, it takes place in time. Therefore, formula (1) is 

extended to dynamic efficacy (2): 
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The meanings of the parameters in formula (2), with the same symbols as in (1) 

are similar, with difference that here the parameters can change in time, t being the 

temporal parameter. Since the experiments were performed during a period of 14 

days, more or less equivalent to the adult longevity of A. obtectus [30], it is obvious 

that the final efficacy may be e(kT), where T is the adults longevity duration, and k is 

a positive subunit number, the fraction of the duration of adult longevity. The 

constant k can be chosen by the operator or can be standardized. In this case, the 

function (2) is defined on the time interval (0, T). 

According to formula (2), because for all variants, at t = T = 14, the mortality 

was 100 %, the efficacy becomes infinite. Thus, it is observed that the efficacy is 

recommended to be appreciated at intermediate times, preferably up to T/2, because it 

can overlap with natural mortality. The values obtained for the dynamic efficiency (2) 

at the observation times 3 and 7 days are given in table 3. 

 

 

a b c 
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Table 3. Values of dynamic efficacies 3 and 7 days after DEs treatment  

for three A. obtectus populations 

DEs Treatment 
Buzau Bacau Bucharest 

3 days 7 days 3 days 7 days 3 days 7 days 

SilicoSec 0.2g 72.917 100.000 98.817 100.000 78.235 100.000 

PyriSec 0.05g 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

PatRom 0.01g 13.021 58.889 37.278 72.303 4.706 57.880 

PatRom 0.03g 17.708 70.000 49.112 75.219 15.294 48.370 

PatRom 0.05g 26.042 87.222 44.379 78.134 41.176 71.467 

PatRom 0.09g 34.896 92.222 64.497 95.627 43.529 89.130 

 

Correlation analysis of adult mortality with DE product dose. In order to 

observe numerically but also to estimate a dependence of the efficacy on product 

dose, the correlation between the efficacy values [adult mortality and efficacy defined 

as in (1)] and the product dose was calculated. The results are given in table 4. 
Table 4. Correlations between adult mortality and efficacy and diatomite dose  

for data obtained on the third and seventh day after treatments 

Correlation type 

A. obtectus population 

Buzau Bacau Bucharest 

3 days 7 days 3 days 7 days 3 days 
7 

days 

Adult mortality - diatomite dose 0.992 0.933 0.916 0.964 0.900 0.891 

Product efficacy - diatomite dose 0.992 0.934 0.917 0.64 0.900 0.892 
 

It is observed from Table 4, the significant high values of the correlations, which 

means that the dependence between the two measures of efficacy and dose of the 

diatomaceous earths is very strong, almost linear. 

Analysis of progeny production. The production of progeny resulting in the 

bean samples treated with DEs is also a criterion for evaluating their effectiveness as 

it is confirmed in literature [28, 14, 10, 29, 17]. According to these studies, the 

insecticidal activity of DE formulations reduced and supressed the insect pest 

progeny after treatments.  

Data on the progeny production of bean weevil days after treatment (DAT) and 

its dynamics are displayed on the graphs in figure 3. 

The number of adult progeny was recorded at different DATs for tested 

populations. Maximum DAT was 159, 316 and 323 days for Bz, B and Bc 

population, respectively. 

The progeny production of A. obtectus was recorded in the control bean and 

treated with PatRom DE. No adults emerged from SilicoSec® and PyriSec® bean. 

Most of the progeny was found in the bean in control and treated with 100 and 

300 ppm PatRom in all populations. In the beans were PatRom was applied at their 

highest doses (500 ppm and 900 ppm) the adult emergence of A. obtectus was 

reduced. The situation was different among the weevil populations. The highest 

number of emerged adults was found in samples with the Bz population, that were 

ended earlier because of the rapid and excessive multiplication of the weevils that 

completely consumed the beans. 
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Fig. 3. Progeny production of A. obtectus 

belonging to three populations, Buzau (a), 

Bacau (b) and Bucharest (c), evaluated 

different days after treatment  

 

 

The results in our study showed that the Romanian diatomaceous earth PatRom 

tested in laboratory conditions was effective against adults of Acanthoscelides 

obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchidae) at 900 pp after seven days 

(between 93 % and 98.5 % adult mortality) and protected the beans from the 

emergence of the pest progeny. However, further studies are required in order to 

propose that this DE be included in the management programs of stored product pests 

on a large scale as an alternative way for the chemical control of these pests.  
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ASSESSMENT OF PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. TAGETIS 

AS A BIOCONTROL AGENT OF WEEDS 
 

Annotation. Growth chamber experiments, were conducted in Romania, to determine the 

concentration of Silibase 2848P required for the maximum penetration of Pseudomonas syringae pv. tagetis 

(Pst) into creeping thistle leaves, to evaluate disease incidence in emerging leaves, and to quantify the effects 
of inundative foliar application on fresh and dry weights. In field, efficacy of Pst applications was evaluated 

in terms of disease incidence and effect on C. arvense shoot height, number of flower buds and its survival. 

Maximum disease severity were recorded when Pst was applied at a concentration of 10.108 cfu/ml + 
Silibase in 0.3 %. 
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OЦІНКA PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ТЕГЕТИС 

ЯК БІОКОНТРОЛЬНИЙ AГЕНT БУР'ЯНІВ 
 

Aнотація. Експерименти з ростовими камерами було проведено в Румунії для визначення 
концентрації Silibase 2848P, необхідної для максимального проникнення Pseudomonas syringae pv. 

tagetis (Pst) в листя будяка повзучого, для оцінки захворюваності на листках, що з’являються, і для 
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кількісної оцінки впливу залишкового позакореневого внесення на свіжу та суху вагу. У польових 

умовах оцінювали ефективність застосування Pst з точки зору захворюваності та впливу на висоту 

пагонів C. arvense, кількість квіткових бруньок та їх виживання. Максимальну тяжкість 
захворювання було зареєстровано при застосуванні Pst у концентрації 10.108 КОЕ/мл + Silibase y 

0,3 %. 

 

Кючові слова. Pseudomonas syringae, біогербіцид, біологічний контроль, кремнійорганічна 
поверхнево-активна речовина, тагетитоксин, чортополох повзучий. 
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ОЦЕНКА PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ТАГЕТИС 

КАК БИОКОНТРОЛЬНОГО АГЕНТА СОРНЯКОВ 
 

Аннотация. В Румынии были проведены эксперименты с камерой роста для определения 
концентрации Silibase 2848P, необходимой для максимального проникновения Pseudomonas syringae 

pv. tagetis (Pst) в листья расторопши, для оценки заболеваемости в формирующихся листьях и для 

количественной оценки воздействия поливной некорневой подкормки на свежий и сухой вес. В 
полевых условиях эффективность применения Pst оценивалась с точки зрения заболеваемости и 

влияния на высоту побегов C. arvense, количество цветочных почек и их выживаемость. 

Максимальная тяжесть заболевания была зафиксирована при применении Pst в концентрации 
10.108 КОЕ/ мл + силибаза в 0,3 %. 

 

Ключевые слова: Pseudomonas syringae, биогербицид, биологический контроль, 

кремнийорганическое поверхностно-активное вещество, тагетитоксин, чертополох ползучий 
 

Introduction. Within world science and agricultural practices, creeping thistle 

(Cirsium arvense [L.] Scop) is considered a true phenomenon because of its biology, 

vitality and ecological adaptability. It is one of 2.000 species of weeds that cause 

annual damage worldwide. At the same time, it is one of the 708 segetal species 

existing in all agricultural crops in Romania. Its extensive root system produces 

adventitious root buds that give rise to new shoots in the spring and summer 

[2,12,16]. C. arvense causes yield losses ranking from 15 % to 60 %, depending on 

the weed density. In cereal crops, densities of 6 to 20 creeping thistle plants per 

square metre result in 18 % to 30 % loss in grain yield and can cause annual yield 

losses of $320 millions. This weed is difficult to be controlled because the root 

system lies well below the depth reached by tillage and herbicide applications are 

difficult to be timed as new shoots are continually emerging. Biological control 

agents that attack either the root system or can be translocated throughout the plant 

may provide an alternate way of weed control. It may also be possible to enhance 

biological control of the weed through synergy with existing chemical herbicides [1]. 

So far in Romania only the chemical control is practiced within the integrated weeds 

management of C. arvense, besides other ordinary agrotechnics. This study reports on 

the evaluation of the bacterial agent, P. syringae pv. tagetis (Pst) for biological 

control of C. arvense in Romania. Growth chamber experiments were conducted to 

(1) determine the concentration of Silibase 2848P required for the maximum 

penetration of Pst into creeping thistle leaves, to (2) evaluate disease incidence 

(apical chlorosis) in emerging leaves of creeping thistle depending on Pst 
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concentration applied, and to (3) quantify the effects of inundative foliar application 

on fresh and dry weights.  

Field trials were conducted to assess the efficacy of foliar application of Pst + 

Silibase to control creeping thistle growing within the rows of maize. In field, 

efficacy of Pst applications was evaluated in terms of disease incidence (apical 

chlorosis) and effect on C. arvense shoot height, number of flower buds, and its 

survival. 

Material and methods. The experiments were carried out in the Biological 

Testing Laboratory within Research-Development Institute for Plant Protection-

Bucharest, in Romania, during 2018-2020. 

Growth chamber experiments - Pst culture. To obtain a rich bacterial biomass, a 

strain of P. syringae pv. tagetis (Pst), of the Belgian collection of micro-organisms 

(LMG), conditioned as lyophilized, stored at +4 °C, was brought to a viable state by 

aseptical prelevation of small amounts of lyophilisate in a stream of sterile air. Then, 

they were added in 10 ml of King B broth and distributed in 50 ml Erlenmeyer flasks.  

The Erlenmeyer flasks were incubated by horizontal shaking (150 rpm) at 28 °C 

until high cell density was obvious. A 5 ml aliquot of each microbial culture flask 

was used as a starter inocula for the inoculation of 50 ml of sterile KB growth 

medium, distributed in 250 ml Erlenmeyer flasks. To determine the titer of the 

microbial suspension, the bacterial culture was centrifuged for 20 minutes at 3750 

rpm, followed by removal of the supernatant and the resulting cell pellet was 

resuspended in sterile distilled water. For mass multiplication of the bacterial strain, 3 

liquid culture medium were tested (Table 1). 
 

Table 1. The growth medium used in the experiment 

Variant Composition (g/L) 

King B (KB) 20 g proteose-peptone; 10 g glycerin; 1.5 g K2HPO4; 1.5 g MgSO47H2O; 

1000 ml distilled water. 

Luria Bertani (LB) 10 g bactotriptone; 5 g yeast extract; 10 g Na Cl; 1000 ml distilled water. 

Nutrient-Broth (NB) 5 g peptone; 3g meat extract; 1000 ml distilled water. 

 

The Pst bacterial strain was refreshed on Luria Bertani culture medium agarized, 

by the loop depletion technique, to obtain isolated colonies. The inoculated Petri 

dishes were incubated at 28 °C for 24 hours.  The bacterial growth obtained on the 

solid medium was washed with sterile distilled water for inoculation with 10 % of 

50 ml of each liquid culture mediums (KB, LB, NB) previously distributed in 250 ml 

Erlenmayer flasks. The flasks were incubated in a thermostated environment (28 °C) 

with horizontal stirring (150 rpm) for 48 hours, making 3 flasks/growth medium, 

corresponding to the 3 replications. Subsequently, the liquid cultures for each 

experimental sample were stored in 50 ml Falcon tubes and centrifuged for 

20 minutes at 3750 rpm. The bacterial inoculum obtained in laboratory conditions, 

having a concentration of 108 cfu/ml determined spectrophotometrically, was used as 

a biological control agent in laboratory and field experiments. For all experiments, 

except those to determine optimum surfactant concentration, Silibase 2848P was 

added to Pst spray suspensions at 0.3 %.  
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Growth chamber experiments - Plant material. C. arvense plant (2-3 cm height) 

harvested from non-herbicide maize crop, were transplanted into pots and kept for 15 

days for acclimatization under identical conditions of temperature and humidity. 

Creeping thistle were grown in a growth chamber with day and night temperatures of 

25 °C and 20 °C, respectively and a 16-h photoperiod.  Pst was applied on creeping 

thistle in the eighth-to ninth-leaf stage (approximately 10-12 cm height), which 

occured 2 to 3 weeks after emergence. Plants were watered daily with 0.13 

Hoagland’s solution [6].  During this period, creeping thistle plants were carefully 

monitored to identify any symptoms that could have influenced the results (wilting, 

stunting, chlorosis, yellowing, browning, discoloration, insect attack, etc.). Plants 

with symptoms have been eliminated.  

Growth chamber experiments - Pst application. Pst was applied to creeping 

thistle at a pressure of 242 kPa in a ventilated fume hood using a handheld paint 

sprayer. 4  plant pots were placed in a tray (25 by 52 cm), and two sprayings of 

approximately 3 seconds each were made with the sprayer positioned approximately 

25 cm above the tray at a 458 angle. The tray was turned 180° between sprayings. 

After spraying, the treated plants were immediately placed back in the growth 

chamber. Aproximatively fifteen-days old Canada thistle plants (10-12 cm height) 

were inoculated with Pst at 3 concentration (1.108 cfu/ml, 5.108 cfu/ml and 

10.108 cfu/ml) with 4 different treatments (Pst, Pst + Silibase (108 cfu/ml + 0.3 %), 

Silibase and only water).  

Growth chamber experiments - Pst efficacy on disease incidence in leaves. For 

creeping thistle, two mature leaves (fifth or sixth leaf of plants in the eighth - or 

ninth-leaf stage at the time of treatment) were evaluated at 3 and 5 weeks after Pst 

application. Disease severity were estimated as follows: 0 = healthy; 1 = stunting 

with no chlorosis; 2 = detectable chlorosis; 3 = moderate chlorosis; 4 = severe 

chlorosis with some necrosis; 5 = severe chlorosis and necrosis (Figure 2). The 

percentage of two leaf infection of each plant was estimated using the following 

scale: 0 – no disease; between 0-0.2 (20 % of leaf area affected), between 0.2-0.4 

(40 % of leaf area affected), between 0.4-0.6 (60 % of leaf area affected), between 

0.6-0.8 (80 % of leaf area affected) and between 0.8-1.0 (100 % of leaf area affected).  

Growth chamber experiments - Pst effect on fresh and dry weights. The effects 

of foliar application of 1, 5 and 10.108 cfu/mlPst+Silibase (0.3 %) on fresh and dry 

weights of creeping thistle plants were examined at 5 weeks after application of Pst. 

Shoots were harvested 5 weeks after treatment, and dry weights were obtained after 

drying plant material for 72 h at 95 °C. 

Field trials. Experiments to evaluate the effects of inundative Pst applications on 

controlling C. arvense growing within the rows of maize were conducted on Didactic 

Farm Moara Domnească, Ilfov county. Based on the results of the growth chamber 

experiments described earlier, field trials were conducted using foliar applications of 

1.108 cfu/ml Pst + Silibase 0.3 %. Apical chlorosis of treated plants was used to 

evaluate disease incidence. The trial field soil is brown reddish with a clay loam 

texture and good fertility that led to a dense natural infestation by C. arvense.  The 

planting density of maize crop was 60.000 plants per hectare. DKC 4670 was the 

variety sown in the experimental field.  The previous crop was wheat. Sowing was 

performed on 12th April 2019 and on 15th April 2020, with planting rate of 20 kg/ha. 
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The following agro-technical measures have been applied: systematic crop rotation, 

the adequate previous crop, deep plowing up to 30 cm depth in summer, seedbed 

tillage by 2 passes with disc harrow followed by milling and high quality hybrids. 

Weeds were controlled between rows by two mechanical cultivations. In each plot ten 

C. arvense plants within the maize rows were randomly selected and marked with a 

plastic tag around the base of the stem. Treatments were applied with backpack 

sprayer at 276 kPa. Two treatments were applied with the second application 14 days 

after the first treatment. The first Pst application was made when C. arvense plants 

were approximately 10 cm height.  In 2019 the first Pst application was made on May 

15th and the second was made on May 30th. For both dates, air temperature at the 

time of application was approximately 25 °C. In 2020 the first Pst application was 

made on May 20th and the second was made on June 4th. Air temperatures at the 

time of the first and second Pst applications were approximately 24 °C and 26 °C, 

respectively. For the selected plants in each plot, disease incidence (measured as % 

plants exhibiting chlorosis) was recorded twice at 4 and 8 weeks after initial 

treatment. Plant height, number of flower buds per plant, and plant survival 

measurements were assessed.  

 

Results and discussions. P. syringae pv. tagetis (Pst) causes leaf spot and apical 

chlorosis in various Asteraceae, including the weeds C. arvense and common 

ragweed Ambrosia artemisiifolia L. [4, 5, 7, 8, 13, 15]. Apical chlorosis elicited by 

Pst is caused by tagetitoxin, a non-host-specific toxin [3, 9]. Tagetitoxin is 

translocated to emerging leaves, where it inhibits plastidic RNA polymerase III, 

which in turn prevents chloroplast biogenesis [10, 11, 14]. On the basis of scientific 

data and because of highly infested crops by C. arvense in Romania, we intended to 

study some biological methods of weed control. Previous research indicated that Pst 

might have potential as a biological agent for controlling C. arvese in soybean. 

According to studies, multiple inundative foliar applications of Pst (108 to 109colony-

forming units [cfu]/ml) and of organosilicone surfactant Silwet L-77 (0.05 to 0.2 %, 

v/v) elicited disease incidence (apical chlorosis) and reduced creeping thistle survival, 

height, and seed production [7, 8]. Single inundative foliar applications of Pst appear 

to be less effective.  

Obtaining Pst biomass in the Growth chamber experiments. The experiments 

performed in growth chamber aimed at testing and selecting the growth medium that 

determine the obtaining of a rich biomass, formed by bacteria with unmodified 

biological qualities, which ensure high conversion efficiency of the components of 

the culture medium: King B (KB), Luria Bertani (LB) and Nutrient-Broth (NB). The 

weight of the bacterial sediment was measured by weighing of each replication, after 

removing the supernatant. The obtained results showed a biomass accumulation that 

ranged between 0.0028 and 0.0058 g/ml, on NB and LB culture medium, while the 

KB medium ensured the highest biomass increase of P. syringae bacterium, 0.019 

g/ml culture, respectively.  

Efficacy of PST on disease incidence in growth chamber experiments. The effect 

of Pst concentration on disease incidence in C. arvense was determined by estimation 

the disease severity (Figure 1). 
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Maximum disease severity were recorded when Pst was applied at a 

concentration of 10.108 cfu/ml + Silibase in 0.3 %. Without the addition of Silibase to 

the application medium, very low disease incidence were found in leaves. Previous 

studies demonstrated the necessity of adding of an organosilicone surfactant to the 

application suspension to facilitate the entry of bacteria into leaves [17,18]. Our 

results are similar in the previous report where a organosilicone surfactant 

concentration of 0.2 % (v/v) or greater was required for maximum penetration of P. 

syringae pv. phaseolicola into bean (Phaseolus vulgaris L.) leaves [18]. Thus, the 

application of 5.108 cfu/ml + Silibase 0.3 % determined symptoms of chlorosis in a 

proportion of only 10 % at 5 weeks after treatment. At concentration of 10.108 cfu/ml 

+ Silibase 0.3 % Pst determined severe clorosis with some necrosis in proportion of 

50 % of leaf area affected 

 

Figure 1. Efficacy of PST. Disease severity on C. arvense 
 

Efficacy of PST on fresh and dry weights in growth chamber experiments. The 

effects of foliar application of 1, 5 and 10.108 cfu/ml+Silibase (0.3 %) on fresh and 

dry weights of creeping thistle plants were examined (Fig. 3). Plants sprayed with Pst 

+ Silwet showed reduced fresh weight compared to Pst and water, while some 

phytotoxicity was observed on creeping thistle with application of Silwet alone 

(Fig. 2).  
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Figure 2. Efficacy of PST. Fresh and dry weights of C. arvense plant 

 

No significant differences in dry weight amongst treatments were observed. The best 

results on fresh and dry weights of creeping thistle plants were obtained when the Pst 

were applied at 10.108 ufc/ml + Silibase 0.3 %. Silibase (0.3 %) applied alone caused 

small water-soaked spots on leaves that became necrotic after 24 h. However, this 

injury was relatively minor and did not have a significant effect on shoot dry weight. 

None of the creeping thistle plants treated with Pst (108 cfu/ml) plus Silibase (0.3 %) 

died. 

Field Trials. For both 2019 and 2020, disease incidence was greater when 

measured at 4 weeks than at the time of flower bud formation, which was 8 weeks 

(Table 2). In 2019 the highest levels of disease incidence measured 4 weeks were 

obtained with two applications: 90 % when the Pst were applied at 10.108 ufc/ml + 

Silibase 0.3 % and 42 % of treated plants with Pst 5.108 ufc/ml + Silibase 0.3 %. In 

2020 one or two applications with a backpack sprayer resulted in maximum disease 

incidence at 4 Weeks with 64 % and 40 % of the treated plants exhibiting chlorosis, 

respectively. For both 2019 and 2020, a second Pst application resulted in no 

significant increase in disease incidence measured 4 Weeks, with one exception. The 

exception occurred in 2019 where a second Pst application with a backpack sprayer 

approximately doubled the number of plants exhibiting chlorosis. When disease 

incidence was measured at the time of flower bud formation (8 Weeks), few, if any, 

plants exhibited chlorosis for any treatments. (Table 2). In most cases the chlorotic 

leaf tissue observed 4 weeks has re-greened, and new growth did not exhibit 

chlorosis. For both years, the mean height of nontreated thistle at the time of flower 

bud formation was approximately 60 cm (Table 2). Two applications of Silibase 

0.3 % with a backpack sprayer caused minor leaf injury but did not have a significant 

effect on shoot height. Generally, inundative foliar application of Pst (108 cfu/ml) + 

Silibase (0.3 %) had relatively small effects or no effect on plant height. In 2020, two 

applications of Pst applied at 10.108 ufc/ml + Silibase 0.3 % reduced plant height by 

approximately 33 %. Other treatments did not cause a significant reduction in plant 

height. In 2019 none of the treatments caused a significant reduction in plant height 

compared to the untreated control. For both years, a second Pst application did not  

result in a significant reduction in plant height in contrast to that caused by a single 
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application. For both 2019 and 2020, nontreated creeping thistle plants exhibited an 

average of 18 flower buds/plant (Table 2). 
 

Table 2. Efficacy of Pst applications of disease incidence and effect on shoot height,  

number of flower buds, and survival 

 

Two applications of Silibase (0.3 %) with a backpack sprayer had no effect on 

the number of flower buds. In 2019 and 2020 all treatments caused a significant 

reduction in the number of flower buds. For both 1999 and 2000, a second Pst 

application resulted in no additional reduction in the number of flower buds. For both 

2019 and 2020, approximately 10% of the untreated creeping thistle plants did not 

survive until the time of flower bud formation (Table 2). Applying Silibase (0.3 %) 

without Pst had no effect on C. arvense shoot survival. Except of two applications 

with a backpack sprayer in 2019, which reduced survival by an additional 25 % 

compared with the untreated control, none of the Pst treatments caused a significant 

reduction in survival. 

Conclusions 

The obtained results showed a biomass accumulation that ranged between 

0.0028 and 0.0058 g/ml, on NB and LB culture medium, while the KB medium 

ensured the highest biomass increase of P. syringae bacterium, 0.019 g/ml culture, 

respectively.  

The bacterial inoculum obtained in laboratory conditions, having a 

concentration of 108 cfu/ml determined spectrophotometrically, was used as a 

biological control agent in laboratory and field experiments. 

Application of the surfactant, Silibase (0.3 %) with Pst is required for disease 

symptoms to develop. The surfactant facilitates entry of the Pst into the stomata of 

the plants. Disease symptoms and fresh and dry weight reductions were most 

pronounced when a Pst were applied at 10.108 ufc/ml + Silibase 0.3 %.  

In field trials, in 2019 the highest levels of disease incidence measured 4 weeks 

were obtained with two applications: 90 % when the Pst were applied at 10.108 ufc/ml 

+ Silibase 0.3 % and 42 % of treated plants with Pst 5.108 ufc/ml + Silibase 0.3 %. In 

2020 one or two applications with a backpack sprayer resulted in maximum disease 

 

Effects of foliar 

application of 

PST+ Silibase 

(0.3%) 

 

Nr. 
Appl 

Treatments 

PST + Silibase 

10.108ufc/ml+0.3% 

PST + Silibase 

5
.
108ufc/ml+0.3% 

Silibase 

 0.3% 

Water 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Weeks 

4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 

% Plants exhibiting 

chlorosis 

one 62 6 55 7 35 3 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

two 90 8 64 5 42 4 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Shoot height (cm) one - 48 - 38 - 55 - 58 - 64 - 63 - 58 - 60 

two  50 - 20 - 56 - 52 - 66 - 70 - 65 - 68 

Number of flower 

buds/plant 

one - 4 - 5 - 8 - 10 - 16 - 18 - 18 - 18 

two  5 - 3 - 6 - 8 - 15 - 16 - 15 - 16 

Percentage 
survival of shoots 

one - 38 - 40 - 75 - 70 - 88 - 88 - 90 - 86 

two - 25 - 45 - 66 - 66 - 92 - 90 - 95 - 94 
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incidence at 4 Weeks with 64 % and 40% of the treated plants exhibiting chlorosis, 

respectively 

Further evaluations bacterial agents for biological control of include delivery 

and application of inoculum to shoots to facilitate entry, infection and efficacy 

(i.e.inoculum level, placement, deposition, water volume). 
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ВЫБОР ЭНТОМОФАГОВ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ  

В ПРОГРАММАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕСА 

 
Аннотация. Предложен принцип оценки перспективности энтомофагов как агентов 

биологической защиты леса, основанный как на оценке особенностей биологии конкретного вида, 

так и на оценке возможностей его использования в системе биологического производства в условиях 

контролируемой среды. Указано, что не каждый эффективный в природе энтомофаг может 
успешно и экономически оправдано разводиться в условиях мелкосерийного производства. 
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SELECTION OF ENTHOMOPHAGES FOR ARTIFICIAL GROWING  

IN PROGRAMS FOR BIOLOGICAL PROTECTION OF THE FOREST 

 
Annotation. A principle is proposed for assessing the prospects of entomophages as agents of 

biological protection of the forest, based both on the assessment of the characteristics of the biology of a 
particular species, and on the assessment of the possibilities of its use in the system of biological production 

in a controlled environment. It is indicated that not every naturally effective entomophage can successfully 

and economically be bred in a small-scale production environment. 
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ВИБІР ЕНТОМОФАГIВ ДЛЯ ШТУЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ  

В ПРОГРАМАХ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЛІСУ 
 

Анотація. Запропоновано принцип оцінки перспективності ентомофагів як агентів 

біологічного захисту лісу, заснований як на оцінці особливостей біології конкретного виду, так і на 

оцінці можливостей його використання в системі біологічного виробництва в умовах 
контрольованого середовища. Зазначено, що не кожен ефективний в природі ентомофаг може 

успішно і економічно виправдано розлучатися в умовах дрібносерійного виробництва. 

Ключові слова: ентомофаги, агенти біологічного захисту лісу. 
 

Роль энтомофагов в динамике численности фитофагов хорошо известна и 

для большинства вредителей леса комплекс паразитоидов и хищников довольно 

полно изучен [1, 2]. Вместе с тем, важные особенности биологии большинства 

энтомофагов остаются слабо изученными, что препятствует их использованию 

в качестве агентов биологической защиты леса. 

Для многих вредителей леса предпринимались попытки использования 

энтомофагов с целью защиты от вредителей. Однако в большинстве случаев 

такие попытки имели характер незаконченных экспериментов. В России в 

настоящее время в практике защиты леса энтомофаги практически не 

используются. 

В советское время был опыт использования яйцееда Telenomus verticillatus 

Kief. в очагах массового размножения соснового коконопряда Dendrolimus pini 

[3, 4] и яйцееда Telenomus tetratomus (syn. gracilis) Thoms. в очагах сибирского 

коконопряда Dendrolimus sibiricus [5], а также большого зеленого красотела 

Calosoma sycophanta L. в лесных полосах Каменной степи (Воронежская обл.) 

для их защиты от гусениц непарного шелкопряда Lymantria dispar L. 

В 1959 г. В.О. Болдаруев и З.Н. Позмогова [5] применили яйцееда в очагах 

сибирского коконопряда в Бурятии. На площади 111 га они дважды в сезон 

выпустили порядка 0,5 млн. особей теленомуса. Специальные 

производственные испытания теленомуса показали, что при норме выпуска 12-

24 тыс. самок на 1 га зараженность яиц достигала 55-98 % (Болдаруев и др., 

1965). В контрольном участке уровень зараженности оказался не выше 5 %. По 

итогам этих исследований В.О. Болдаруевым были разработаны оригинальные 

методы применения теленомуса стройного (T. tetratomus) против сибирского 

коконопряда. 

Позднее особого успеха добились грузинские коллеги при успешном 

выполнении работ по защите ельников Боржомского ущелья от большого 

mailto:gninenko-yuri@mail.ru
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елового лубоеда Dendroctonus micans, с использованием хищного жука 

Rhyzohagus grandis Gill [6]. Эта работа была выполнена на большой площади и 

выпуски энтомофагов продолжались в течение нескольких лет. Такой подход 

позволил сохранить еловые леса в этой части Грузии. 

Однако эти работы не носили системного характера и только для защиты 

ельников Боржомского ущелья были проведены работы по выращиванию 

энтомофага в лабораторных условиях по специально разработанной технологии 

[6]. Одной из причин того, что энтомофаги не находят широкого применения в 

практике защиты леса, является то, что особенности биологии большинства из 

них не полностью изучены и многие энтомофаги, несмотря на то, что в природе 

они весьма эффективны, не могут успешно размножаться в условиях 

контролируемой среды при их производстве. Кроме того, использование 

энтомофагов требует более высокого уровня квалификации практиков защиты 

леса, так как эти технологии эффективны тогда, когда они являются частью 

единой системы управления развитием очагов. К сожалению, такие системы в 

настоящее время не разработаны. 

Появление ряда инвазивных вредителей в лесах разных стран потребовало 

разработки методов защиты от них с использованием их энтомофагов, которых 

интродуцировали из мест естественного распространения инвайдеров. Это 

потребовало поиска эффективных энтомофагов, детального изучения их 

биологии и разработки технологии их производства. Такие работы успешно 

выполнены для защиты от ясеневой узкотелой изумрудной златки [7, 8] в США, 

по защите каштана посевного от восточной каштановой орехотворки в странах, 

куда вредитель проник [9] и в ряде других случаев. 

Разрабатывая технологии применения энтомофагов для защиты ельников 

от короеда-типографа, мы столкнулись с необходимостью выбора 

перспективных для использования энтомофагов из довольно большого числа 

хищников и паразитоидов, связанных с этим ксилофагом. Для установления 

какой из энтомофагов типографа может оказаться наиболее перспективным для 

использования в качестве агента биологической защиты ели, мы пришли к 

заключению, что из всего списка известных его энтомофагов необходимо 

выбрать тех, которые бы отвечали двум обязательным условиям: 1) энтомофаг 

должен эффективно уничтожать вредителя в природе и 2) он должен успешно 

размножаться в искусственных условиях контролируемой среды при разумных 

затратах на его производство. 

Ранее мы высказали мнение о том, что искусственно создать эпизоотию 

болезни в популяции фитофага можно только с помощью такого патогена, 

который может вызывать массовые заболевания в природных условиях [10]. 

Также и энтомофаги могут быть эффективны только те, которые в природных 

условиях эффективно регулируют численность вредителя. Например, для 

сибирского и соснового коконопрядов известно очень большое число 

связанных с ними энтомофагов, но только яйцееды из рода Telenomus способны 

прекратить вспышку их массового размножения, и такие случаи известны на 

большей части ареалов этих двух видов (Болдаруев, Позмогова, 1969), [3]. У 

короеда-типографа также имеется несколько энтомофагов, которые в 



 95 

природных условиях способны уничтожать существенную часть особей и 

влиять на ход его массового размножения. 

При оценке перспективности использования того или иного энтомофага в 

качестве агента биологической защиты мы использовали два блока данных о 

каждом из известных энтомофагов. В первом блоке использовали данные об 

особенностях биологии хищника или паразитоида. Желательно, чтобы 

энтомофаг мог развиваться в течение нескольких поколений в год, мог 

уничтожать вредителя в разных стадиях его развития, чтобы он обитал на 

большей части ареала короеда и чтобы он был активным энтомофагом хотя бы 

в части очагов массового размножения хозяина. 

Во втором блоке рассматривали особенности энтомофага, влияющие на его 

разведение в условиях контролируемой среды. При этом учитывали ранее 

предпринимавшиеся попытки его лабораторного разведения, возможности 

быстрого получения исходного материала для выращивания необходимого 

количества особей, возможность хранить энтомофагов до начала выпуска, 

способность переносить транспортировку от места производства в защищаемый 

участок леса. Очень важно, чтобы энтомофаг в природных условиях мог 

эффективно уничтожать целевого фитофага, но при этом в условиях 

искусственной среды при его производстве мог питаться доступными и 

дешевыми кормами. 
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Аннотация: Установлено, что под действием воздуха, насыщенного половым феромоном (на 

примере вредителя Agrotis segetum), создаются стрессовые условия для целевого вида, в результате 

чего у самок существенно снижается плодовитость. Полученные результаты указывают на 

возможность успешного использования половых феромонов в качестве стрессовых факторов с 
целью снижения плотности популяций вредителей и получения экологической продукции. 
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Анотація. Встановлено, що за дією повітря, насиченого статевим феромоном (на прикладі 

шкідника Agrotis segetum), створюються стресові умови для цільового виду, внаслідок чого у самок 

суттєво знижується плодючість. Отримані результати вказують на можливість успішного 
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використання статевих феромонів в якості стресових факторів з метою зниження щільності 

популяцій шкідників і отримання екологічної продукції. 

Ключові слова: статевий феромон, Agrotis segetum, самці, самки, сперматофори, яйця. 

 

На современном этапе органическое сельское хозяйство активно набирает 

обороты во всем мире. Так, исследования, проводимые ООН, предполагают, 

что при реорганизации сельскохозяйственных предприятий с внедрением 

методов органического производства доходы фермеров могут увеличиться в 2-3 

раза. Республика Молдова потенциально способна занять определенное место 

на мировом рынке в производстве и экспорте органической 

сельскохозяйственной продукции. Однако необходимо принимать во внимание 

настораживающую статистику о том, что рост убытков, вызванных вредными 

организмами в Республике Молдова, на настоящий момент превышает 150 млн. 

евро. Применение различных пестицидов отрицательно влияет на здоровье 

человека и животных, а также вызывает устойчивость вредителей к пестицидам 

и уменьшает биоразнообразие [1]. Половые феромоны позволяют управлять 

вредными организмами, при этом, не затрагивая другие организмы в данном 

биоценозе. Идея о возможности использования половых феромонов для 

дезориентации самцов была высказана более 50 лет тому назад. Впоследствии 

проводилось огромное количество исследований, но до настоящего времени 

механизм этого явления еще не раскрыт до конца. 

Цель настоящей работы состояла в оценке последствий влияния высокой 

дозы полового феромона в качестве стресс-фактора на стадии развития одного из 

наиболее экономически важных вредителей – Agrotis segetum Den.et Schiff. 

Материалом исследований служили бабочки лабораторной популяции. В 

опытах был использован стандартный 4-компонентный половой феромон 

данного вредителя – цис-5-деценилацетат + цис-5-тетрадеценилацетат + цис-7-

додеценилацетат + цис-9-тетрадеценилацетат. Учитывали количество 

отложенных яиц, продолжительность жизни и количество осуществленных актов 

спаривания, жизнеспособность гусениц,  процент окукливания, половой индекс и 

средний вес полученных куколок. 

Результаты и обсуждение. Ранее нами уже было доказано, что при 

непрерывном содержании бабочек Mamemestra brassicae в воздухе, 

насыщенном половым феромоном, не удается нарушить химическую связь 

между полами. Однако при этом отмечено, что происходит целый ряд 

существенных этологических изменений [2]. Поэтому соответствующие 

исследования были продолжены и с другими видами совок (Agrotis segetum) для 

определения фактора закономерности в изменениях во всех стадиях развития 

вредителя, как последствия стресса, вызываемого воздухом, насыщенного 

половым феромоном. 

В результате проведенных исследований нами были отмечены 

этологические изменения, которые происходят под постоянным воздействием 

воздуха, насыщенного половым феромоном. В данном случае воздух, 

насыщенный половым феромоном, действует, как мощный источник стресс-

факторов, ведущих к существенным изменениям во всех стадиях развития 

данного вредителя (табл. 1). 
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Таблица 1 – Оценка изменений, происходящих на стадии имаго Agrotis segetum под 

воздействием стресс-факторов, вызванных воздухом, насыщенным половым феромоном 
 

Варианты 

Количество яиц 

на одну самку (%) 
Продолжительность 

жизни (дней) 
Количество 

сперматофор  

на одну самку фертильные стерильные ♀ ♂ 

Контроль 97,7 2,3 7,1 6,9 1,6 

Опыт 67,0 33,0 6,8 6,1 1,1 

 

При анализе процесса откладки яиц самками были выявлены 

существенные отличия от соответствующего процесса в контрольном варианте. 

Во-первых, необходимо отметить, что на третьи сутки после спаривания, 

большинство самок контрольного варианта уже заканчивали откладку яиц, 

тогда как у самок опытного варианта – процесс откладки яиц продлился до 

шести суток. Во-вторых, количество отложенных яиц самками из контрольной 

группы существенно превышало таковое у самок из опытного варианта. Так, 

для самок контрольного варианта данное превышение составило 37,5 %. Кроме 

этого, в яйцекладках отмечался и существенный рост процента стерильных яиц 

у самок, подверженных стресс-фактору, вызванному воздухом, насыщенным 

половым феромоном. Таким образом, нами были отмечены существенные 

изменения в реализации полноценной половой продукции у самок Agrotis 

segetum, подверженных влиянию высоких концентраций полового феромона. 

Данный момент показывает, что последствия этологических изменений, 

имевшие место при вышеуказанном стресс-факторе, даже при успешном 

спаривании имаго, отрицательно сказываются на дальнейшем развитии 

популяций целевого вредителя. 

В результате энтомологического препарирования было установлено 

количество сперматофор в копулятивных сумках самок как в контрольном, так и в 

опытном варианте, которое соответствует количеству спариваний. Было 

зафиксировано, что большинство самок из опытного варианта являлись 

носителями сперматофор (рис.). 

 

 

Рисунок – Сперматофоры, изъятые из копулятивных сумок самок озимой совки 
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Это подтверждает тот факт, что стресс-фактор, созданный при насыщении 

воздуха синтетическими половыми феромонами, не приводит к разрыву 

химических связей между полами, а только к существенным этологическим 

изменениям, которые в дальнейшем и ведут к снижению репродуктивного 

потенциала и к снижению плотности популяции целевого вредителя. 

Дальнейшие исследований стадий развития популяции озимой совки, 

подверженной стресс-фактору воздуха, насыщенного половым феромоном, 

также выявили серьезные отклонения от контрольного варианта (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Изменения на стадии куколки озимой совки под воздействием  

стресс-факторов, вызванных воздухом, насыщенным половым феромоном 

Варианты 

Количество полученных 

куколок (%) 
Соотношение 

полов  

(♀ : ♂) 

Вес куколок  

(г) 
♀ ♂ ♀ ♂ 

Контроль 51,0 49,0 1,0 : 1,0 0,22 0,19 

Опыт 52,4 47,6 1,1 : 0,9 0,18 0,16 

 

Так происходило медленное количественное уменьшение имаго в 

популяции озимой совки, подверженной действию воздуха, насыщенного 

половым феромоном. Кроме этого, отмечена тенденция к уменьшению веса 

полученных куколок. Таким образом, доказано, что воздух, насыщенный 

половым феромоном, в качестве стрессорного фактора, оказывает влияние на 

все стадии развития вредителя. Конечным результатом этого действия является 

существенное снижение численности популяции целевого вида (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Снижение численности популяции озимой совки на протяжении 

онтогенетического цикла развития одного поколения под воздействием  

стресс-факторов, вызываемых воздухом, насыщенным половым феромоном 

Варианты 

Количество 

фертильных 

яиц на одну 

самку (шт.) 

Смертность 

гусениц до 

фазы куколки 

(%) 

Количество 

куколок 

(шт.) 

Количество 

вылетевших 

бабочек 

(шт.) 

Снижение 

численности 

популяции 

(%) 

Контроль 266,5 45,0 146,6 140,1 - 
Опыт 114,2 79,0 30,8 24,7 82,4 

 

Таким образом, нами было доказано, что насыщение воздуха половым 

феромоном приводит к созданию стрессовых факторов. Они первоначально 

изменяют этологическое поведение целевого вида, а впоследствии оказывают 

отрицательное влияние на весь онтогенетический цикл развития популяции. 

Это, в свою очередь, приводит к существенному снижению численности 

целевого вида вредителя (в данном случае – озимой совки). 

Выводы. Доказано, что при содержании имаго совки Agrotis segetum в 

воздухе, насыщенном половым феромоном, создается стрессовый фактор, 

который действует на плодовитость самок, что приводит к существенному 

снижению численности популяции. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

КУЛЬТУР КОМАХ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 

Анотація. Обґрунтовано необхідність застосування цільового підходу при розробленні 

теоретичних основ контролю якості культур комах для біологічного захисту рослин; визначено 
параметр життєздатності культур комах одним з основних критеріїв, що обумовлює як високу 

якість культури, так і її високу продуктивність; встановлено основні напрями експериментального 

пошуку критеріїв якості культур комах. 
 

Ключові слова: якість, контроль, біологічний захист рослин. 

 

UDC 658.562:632 
 

Krutyakova V., Markina T., Chernova I. 

ETI "Biotekhnica" NAAS of Ukraine 

26, Mayakska road, urban-type settlement Hlibodarske, Odessa region, 67667, Ukraine 

e-mail: biotechnica.od@gmail.com 
 

THEORETICAL JUSTIFICATION OF QUALITY CONTROL PARAMETERS  

OF INSECT CROPS FOR BIOLOGICAL PROTECTION OF PLANTS 
 
Annotation. Substantiated the need for a targeted approach in the development of theoretical 

foundations for quality control of insect crops for biological protection of plants; the parameter of the 

viability of insect crops was determined as one of the main criteria, which determines both the high quality 
of the culture and its high productivity; the main directions of the experimental search for the quality criteria 

of insect cultures have been established. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

КУЛЬТУР НАСЕКОМЫХ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

Аннотация. Обоснована необходимость применения целевого подхода при разработке 

теоретических основ контроля качества культур насекомых для биологической защиты растений; 
определен параметр жизнеспособности культур насекомых одним из основных критериев, который 

обусловливает как высокое качество культуры, так и ее высокую производительность; установлены 

основные направления экспериментального поиска критериев качества культур насекомых. 

 

Ключевые слова: качество, контроль, биологическая защита растений. 

 

Аналітичний огляд літературних джерел дозволив зробити висновок, що 

контроль якості культур комах, як один з обов’язкових етапів масового 

виробництва ентомокультур, є найважливішою умовою його ефективності. 

Контроль якості або забезпечення якості комах-ентомофагів є неминучим 

кроком у використанні стратегій біологічного контролю для захисту рослин [1]. 

Оцінка якості членистоногих-ентомофагів, які використовуються для 

посилення біологічної боротьби, є однією з основних проблем після їх масового 

виробництва [2].   

Майбутнє виробництва буде проходити через велику автоматизацію та 

контроль якості для зменшення витрат на комах, що виробляються [1]. Для 

досягнення цієї мети дослідження потребують розвитку інноваційних 

інструментів для визначення більш адаптованих дієт та пошуку нових 

ефективних критеріїв якості [1]. 

Відомо чимало методів контролю якості культур комах, серед яких слід 

відзначити контроль якості комах за репродуктивною здатністю, тривалістю 

розвитку окремих фаз та усього преімагінального циклу при різних 

температурах, смертністю комах на кожній фазі їх розвитку [3]; тест-метод 

прогнозування життєздатності гібридів шовковичного шовкопряда за відсотком 

великих коконів самок [4]; експрес-аналіз життєздатності комах за 

електрофізіологічною оцінкою чутливості нюху (за реакцією на еталонний 

запаховий агент) [5]; експрес-метод добору вихідного матеріалу для створення 

культур комах на основі застосування способу визначення їх  життєздатності 

[6]; контроль якості ентомологічної продукції в умовах невизначеності 

біологічного об’єкта [7]; контроль якості комах, що розводять на штучному 

живленні [8]. 

На даний момент, незважаючи на наявний арсенал методів контролю 

якості культур комах, ці питання в технічної ентомології залишаються найменш 

розробленими. Актуальність дослідження обумовлено необхідністю отримання 

високоякісної ентомологічної продукції для задоволення потреб біологічного 

методу захисту рослин від шкідників. 
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На сьогодні методи контролю якості маточних культур комах відсутні. 

Існують окремі способи контролю штучних популяцій комах, які розроблено 

для шовковичного шовкопряда. У вітчизняній і зарубіжній літературі 

відображено спроби створення методів контролю, які дозволили б безперервно 

стежити за якістю культур комах. Однак, необхідно відзначити відсутність 

спільних підходів до вирішення даної проблеми. 

Розробка теоретичних основ контролю якості культур комах у програмах 

біологічного захисту рослин передбачає застосування цільового підходу при 

вирішенні проблеми. Він містить визначення якості культур комах та 

оперативне відстеження стану культури впродовж усіх стадій онтогенезу 

шляхом розробки експрес-методів контролю на кожній з них. Тільки такий підхід 

дає можливість розробити конкретні принципи контролю якості культур комах. 

Встановлено основні напрями експериментального пошуку критеріїв якості 

культур комах: критерії якості маточної культури комах; критерії якості біоматеріалу, 

призначеного для використання у цільових програмах біометоду захисту рослин. 

Виходячи з того, що програми масового розведення комах можна 

розділити на кілька категорій [9], контроль якості повинен враховувати їх 

цільове призначення [10]. Складовою кожної з цих програм є два технологічних 

процеси – виробництво комах для цільового використання (масова культура) і 

для відтворення (маточна культура) [9, 11]. Розведення маточних культур 

передбачає підтримання їх біологічних показників на оптимальному рівні. 

Найбільш інформативним показником якості таких культур є життєздатність 

[12], яка може бути визначена за показником виживання культури на всіх 

етапах її розведення. Аналітичний огляд літературних джерел дав змогу 

визначити параметр життєздатності культур комах одним з основних критеріїв, 

що обумовлює як високу якість культури, так і її високу продуктивність [13]. 

На нашу думку, пошук нових ефективних способів контролю якості 

культур комах і розробка експрес-методів визначення їх стану є актуальними 

питаннями, які вимагають нових підходів, що передбачають їх глибоке 

теоретичне та експериментальне обґрунтування. 
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Останнім часом в світі зростає інтерес до всебічного використання комах 

[6, 12], яких все частіше розглядають як цінний кормовий ресурс для тварин і 

людини [3, 7], в тому числі їстівної олії та різноманітних БАДів [2, 5, 10]. Все 

більшого практичного використання набуває хітозан – природний полімер, 

єдиним джерелом якого є хітин [1]. Комах та продукти їх життєдіяльності 

використовують як високоякісні добрива, як продуцентів сировини, а також у 

фармакології, медицині, природоохоронній сфері [14, 17], як біоіндикатори 

стану навколишнього середовища [15] тощо. 

Культивування ентомофагів та фітофагів в штучних умовах обумовлює їх 

успішне використання для захисту рослин у відкритому та закритому ґрунті [4, 

11]. 

Реалізація програм розведення комах можлива тільки за умови постійного 

вдосконалення уже існуючих та пошуку нових високоефективних прийомів 

оптимізації культур комах за продуктивністю та життєздатністю [11, 13]. 

Незважаючи на розбіжність цілей масового розведення комах, їх 

виробництво характеризується рядом спільних рис, які мають велике значення 

для технічної ентомології і можуть бути враховані в процесі розробки і 

створення ентомологічних виробництв [8]. 

Першочерговою умовою успішного розведення ентомофагів та фітофагів є 

добір вихідного матеріалу. На цьому етапі дається всебічна оцінка популяції 

комах та ступень її придатності для закладки культури та вирішення питань 

програм розведення [11].  

Одним із шляхів успішної реалізації завдання напрацювання 

високоякісного біоматеріалу комах є використання існуючих і розробка нових 
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селекційних прийомів підвищення показників культури комах в умовах 

промислового розведення. Саме селекційні прийоми можуть сприяти 

підвищенню ефективності виробництва культур комах за для задоволення 

потреб сучасних високотехнологічних напрямів. 

У зв’язку з вищевикладеним, нами було вивчено лінії шовковичного 

шовкопряда Bombyx mori L. за показниками життєздатності та продуктивності 

для одержання високоякісного біоматеріалу комах. Дослідження проводили на 

базі колишнього Інституту шовківництва УААН (нині лабораторія 

шовківництва та технічної ентомології Національного наукового центру 

"Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини", м. Харків) 

на чотирьох високошовконосних високоінбредних лініях впродовж одинадцяти 

поколінь індивідуального відбору за селекційними індексами, а також породі 

Мерефа 6 (селекції Інституту шовківництва) та районованого гібриду Мерефа 6 

× Мерефа 7, відповідно загальноприйнятих методик [9, 11, 16]. Схрещування 

проводили за повною діалельною схемою Б. Гріффінга, яка включала 16 

варіантів. Всі варіанти вигодовували по 50 мг гусениць-"мурашів" у триразовій 

повторності, що склало більше 6 тисяч особин. 

В результаті досліджень за сукупністю біологічних та технологічних 

показників як найкращі було виділено лінії Г6 та Г7. 

З найкращими показниками за життєздатністю гусениць у весняну 

вигодівлю 88,25±2,387 % (р≤0,001), урожаєм сортових коконів 3,08±0,113 кг та 

відсотком сортових коконів 84,47±1,995 % переважала лінія Г7. 

За результатами літньої вигодівлі було відібрано як найкращу лінію Г6, що 

відрізнялася найвищою життєздатністю за показником життєздатності гусениць 

71,8±4,18 %. Її прямі гібриди з іншими лініями та реципрокні комбінації з Г2 та 

Г7 мали стабільно високі показники в межах 79,8-83,1 % та 79,14 % та 78,98 % 

відповідно, що вказує на високу специфічну комбінаційну здатність лінії за 

показником, що вивчається.  

Такий спосіб добору вихідного матеріалу найбільш прийнятний для 

реалізації програм, які не передбачають випускання комах у природу, таких як 

розведення продуцентів сировини, ліків та продуктів харчування, утилізаторів 

гною, продуцентів кормів для сільськогосподарських тварин.  
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Успех создания и воспроизводства культур насекомых зависит от 

правильного выбора комплекса экологических факторов и их уровня. По 

литературным сведениям экологические факторы при массовом разведении 

оказывают двоякое действие – витальное и сигнальное. Первое определяет 

границы и условия существования, а второе служит источником информации о 

состоянии экосистемы и ее возможных изменениях.  

Из числа биотических факторов наиболее важными являются пища и 

внутривидовые отношения. Таким образом, основное внимание уделяется 

созданию оптимальных гигротермических и световых условий, оценке 

пищевого субстрата с точки зрения обеспечения физиологических 

потребностей вида и возможностей круглогодичного разведения, на 

удовлетворение специфических потребностей вида в снятии диапаузы, в 

укрытиях, местах откладки яиц и др. Поэтому в задачу исследований входила 

количественная реакция популяции фасолевой зерновки Acanthoscelides 

obtectus Say. на ее введение в культуру. 
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При оценке пригодности в качестве кормового субстрата для фасолевой 

зерновки семян различных бобовых культур провели серию 

кормоиспытательных выкормок.  

Наблюдения за зерновкой после проведения серии кормоиспытательных 

выкормок при 26 °С на горохе, бобах, конских бобах и фасоли показали, что 

биометрические характеристики и репродуктивная способность фитофага 

изменяются в зависимости от вида корма. 

Показатели разведения, представленные в наших исследованиях, 

свидетельствуют, что наиболее благоприятным кормовым субстратом для 

A. obtectus является фасоль.  

Негативное влияние неспецифической кормовой культуры проявляется в 

более длительных сроках развития, уменьшении средних размеров жуков и 

снижении плодовитости. Так, продолжительность развития от яйца до имаго на 

естественном кормовом субстрате (при температуре 26 °С) равна 31 суткам. 

Этот же показатель на горохе равен 41 дням (Fфакт. > F 05, НСР 05 = 2,12). 

Средние размеры тела жуков, развивавшихся на неспецифическом корме, 

на существенную величину меньше, чем на фасоли. Длина тела имаго, 

отродившихся из фасоли, в среднем равна 3,33 = 0,02 мм, а размеры жуков, 

развивашихся на других бобовых культурах, достигают всего 2,50 мм. 

Перевод зерновки на естественные пищевые субстраты – заменители 

кормового растения – сказывается в значительной степени и на ее 

репродуктивных способностях. Так, фактическая плодовитость "фасолевых" 

самок в 4-12 раз превышает плодовитость самок, развивающихся на горохе. 

Депрессивное состояние фитофага при смене кормового растения связано, 

на наш взгляд, со структурой биополимеров, используемых насекомыми в 

качестве источника энергозатрат и пластических материалов, поскольку 

содержание влаги в семенах различных культур практически одинаковое. 

Для подбора сорта фасоли, обеспечивающего наиболее высокий 

биологический потенциал разводимых насекомых в сочетании с максимальным 

использованием пищевого субстрата испытали четыре восприимчивых сорта 

фасоли и сортосмесь. Наблюдения за процессами внедрения и развития 

личинок, отрождением жуков позволили определить плодовитость самок и 

коэффициент использования субстрата.  

В результате проведенных экспериментов было выяснено, что 

предложенные сорта фасоли значительно влияют на биологические 

особенности фасолевой зерновки. Так, процент отрождения жуков в 

зависимости от сорта колебался от 61,1 % до 93,0 %. Максимальная 

фактическая плодовитость самок отмечена на сорте Бельская 16 – 284,0 = 11,7 

яиц на одну самку, что в 1,5-4,5 раз превышает плодовитость самок, которые 

употребляли другие сортообразцы. 

Несмотря на то, что испытанные сорта не характеризуются высокой 

устойчивостью к зерновке как вредителю, было выяснено, что фасоль обладает 

по отношению к ней сортоспецифичностью, и наиболее привлекательным 

сортом является Бельская 16. Кроме того, этот сорт соответствует требованиям 

разведения в связи с обеспечением высокого уровня заселения семян и 

отрождения жуков.  



 109 

Сравнительно низкое среднее количество внедрений в одно семя (6,8 = 

1,1), обусловленное их малыми размерами, обеспечивает, тем не менее, 

высокий коэффициент использования субстрата – 0,80. Наиболее 

красноречивым показателем является количество яиц, полученных с единицы 

пищевого субстрата. Так, 100 г фасоли сорта Бельская 16 позволили получить 

около 1,5 г яиц зерновки или 450 тыс. шт., что существенно превышает таковое 

количество в других вариантах. 

Основываясь на вышеизложенном, в будущем при разведении  фасолевой 

зерновки и для ее массового получения будут  использоваться семена фасоли 

сорта Бельская 16. 

В связи с пойкилотермностью насекомых температура их тела в очень 

большой степени зависит от температуры окружающей среды, которая и 

определяет интенсивность обмена веществ, темпы онтогенеза, 

продолжительность жизни и плодовитость, количество генераций, размеры 

тела, поведенческие реакции. 

Установлена коррелятивная зависимость между величиной температуры и 

сроками развития зерновки. По мере повышения температуры от 18 °С до 30 °С 

продолжительность развития сокращается.  

Весь цикл развития от яйца до имаго длится от 27 суток при 30 оС до 59 

суток при 18 °С.  

Кривая скорости развития зерновки на значительном своем протяжении 

может быть сведена к прямой, отражающей увеличение скорости развития при 

повышении температуры окружающей среды. Так, при 18 °С за сутки 

осуществляется 1,69 % общего развития, а при 30 °С – 3,8 %. 

Влияние температуры окружающей среды существенно сказывается на 

показателях биологического потенциала зерновки: выживаемости личинок I-го 

возраста, плодовитости самок, продолжительности жизни имаго.  

Результаты экспериментов свидетельствуют, что низкие показатели 

заселения субстрата при 18 °С в значительной степени обусловлены массовой 

гибелью личинок I-го возраста до 64 %. Большая часть внедрившихся личинок 

гибнет на последующих стадиях развития, и только 28 % особей заканчивают 

развитие и выходят из зерен.  

Жуки при этой температуре малоактивны, плодовитость в среднем 1,7 яиц 

на одну самку. При повышении температуры до 21 °С выживаемость поздних 

стадий развития резко повышается и отрождение жуков составляет 79,0 %, но 

уровень гибели личинок I-го возраста остается высоким – 39 %, при этом 

плодовитость самок достоверно не отличается от предыдущей.  

Исследованиями установлено, что температурный оптимум фасолевой 

зерновки находится в промежутке 24 °С–30 °С. Между высокими показателями 

выживаемости личинок I-го возраста, отрождения имаго и плодовитостью 

самок при исследованных температурах на 5 % уровне значимости нет 

существенной разницы. 

При определении влияния влажности на развитие и жизнедеятельность 

зерновки принимали во внимание, что имаго ведут свободный образ жизни, в 

то время как личиночное развитие протекает внутри зерна. Поэтому учитывали 

относительную влажность воздуха и семян. Относительная влажность воздуха в 
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пределах 60 % – 90 % при оптимальной температуре (в опытах 26 °С) не 

отражается на жизнедеятельности имаго и развитии личинок в зернах, что 

подтверждается и литературными данными.  

Личинки I-го возраста, ведущие свободный образ жизни, имеют узкую 

зону оптимума: их нормальное отрождение из яиц и внедрение в семена фасоли 

отмечено при относительной влажности воздуха выше 70 %. В этих условиях 

наблюдали практически 100 %-ное отрождение личинок из яиц. Относительная 

влажность воздуха 60 % обуславливала высыхание значительного количества 

яиц и гибель личинок, уровень отрождения которых не превышал 70 %. 

Фасолевая зерновка развивается на зрелых семенах фасоли, что более 

благоприятно в физиологическом отношении, так как химический состав 

зрелых зерен относительно стабилизирован. При этом личинки довольствуются 

влагой, содержащейся в семенах. Зрелые семена фасоли содержат 11 % воды. 

Повышение ее доли влечет за собой следующие неблагоприятные для зерновки 

последствия: набухание и прорастание зерен; разогревание кормового 

субстрата вследствие более интенсивного дыхания и обмена веществ семян; 

развитие бактериальной и грибной микрофлоры. Как следствие, 

вышеперечисленные причины приводят к массовой гибели развивающейся в 

семенах зерновки. 

Таким образом, требования фасолевой зерновки к условиям среды 

различаются по фазам развития. Личинкам I-го возраста необходима 

относительная влажность воздуха выше 70 %. Последующие стадии развития 

не столь чувствительны к этому фактору среды и успешно развиваются при 

влажности 60-90 %. Оптимальной температурой всех фаз развития зерновки 

является промежуток 24 °С–30 °С. 

В природе свет в сочетании с другими факторами среды оказывает прямое 

и косвенное влияние на насекомых, сказываясь на продолжительности 

развития, числе генераций, плодовитости, поведении. В условиях разведения 

действие светового фактора проявляется резче, чем в природе, так как в 

искусственных условиях индивидуальные возможности насекомых в 

реализации приспособительных реакций ограничены.  

Специфическим потребностям вида должна соответствовать, в первую 

очередь, длина светового дня. Сокращение длительности светлого времени 

суток вызывает у насекомых своеобразную фотопериодическую реакцию, 

ведущую к диапаузе, которая является адаптацией к сезонной смене условий 

существования. Однако на развитие насекомых со слабо дифференциро-

ванными сезонными циклами длина светового дня не оказывает влияния. Для 

фасолевой зерновки, родиной которой являются субтропики Центральной 

Америки, диапауза как фотопериодическая реакция не характерна.  

В наших климатических условиях перезимовка, осуществляемая в стадии 

имаго, в основном, внутри зерен в хранилищах, а в природе – в очень теплые 

зимы, сопровождается репродуктивной диапаузой, легко снимаемой при 

попадании зерновки в благоприятные температурные условия.  

Следовательно, смена светлого и темного времени суток сказывается 

только на поведенческих реакциях зерновки, но не на цикле ее развития. 
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Максимальная активность фасолевой зерновки наблюдается в светлое 

время суток. Имаго обладают четко выраженным положительным 

фототаксисом. Но слишком яркое естественное или искусственное освещение 

скорее оказывает на жуков раздражающее действие. При умеренном освещении 

поведение жуков более адекватно – они исследуют садок, находящийся в нем 

субстрат, дополнительно питаются, активно спариваются и откладывают яйца. 

В темноте жуки малоактивны, почти не передвигаются. 

В опытах исследовали влияние освещенности на развитие, отрождение, 

жизнедеятельность жуков. Выяснили, что развитие зерновки, воспитанной при 

естественной освещенности и в условиях темноты, протекает одинаково. Из 

результатов исследований следует, что свет не является фактором, влияющим 

на отрождение зерновки при исследовании слоев фасоли от 1 см до 5 см. Этот 

показатель колеблется между 90,0 % и 92,3 % на свету и 89,6 % и 91,0 % в 

темноте (F факт. < F 05). 

Учет количества откладываемых яиц показал, что свет не оказывает 

какого-либо стимулирующего или угнетающего действия на процессы 

созревания и откладки яиц зерновкой.  

Полученные результаты свидетельствуют, что и в условиях темноты жуки 

фасолевой зерновки ведут нормальную жизнедеятельность,  только  снижается 

лишь двигательная активность. При этом жуки, содержащиеся в темноте и при 

естественной освещенности в течение 10 дней, откладывают существенно 

неотличимое количество яиц (124,2=2,7 и 129,6=1,5 яиц/самку соответственно, 

F факт.< F 05). 

Значительное влияние изучаемый фактор оказывает на процесс заселения 

кормового субстрата личинками. Отрождающиеся из яиц личинки фасолевой 

зерновки обладают отрицательным фототаксисом. При инкубации яиц на свету 

основная масса отрождающихся личинок концентрируется под подстилающей 

бумагой, в то время как в темноте они равномерно распределяются по всему 

объему садка.  

Исследованиями установлено, что в темноте личинки равномерно 

распределяются по фасоли и вне зависимости от толщины ее слоя. Заселения 

зерен личинками колеблется между 75,3 % и 78,6 %. При этом среднее 

количество внедрений в одно семя снижается незначительно – с 7,9 (1 см) до 

5,8 – 6,0 (2-5 см).  

При заселении фасоли на свету просматривается обратная зависимость 

между этими показателями и толщиной слоя фасоли. С увеличением высоты 

слоя фасоли от одного до пяти сантиметров заселение снижается 

соответственно с 75,0 % до 33,0 %, а среднее количество внедрений – с 5,9 до 

1,8 (НСР 05=2,2). Как показали наблюдения, незараженными при этом остаются 

верхние слои фасоли. 

Выводы. При массовом лабораторном разведении фасолевой зерновки 

(Acanthoscelides obtectus Say.) следует учитывать, что отрождение из яиц 

личинок и заселение ими фасоли должно протекать в темноте. Последующие 

фазы развития и содержание жуков осуществляются при естественном 

освещении при оптимальной температуре в пределах 24 °С–30 °С с 

использованием семян фасоли сорта Бельская 16.  
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ GALLERIA MELLONELLA L. 

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В работе приведены результаты исследований культивирования Galleria 

mellonella L. в лабораторных условиях для дальнейшего разведения с целью использования ее в 
качестве объекта для утилизации полимерных материалов. 
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В останні роки значно виріс інтерес до масового розведення комах у 

лабораторних умовах у зв’язку з пошуком нових біологічних методів боротьби 

з побутовими відходами (Маркина Т.Ю., 2019; Бачинська Я.О., Маркіна Т.Ю., 

Ликова І.О., Харченко Л.П., 2020; Бачинська  Я.О., 2019; Маркіна Т.Ю., 

Бачинська Я.О., 2021).  

Одним із перспективних обєктів для вирішення даного питання є 

представник родини Pyralidae Galleria mellonella L. або велика воскова міль.  

Біологічний потенціал вивчення великої воскової молі до кінця не 

розкритий і вимагає детального розгляду з точки зору можливостей її 

застосування.  

Метою нашої роботи було відпрацювати методику культивування Galleria 

mellonella L. в лабораторних умовах, визначити оптимальний гідротермальний 

режим утримання даного виду та визначити склад штучного поживного 

середовища (ШПС) для утримання маточної культури. 

Якість ШПС фітофагів грає величезне значення для отримання якісної 

ентомокультури. При нестачі того чи іншого компонента в раціоні харчування 

міль відчуває вуглеводне або білкове голодування. Існує безліч відомих ШПС. 

Найбільш зручним із широковживаних при масовому вирощуванні комах є 

штучне середовище з добавками бджолиного воску та меду, пшеничного 

борошна, кукурудзяного борошна, пшеничних висівок, сухого молока, 

гліцерину, пивних дріжджів, води. 

На першому етапі наших досліджень необхідно було з’ясувати основні 

біологічні показники сформованої культури в лабораторних умовах. 

Дослідження проводили, згідно рекомендованих умов, при температурі 30 оС та 

вологості повітря 60 % в термостаті. 

Біологічні показники життєздатності підтвердили відомості літературних 

джерел. Найвища життєздатність спостерігається на стадії яйця (95 %) та 

гусениці (87 %). Співвідношення статей в нашій популяції складало 42 % – 

самки та 58 % – самці. Самки відкладали в середньому 125,7 яєць, що 

відповідає оптимуму для виду. 

mailto:Bachinska2301@gmail.com
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В результаті досліджень встановлено, що культура Galleria mellonella L., 

яку було адаптовано в умовах лабораторії, мала стандартні показники. 

Тривалість розвитку складала 41 день.  Таким чином, можна стверджувати, що 

отримана нами штучна популяція повністю адаптована до умов утримання в 

лабораторії. 
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Біологічні випробування на комахах необхідні як при вишукуванні та 

виробництві мікробіологічних інсектицидів, так і для розробки рекомендацій 

щодо їх ефективного використання: визначення біологічної активності діючих 

речовин і препаратів, спектра їх дії, ефективних дозувань, сприйнятливості до 

них окремих шкідливих видів.  

Метою культивування тест-комах є безперервне отримання стандартного 

щодо сприйнятливості до певних інсектицидів біоматеріалу. Постійна 

необхідність у біоматеріалі стимулює розробку конкретних практичних методів 

культивування тест-комах. 

Культури тест-комах є ізольованими штучними популяціями, 

пристосованими до довготривалого існування в умовах технобіоценозу. Для 

формування культур комах необхідним є певний період адаптації засновників, 

взятих з агроценозу, до умов технобіоценозу. Показником завершення 

формування культури тест-комах є досягнення стійких біологічних показників. 

Важливо відзначити, що при цьому особини декількох перших лабораторних 

генерацій ще не є культурою, а являють собою популяції різного ступеню 

адаптованості до нових умов. Як правило, у перших лабораторних генераціях 

спостерігається зростання смертності та мінливість особин [1]. 

Використовувати такий нестандартний біоматеріал для тестування неможливо. 

Отже, при культивуванні тест-комах початковою і найважливішою стадією 

роботи є створення культури як популяції зі сталими властивостями, 

адаптованих до умов технобіоценозу. Адаптація культур до технобіоценозу з 

метою створення тест-комахи це, фактично, формування лабораторного екотипу, 

і є серйозною відміною від розведення комах для використання у природі, де 

вважається не припустимим формування лабораторних екотипів [2, 3, 4]. 

Можливість та тривалість створення культур, характер генетичних змін і 

відбору, якість та довговічність культур комах, з одного боку, залежать від 

біологічних особливостей виду, а також від об'єму і якості вихідного 

біоматеріалу, з іншого – заданих і контрольованих умов технобіоценозу. 
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Створення і утримання культур тест-комах включає такі етапи: вибір і 

введення у технобіоценоз вихідного матеріалу, оптимізація поліфакторних 

систем культивування, безперервне відтворення тест-комах. 

Як тест-об'єкт для визначення дії різних біологічних інсектицидів 

використовуємо попелицю – комаху, яка належить до надродини Aphidoidea. 

Найбільш небезпечними з числа потенційних фітофагів, здатних завдавати 

відчутних (0,25-0,33 т/га) втрат врожаю гречки, є мігруюча бруслинова (Aphis 

solanella F.) та бурякова листкова попелиці (Aphis fabae Scop.) [5]. 

Фазою для закладки культури були дорослі імаго різного віку. Вихідним 

матеріалом – популяцією засновником є бурякова (бобова) листкова попелиця 

(Aphis fabae Scop.), взята з агробіоценозу посівів гречки на дослідному полі 

ННЦ "Інститут землеробства НААН" [6]. Комах зібрано на квітучих рослинах 

гречки. У роботі з комахами використовували мікроскоп Micromed XS-3320. 

Для створення тест-об’єкта необхідно створити умови, які обмежують 

можливість зараження патогенами. 

Отриману попелицю на рослинах гречки ідентифікували та перевірили на 

наявність супутніх видів, паразитів і хижаків. Певну частину отриманої 

попелиці на рослинах помістили в холодильник для повторного включення в 

технологічний цикл. Закладання культури почали з імаго.  

Технологія процесу вирощування попелиці складається з підготовки 

ґрунту; посіву насіння гречки; вирощування сходів; заселення сходів комахами; 

вирощування попелиць; збирання фітофага. 

Зерно гречки сорту Син 3/02 масою 0,3 кг засіяли у вологий грунт у кювети 

розміром 50 см × 25 см на глибину 2,5 см та у кювети розміром 40 см × 55 см з 

різною густиною. Паростки піднялися на 3-4 день. 

Елементарною одиницею виробничого устаткування для утримання комах 

в штучних умовах є камера або інший пристрій тієї або іншої конструкції, яку 

ми називатимемо "садок". Будова садка є ключовим чинником, що визначає 

рівень продуктивності виду, що розводиться, в штучних умовах інсектарію. 

Абіотичні складові сажку та рослини гречки (харчові субстрати) можна 

розглядати як елементи місця проживання або біотопу, тоді як живих 

організмів – спільнотою, що заселяє садок. Нами розроблено та виготовлено 

садок для утримання попелиці, який складається з каркасу, обтягнутого 

капроновою сіткою (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Садок для утримання попелиці 
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Таку конструкцію обумовлено тим, що в популяції попелиці є крилаті 

форми і необхідно забезпечити запобігання втрат біоматеріалу на стадії імаго та 

яйця. В садок помістили дві кювети розміром 40 см × 55 см з п'ятиденними 

паростками гречки і заселили попелицею, яку струшували рівномірно з рослин, 

привезених з агроценозу. Спостерігали за їх поведінкою та розвитком. 

Апробовували прийоми і методи розведення попелиці, в ході роботи 

корегували. Методики розведення (Aphis fabae Scop.), не є загальновідомими, 

оскільки розведення її не технологічне через наявність крилатих особин. 

Визначали способи, густоту і абіотичні параметри їх утримання в життєвому 

просторі. Попередньо рекомендовані параметри абіотичних факторів для 

заселення рослин попелицями та їх розведення представлено в таблиці. 
Таблиця – Рекомендовані параметри абіотичних факторів 

Кліматичні фактори 
Рекомендована 

величина 

Температура, оС 22-28  

Відносна вологість, % 75-85  

Довжина дня, год. 16  

Освітлення, лк 500 

Вологість, % 60 
 

Орієнтовно одну кювету з рослинами розміром 25 см × 50 см заселяємо    

3-4 г попелиці. 
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дозволяє отримати більшу кількість комах, не змінюючи чисельність біоматеріалу для розмноження 

та не подовжуючи термін напрацювання комах.  

 
Ключові слова: попелиці, ентомофаги, технічна ентомологія, біологічний метод, біоматеріал. 

 

УДК 632.937.12 

 

Barkar V., Gurinchik V. 

ETI "Biotekhnica" NAAS of Ukraine 

26, Mayakska road, urban-type settlement Hlibodarske, Odessa region, 67667, Ukraine 

e-mail: biotechnica.od@gmail.com 

 

FEATURES OF GROWING AHEES AS FOOD FOR APHIDOPHAGES 

 
Annotation. The technological process of breeding common cereal aphids for feeding aphidophagives 

has been optimized. The optimal parameters for breeding aphids have been determined. Fulfillment of these 
conditions allows obtaining a larger number of insects without changing the number of biomaterial for 

reproduction but without prolonging the life of insects. 

 

Key words: aphids, entomophages, technical entomology, biological method, biomaterial. 
 

УДК 632.937.12 

 

В.П. Баркар, В.Д. Гуринчик 

ИТИ "Биотехника" НААН Украины 

26, Маякская дор., пгт Хлебодарское , Беляевский р-н, Одесская обл., 67667, Украина 

e-mail: biotechnica.od@gmail.com 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ  

КОРМА ДЛЯ АФИДОФАГОВ 
 

Аннотация. Оптимизирован технологический процесс разведения обычной злаковой тли для 
кормления афидофагов. Определены оптимальные параметры разведения тлей. Выполнение этих 

условий позволяет получить большее количество насекомых, не меняя численность биоматериала 

для размножения, но не продлевая срок наработки насекомых. 
 

Ключевые слова: тли, энтомофаги, техническая энтомология, биологический метод, 

биоматериал. 

 

Попелиці (Homoptera, Aphidiae) – фітофаги, які наносять значну шкоду 

багатьом видам рослин. Тому виникла необхідність в розведенні ентомофагів 

для боротьби з цими шкідниками. Зокрема, в біологічному методі захисту 

рослин широко використовуються такі хижаки як золотоочка звичайна 

(Chrysopa carnea Stephens, 1836), галиця афідіміза (Aphidoletes aphidimyza 

Rondani, 1847), афідіус  (Aphidius colemani  Viereck, 1912), декілька видів з 

родини кокцинелід (Coccinellidae) [1]. Перш ніж почати розведення 

ентомофагів, потрібно створити для них кормову базу [2, 3]. В технічній 

ентомології для цієї цілі широко застосовується звичайна злакова попелиця 

(Schizaphis graminum Rondani, 1852). 

Одна з найбільших переваг попелиць полягає в тому, що для їхнього 

напрацювання не існує необхідності в складному обладнанні [4]. Для 
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підвищення ефективності виробництва доцільно, не ускладнюючи 

технологічний процес, визначити оптимальні параметри розведення комах. 

Проводили дослідження зі звичайною злаковою попелицею лабораторної 

популяції та з рослинами ячменю і пшениці.  

Вивчено вирощування комах за температур повітря 17 оС, 20 оС, та 25 оС. 

При дослідах спостерігали за тривалістю життя фітофага та плодючістю. Для 

досліджень використовували скляні ємності з паростками злаків. В кожну 

склянку розміщували по одній личинці першого віку попелиці. Щоб виключити 

перехід личинок з однієї склянки в іншу, їх краї та частину зовнішньої бокової 

поверхні змащували вазеліном та щоденно передивлялись. Коли личинка 

досягала репродуктивного віку, комаху щоденно пересаджували у наступну 

склянку з паростками злаку, в залишених нею ємностях підраховували кількість 

личинок. Пересаджування материнських особин проводились до загибелі імаго. 

Після цього визначалися середня плодючість та тривалість життя при різних 

температурах повітря вирощування попелиці. 

З підвищенням температури, а відповідно з прискоренням метаболізму 

комах, тривалість життя комах зменшувалась, але збільшувались їх 

репродуктивні можливості. 

При найнижчій температурі повітря 17 оС тривалість життя самки була 

максимальною – 27,2 доби, середня кількість личинок на самку становила 41,8 

штук. При температурі повітря 25 оС, в порівнянні з температурою повітря 

17 оС, тривалість життя становила 19,8 діб, що в 1,37 рази менше, а кількість 

личинок – 64 штук, що більше в 1,53 рази. Температура в 25 оС була визнана 

найкращою. 

Для оптимізації масового розведення злакової попелиці необхідно вивчити 

вплив товщини ґрунту для рослин, кількість висіву насіння злаків, щільність 

заселення паростків комахами, що впливає на біологічні показники фітофага, а 

також визначити продуктивність попелиць за оптимальних умов вирощування. 
Визначення оптимальної товщини ґрунту необхідне для забезпечення 

рослин потрібною кількістю простору та розвитку кореневої системи, але без 

використання надмірної кількості ґрунту. Дослідження здійснювали у 

прямокутних ємностях розміром 500 мм × 250 мм × 120 мм. Перед посадкою 

насіння замочували в воді впродовж 5 годин, після чого викладали на вологий 

тепличний ґрунт та присипали тонким шаром того ж сухого субстрату. В 

експериментальних цілях використовувалась товщина субстрату: 10 мм, 20 мм, 

50 мм, 100 мм. Результати досліджень показали, що достовірної різниці в 

розвитку проростків між варіантами не існує. Так як в ендоспермі насіння 

злакових існує запас поживних речовин, достатній для повноцінного розвитку 

проростків до висоти від 100 мм до 120 мм, а найкраще розмноження попелиці 

відбувається на молодих рослинах, тому субстрат необхідний тільки для 

закріплення кореневої системи. Використовувати товстий шар ґрунту 

недоцільно. Тому в подальшому насипався прошарок товщиною від 15 мм до 

20 мм. 

Від заселеності попелиць на рослинах залежить кількість отриманого 

біологічного матеріалу. Також важливим фактором є термін вегетації рослин. 
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На початковому етапі розвитку між рослинами не існує конкуренції. 

Щільність посіву не впливає на проростання паростків, але впливає на розвиток 

попелиці. Випробувано висів насіння 2, 4 та 6 рослин на 1 см2. Заселення 

попелицею відбувалось при досягненні рослинами розміру від 15 мм до 20 мм. 

Вивчалась різна щільність заселення попелицею: 2, 5, 10, та 20 комах на 

рослину. При досягненні фітофагом максимальної кількості, комахи 

накопичуються на верхівках проростків. 

Результати досліду довели, що термін розмноження популяції після 

заселення двома особинами на рослину триває занадто довго і використовувати 

таку щільність для інтенсивного розведення попелиці недоцільно. При 

максимальній (20 шт.) заселеності розмноження комах відбувається дуже 

бурхливо, що призводить до раптової загибелі рослин та самознищення 

популяції шкідника. 

Схожа закономірність спостерігається в посіві насіння 2, 4, та 6 рослин на 

1 см2. При збільшенні щільності рослин спостерігалось підвищення 

розмноження комах. В зразках, де було посіяно 6 рослин на 1 см2, особливо 

після великої заселеності комахами, розвиток попелиць відбувається дуже 

швидко, що призвело до передчасного висихання рослини-господаря. 

Низька щільність (2 росл./см2) вимагає більше часу на розведення 

фітофагів. Використовуючи ці дані, було знайдено оптимальні співвідношення 

посіву та кількості комах. З підвищенням початкової кількості комах щільність 

посіву відповідно зменшується. Найкращі результати спостерігаються після 

висіву 2 та 4 насіння рослин на 1 см2 та початковій кількості комах для 

зараження однієї рослини від 5 до 10 особин. 

Для визначення продуктивнішої рослини-господаря вирощування попелиці 

відбувалось на паростках озимої пшениці та ячменю. Для досліджень 

використовували прямокутні ємності 500 мм × 250 мм × 250 мм, які виконано з 

пластику. Струшування попелиць почали на п’ятий день після зараження, коли 

вони в великій кількості накопичились на верхівках паростків. Максимальну 

кількість особин на обох культурах було зібрано на сьомий день. При цьому на 

пшениці результат був значно вищим, з 0,125 м2 отримано – 5,30 г біоматеріалу, 

проти 2,70 г на паростках ячменю.  

За результатами досліджень було встановлено, що оптимальна температура 

повітря для вирощування рослин та попелиці становить 25 оС. Для 

вирощування попелиць краще використовувати насіння пшениці, висіваючи 

його на прошарок субстрату, товщиною від 15 мм до 20 мм по 2-4 рослини на 

1 см2 ґрунту. Після досягнення паростками висоти від 15 мм до 20 мм їх 

доцільно заражати попелицею кількістю не менше п’яти, але не більше десяти 

особин на одну рослину. При виконанні цих умов вирощування, рослини 

вегетують від 10 до 12 діб, даючи можливість отримати максимальну кількість 

попелиць. 

 
Бібліографія 

1. Тамарина Н.А. Основы технической энтомологии. М.: Изд-во МГУ. 1990. 204 с. 

2. Злотин А.З.  Техническая энтомология. К. Наук. думка. 1989. 184 c.  



 121 

3. Монастырский, А.Н. Горбатовский В.В. Массовое разведение насекомых для 

биологической защиты растений (справочник). М.: Агропромиздат, 1991. 287 с. 

4. Попов Н.А., Белоусов Ю.В. Методические указания по разведению и применению 

хищной галлицы афидимизы. Кишинев: Типография ГВЦ Госкомстата МССР, 1989. 34 с. 

 

УДК 638.157 

 

О.Д. Молчанова, В.Д. Гурінчик 

ІТІ "Біотехніка" НААН України 

26, Маяцька дор., смт Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667, Україна  

e-mail: lentochka.bio@gmail.com 

 
ВИРОЩУВАННЯ GALLERIA MELLONELLA L. В ШТУЧНИХ УМОВАХ 

 
Анотація. Розглянуто спосіб введення в культуру та вирощування великої воскової молі. 

Здійснено порівняння комах послідовних поколінь лабораторної популяції після введення в культуру. 

Наведено схему вирощування та оптимальні умови для розведення фітофага, поживне середовище 

для його годування. Описано пристрої для збирання метеликів комахи та садок для вирощування 
личинок. 

 

Ключові слова: велика воскова міль, вирощування, фітофаг, лабораторна культура. 
 

UDC 638.157 

 

Molchanova O., Gurinchik V. 

ETI "Biotekhnica" NAAS of Ukraine 

26, Mayakska road, urban-type settlement Hlibodarske, Odessa region, 67667, Ukraine 

e-mail: lentochka.bio@gmail.com 
 

GROWING GALLERIA MELLONELLA L. IN ARTIFICIAL CONDITIONS 
 

Annotation. A method of introducing into culture and growing a large wax moth is considered. 
Comparison of insects of successive generations of the laboratory population after introduction into the 

culture is carried out. Given the scheme of cultivation and optimal conditions for breeding numbers, the 

nutrient medium is higher for its feeding. The described devices for collecting butterflies are insects and a 
garden for patching larvae. 

 

Key words: large wax moth, cultivation, phytophage, laboratory culture. 

 

УДК 638.157 

 

Е.Д. Молчанова, В.Д. Гуринчик 

ИТИ "Биотехника" НААН Украины 

26, Маякская дор., пгт Хлебодарское , Беляевский р-н, Одесская обл., 67667, Украина 

e-mail: lentochka.bio@gmail.com 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ GALLERIA MELLONELLA L. В ИСКУССТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. Рассмотрен способ введения в культуру и выращивания большой восковой моли. 
Проведено сравнение насекомых последовательных поколений лабораторной популяции после 

введения в культуру. Приведены схема выращивания и оптимальные условия для разведения 

численности, питательная среда для его кормления. Описаны устройства для сбора бабочек 

насекомого и садок для выращивания личинок. 



 122 

Ключевые слова: большая восковая моль, выращивание, фитофаг, лабораторная культура. 

 

Велику воскову міль (Galleria mellonella, Linnaeus 1758) вирощують в 

лабораторіях різних країн для досліджень, як тест-об'єкт для оцінки 

бактеріальних препаратів, в якості господаря-замінника при розведенні 

ентомопатогенних нематод, лабораторного господаря трихограми, бракона, 

мухи-тахіни і т.д. Також вона є сировиною для виготування косметичних 

засобів, медичних препаратів. Хітин і хітозан гусениць застосовують як 

біологічно активні речовини [1–4].  

Ця комаха – шкідник бджільництва. Розмах крил її метеликів від 30 мм до 

40 мм. Тіло самки – світло-коричневе, покрите сіруватими лусками, груди 

темно-каштанові зі срібним блиском. Крильця сірувато-білі з жовтим відтінком. 

Яйце овальне, довжиною від 0,5 мм до 0,6 мм. Відроджені гусениці білого 

кольору, а в старших віках стають бруднувато-сірими, досягаючи 40 мм. 

Лялечка – жовтувато-коричнева, довжиною від 14 мм до 18 мм. Кокон сірий, 

від 20 мм до 25 мм.  

Тривалість життя метеликів коливає від 10 до 20 діб. Парування самців та 

самок здійснюється через декілька часів після виходу їх з коконів. Запліднені 

самки починають відкладати яйця через добу після парування [5]. Стадія яйця 

розвивається від 7 до 10 днів, гусениці – від 25 до 30, лялечки – від 8 до 10. При 

температурі від 30 °С до 32 оС весь цикл завершується у період від 45 до 50 діб, 

залежно від температури, при якій здійснюється розвиток. За своє життя самка 

молі відкладає до 800 яєць [1, 6]. 

Сформовано лабораторну культуру великої воскової молі. Джерелом 

отримання матеріалу для створення культури була природна популяція 

фітофага, яку отримано в приватному господарстві, розташованому в селі 

Великий Дальник Біляївського району Одеської області. Вихідний матеріал для 

отримання першої генерації фітофага вилучався з вуликів. Вощину, яку було 

заражено міллю, розміщували в пластикову прямокутну ємність, закривали 

кришкою з отвором, під яку для ущільнення підкладали тканину. З тканини 

збирали метеликів після їх вильоту, розміщували їх в скляну ємність та 

закривали кришкою з отворами діаметром 5 мм. Зверху кришки розташовували 

папір, який притискали частиною чашки Петрі. Ємність з метеликами 

розташовували у термостаті в робочій камері, де підтримувалась температура 

28-30 °С [6, 7, 8]. Щоденно спостерігали за відкладанням яєць. Після виявлення 

яйцекладок папір змінювали. Через 7-8 днів після заляльковування починають 

вилітати метелики. На 4-5-й день більшість самок відкладають яйця. 

Яйцекладка триває від 5 до 7 днів. Метелики не живляться та гинуть на 8-10-й 

день від початку окрилення. 

Для культивування був обраний наступний склад поживного середовища: 

пшеничне борошно, кукурудзяне борошно, пшеничні висівки, сухе молоко, 

мед, віск, гліцерин, пивні дріжджі, вода. 

Вирощування культури здійснювалось на підставі схеми (рис. 1). 

В садки для вирощування гусениць розмішували поживне середовище та 

яйця фітофага. Після відродження гусениць з яєць починається їх харчування та 

розповсюдження у середовище. Температуру повітря при вирощування 
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гусениць підтримують у межах 30-32 ºС та відносну вологість повітря 65-75 % 

[4, 5]. Ріст та розвиток гусениць відбувався нерівномірно. Для розділення 

гусениць за віком на 25 добу перебирають поживне середовище та відділяють 

гусениць, яких розділяють за віком. Гусениці, що почали заляльковуватись; від 

5 до 6 віку для використання; від 4 до 5 віків для подальшого дорощування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема вирощування великої воскової молі 

Гусениць для подальшого дорощування повертають в ємності із залишками 

ШПС та додають харчовий субстрат, в якому здійснюється їх подальший 

розвиток. Заляльковування триває від 2 до 3 діб. 

Біологічні характеристики першої генерації значною мірою відображають 

фізичний стан природної популяції (табл. 1).  
Таблиця 1 – Біологічні показники великої воскової молі у ряді послідових генерацій 

після введення в лабораторну культуру 

 

Показники 
Генерація 

F1 F2 F3 F4 

Тривалість розвитку гусениць, діб 33  32 33  33  

Тривалість розвитку генерації, діб 48  48  48  47 

Відроджуваність гусениць з яєць, % 99,7 96 96 94 

Маса гусениць старшого віку, мг 215,3 203,1 197,9 193,2 

Маса лялечок, мг 153,0 150,9 148,0 146,5 

Маса метеликів, мг 121,0 117,46 114,8 110,7 

Співвідношення статей імаго, 

♂♂:♀♀ 
1:1,3 1:1,2 1:1,2 1:1,1 

При розведенні в штучних умова деякі біологічні показники зменшуються. 

Культура набуває постійні ознаки після третього покоління розвитку у 

лабораторних умовах. 
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Для вирощування великої воскової молі використовують пристрій для 

збирання метеликів молі та садки для вирощування гусениць. 

Пристрій для збирання метеликів (рис. 2) складається з патрубка, в якому з 

одного кінця встановлюється втулка. До втулки з одного боку встановлюється 

збиральник метеликів.  

 

 

Рисунок 2 – Пристрій для збирання метеликів 

 

В середині втулки є отвір, в який встановлюється гнучка пластикова 

трубка, через яку метелики потрапляють у збірник. З другого кінця патрубка 

розміщено вхідний металевий фланець, з прикріпленим до нього штуцером. У 

фланці та штуцері є отвори для рівномірного всмоктування повітря з патрубка 

через отвір штуцера. Потік повітря регулюється заслінкою. До штуцера 

приєднується побутовий пилосос, який створює розряджене повітря, що 

забезпечує всмоктування метеликів в садок. Після заповнення збірника 

комахами він знімається й закривається кришкою. 

Садок для вирощування гусениць являє собою прямокутну пластикову 

ємність з бортиками, яка закривається кришкою. Для забезпечення природної 

вентиляції у садку з боків є отвори, які затягнуто ситотканиною.  

Отримана культура великої воскової молі має стабільні біологічні 

показники. Використання наведених засобів та пристроїв дозволили 

здійснювати вирощування в лабораторних умовах фітофага з меншими 

трудовитратами та мінімальними втратами біоматеріалу.  

 
Бібліографія 

1. Осокина А. С. Ресурсный потенциал применения большой восковой моли (Galleria 

mellonella l.) При выращивании в лабораторных условиях. Диссертация на соискание ученой 

степени канд. биол. наук. Ижевск. 2016. 

2. Bednařova M., Borkovcova M., Fišer V. Zakladninutrični profil larev zaviječe voskoveho 

(Galleria mellonella). Mendelnet. 2012. V.1. P. 722-727. 

3. Рекомендации по массовому разведению и Полевому применению габробракона. 

Рекомендации. Ставропольская краевая станция защита растений. Под ред. 

В.Г. Коваленкова. С. СКСЗР. 1991. 16 с. 



 125 

4. Кузнецова Ю.И. Цели и методы разведения вощинной моли (Galleria mellonella L.) 

Массовое разведение насекомых. Науч.-техн. сб. Кишенёв. 1981.  С. 26-30. 

5. Коновалова Т.В. Лабораторное содержание и разведение большой восковой огневки 

Galleria mellonella L. Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. 

2009. № 4. С. 46-48. 

6. Загуляев А.К. Моли и огнёвки – вредители зерна и продовольственных запасов. М.: 

Наука, 1965.  271 с. 

7. Гущин А.В., Колбина Л.М., Осокина А.С. Приспособление для содержания и 

разведения большой восковой моли (Galleria mellonella). Биомика. 2016. 8 (2). С. 84-87. 

8. Осокина А.С., Колбина Л.М., Гущин А.В. Влияние кормления и условий содержания 

на рост личинок большой восковой моли (Galleria mellonella L.). Достижения науки и 

техники АПК. Животноводство и кормопроизводство. 2016. 30 (7). С. 88-92.  

 

 

УДК 595.7.182 

 

О.Д. Молчанова, В.Д. Гурінчик 

ІТІ "Біотехніка" НААН України 

26, Маяцька дор., смт Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667, Україна  

e-mail: lentochka.bio@gmail.com 
 

ВПЛИВ ЗНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУР НА МУХУ ЧОРНА ЛЬВИНКА 
 
Анотація. Проведено дослідження процесу зберігання мухи чорна львинка при знижених 

температурах у різних стадіях розвитку. Зберігання мухи у стадії яйця призводить практично до 
стовідсоткових втрат. За дослідженнями зі зберіганням личинок у поживному середовище 

визначено, що такий спосіб зберігання терміном 30 діб не має негативного впливу на біоматеріал. 
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Аnnotation. The study of the process of storing the black lion fly at low temperatures at different 

stages of development. Storing the fly in the egg stage leads to almost one hundred percent loss. Studies with 
storage of larvae in a nutrient medium have determined that this method of storage for 30 days does not have 
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ВЛИЯНИЕ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА МУХУ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА 
 

Аннотация. Проведено исследование процесса хранения мухи черная львинка при пониженных 

температурах в различных стадиях развития. Хранение мухи в стадии яйца приводит практически к 

стопроцентным потерям. Исследованиями по хранению личинок в питательной среде определено, 
что такой способ хранения сроком 30 суток не имеет негативного влияния на биоматериал. При 

наработке насекомых возможно хранение в стадии предкуколок сроком 30 суток, но нужно 

учитывать то, что выживание в стадии имаго уменьшается в зависимости от температуры и 
срока хранения. 
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Природний ареал поширення мухи чорна львинка – від Північної та 

Південної Америки до австралійського регіону від Самоа до Гаваїв [1, 2]. 

Комахи відносяться до небагатьох видів безхребетних, здатних цілодобово 

розвиватися в чистій культурі в замкненому просторі, а також, що є не менш 

важливим для промислового виробництва, здатність ефективно розвиватися в 

штучно створених умовах. Дотримання всіх цих умов дозволяє використання 

Hermetia illucens в біотехнологічних цілях, що є однією із основних переваг 

використання цих личинок [3]. Як представник багатих поживними речовинами 

екосистем, розвивається у відходах, що розкладаються, у тому числі гнилих 

фруктів і овочів та відходів тваринництва [4, 5]. 

Проведено дослідження процесу зберігання мухи чорна львинка при 

знижених температурах у різних стадіях розвитку. Вивчено вплив наступних 

температур: 3 °С; 6 °С; 9 °С; 12°С на стадії яйця, личинок старшого віку та 

передлялечок. Зберігання здійснювали 5, 10, 15, 20, 25, 30 діб. Повторність 

дослідів трихкратна. 

Досліди з яйцями та передлялечками здійснювали у чашках Петрі. Для 

зберігання закладали яйця разом з субстратом, на якому їх було відкладено. 

Також досліджено процес зберігання личинок у харчовому субстраті. Для цього 

личинок старшого віку вилучали з субстрату, підраховували їх кількість та 

повертали у поживний субстрат. Дослід проводили у ємностях з харчового 

пластику.  

Кожні 5 діб біоматеріал виймали з холодотермостатів та залишали у 

приміщеннях з температурою повітря від 24 оС до 25 оС. Життєздатність 

личинок, передлялечок визначали візуально чи за допомогою препарувальної 

голки легенько торкаючись до комахи, живі трохи рухались. Чекали коли 

комахи досягнуть стадії імаго фіксуючи термін отримання імаго. 

Життєздатність яєць після кожного терміну зберігання визначали, 

використовуючи мікроскоп бінокулярний МБС-10 з мікрометричним окуляром.  

Після зберігання яєць при температурі 3 оС відродження личинок з яєць не 

спостерігалось. Після впливу температури 6 оС терміном 5 діб відродилося 
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тільки личинки з 5 % яєць на п’яту добу. За температурою 12 оС після 

зберігання п’ять діб відродилося личинки з 18 % яєць, після 10 діб зберігання 

відродилось личинки з 4 % яєць. Визначено, що зберігання мухи у стадії яйця 

призводить практично до стовідсоткових втрат. 

За дослідженнями зі зберіганням личинок у поживному середовищі 

визначено, що такий спосіб зберігання терміном 30 діб не має негативного 

впливу на біоматеріал. Личинки не втрачали життєздатність та наступні стадії 

розвитку мали біологічні показники, які відповідали контролю (личинки, в 

поживному середовищі яких не піддавали дії знижених температур). 

Вплив різних температур та терміни зберігання передлялечок мало 

суттєвий вплив на комах. Визначено, що при впливі температури 3 °С 

життєздатність комах після зберігання терміном 10 діб становила близько 80 %, 

після 15 діб життєздатність зменшувалась. До стадії імаго розвилось 5 % комах. 

Зберігання за температурою 3 оС продемонструвало негативний результат. 

Найкращі дані отримано при зберіганні за температурою 12 оС. Виживання до 

стадії імаго після зберігання 5 діб становило 80 %, 10 діб – 40 %. Після впливу 

температури 12 оС терміном 30 діб виживання до стадії імаго становило 15 %. 

При напрацюванні комах можливе зберігання у стадії передлялечок терміном 

30 діб, але потрібно враховувати те, що виживання до стадії імаго зменшується 

залежно від температури та терміну зберігання. 
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Анотація. Основною складовою екологічно чистої сільськогосподарської продукції є відмова 

від пестицидів та пошук альтернативних засобів захисту рослин від шкідників. На допомогу у 
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теплиць та оранжерей, що надає змогу здійснювати захист рослин закритого ґрунту. Ця ж 

характеристика полегшує їх розведення у техноценозі.  

 
Ключові слова: галиця афідіміза, афідофаг, попелиця, екологія, захист рослин. 
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Сучасну наукову діяльність людства направлено на екологізацію 

виробництва. Виробники сільськогосподарської продукції все частіше 

звертаються до біологічних засобів захисту рослин, як альтернативі хімічній 

обробці рослин пестицидами. В Україні за останній рік площі під овочевими 

культурами закритого ґрунту зростають. Одним із головних ворогів культур 

закритого грунту є попелиці. В умовах теплиць та оранжерей створюються 

ідеальні умови для швидкого розмноження та розвитку комахи на фоні 

відсутності природних ворогів (хижих комах). Також труднощі із захистом 

рослин від попелиці пояснюються її високою поліморфністю, швидким 

розмноженням, розповсюдженням і здатністю в короткий період завдавати 

значної шкоди рослинам. Виходячи з цього постає питання пошуку хижої 

комахи, яка може не лише знищувати шкідника, а й утримувати його 

чисельність до рівня нижче порогу шкодочинності. Такий вид комахи повинен 



 129 

бути достатньо ефективним у боротьбі зі шкідником та при цьому легко 

розмножуватись у штучних умовах. 

Галиця афідіміза (Aphidoletes aphidimyza Rondani, 1847) є природним 

ворогом попелиці. Цей вид поширений на всій території України, що дає змогу 

отримати стартову колонію афідофага для масового розмноження у регіоні 

використання. Застосування аборигенної популяції забезпечує високу 

ефективність використання. Личинки галиці живляться 61 видом попелиць. 

Доросла комаха має довжину тіла близько 2 мм, з довгими тонкими ногами. У 

галиці достатньо помітно виражений статевий диморфізм. У самців вусики такі 

самі, як і довжина тіла, а вусики самиць удвічі коротші. Імаго галиці афідімізи 

живе кілька діб. Личинки афідімізи червоподібної форми, без ніг, жовтого або 

світло-рожевого кольору. Яйця видовжено-овальні, завдовжки 0,3 мм. Колір 

яєць від оранжевого до світло-коричневого. Лялечка завдовжки 1,8-1,9 мм 

знаходиться в шовковистому коконі [1–3]. 

Умови мешкання природних особин галиці афідімізи близькі до тепличних 

умов, тому їй не потрібен час на адаптацію при внесенні у вогнища, уражені 

шкідником. Галиця афідіміза здатна знищити значно більшу кількість 

попелиць, ніж їй необхідно для харчування, при цьому вона не відкладає яєць 

на листях рослин, що не уражені колоніями шкідника. За період свого розвитку 

одна личинка галиці знищує від 20 до 60 попелиць. Найбільш активні комахи у 

нічний час доби. Самиці розшукують колонії попелиць і відкладають в них 

яйця. Помаранчеві або жовті яйця галиці можна побачити групами на різних 

частинах рослин серед колоній попелиць. При виборі місця для відкладання 

яєць самка використовує нюх, віддаючи перевагу листям з щільними колоніями 

попелиці. За допомогою нюху вона визначає щільність колоній попелиць 

(сигналізує про це, швидше за все, кількість і склад "медяної роси", що 

виділяється попелицями). У більшій колонії самка відкладає більше яєць. Добре 

виражена кількісна реакція хижака на щільність популяції жертви дозволяє 

віднести галицю афідімізу до одного з найбільш ефективних афідофагів. 

Плодючість самиць коливається від 25 до 100 яєць. Цей показник значно 

залежить від забезпеченості та якості корму в період додаткового живлення 

самок. У природних умовах найчастіше вони живуть у колоніях баштанної, 

капустяної, бобової, горохової, викової та інших видів попелиць [3, 4]. 

У проаналізованих матеріалах описують способи використання галиці на 

різних стадіях її розвитку для захисту від попелиць. В якості прикладу обрано 

такі об’єкти захисту як пшениця, огірки, перець та роза. Авторами виявлено 

наступні переваги використання афідофага в теплицях: 

– личинки вносять безпосередньо у вогнище, тому час зниження 

чисельності шкідника зменшується в 2-3 рази; 

– відсутня необхідність додатково підживлювати галиці до стадії кокона, у 

зв’язку з чим зменшуються затрати на розведення афідофага; 

– простота внесення заключається в тому, що робітниками теплиці 

визначено колонії попелиць і додатково цю роботу робити не потрібно, а 

залишається лише колонізація галиці безпосередньо до вогнища колоній 

попелиць [5, 6]. 
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У природі галиця афідіміза з’являється на рослинах з появою перших 

колоній попелиць. Для своєчасного виявлення колоній шкідника 

рекомендовано щотижня обстежувати тепличні рослини на наявність вогнищ 

попелиць. При виявленні колоній шкідника галицю афідімізу частіше 

застосовують у стадії коконів, які розміщують безпосередньо у вогнища 

уражених попелицею рослин. Колонізацію хижака виробляють щотижня доти, 

поки співвідношення личинок галиці і попелиць в колоніях на рослині не 

досягає 1:5 [2, 4, 6].  

У південних областях країни колонізація афідофагів має особливості, які 

обумовлено більш високою температурою і низькою вологістю повітря. Проте 

галицю успішно застосовують для захисту огірків, солодкого перцю, томатів і 

троянд від баштанної, персикової, звичайної і великої картопляної попелиць. 

З приводу розведення хижої галиці афідімізи було проаналізовано ряд 

літературних джерел, в яких описано різноманітні методи розведення та 

утримання афідофага в біолабораторіях та біовиробництвах, з їх перевагами та 

недоліками. Особливу увагу слід звернути на два види розведення хижака: з 

використанням торф’яного субстрату та на рослинах бобів. Зокрема, масове 

розведення галиці можливе з використанням торфу як субстрату для 

заляльковування хижих комах, що, в свою чергу, економічний, але такий 

субстрат не підходить для введення в діапаузу та зберігання хижака в 

холодильнику, так як залялькована комаха швидко гине [2]. Вирощування 

рослин бобів для подальшого зараження їх попелицями та заселення галицею 

адіфімізою більш трудовитратний, але має переваги за рахунок постійної 

паралельної підтримки культур як хижака так і шкідника, а також дає 

можливість зберігати афідофага у холодотермостаті певний час на різних 

стадіях його розвитку. Для розведення галиці використовували злакову 

попелицю, яка вирощувалася на рослинах пшениці або ячменю. 

Розведення галиці афідімізи можна розкласти на такі стадії як: 

вирощування рослин; заселення їх попелицями; заселення галицями; годування 

личинок; збирання коконів. Для розведення галиці афідімізи можна 

використовувати будь-які приміщення, що мають достатню площу. 

Висновки. Галиця афідіміза є природним ворогом попелиць, яка може 

ефективно боротися з ворогом та утримувати його чисельність. Розведення 

хижака не потребує складних технічних елементів. Галиця афідіміза чудово 

пристосовується до тепличних умов перебування, адже такі умови близькі до 

природних умов її мешкання. При здійсненні регулярного фітосанитарного 

аналізу насаджень тепличних рослин можна швидко виявити вогнища 

зараження попелицею та своєчасно внести в культуру хижака, що, в свою 

чергу, пришвидшить час боротьби. Хижу галицю афідімізу можна з легкістю 

назвати високоефективною альтернативою пестицидам у боротьбі з попелицею. 
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СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ КУЛЬТУР ХИЩНОГО КЛОПА  

PERILLUS BIOCULATUS (FABRICIUS, 1775) 

Аннотация. В работе приведены результаты исследований процесса извлечения особей P. 

bioculatus из природной среды и способы сбора клопа. Определены половой индекс и долю феноформ  

материала, собранный осенью. 
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Хижий клоп Perillus bioculatus (Fabricius, 1775) відноситься до підродини 

Asopinae, родини Pentatomidae, ряду Hemiptera. Вперше хижак привернув увагу 

як ефективний ентомофаг колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Sey, 

1824) на своїй батьківщині, в Північній Америці [1]. З першої половини XX 

століття з появою колорадського жука в Європі проводились роботи з 

акліматизації P. bioculatus в цьому регіоні. Роботи було визнано невдалими [2, 

3]. Але, на початку XXI  століття почали відбуватись знахідки клопа в різних 

частинах Старого Світу, в тому числі в Україні [4]. Нами було знайдено клопа 

на території Одеської області [5].  

На жаль, корисної дії природної популяції P. bioculatus недостатньо для 

зменшення щільності шкідників нижче економічного порогу та хімічного 

контролю не уникнути [2]. Тому існує необхідність в масовому розведенні 

хижака з наступними випусками в агроценози. Для створення лабораторної 

культури ентомофагів, насамперед, необхідно створити стартову колонію, 

тобто отримати засновників з природного середовища. При цьому доцільно 

вилучати комах з природних ценозів в тій місцевості, де планується наступний 

випуск ентомофагів, оскільки хижаки адаптовані до місцевих умов.  

З метою приваблення P. bioculatus на території інституту було створено 

ділянку з насадженнями картоплі та баклажану. Також з масовою появою 

колорадського жука, яке відбулось на початку літа, проводились виїзди в 

господарства різної форми власності з насадженнями картоплі та баклажану.  

Проводився ретельний огляд рослин та збір хижака. Для збирання 

періллюса використовували метод струшування, метод ручного збору. Комах 

вилучали з біоценозів Одеської області.  

В першій декаді червня в одному з приватних господарств Одеської 

області, в с. Мирне Біляївської ОТГ було знайдено 5 личинок ІІІ вікової групи. 

Комах розмістили в садок. Для годування використовувались личинки 

колорадського жука, зібрані на ділянці. Новоутворені імаго дали потомство та 

започаткували стартову культуру. Після цього впродовж літа комах знайдено не 

було. 

З 30.08.21 р. по 13.09.21 р. поодиноких особин клопа було знайдено 

всередині приміщення та з зовнішньої сторони будівлі ІТІ "Біотехніка". 

Більшість комах знаходили на зовнішніх верхніх частинах віконних прорізів. 

При візуальному огляді неодноразово спостерігалось заглиблення  комах в 
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тріщини штукатурки. З цього ми зробили припущення, що відбувався пошук 

клопами місць для зимівлі. Тому відразу після збирання комах вводили в 

діапаузу. Всі клопи було знайдено на південній сонячній стороні будівлі. 

Довгота дня складала 12,6-13,4 години [6]. Максимальна температура повітря 

вдень 26-27 оС, мінімальна вночі 17-23 оС [7]. Було знайдено 84 особини, 

співвідношення самка/самець 1/1. При цьому слід зазначити, що 34 % самок 

були помаранчевої феноформи, 31 % – білої феноформи. Наявність різних 

кольорових форм свідчить про генетичну мінливість, а отже про високу 

адаптацію виду в даних умовах.  
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Феномен виділення рослинами репелентів після контакту з їх поверхнею 

комах-фітофагів, насьогодні інтенсивно вивчається, в тому числі – у контексті 

практичного застосування для захисту рослин. Експериментально визначено та 

опубліковано у науковій періодиці [1, 2] явище виділення рослинами 

специфічних хімічних сполук, які є репелентами по відношенню до певних 

комах-шкідниківабо атрактантами для хижих комах.  

Враховуючи здатність деяких комерційно доступних хижих клопів у 

відсутності фітофагів переключатися на живлення рослинами, де вони 

мешкають, останнім часом досліджується можливість опосередкованого 

непрямого захисту від шкідників. Так, впродовж останніх років вивчається 

виділення рослинами специфічних репелентів у відповідь на присутність 

макролофуса [3]. Крім того, досліджувалася реакція рослин та їх шкідників на 

відкладання яєць оріусом [4]. Проте, навіть при виявленні в деяких випадках 

здатності оріуса або макролофуса опосередковано через рослини перешкоджати 

активності шкідників, методи практичного застосування цієї властивості на 
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конкретних рослинах та проти їх специфічних фітофагів ще не завжди 

розроблено. Тому, ми констатували наявність певного потенціалу для 

подальшого дослідження можливості опосередкованого рослинами 

біологічного захисту від шкідників. Це визначає актуальність проведеного 

дослідження. Таким чином, метою дослідження було розроблення нових 

конкурентоспроможних методів використання хижих клопів Оrius spp. та 

Macrolophus spp для захисту культур закритого ґрунту. 

Слід також відзначити, що одними з основних шкідників овочевих культур, 

боротьба з якими досліджується у контексті зазначеної проблематики, є трипси 

та білокрилки. Як відомо, вказані шкідники первісно традиційно є основними 

об’єктами знищення при застосуванні клопів оріус та макролофус саме у якості 

хижаків. Тому поєднання опосередкованого рослинами методу боротьби зі 

шкідниками та безпосередньої хижацької активності клопів може бути вельми 

ефективним. 

Загальна динаміка досліджень непрямої дії оріуса та макролофуса на 

шкідників характеризується наявністю певної кількості робіт, опублікованих за 

останні роки. Згідно роботі [5], перебування M. Pygmaeus на овочевому перці 

викликає виражену захисну реакцію рослини як проти білокрилки, так і проти 

трипсів. У світовій науковій періодиці опубліковано декілька робіт по індукції 

виділення рослинами репелентів у відповідь на контакт з оріусом. Зокрема, це 

роботи [6, 7], у яких викладено результати дослідження впливу попереднього 

заселення оріусом солодкого перцю на подальшу привабливість цієї рослини 

для білокрилки та трипсів. За результатами опублікованого у [6, 7] 

експерименту, обидва шкідника у значно меншому ступені заселюють рослину 

(овочевий перець), на якій попередньо мешкав оріус у порівнянні з контролем.  

Враховуючи запити практики, необхідно, як зазначено вище, створити 

придатні для практичного застосування методи використання оріуса та 

макролофуса проти трипсів та білокрилки. Нами було заплановано створення 

методів опосередкованого біологічного захисту такої поширеної у тепличних 

господарствах рослини як перець. Згідно наведених вище даних світової 

літератури, експерименти з оріусом та макролофусом продемонстрували 

позитивні результати на цій рослині. Проте у відкритих джерелах нами не 

знайдено відповідних регламентів застосування хижих клопів з урахуванням 

виділення рослинами репелентів.  

Запропоновані нами методи використання оріуса та макролофуса проти 

трипсів та білокрилки, відповідно, полягають у застосуванні вказаних хижаків 

на "випередження". Враховуючи практичний досвід роботи у конкретному 

тепличному комплексі, агроном може здійснити певну оцінку часу появлення 

шкідників при вирощуванні саджанців перцю. В свою чергу, керуючись цим, 

фахівець може до певного терміну заздалегідь здійснити випуск оріуса або 

макролофуса. Характерною фізіологічною особливістю хижих клопів оріус та 

макролофус є те, що у певних умовах вони є не тільки хижаками, але також і 

фітофагами. А саме – при відсутності або нестачі в ценозі мешкання комах, 

якими живляться ці клопи, у якості їжі вони починають використовувати соки 

рослин. Тобто, популяція цих корисних комах може існувати на овочевій 

культурі при відсутності шкідника. За декілька діб перебування на рослинах 
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оріус або макролофус здійснюють індукцію виділення рослинами репелентів. 

Таким чином, навіть при проникненні шкідників на рослини, до цього часу 

рослини будуть певним чином захищені не тільки за рахунок наявності 

хижаків, але й також завдяки виділенню репелентів.  

Проведені нами експерименти продемонстрували, що на рослинах, які було 

попередньо піддано експозиції макролофусу, при подальшому системному 

застосуванні хижака, спостерігається в середньому на 7,42 % менша кількість 

білокрилки на одиницю площини листа ніж у контролі. Відповідно на 

рослинах, які було попередньо піддано експозиції оріусу, при подальшому 

застосуванні хижака, спостерігається в середньому на 7,01 % менша кількість 

трипсів на одиницю площини листа ніж у контролі.  

Отримані дані дозволили трансформувати виконане експериментальне 

дослідження безпосередньо у новий конкурентоспроможний метод 

використання хижих клопів Macrolophus spp. для овочевого перцю проти 

білокрилок у закритому ґрунті та у метод використання хижих клопів Оrius spp. 

на овочевому перці проти трипсів. Особливо відзначимо, що на ділянки з 

рослинами, які попередньо, на стадії саджанців, було піддано експозиції 

хижаку, випускалися саме ті особини макролофуса або оріуса, які первісно 

використовувалися на першої стадії експерименту (тобто при експозиції). Це 

важливо для врахування економічної обґрунтованості – чи потрібний 

повторний випуск хижака у закритому ґрунті на рослини, які попередньо 

піддано експозиції ніж на контрольні ділянки. Проведена в ході експерименту 

оцінка часу досягнення кількості хижака економічного порогу шкодочинності 

показала наявність вказаної вище економічної обґрунтованості методу. 

Детально методи використання хижих клопів макролофус та оріус на 

овочевому перці проти білокрилки та трипсів, відповідно, викладено у науково-

практичних рекомендаціях "Застосування хижих клопів Orius spp. та 

Macrolophus spp. для захисту культур закритого ґрунту проти трипсів та 

білокрилок", які розроблено фахівцями ІТІ "Біотехніка" НААН. 
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Створення нових ефективних технологій масового розведення хижих 

клопів Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839) та Orius laevigatus (Fieber, 1860) 

передбачає наявність даних про кількість корму, що споживають комахи на 

кожній стадії розвитку. Такі дані потрібні для визначення необхідних порцій 

корму, який використовується при експлуатації конкретних промислових 

технологічних ліній з масового розведення корисних комах та формування 
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відповідних технологічних регламентів. В той же час, в літературних джерелах 

не присутня вичерпна інформація по даному питанню, що обумовлює 

необхідність вирішення вказаної вище науково-практичної задачі. Для цього, в 

свою чергу, мають бути проведені експерименти по визначенню норм 

використання корму на всіх стадіях розвитку хижих клопів M. pygmaeus та 

O. Laevigatus. Вибір виду корма визначався нами за економічними 

показниками. Порівняно низькою вартістю характеризуються яйця зернової 

молі (Sitotroga cerealella, Olivier 1789), на яких можливе розведення як 

Macrolophus spp., так і Orius spp. Крім того, вказаний корм може бути 

доступним в якості відходів при масовому розведенні Trichogramma spp. 

Внаслідок цього, в низці випадків, доцільно використання саме яєць 

S. cerealella.   

 

Згідно низці опублікованих насьогодні робіт, при дослідженні різних 

біологічних показників хижих комах, в якості корму використовувались яйця 

зернової молі. Зокрема, об’єктом дослідження були як M. Pygmaeus [1-3], так і 

різні представники Orius spp [1, 4-7]. Крім того, в деяких публікаціях надано 

дослідження мірід Engytatus varians (Distant, 1884) [8, 9]. Слід при цьому 

відзначити, що саме визначення кількості корму, що споживають хижі комахи, 

не було метою вказаних вище досліджень. В аспекті, що нас цікавить, тобто,  

стосовно визначення норм споживання корму комахами, особливий інтерес 

становить робота [10]. Вказане дослідження, крім іншого, присвячене 

конкретно питанню визначення кількості яєць зернової молі, що необхідне при 

масовому розведенні хижої комахи (Geocoris superbus, Montandon, 1907). При 

цьому автори розглядають динаміку споживання корму на всіх стадіях розвитку 

об’єкту розведення. Однак, роботи, в яких би визначалась кількість яєць зернової 

молі, що споживається конкретно M. pygmaeus або O. Laevigatus, нам не відомо. 

Враховуючи викладене вище, метою дослідження є визначення кількості 

яєць зернової молі, що споживається хижими клопами M. pygmaeus та 

O. Laevigatus на всіх стадіях розвитку. 

Експеримент по визначенню кількості корму, що споживає M. pygmaeus, 

проводили при температурі повітря (25±1) °С та відносної вологості повітря 

(75±5) %. Для досліду використовувалось 70 пробірок Флоринського. В кожній 

із них було розміщено по одному стеблу квасолі. Далі, в кожній пробірці із 

стеблом розташовували по одній личинці комахи I віку. Також в кожну 

пробірку щодобово вносили від 5-ти до 20-ти (в залежності від віку комахи) 

яєць зернової моли. 

Кожну добу здійснювали підрахунок кількості яєць, які залишилися в 

кожній пробірці. Яйця, які не було спожито комахами, вилучалися із пробірки і 

в ній розташовували нову порцію корму. У разі висихання стебл їх замінювали 

на свіжі. Експеримент повторювався п’ять разів.  

При розрахунку середнього значення кількості корму, яке спожито однією 

комахою за добу, сума всіх спожитих за добу яєць ділилася на кількість 

пробірок з живими комахами. 

Експеримент по визначенню кількості корму, що споживає O. Laevigatus, 

проводили при температурі повітря (25±1) °С та відносної вологості повітря 
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(65±5) %. Дослідження проводили в пробірках Флоринського, загальна їх 

кількість в експерименті – 70 шт. В якості субстрату для мешкання клопів 

використовувалися листя Sedum adolphi (Hamet, 1912). В кожній пробірці 

розташовували по одному листу S. adolphi та по одній личинці I віку. Щодобово 

в кожну пробірку вносили від 5-ти до 20-ти яєць зернової молі. 

Щодобово здійснювався підрахунок кількості яєць, що споживали комахи. 

При обертанні личинки в імаго здійснювалася заміна листа рослини. 

Експеримент повторювався п’ять разів. 

Згідно аналізу результатів спостережень, виконаних на всіх стадіях 

розвитку хижих клопів M. pygmaeus, максимальна зареєстрована кількість яєць, 

що спожито за добу однією комахою склало 19 шт. Середнє значення кількості 

яєць, що спожито за добу однією комахою, розраховане за весь період 

спостереження – 6,47 шт. Всього впродовж життя комаха споживає в 

середньому 381,84 шт. яєць, що по вазі складає близько 5,7 мг. Споживається 

на стадії личинки в середньому 98,56 шт. яєць, на стадії імаго – в середньому 

283,29 шт. яєць. 

Експеримент з O. Laevigatus продемонстрував, що максимальна 

зареєстрована кількість спожитих за добу однією особиною яєць склало 25 шт. 

Середнє значення кількості спожитих за добу однією комахою яєць склало 

9,67 шт. Всього впродовж життя комаха споживає в середньому 377,2 шт. яєць, 

що по вазі складає близько 5,7 мг. Спожито на стадії личинки в середньому 

121,7 шт. яєць, на стадії імаго – в середньому 255,5 шт. яєць. 
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природних популяцій, лабораторних культур чи комах, які  вилучено зі штучно створених 

маточників-резерваторів. Для напрацювання товарного бракона використовують маточну 
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Аннотация. Разработана биотехнологическая система производства энтомологического 

препарата бракон для использования в органическом земледелии. Производство энтомологического  

препарата представляет собой сложную биотехнологическую систему: наработка маточного 
материала и целевого – массового разведения, который и обеспечивает хозяйственную 

эффективность в агроценозе. Для разведения эктопаразита, в зависимости от целевого назначения, 

используются природные хозяева: мельничная огневка и большая восковая моль. Для формирования 
маточной культуры используют особей природных популяций, лабораторных культур или 

насекомых, изъятых из искусственно созданных маточников-резерваторов. Для наработки 

товарного бракона используют маточную культуру. 
 

Ключевые слова: биотехнологическая система бракон, маточник-резерватор, маточная 

культур. 

 

В ряду відомих біологічних засобів захисту рослин від шкідників особлива 

роль належить ентомофагам, одним з перспективних видів яких є бракон 

(Habrobracon hebetor Say, 1836). 

Бракон – гусеничний паразит багатьох видів небезпечних лускокрилих 

шкідників, наприклад: совок (мальвової, капустяної, бавовняної), стеблового 

метелика та інших. Перед відкладанням яєць, самки бракона проколюють 

яйцекладом покрив гусениці, вводячи в тіло токсин, який приводить до 

паралічу. 

Виробництво ентомологічного препарату являє собою складну 

біотехнологічну систему (рис.): напрацювання маточного матеріалу і цільового 

– масового розведення, який і забезпечує господарську ефективність у 

агроценозі. Процеси як маточного так і масового розведення бракона 

поділяються на декілька етапів: розведення комах-живителів (господаря), 

розведення ектопаразита та зберігання біоматеріалу. 

Для розведення ектопаразита, в залежності від цільового призначення, 

використовуються природні господарі: млинова вогнівка (Ephestia kuehniella, 

Zeller 1879) і велика воскова міль (Galleria mellonella, Linnaeus 1758). 

Для формування маточної культури використовують особин природних 

популяцій, лабораторних культур чи комах, які вилучено зі штучно створених 

маточників-резерваторів. Маточник-резерватор для бракона – це конвеєр 

рослинних культур, на яких впродовж сезону спостерігається розвиток 

фітофагів і ентомофагів. У резерваторі передбачено саморегулювання 

трофічного зв'язку системи паразит-господар [1]. 

Склад рослин маточника-резерватора повинен бути таким, щоб шкідники, 

господарі бракона, мали постійну поживну біомасу рослин у фазі, що вразлива 

для фітофагів. Також в маточнику необхідні впродовж усього вегетаційного 

сезону рослини, які квітнуть, для забезпечення комахи в стадії імаго 

вуглеводним харчуванням. 
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Заселення маточників-резерваторів шкідниками, які є господарями 

ентомофага, проводять штучно після того, як рослини досягли найбільш 

вразливою для шкідників фази розвитку. Внесення бракона резерваторів 

здійснюється штучно в стадії імаго або в стадії лялечки, останнім краще, тому 

що він вилітає в навколишнє середовище з лялечки і краще адаптується до умов 

навколишнього середовища. У маточнику-резерваторі здійснюється 

саморегулювання трофічного зв'язку системи паразит-господар. 

Формування маточної культури бракона здійснюється на гусеницях 

млинової вогнівки та великої воскової молі [2]. Основні операції в процесі 

створення маточної культури бракона залишаються такими ж, як і при 

лабораторному чи при промисловому розведенні ентомофага. Різниця у 

використанні елементів селекції, яка потребує більше ручної праці, що зменшує 

рівень механізації та технічного забезпечення процесів формування культури. 

При формуванні маточної культури здійснюють елімінацію особин з 

морфологічними відхиленнями, з низькою статевою активністю, ослаблених 

особин та потомства ліній з низьким рівнем синхронності розвитку. Також 

проводять відбір за пошуковою активністю і за тривалістю життя імаго. При 

виробництві бракона в якості стартової використовують створену маточну 

культуру. 

Розроблено комплект обладнання та технологія для промислового 

виробництва ентомологічного препарату бракон [3–5]. Препаративна форма – 

солом’яні брикети з лялечками паразиту, що знаходяться у паперових пакетах. 

Гусениць млинової вогнівки вирощують на меленій кукурудзі або ячмені.  

Комплект обладнання складається з таких одиниць: кормоподрібнювач, 

кювети для млинової вогнівки, стелажі для кювет, пристрій для збирання 

метеликів млинової вогнівки, садки для утримання метеликів млинової 

вогнівки, піддони для яєць метеликів, центрифуга, стелажі для брикетування, 

марміт, бокс для збирання імаго бракона, садки для бракона, чохли для 

брикетів. 

Комплект обладнання розміщують в приміщеннях, де підтримуються 

оптимальні кліматичні умови для вирощування комах у всіх стадіях розвитку. 

Розроблене обладнання забезпечує отримання 19 тис. штук ентомофага на добу.  

Застосування біотехнологічної системи виробництва ентомологічного 

препарату бракон дозволить підвищити рентабельність органічного 

агровиробництва і дасть поштовх до його розвитку, збільшить випуск 

органічної продукції для внутрішнього ринку і на експорт.  
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Рисунок – Біотехнологічна система виробництва ентомологічного препарату бракон 
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Експериментально досліджено процес збирання та пакування хижого клопа 

оріуса. Досліджувалося пакування у ПЕТ пакети, паперові пакети, а також у 

пляшки ПЕТ. Також випробувалися різні субстрати для наповнювання 

споживчої тари: оболонки нуту, різані паперові серветки, солома. При 

дослідженнях до наповнювачів додавалися яйця зернової молі для живлення 

комах у процесі транспортування. Також досліджувався варіант з соломою без 

додавання яєць. Повторність досліджень трикратна. При збиранні у пляшку 

ПЕТ на неї навертається змінна кришка з двома трубками, через одну 

здійснюється розрядження повітря у пляшки, через другу комахи попадають у 

середину ємності. Ця тара разом з кришкою представляє собою ексгаустер. 

Після наповнення тари кришку змінюють. Для наповнювання інших видів тари, 

збирання комах здійснювали ексгаустером, з якого потім переміщували їх в 

середину пакетів. 

За результатами досліджень визначено, що вид дослідженої тари не має 

впливу на виживаність комах. Найкращим слід вважати пакування у пляшки 

ПЕТ. Збирання оріуса у малогабаритну споживчу тару здійснюється шляхом 

створення в середині розрядження повітря. При використанні ПЕТ пляшок 

немає необхідності у переміщенні комах із ексгаустера у споживчу тару 

(пакети). Тим самим практично виключаються технологічні втрати 

ентомопродукції. Знаходження клопів у споживчій тарі довше ніж 1,5-2 доби 

при кімнатній температурі не є припустимим – при зберіганні більш 

зазначеного часу мають місце значні втрати продукції. Найкраща виживаність 

клопів спостерігалася при використанні у якості наповнювача різаного паперу з 

додаванням яєць зернової молі. 
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Експериментально досліджено та запропоновано метод розведення хижого 

клопа оріуса. Розведення здійснюється при температурі повітря (25±1) °С та 

відносній вологості повітря (65±5) %, освітлення 16 годин. Експеримент 

повторювався три рази. Розведення оріуса відбувалося з використанням 2-х 

садків: садку для отримання яєць та садку для вирощування клопів. У садку для 

отримання яєць було розміщено 16 пробірок Флоринського. В кожній пробірці 

розміщувалася 1 стеблина квасолі з корінням без листів з додаванням води. 

Також у садку для отримання яєць розміщувалися яйця зернової молі та 1500 

дорослих особин оріуса одного часу обертання з личинок в імаго. Садок для 

отримання яєць оріуса являє собою прямокутну ємність з прозорого харчового 

пластику. Об'єм садку – 9500 см3. У протилежних довгих сторонах садка 

розташовано по 8 отворів, в які вставлено резинові втулки. У втулки 

розташовано пробірки Флоринського під кутом до дна садка 20˚. Кожну добу з 

mailto:quantum.biology@outlook.com
mailto:quantum.biology@outlook.com
mailto:quantum.biology@outlook.com


 

 147 

пробірок вилучали рослини, після чого стеблини квасолі було розміщено в 

плошку з гідропонною грядкою з вологим піском. Таким чином, після 

вилучення з садку для отримання яєць стеблини квасолі знаходяться у 

середовищі (насичений вологою пісок), що забезпечує їх зволоження у період 

відродження личинок з яєць. Гідропонну грядку з піском та стеблинами квасолі 

було розміщено у садку для вирощування оріуса. Додатково у садок 

розміщували паперові серветки. На серветках було розміщено яйця зернової 

молі – корм для личинок оріуса. Крім того, для підтримання необхідного рівня 

відносної вологості повітря, а також для забезпечення комах рідиною для пиття 

у садку для вирощування розміщували ватні тампони, які просочено водою. 

Кількість отриманих імаго в садку для вирощування клопів збільшувалась 

за 8 діб з 555 особин на першу добу до 919 особин. Найбільше відтворення 

клопів спостерігалось впродовж 14 діб. Тому після вказаного терміну доцільно 

поповнювати кількість материнських особин в садку для отримання яєць. 

Визначення кількості особин, що потрібно додатково внести у садок для 

отримання яєць, потребує подальших досліджень. Продуктивність двох садків 

для вирощування оріуса становить 10681 особини за цикл розведення, який 

становить 31 добу без урахування терміну вирощування рослин. 
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Аннотация. Решение фитосанитарных проблем, отражающихся в снижении 

продуктивности сельскохозяйственных культур и ухудшении экологических проблем, возможно 

путем создания биологических препаратов, обеспечивающих  сохранение урожайности растений и 
высокую степень экологической безопасности. Для обеспечения эффективными средствами 

предлагается применение активных штаммов полезных микроорганизмов (энтомопатогенных 

вирусов, бактериофагов, антагонистических бактерий и грибов, специфических актиномицет и 
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биологической активности  отселектированных изолятов и применение синергетических 

взаимоотношений между ними и другими факторами. 
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сільськогосподарських культур і погіршенні екологічних проблем, можливо шляхом створення 

біологічних препаратів, що забезпечують збереження врожайності рослин і високу ступінь 

екологічної безпеки. Для забезпечення ефективними засобами пропонується  застосування активних 
штамів корисних мікроорганізмів (ентомопатогенних вірусів, бактеріофагів, антагоністичних 

бактерій і грибів, специфічних актиноміцет і микроспоридій), а також розробка технологічних 

прийомів, що сприяють збереженню біологічної активності відселектованих ізолятів і застосування 

синергетичних взаємовідносин між ними та іншими факторами. 
 

Ключові слова: біологічні показники, біологічні препарати, біотехнологія, синергізм, екологічне 

землеробство, екологія. 

 

Введение. Экспоненциальный рост населения Земли и обозначившиеся 

тенденции его роста до 9,2 млрд. к 2050 г. предполагает увеличения 

производства продуктов питания на 70 %, что на фоне возрастания темпов 

проявления экологических кризисов, требует увеличения объемов 

сельскохозяйственной продукции и расширения площадей, занятых 

экологическим земледелием [1].  

Данное обстоятельство требует разработку и широкое внедрение средств 

биологической защиты, в основе их лежит определение и применение 

механизмов взаимодействия биологических агентов с вредными организмами, 

ведущая роль среди которых принадлежит полезным микроорганизмам и 

микробиологическим препаратам, созданных на их основе [2, 3]. 

Разработка микробиологических средств защиты растений с 

использованием полезных микроорганизмов (энтомопатогенных вирусов, 

бактериофагов, антагонистических бактерий и грибов, специфических 

актиномицет и микроспоридий, энтомопатогенных нематод), а также 

зарегистрированных биопрепаратов доказали возможность не только 

управления численностью вредных организмов, но и восстановления 

естественной саморегуляции биоценозов путем сохранения биологического 

разнообразия агроэкосистем [3].  

Учитывая значительные экономические и экологические потери, 

вызванные вредными организмами (около 30-50 % объема 

сельскохозяйственных культур или полное компрометирование качества и 

количества урожая), научное сообщество последовательно исследует эти 

серьезные проблемы, регистрируя значительные успехи в разработке и 

применении механизмов естественного контроля плотности популяций 

возбудителей болезней и вредителей. В настоящее время доля биопрепаратов 

на мировом рынке пестицидов составляет чуть более 2 %, но их применение в 

последние годы увеличивается на 20 % ежегодно [9]. 

Учитывая то обстоятельство, что потребности в альтернативных средствах 

борьбы с применением биологических средств намного превосходят 

предложения и требуют разработки и широкого применения биологических 

препаратов в технологиях интегрированной защиты растений для систем 

традиционного и экологического земледелия, целесообразно учитывать роль 

факторов, детерминирующих повышение биологической, экономической и 

экологической эффективности. Это нацеливает на определение и применение 

синергетических взаимоотношений между природными факторами и 

микробиологическими, экологически безвредными, средствами для 
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регулирования плотности популяций вредных организмов в традиционном и 

экологическом земледелии, ориентированных на обеспечение количества и 

качества сельскохозяйственных культур и поддержание динамического 

экологического баланса. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

использованы штаммы полезных микроорганизмов: энтомопатогенных 

вирусов, грибов, актиномицетов, микроспоридий и бактерий антагонистов  и 

образцы биологических препаратов. Изучение антагонистической активности 

грибных и бактериальных штаммов проводили на разных питательных средах, 

определяя характер взаимоотношений антагониста и патогена [3]. 

Определение биологической активности в лабораторных условиях, в 

вегетационных сосудах, на мелкоделяночных и производственных опытах 

осуществлено в соответствии с требованиями регистрационных органов [5, 8] и 

методических разработок [2]. Тестирование в лабораторных и 

производственных условиях проведено в 4-х повторностях с соблюдением 

требований, выдвинутых перед работами такого рода.  

Полевое тестирование и испытание в лабораторных условиях 

микроорганизмов и средств, разработанных на их основе, проведено в 

рендомизированных повторностях по Доспехову Б.А. [11], с математической 

обработкой результатов [12]. 

Определение биологической, экономической и экологической активности, 

а также установление безопасности для модельных организмов проведено в 

соответствии с протоколами, утвержденными ЕС и признанными научными 

центрами [4, 5, 8]. 

Результаты исследований. Межвидовые отношения организмов 

разнообразны и неоднозначны – как по способам, так и по результатам их 

взаимодействия. Синергизм, как понятие, обозначает сотрудничество, когда 

общий результат превосходит сумму отдельных эффектов, входящих в этот 

результат, проявляя эффект повышения результативности за счет 

использования взаимосвязи и взаимных усилений различных факторов. 

В научных исследованиях возникают логические тенденции использования 

комбинированного воздействия двух или более факторов, характеризующиеся 

тем, что их совместное влияние на результат значительно превышает эффект от 

простого суммирования изолированного влияния каждого, доказывая что 

единое целое больше, чем простая сумма составляющих. Наличие широкого 

многообразия понятий и форм синергизма, когда проявляется этот эффект и 

необходимость решения фитосанитарных задач доказывают актуальность 

использования синергетических взаимоотношений и открывают  широкие 

возможности исследований в данном вопросе [9]. 

Использование синергетических эффектов обеспечивает множество 

преимуществ за счет оптимизации биологического взаимодействия между 

элементами систем защиты растений, что способствует повышению 

патогенности микробиологических агентов и улучшению экологических 

функций и проявляется повышением биологической эффективности 

препаратов. 

Стратегия отбора штаммов полезных микроорганизмов и разработка 
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перспективных биологических препаратов – как основная цель управления 

плотностью популяций санитарных агентов и  повышения урожайности и 

улучшения качества продукции, определяется результатами фундаментальных 

исследований [6, 7]. 

Предыдущие результаты, состоящие в разработке концептуальных 

подходов к созданию путей решения фитосанитарных проблем и создания 

значительного спектра экологически безопасных средств защиты растений, 

позволили разработать разнообразные приемы и приблизиться к вопросам 

управлении динамикой численности вредных организмов путем использования 

иммунитета сельскохозяйственных культур, применения широкой гаммы 

биологических методов, среди которых особое место занимает создание 

селективных и полифункциональных биологических препаратов.  

Методология создания этих полифункциональных биопрепаратов основана 

на использовании технологических с высокой комплексной биологической 

активностью по ряду признаков, которые должны обладать высокой 

экологической пластичностью и повышенной биологической активностью и 

оказывать высокую эффективность против серии вредных организмов 

(патогенных агентов болезней и вредных членистоногих). 

Используя синергетические механизмы взаимоотношения между 

микробиологическими средствами, составлены схемы разработки 

технологических приемов производства биомассы для получения экологически 

безопасных средств для контроля популяций вредных организмов: 

бактериофагов для контроля фитопатогенных бактерий, энтомопатогенных 

бактерий для борьбы с вредными чешуекрылыми и акарипатогенов для 

подавления численности клещей на овощных культур, актинобактериальных 

метаболитов для борьбы с вредными насекомыми с высокой степенью 

резистентности, бакуловирусных препаратов для регулирования численности 

популяций вредных ноктуид, бактериальных, микотических и 

азотфиксирующих средств для борьбы с фитопатогенами растений. 
Исследования проводились в рамках Государственного проекта 20.80009.7007.16  

"Синергизм между природными факторами и микробиологическими, экологическими 

средствами регулирования плотности популяции вредных организмов для защиты растений 

в традиционном и экологическом земледелии", финансируемого Национальным агентством 

исследований и инноваций. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ ОТ СОСУЩИХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ 

 
Аннотация. Среди приемов биологической защиты растений от вредителей ведущее место 

занимает интродукция и акклиматизация полезных насекомых. На винограднике против паутинного 

клеща активно применяется хищный клещ Метасейулюс западный (Metaseiulus occidentalis N.). 

Против мучнистых червецов используется жук Криптолемус (Cryptolaemus montrouzieri M.), против 
трипсов – Амблисейус кукумерис (Amblyseius cucumeris H.), а против щитовок – жук Линдорус 

(Lindorus lophanthae B.). Таким образом, успешная акклиматизация интродуцированных 

энтомофагов является активным регулятором численности не только аборигенных, но и 
адвентивных сосущих вредителей. 

 

Ключевые слова: акарифаг, клещ, червец, интродукция, трипсы, акклиматизация, щитовки, 

агроценоз. 
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БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ ВІД СИСНИХ  

ШКІДНИКІВ В УМОВАХ ЮГА УКРАЇНИ 
 

Анотація. Серед прийомів біологічного захисту виноградної лози від сисних шкідників 

провідне місце займає інтродукція і акліматизація корисних комах. На винограднику проти 
павутинного кліща активно застосовується хижий кліщ Метасейулюс західний (Metaseiulus 

occidentalis N.). Проти борошняних червчіків використовується жук Кріптолемус (Cryptolaemus 

montrouzieri M.), проти трипсів – Амблісейус кукумеріс (Amblyseius cucumeris H.), а проти щитівок –
жук Ліндорус (Lindorus lophanthae B.). Таким чином, успішна акліматизація інтродукованих 

ентомофагів є активним регулятором чисельності не тільки аборигенів, а й адвентивних сисних 
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шкідників. 
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BIOLOGICAL PROTECTION OF GRAPE VINES FROM SUCKING  

PESTS IN THE SOUTH OF UKRAINE 
 

Annotation. Among the methods of biological protection of plants from pests, the leading place is 
occupied by the introduction and acclimatization of beneficial insects. In the vineyard, the predatory mite 

Metaseiulus (Metaseiulus occidentalis N.) is actively used against the spider mite. Cryptolaemus 

montrouzieri M. is used against mealybugs, Amblyseius cucumeris H. is used against thrips, and Lindorus 

lophanthae B. is used against scale insects. Thus, the successful acclimatization of introduced entomophages 
is an active regulator of the number of not only aboriginal, but also adventive sucking pests. 

 

Key words: acariphagus, tick, scale insect, introduction, thrips, acclimatization, scale insects, 
agrocenosis. 

 

В последние годы в Одесской области наблюдается засушливая погода, 

когда среднесуточная температура воздуха в летний период достигает 32-35 °С, 

что значительно превышает среднюю многолетних, а осадки выпадают редко и, 

главным образом, в виде сильных ливней. Запас влаги в почве на 

виноградниках на 40 % ниже нормы. Все это приводит к изменению среды 

обитания вредителей виноградной лозы, структуры их популяции, уровня 

вредоносности и зон акклиматизации. 

Повышение среднесуточной температуры воздуха благоприятствует 

быстрому набору суммы эффективных температур, необходимой для 

завершения онтогенеза конкретного вредителя, увеличению количества его 

генераций и повышению плодовитости. Это, в свою очередь, приводит к росту 

численности фитофагов, которые экологически приурочены к сухим и жарким 

условиям. 

Сформированный, в зависимости от климатических условий, комплекс 

вредителей виноградной лозы пополняется новыми видами, которые ранее 

обитали и питались на других культурах. Популяции их были 

немногочисленны и не имели большой значимости. 

В настоящее время наблюдается постепенное нарастание численности и 

расширение ареала таких сосущих вредителей, как трипсы, клещи, цикадки, 

червецы, щитовки и филлоксера, которые обладают высоким адаптационным 

потенциалом, т.е. поливольтинностью, большой плодовитостью и 

экологической пластичностью. 

В агробиоценозах, под воздействием химических средств защиты 

растений, у вредителей происходит формирование ряда экологических 

адаптаций. Например, образование резистентных популяций посредством 
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перестройки их генетической структуры, что служит основанием для 

разработки эффективных мер контроля плотности популяции. 

Одним из известных факторов, регулирующих численность вредителей, 

являются естественные враги – паразиты и хищники. Энтомофаги изменяют 

численное соотношение полезных и вредных видов в пользу первых, выполняя 

роль сезонных биорегуляторов численности вредителей. В этом случае 

биозащита становится управляемой и активной, способной обеспечивать 

сохранность урожая с меньшими затратами и без отрицательных последствий 

для окружающей среды. 

Среди приемов биологической защиты растений от вредителей ведущее 

место занимает интродукция и акклиматизация полезных насекомых. Наиболее 

эффективен этот метод против адвентивных вредителей, опасность которых 

состоит в том, что они в пределах нового ареала, как правило, оказываются вне 

досягаемости для своих исконных врагов – паразитов и хищников. При этом, 

они усиленно размножаются и увеличивают свою численность. 

Снизить плотность популяции вредных видов можно только путем 

использования интродуцированных полезных насекомых. Если энтомофаги, по 

какой-то причине, не могут обосноваться в агроценозах, то применяют метод 

сезонной колонизации, которая заключается в предварительном массовом 

разведении и выпуске энтомофагов в агроценозы. 

Так, интродуцированных энтомофагов успешно используют для защиты 

растений в условиях закрытого грунта. Это хищный клещ Фитосейулюс 

персимилис (Phytoseiulus persimilis Ath.-H.) против паутинного клеща и 

Энкарзия формоза (Encarsia formosa Gah.) против белокрылки [1, 2]. 

На винограднике против паутинного клеща активно применяется хищный 

клещ Метасейулюс западный (Metaseiulus occidentalis N.) [3, 4]. Против 

мучнистих червецов используется жук Криптолемус (Cryptolaemus montrouzieri 

M.), против трипсов – Амблисейус кукумерис (Amblyseius cucumeris H.), а 

против щитовок – жук Линдорус (Lindorus lophanthae B.) [5, 6]. 

Таким образом, успешная акклиматизация интродуцированных 

энтомофагов является активным регулятором численности не только 

аборигенных, но и адвентивных сосущих вредителей. 
 

Библиография 

1. Бегляров Г.А. Методические указания по массовому разведению и применению 

хищного клеща фитосейулюса для борьбы с паутинным клещом в защищенном грунте на 

огурцах. М.: Колос, 1976. С.1-25. 

2. Бегляров Г.А., Лебедев В.В., Злобина В.И. Методические указания по массовому 

разведению и испытанию эффективности применения паразита энкарзии в борьбе с 

тепличной белокрылкой М.: Колос, 1982. 25 с. 

3. Петрушов А.З. Результаты интродукции в СССР резистентной к пестицидам 

популяции хищного клеща метасейулюса западного. Зоологический журнал. 1987.  № 66. 

С.674-680. 

4. Большакова В.Н., Литвинов П.И. Акарифаг метасейулюс западный против 

паутинного клеща. Садоводство и виноградарство. 1992. № 3-4. С.14-15. 

5. Павлюшин В.А., Воронин К.Е., Красавина Л.П. и др. Использование энтомофагов в 

биологической защите растений в теплицах России . Труды РЭО. 2001. Т.72. С.16-31. 



 

 156 

6. Тряпицын В.А., Шапиро В.А., Щепетильникова В.А. Паразиты и хищники 

вредителей сельскохозяйственных культур. Л, 1982. 256 с. 

 

 

УДК 634.11:632.93 

 

Т.Ф. Третьякова, В.А. Тодираш, А.В. Гушан 

Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы 

20/2 ул. Лесная, г. Кишинев, МД-2001, Республика Молдова 
e-mail: tatiana.tretiacova@mail.ru 

 

КАРБЕКОЛ – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ  

С ГРИБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЯБЛОНИ 
 

Аннотация. Приведены данные исследования по применению продукта Карбекол, 

разработанного на основе бикарбоната калия, в борьбе против парши и мучнистой росы на яблоне. 

Продукт Карбекол в дозе 6,0 кг/га показал сдерживающее влиние на  распространение и развитие 

как мучнистой росы, так и парши на яблоне в саду. Фитотоксического действия после  применения 
продукта Карбекол в дозе 6,0 кг/га обнаружено не было. 

 

Ключевые слова: парша, мучнистая роса, Карбекол, эффективность. 
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CARBECOL - AN ENVIRONMENTAL MEANS OF COMBATING  

WITH MUSHROOMS DISEASES OF APPLE 
 

Annotation. The data of research on the use of the product Carbekol, developed on the basis of 
potassium bicarbonate, in the fight against scab and powdery mildew on an apple tree are presented. The 

product Carbekol at a dose of 6,0 kg / ha showed a restraining effect on the spread and development of both 

powdery mildew and scab on an apple tree in the garden. No phytotoxic effect was found after application of 

the Carbekol product at a dose of 6,0 kg / ha. 
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КАРБЕКОЛ – ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ БОРОТЬБИ З ГРИБНИМИ  

ХВОРОБАМИ ЯБЛУНІ 
 

Анотація. Наведено дані дослідження по застосуванню продукту Карбекол, розробленого на 

основі бікарбонату калію, в боротьбі проти парші та борошнистої роси на яблуні. Продукт 
Карбекол у дозі 6,0 кг/га показав стримуючий вплив на поширення і розвиток як борошнистої роси, 

так  і  парші  на  яблуні  в  саду.  Фітотоксичної  дії  після  застосування  продукту  Карбекол  у  дозі  
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6,0 кг га виявлено не було. 

 

Ключові слова: парша, борошниста роса, Карбекол, ефективність. 
 

Основными грибковыми болезнями яблони в саду являются парша 

 (Venturia inaequalis) и  мучнистая роса (Podosphaera leucotricha Salm).  

Возбудители этих заболеваний  поражают как листья, побеги, так и плоды. 

Интенсивное поражение листьев паршой приводит к их преждевременному 

опаданию, уменьшению закладки плодовых почек, снижению зимостойкости 

растений; плоды наиболее восприимчивы к заражению паршой в молодом 

возрасте. Поражение мучнистой росой соцветий приводит к недобору урожая, а 

поражение побегов и листьев, особенно в молодом возрасте, приводит к 

нарушению развития деревьев, они снижают темпы роста и становятся 

ослабленными. Оба заболевания развиваются в течение всего вегетационного 

периода.  

Борьба с грибковыми патогенами болезней остается одной из главных 

проблем в яблоневом саду, основными методами борьбы с ними остаются 

агротехнический и химический. Известно, что от степени подавления 

первичной инфекции грибковых заболеваний в критические стадии развития 

яблони зависит эффективность последующих защитных мероприятий [1, 3, 6, 

10]. При органическом земледелии, с целью получения экологически чистой 

продукции количество разрешенных препаратов для борьбы с болезнями 

ограничено [9]. При этом могут использоваться биофунгициды на основе масла 

NEEM, бикарбоната калия, серы, парафинового масла [4, 7]. Бикарбонатные 

соли считаются хорошими средствами против грибковых заболеваний, 

поскольку обладают фунгицидными свойствами с очень низким профилем 

токсичности для окружающей среды [9].  Бикарбонаты неоднократно 

демонстрировали хорошую фунгицидную эффективность как против парши 

яблони при правильно рассчитаных сроках и в зависимости от периода 

заражения, так и против мучнистой росы [4, 8, 10]. В лаборатории Прогнозов и 

фитосанитарного анализа ИГФЗР РМ разработан продукт Карбекол на основе 

бикарбоната калия. Продукт Карбекол продемонстрировал высокую 

биологическую эффективность при применении в условиях защищенного 

грунта против мучнистой росы на огурцах [2]. 

Цель исследований. Оценка биологической эффективности  продукта 

Карбекол на основе бикарбоната калия против парши и мучнистой росы на 

яблоне.  

Материал и методы. Исследования по оценке биологической 

эффективности продукта Карбекол проводили в яблоневом саду ИГФЗР. На 

сорте Гала был заложен опыт, который состоял из 4-х вариантов: Эталон  

(Кумулюс, ДФ) – 3,0 л/га, Карбекол – 4,0 л/га, Карбекол – 6,0 л/га и Контроль 

(без обработки). Каждый вариант состоял из 3-х повторностей, по 5 деревьев в 

повторности. Учеты распространенности заболеваний и степени поражения 

проводили в период от начала проявления первых признаков, согласно 

утвержденной методики их оценки и учета [5]. Препараты наносили путем 

опрыскивания в течение вегетационного периода. Всего в ходе эксперимента 
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было проведено пять обработок: 25.05.21, 4.06.21, 14.06.21, 25.06.21 и  

16.07.2021. 

Результаты и обсуждение. В борьбе с грибковыми заболеваниями на 

яблоне сорта Гала были изучены две дозы продукта Карбекол. Погодные 

условия 2021 года – теплая влажная погода осенью предшествующего года,  

низкие зимние температуры, подмерзание многолетней древесины; возвратные 

холода апреля-мая; затяжная весна с обилием осадков и дождливое лето – 

оказались благоприятными для развития и проявления парши [1]. Так, осадки в 

период с апреля по июль месяц  составили 229,2 мм (норма 153 мм), количество 

дней с осадками за этот период составило 35. Число дней, с апреля по 2-ую 

декаду июля, с влажностью воздуха 70 % и более достигло 45 дней (в 2,5 раза 

больше нормы); среднесуточная температура воздуха апреля была на уровне 

8,1 °С, мая – ... 14,9 °С,  июня –  16…22 °С. Сложившиеся в 2021 году погодные 

условия способствовали возникновению эпифитотии парши на яблоне. В 

весенний период, до цветения деревья обрабатывали только химическими 

препаратами. Критическим при проведении защиты от парши и мучнистой 

росы является период  проявления первичной инфекции, когда необходимо 

предотвратить образование у обоих заболеваний источников вторичного 

заражения [1, 3, 7]. Максимальный разлет спор парши пришелся на конец 

цветения яблони. Погодные условия во второй декаде мая способствовали 

появлению грибковых болезней (за 8 дней с 14-го по 21.05.21 г. выпало 81,8 мм 

осадков) в яблоневом саду. Первые симптомы заболевания паршой были 

обнаружены на листьях 17 мая, а начиная с 3-ей декады мая – и на плодах, сорт 

Гала высоко чувствителен к парше. Количество плодов на опытном участке, 

вследствии неблагоприятных погодных условий предыдущего года, было 

низким. Повышенная влажность воздуха (70 % и более) в сочетании с 

умеренно-теплой погодой (16 °С) в третьей декаде мая благоприятствовали 

развитию и распространению парши на яблоне. При учете 24.05.21 г., в фазе 

плодов "лещина", паршой были поражены 35-40 % листьев и плодов. Первая 

обработка продуктом Карбекол против грибковых заболеваний на яблоне была 

проведена 24.05.21. В дальнейшем наблюдалось увеличение  скорости 

распространения и  развития парши.  При учете на 4.06.21 продуктом Карбекол, 

распространенность парши на контроле охватила уже до 85 % листьев и 70 % 

плодов, при этом интенсивность развития болезни на листьях составила 

26,98 %. Биологическая эффективность через 10 дней после 1-ой обработки 

против парши на варианте Карбекол в дозе 4,0 кг/га составила 49,9 %, на 

вариантах Карбекол, 6,0 кг/га и Эталон (Кумулус, ДФ) – 54,7 % и 52,64 % 

соответственно. В этот период происходил наиболее интенсивный разлет 

аскоспор и конидий парши,  развитие шло по типу эпифитотии. Кривая 

развития парши, как известно, соответствует кривой роста побегов; каждый 

новый лист в начале июня был поражен паршой яблони. Вторая обработка 

продуктом Карбекол была проведена 4.06.21. При учете 10.06.21 на варианте 

контроль распространение парши достигло 92,4 % на листьях и 100 % на 

плодах, интенсивность развития болезни составила 30,3 %; было отмечено 

массовое опадение пораженной листвы. Распространение заболевания на 

других вариантах опыта варьировало от 62,67 % – на варианте Карбекол в дозе 
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6,0 кг/га, до 66,0 % – на варианте Карбекол в дозе 4,0 кг/га; интенсивность 

заболевания на этих вариантах составила 14,85-16,19 %, на эталоне – 15,68 %. 

Биологическая эффективность препарата несколько снизилась и на варианте 

Карбекол в дозе 4,0 кг/га составила 46,58 %, на вариантах Карбекол, 6,0 кг/га и 

эталон – 48,24 % и 50,98 % соответственно. При учетах 25.06.21 и 19.07.21 на 

обоих вариантах препарата Карбекол листья были крупнее по размеру, 

интенсивно зеленого цвета, более здоровые. На варианте Карбекол в дозе 

6,0 кг/га на новых, отрастающих листьях, пятен парши обнаружено не было. 

Таким образом, продукт Карбекол (д.в. бикарбонат калия) лучшие по 

эффективности результаты показал в дозе 6,0 кг/га при его применении в фазе 

плодов размером в лесной орех "лещина", что соответствует данным из 

литературных источников [1, 8]. Фитотоксического действия после 

применения продукта Карбекол обнаружено не было. Полученные результаты 

соответствуют данным, полученным другими авторами, которые указывают, 

что применение бикарбоната калия в борьбе с грибковыми заболеваниями 

способствует и снижению вредоносности парши на яблоне [4, 10]. 

Развитие мучнистой росы в 2021 г. было депрессивным. Первые признаки 

мучнистой росы были обнаружены 22.05.21, при этом поражены были лишь 

единичные розетки, сорт будучи высоко устойчив к мучнистой росе. На момент 

первой обработки от 25.05.21 распространение болезни составляло 2-3 % при 

интенсивности 0,26 %.  К концу первой декады июня, при учете от 10.06.21 

распространение болезни на контроле возросло и  достигло 6,67 %. при 

интенсивности 1,15 %. На вариантах  с продуктом Карбекол распространение 

мучнистой росы было на уровне 0,33-1,0 %, при интенсивности 0,04-0,11 %. 

Это были лишь отдельные розетки с небольшим количеством пораженных 

верхушечных листьев. При этом на листьях, обработанных продуктом 

Карбекол, было отмечено полегание мицелия гриба и потемнение окраски 

пятен, болезнь была полностью блокирована. Биологическая эффективность в 

борьбе с мучнистой росой яблони после двух обработок на варианте продукта 

Карбекол в дозе 4,0 кг/га составила 90,32 %, на вариантах эталон и Карбекол, 

6,0 кг/га эффективность варьировала от 93,55 % до 96,77 % соответственно. На 

варианте Карбекол, 6,0 кг/га мучнистая роса была полностью блокирована. 

Влияние действия продукта Карбекол в борьбе с мучнистой росой 

определяли путем измерения годового прироста побегов на деревьях. Учет от 

21.07.21 показал, что размер годичного прироста по вариантам опыта сильно 

различается. На варианте  Карбекол в дозе 4,0 кг/га и эталоне прирост был 

слабым (25-30 см), но выше чем на контроле (10-12 см), отличался мелкими, 

светло-зелеными, недоразвитыми листьями. Скорость прироста на варианте  

Карбекол в дозе 6,0 кг/га опережала другие варианты, величина годового 

прироста достигала 35-40 см; листья на молодых отрастающих ветках были 

крупные, хорошо развитые, не деформированы, интенсивно зеленого цвета.  

Выводы. Приведены результаты применения  нового фунгицида 

Карбекол, разработанного на основе бикарбоната калия, против грибковых 

заболеваний на яблоне. Для оценки его фунгицидной активности применяли 

две дозы:  Карбекол, 4,0 кг/га и Карбекол, 6,0 кг/га. Биологическая 

эффективность продукта Карбекол в борьбе против мучнистой росы составила 
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90,3-96,7 %. Против  парши продукт Карбекол проявил среднюю фунгицидную 

активность. Биологическая эффективность продукта Карбекол в дозе 6,0 кг/га  

несущественно отличалась от коммерческого фунгицида Кумулус, ДФ и 

составила 54,7-52,6 % соответственно. Продукт Карбекол в дозе 6,0 кг/га 

показал сдерживающее влиние на распространение и развитие мучнистой 

росы и парши яблони в саду. Фитотоксического действия после применения 

продукта Карбекол обнаружено не было. Выявлено, что кроме защитного 

действия, продукт Карбекол положительно влияет на состояние растения 

(размер годового прироста, облиственность отрастающих побегов и площадь 

листовой поверхности). 

Есть необходимость продолжить исследования с тем, чтобы достичь 

стабильного и адекватного результата в подавлении грибковых заболеваний  на 

яблоне, вне зависимости от восприимчивости сорта и погодных условий. 
Исследования проведены в рамках проекта Государственной Программы 

20.80009.5107.19: “Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor 

dăunătoare și analiză a riscului fitosanitar în protecția integrată a plantelor”, финансируемой 

Национальным Агентством по Исследованиям и Развитию.  
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ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО ШТАМУ  

TRICHODERMA VIRIDE 017 ЗА ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКА 
 

Анотація. Обробка насіння огірків грибом T. viride 017 забезпечила підвищення урожайності 

на 35 % (13,5 т/га) у порівнянні з варіантом з штучним інфекційним фоном. Передпосівна обробка 

насіння огірків грибом T. viride 017 сприяла зменшенню собівартості одиниці продукції на 777 грн/т 

(26,5 %), зростанню умовного прибутку на 36654 грн/га та збільшенню розрахункового рівня 
рентабельності виробництва огірків на 104,4 в.п. Коефіцієнт енергетичної ефективності за 

енерговмістом основної продукції за передпосівної обробки насіння огірків грибом T. viride 017 

складає 1,42 (44,0 %). Сільськогосподарському виробництву пропонується використовувати 
передпосівну обробку насіння огірка посівного грибом T. viride 017, що є економічно та енергетично 

доцільним заходом у технології вирощування культури.  

 

Ключові слова: огірок посівний, ґрунтові гриби, Trichoderma viride, урожайність, економічна 
ефективність, енергетична ефективність, прибуток. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО ШТАММА  

TRICHODERMA VIRIDE 017 В ПРОИЗВОДСТВЕ ОГУРЦА 
 

Аннотация. Обработка семян огурцов грибом T. viride 017 обеспечила повышение 

урожайности на 35 % (13,5 т/га) по сравнению с вариантом с искусственным инфекционным фоном. 

Предпосевная обработка семян огурцов грибом T. viride 017 способствовала уменьшению 

себестоимости единицы продукции на 777 грн /т (26,4 %), росту условной прибыли на 36654 грн/га и 
увеличению расчетного уровня рентабельности производства огурцов на 344,4 %. Коэффициент 

энергетической эффективности по энергосодержанию основной продукции по предпосевной 

обработки семян огурцов грибом T. viride 017 составляет 1,42 (44,0 %). На основе результатов 
многолетних полевых опытов сельскохозяйственному производству предлагается использовать 

предпосевную обработку семян огурца посевного грибом T. viride 017, что является экономически и 

энергетически целесообразным мероприятием в технологии выращивания культуры. 
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IN THE PRODUCTION OF CUCUMBER 
 

Annotation: Treatment of cucumber seeds with the fungus T. viride 017 provided an increase in yield 

by 35 % (13.5 t/ha) compared to the option with an artificial infectious background. Pre-sowing treatment of 

cucumber seeds with the fungus T. viride 017 helped to reduce the unit cost of production by 777 UAH / t 

(26.5 %), increase the relative profit by 36654 UAH / ha and increase the estimated level of profitability of 
cucumber production by 104,4 p.p. The coefficient of energy efficiency in the total energy content of the main 

products of pre-sowing treatment of cucumber seeds with the fungus T. viride 017 is 1.42 (44.0%). Based on 

the results of many years of field experiments in agricultural production, it is proposed to use pre-sowing 
treatment of cucumber seeds sown with the fungus T. viride 017, which is an economically and energetically 

feasible measure in the technology of growing crops. 
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Огірок (Сucumis sativus L.) є однією з найпоширеніших овочевих культур, 

що вирощуються в Україні як у відкритому, так і закритому ґрунті. На 

урожайність цієї культури значною мірою впливають фітопатогенні 

мікроорганізми: гриби, бактерії та віруси. Широкий спектр фітопатогенних 

грибів впливає на продуктивність рослин огірків [1]. В той же час, важливим і 

ефективним є напрямок біологічного землеробства, в основі якого є 

використання біологічних засобів захисту рослин. Триходерми є 

перспективними біологічними агентами для розробки нових засобів захисту [2-

4]. Зокрема, види Trichoderma є найбільш перспективними засобами 

біоконтролю, оскільки понад 60 % зареєстрованих біофунгіцидів, що 

використовуються в сучасному сільському господарстві, належать до  

зазначеного роду [5].  

У лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН було виділено 

новий перспективний штам гриба T. viride 017, який характеризувався широким 

антагоністичним потенціалом, які in vitro [6] так і in vivo [7]. 

В той же час сільськогосподарського товаровиробника, як потенційного 

споживача нового засобу виробництва, передусім цікавить його ефективність. 

На рівні підприємства категорія "ефективність" має різноманітні форми свого 

прояву [8]. Передусім це технологічна ефективність – підвищення урожайності 
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вирощуваних сільськогосподарських культур. Нами було показано, що за цим 

показником обробка насіння грибом T. viride 017 є найбільш ефективним у 

порівнянні з усіма іншими варіантами [9]. Але в умовах товарно-грошових 

відносин і ринкової моделі господарювання виробничника найбільше цікавить 

економічна ефективність нового засобу виробництва.  

Мета досліджень – дати економічну та енергетичну оцінки передпосівної 

обробки насіння грибом T. viride 017 в технології вирощування огірка посівного 

у відкритому ґрунті. 

Польові досліди проводили в 2016‒2018 рр. у відкритому ґрунті згідно 

методики Ткачик [10] та Чумакової [11]. Тип ґрунту: дерново-

середньопідзолистий пилувато-супіщаний. Агрохімічні показники: вміст 

гумусу становив 1,02 %; азоту (за Корнфільдом) – 54,9 мг/кг; рухомих форм 

фосфору (за Кірсановим) – 110-120 мг P2O5, обмінного калію (за Кірсановим) – 

120‒130 мг K2O на 1 кг ґрунту; pHсол. – 5,2, pHводна – 6,0; Ca – 5,8, Mg – 0,61 

мг·екв на 100 г ґрунту. Площа облікової ділянки 7 м2. Мінеральні добрива 

вносили в дозі N110P70K130. Внесення мінеральних добрив проводилось згідно 

розрахунку агрохімічних показників грунту і потреби рослин огірків. Для 

досліду був обраний чутливий до акремоніозу сорт огірків Ніжинський 12. 

Норма висіву насіння становила 6 кг/га (300 тис. насінин на 1 га). Глибина 

загортання 3 см. Ширина міжрядь ‒ 70 см. Технологія вирощування – 

загальноприйнята для зони Полісся. Схема польового досліду:  

1. ШІФ (штучний інфекційний фон) ‒ внесення в грунт збудника 

захворювання огірків A. cucurbitacearum 502 з розрахунку 12,5 г/ 1 м.п. (Т = 

1‒1,5*107 КУО);  

2. ШІФ + обробка насіння грибом-антагоністом T. viride 017 (75 тис. КУО 

на 1 насінину);  

3. ШІФ + обприскування ґрунту хімічним фунгіцидом Превікур (3 мл/1м2) 

– згідно рекомендацій. 

Економічну ефективність розраховували згідно загальноприйнятих 

методологічних та методичних підходів [12-14] за цінової ситуації згідно 

статистичних даних [15-16]. Енергетичну ефективність розраховували згідно 

методики Тараріко та ін. [17]. 

Інтегральним показником ефективності застосування того чи іншого 

засобу захисту рослин є одержаний урожай. Застосування хімічного фунгіциду 

Превікур обумовило підвищення урожайності з 8,8 т/га у варіанті ШІФ до 10,0 

т/га або на 12 %, тоді як обробка насіння огірків грибом T. viride 017 

забезпечила підвищення урожайності на 35 % (13,5 т/га) у порівнянні з 

варіантом ШІФ. 

В цілому ж за результатами проведеного дослідження економічної та 

енергетичної ефективності досліджених варіантів технологій вирощування 

огірків слід підкреслити значний позитивний вплив застосування T. viride 017 

на підвищення ефективності виробництва і в економічному і в енергетичному 

аспектах, як у порівнянні із показниками варіанту штучно інфікованого фону, 

так і у порівнянні із обробкою посівів хімічним фунгіцидом, зокрема, 

Превікуром.  
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Установлено, що передпосівна обробка насіння грибом T. viride 017 

сприяла зменшенню собівартості одиниці продукції на 777 грн/т (26,5 %), 

зростанню умовного прибутку на 36654 грн/га та збільшенню розрахункового 

рівня рентабельності виробництва огірків на 104,4 в.п.  

Коефіцієнт енергетичної ефективності за енерговмістом основної 

продукції за передпосівної обробки насіння огірків грибом T. viride 017 складає 

1,42 (44,0 %). При цьому, енерговміст урожаю огірків зростає на 39650 МДж/га 

(44,9 %) завдяки підвищенню виходу продукції. 
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Сучасне економічне буття суспільства трансформується у принципово 

нову систему взаємовідносин, набуваючи якісно нових рис, що визначаються 

появою інноваційних факторів виробництва, зміною форм і методів проявів 

економічних відносин, пріоритетів економічного розвитку, появою та 

поглибленням нових форм та способів регулювання економічних процесів, 

організації і координації господарської діяльності у взаємозв’язках її з іншими 

системами, поглибленням процесів уніфікації, інтеграції тощо. 

Концепція біоекономіки стала активно формуватися в світі в середині 

2000-х років, коли Організація економічного співробітництва і розвитку – 

ОЕСР і Європейська комісія – ЄК почали розробляти програми по просуванню 

біоекономіки в різних країнах, що мають на меті реалізацію потенціалу 

біологічних матеріалів на основі біотехнологій для науково-технічного 

прогресу і соціально-економічного розвитку [1]. 

Для вирішення таких глобальних проблем, як перенаселення, виснаження 

ресурсів і зміна клімату, виникає необхідність у виробництві продуктів 

харчування, матеріальних благ і енергії за рахунок використання 

відновлюваних органічних матеріалів замість викопного палива.  

Біоекономіка – це економіка, заснована на застосуванні біотехнологій, за 

допомогою яких відновлювані природні ресурси перетворюють у біоенергію та 

метою якої є збільшення частки відновлюваної енергії у галузі 

енергопостачання, виробництва якісних продуктів харчування, зменшення або 

повного усунення негативного впливу виробництва, зокрема, і 

сільськогосподарського, на навколишнє середовище. 

Слід відмітити, що сучасне визначення сільськогосподарської 

біоекономіки характеризує її як дієву складову ноосфери. Особливо важливими 

виглядають біоекономічні прийоми за умов впровадження у виробництво 
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постіндустріальних інформаційних екологізованих та біологізованих 

агротехнологій. 

Аграрно-промисловий комплекс України потребує переходу до 

прогресивних форм функціонування та виробництва. Сьогодні серйозно 

постають питання якості та конкурентоспроможності продукції АПК. 

Сільському господарству належатиме функція ядра біоекономіки, адже тут 

формуватиметься основна сировинна база, передусім відновлювальна біомаса 

та виробництво біопрепаратів [2]. 

Якщо на своєму початковому етапі становлення біоекономіка базувалась 

на постулаті обмеженості біоресурсів і являла собою галузь знань на стику 

екології та економіки, то сучасні енергетичні, екологічні та соціальні виклики, 

які стоять перед людством, нагально потребують пошуку дієвих альтернатив. 

Як вітчизняний, так і зарубіжний досвід впровадження біотехнологічних 

альтернатив у сільськогосподарському виробництві виявив економічні 

суперечності між галузями первинного виробництва та навіть конфлікти між 

секторами економіки. 

На основі системних аналітичних досліджень та аналізу результатів 

розроблення та впровадження у виробництво техніко-технологічних рішень 

комплексного використання біотехнологічних альтернатив, проведених 

фахівцями ІТІ "Біотехніка" НААН України і УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 

нами визначено та описано низку технологічних передумов забезпечення 

синергетичного біоекономічного ефекту [3-5]. 

Епістемологія сучасної сільськогосподарської біоекономіки базується на 

термодинаміці, агроекології та біотехнології [6]. Біоекономіка являє собою 

підсистему глобального середовища стосовно умов конкретного 

агроландшафту. Функцією біоекономіки стали вибір, обґрунтування та 

прогнозування раціонального з усіх точок зору (економічної, енергетичної, 

екологічної, біотехнологічної, соціальної тощо) техніко-технологічного 

рішення ведення біологізованого чи екологізованого сільськогосподарського 

виробництва в умовах конкретного сільськогосподарського підприємства, 

агроландшафту чи регіону (рис. 1). 

З точки зору сучасної біоекономіки виробництво, споживання та 

інвестування – це види діяльності, які залежать від навколишнього середовища, 

а також від накопиченої суми знать про основні закономірності функціонування 

екосистем. Навколишне середовище висовує цілу низку обмежень, як з точки 

зору кінцевості ресурсів, так і екосистемних балансів. 

Наразі за використання сучасних індустріальних агротехнологій 

виробники, споживачі та інвестори практично повністю ігнорують ці 

обмеження. 

Сучасний рівень знань в галузі агроекології та агробіотехнології дозволяє 

сформувати біоекономіку, використання якої дозволяє досягти рівня відносної 

істини, тобто сформувати та використати модель, порівняна адекватність якої 

та вірогідність події гарантують найбільшу ефективність [6]. І, що особливо 

важливо, звести до мінімуму вірогідність негативних явищ, притаманних 

екологічному волюнтаризму. 



 

 168 

Наразі пріоритетними напрямками розвитку біотехнологічних альтернатив 

виробництво екологічно і біологічно чистих харчових продуктів, активний 

розвиток органічного землеробства, випуск біодобрив, виробництво 

мікробіологічних та ентомологічних препаратів захисту рослин. 

Розвиток органічного землеробства 

Сучасна агроекологічна наукова думка виділяє три основні рівні 

біологізації сільськогосподарського виробництва. Наразі біологізація, в 

основному, йде шляхом заміни того чи іншого хімічного препарату на 

біологічну альтернативу. Це – рівень біометоду. Наступний рівень біологізації – 

біоконтроль – полягає в насиченні ґрунту і поверхні рослини корисними 

мікроорганізмами. І, нарешті, третій рівень біологізації – технологія створення 

стійких ценозів, що виводить нас на абсолютно фантастичні висоти за 

врожайністю і рентабельністю [7]. 

З екологічної та біоенергетичної точок зору, на перший погляд, 

використання екологізованих і біологізованих агроекотехнологій (створення 

стійких агроценозів), які за своєю основною метою (отримання біологічної 

продукції землеробства з одночасним зменшенням енергетичних витрат, 

збереженням і відтворенням родючості ґрунту) є нездійсненним тому, що 

суперечать двом основним екологічним законам. А саме, закону зменшення 

енерговіддачі в природокористуванні: у процесі одержання з природних систем 

корисної продукції з часом (у історичному аспекті) на її отримання в 

середньому витрачається дедалі більше енергії; а також закону ґрунтовтоми 

(зменшення родючості): поступове зниження природної родючості ґрунтів 

відбувається через тривале їх використання й порушення природних процесів 

ґрунтоутворення, а також внаслідок тривалого вирощування монокультур (в 

результаті накопичення токсичних речовин, що виділяються рослинами, 

залишків пестицидів й мінеральних добрив). 

Проте, створення стійких агроценозів передбачає відмову від використання 

хімічних засобів захисту рослин і мінеральних добрив. Воно базується, перш за 

все, на використанні агротехнічних і біотехнологічних прийомів відновлення 

малого кругообігу речовин в ґрунті, поверненню в трофічний ланцюг ланок, які 

характерні для природних біоценозів і передбачають відновлення втрачених в 

інтенсивному хімізованому землеробстві джерел і резервуарів енергії біомаси 

мікробіоти та гумусу ґрунту. Другим наріжним каменем стійких ценозів є 

винесення на промислові майданчики значної частини мікробіологічних і 

біологічних процесів гуміфікації органічних мас в закритих і напівзакритих 

промислових реакторних системах, в яких швидкість редукування в сотні і 

тисячі раз перевищує природну, а втрати за рахунок емісії біологічно активних 

речовин зведено до мінімуму. Крім того, передбачається використання 

мікробіологічних та ентомологічних препаратів захисту рослин, які притаманні 

біоценозам. Все це в перспективі дозволить досягти стійкого синергетичного 

ефекту, а саме, отримання якісної сільськогосподарської продукції з 

одночасним зменшенням енергетичних витрат і відновлення довкілля [8]. 

 Слід також відмітити, що стійкий синергетичний ефект в біологізованому 

сільськогосподарському виробництві можливо досягти шляхом кластерного 

підходу, що являє собою взаємодію організацій за ценологічним принципом. 
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Синергетичний ефект виникає при взаємодії організацій, що входять в кластер, 

від створення зв'язку всередині нього: всі починання підприємств засновано на 

конкурентно-партнерських відносинах і спрямовано на досягнення спільної 

мети щодо забезпечення енергетичних та екологічних потреб. Крім того, 

особливістю є те, що всі економічні суб'єкти в здійсненні своєї діяльності 

знаходяться в рівних умовах: вони розташовуються на одній території і 

підкоряються одному законодавству. 

Розвиток біологічного землеробства потребує досягнення третього рівня 

біологізації – технологій створення стійких агроценозів, які передбачають 

комплексне використання біотехнологічних альтернатив для досягнення 

відновлення малого колообігу речовин в ґрунті. Це дозволить досягти стійкого 

синергетичного ефекту, а саме отримання якісної сільськогосподарської 

продукції з одночасним зменшенням енергетичних витрат і відновлення 

довкілля. 

Біоекономічний вибір раціонального техніко-технологічного рішення 

ведення сільськогосподарського виробництва представлено на рисунку. 

 

 
Рисунок 1 – Біоекономічний вибір раціонального техніко-технологічного  

рішення ведення сільськогосподарського виробництва 
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Аннотация. На основе многолетнего мониторинга фитосанитарного состояния насаждений 

яблони в Правобережной Лесостепи Украины установлен видовой состав болезней, среди которых 

доминировали парша (Venturia inaegualis (Cooke) Wind), плодовая гниль (Monilia fructigena Pers.), 
мучнистая роса (Podosphaera leucotriche Salm), бактериоз (Erwinia amylovora Burrill). Изучены 

особенности применения баковых смесей микробиологических фунгицидов на основе грибных и 

бактериальных биоагентов для защиты яблони от болезней. Определены техническая и 
хозяйственная эффективности применения микробиологических препаратов Глиокладин БТ против 

парши и мучнистой росы, Гаупсин БТ и Пентафаг-С – бактериального ожога и плодовой гнили.  
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БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ХВОРОБ 

ЯБЛУНІ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  
 

Анотація. На основі багаторічного моніторингу фітосанітарного стану насаджень яблуні в 

Правобережному Лісостепу України встановлено видовий склад хвороб, серед яких домінували 

парша (Venturia inaegualis (Cooke) Wind), плодова гниль (Monilia fructigena Pers.), борошниста роса 
(Podosphaera leucotriche Salm), бактеріоз (Erwinia amylovora Burrill). Вивчено особливості 

застосування бакових сумішей мікробіологічних фунгіцидів на основі грибних і бактеріальних 

біоагентів для захисту яблуні від хвороб. Визначено технічну та господарську ефективності 
застосування  мікробіологічних препаратів Гліокладин БТ проти парші та борошнистої роси, 

Гаупсин БТ и Пентафаг-С – бактеріального опіку та плодової гнилі. 

 

Ключові слова: мікробіологічні фунгіциди, бакові суміші, яблуня, хвороби, гриби-антогоністи, 
ураження 
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BIOLOGICAL PREPARATIONS FOR CONTROL OF MAIN DISEASES  

OF APPLE TREE IN THE RIGHT FOREST STEPPE OF UKRAINE 
 

Annotation. Based on long-term monitoring of the phytosanitary condition of apple orchard in the 

Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, the species composition of diseases was established, among which 

scab (Venturia inaegualis (Cooke) Wind), fruit rot (Monilia fructigena Pers.), powdery mildew 
(Podosphaera leucotriche Salm), bacteriosis (Erwinia amylovora Burrill). It was are studie features of 

application of tank mixes of microbiological fungicides on the basis of fungal and bacterial bioagents for 

protection of an apple-tree against diseases. It was determined the technical and economic efficiency of 
application of microbiological preparations Gliocladin BT against scab and powdery milde, Gaupsin BT 

and Pentaphag-C – bacteriosis and fruit rot. 

 

Key words: microbiological fungicides, tank mixes, apple tree, diseases, antagonist fungi, lesions.  

 

Введение. Анализ состояния отрасли садоводства показывает, что за 

последние годы появилось много проблем, сдерживающих дальнейшее их 
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развитие. Такая ситуация в значительной мере обусловлена 

усовершенствованием системы землеиспользования, глобальными сменами 

климата, нарушениями налаженных систем защиты. Уменьшение масштабов 

производства плодовой продукции осуществляется не только через уменьшение 

площадей плодоносных насаждений, а и уменьшением их урожайности. 

Причина – ухудшение фитосанитарного состояния плодовых насаждений 

обусловлено рядом социально-экономических и природно-экологических 

факторов. Развитие и внедрение экологически ориентированных систем 

производства сельскохозяйственной продукции в Украине стало одним из 

наиболее перспективных направлений современного агропромышленного 

комплекса.  

Обеспечение населения экологически безопасной продукцией требует 

значительного ограничения применения пестицидов, особенно на яблоне, 

плоды которой используют в свежем виде и в производстве соков для детского 

питания. Поэтому для сохранения высокой урожайности данной культуры 

необходимо дальнейшее усовершенствование интегрированных методов 

защиты, которые должны базироваться на максимальном использовании 

преимущественно биологических средств защиты растений.  

Результаты исследования. Для биологического контроля основных 

болезней яблони применяли микробиологические препараты грибкового и 

бактериального происхождения, а также их смесей. 

Исследования проводились в насаждениях яблони в Правобережной 

Лесостепи Украины (Киевская обл.) в течение 2016-2018 гг. 

Установлено, что в период исследований наиболее распространенными 

болезнями яблони были парша (возбудитель Venturia inaegualis (Cooke) Wind) и 

плодовая гниль (Monilia fructigena Pers.), частота которых составила 32,4 % и 

23,7 %. Распространение мучнистой росы (Podosphaera leucotriche) составило 

21,7 %, а бактериозов (Erwinia amylovora) – 17,8 %. Другие возбудители 

болезней занимали до 4,4 %. 

При использовании микробиологического препарата Глиокладин БТ 

(Trichoderma (Gliocladium) virens) с нормой расхода 6,0 л/га обеспечивается 

снижение поражённости листьев яблони паршой и мучнистой росой на 64,0-

66,3 %, плодов – на 31,4-40,0 %. Увеличивается масса плодов на 13,0-18,4 %, 

выход стандартной экологически безопасной продукции – на 12,0 и 14,2 %, 

урожайность – на 4,6-5,8 т/га. 

С применением микробиологических препаратов Гаупсина БТ и 

Пентафага-С пораженность листьев и плодов яблони бактериальным ожогом 

снижается на 56,3-70,0 %; плодовой гнилью – 66,8-80,0 %, при этом урожай и 

стандартность плодов яблок в опытных вариантах превышали контроль на 0,6-

1,1 т/га и 13,6-8,1 % соответственно. 

Изучены особенности применения баковых смесей микробиологических 

фунгицидов на основе грибковых и бактериальных биоагентов для защиты 

яблони от болезней. Разработана технология, способы и сроки применения 

баковых смесей микробиологических фунгицидов для защиты яблони от 

болезней, которая включала: от парши и мучнистой росы Планриз БТ + 

Глиокладин БТ (3,5+3,0 л/га) и Гаупсин + Глиокладин БТ (3,5+3,0 л/га); 
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плодовой гнили – Планриз БТ + Глиокладин БТ (3,5+3,0 л/га) и Гаупсин + 

Глиокладин БТ (3,5+3,0 л/га); бактериоза – Планриз БТ + Глиокладин БТ 

(3,5+3,0 л/га) и Гаупсин БТ + Триходермин БТ (3,5+3,0 л/га). 

За невысоким развитием бактериозов в течение всего вегетационного 

периода после четырех обработок баковыми смесями микробиологических 

фунгицидов пораженность листьев бактериозом снизилась на 49,7 и 46,8 % в 

вариантах Планриз БТ + Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га и Гаупсин + 

Глиокладин БТ – 3,5 + 3,0 л/га. При применении Планриз БТ + Глиокладин БТ– 

3,5 + 3,0 л/га и Гаупсин БТ + Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га пораженность 

листьев бактериозом снизилась на 65,0–70,0 %. При этом стоит отметить, что 

опадание листьев во всех опытных вариантах была в 3,1–4,6 раза ниже, чем в 

контроле.  

Бактериоз, кроме листьев яблони, также поражает и плоды. При этом, на 

плодах образуются бурые пятна, которые к концу вегетации увеличиваются в 

размере, что приводит к снижению не только их массы, но и товарности. 

Развитие бактериоза на плодах при уборке урожая в контроле составлял 2,0 %, а 

в опытных вариантах Планриз БТ + Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га – 0,8 %; 

Гаупсин + Глиокладин БТ– 3,5 + 3,0 л / га – 0,3 %; Планриз БТ + Глиокладин БТ – 

3,5 + 3,0 л / га – 1,4% и Гаупсин БТ + Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л / га – 1,1 %.  

Применение баковых смесей микробиологических фунгицидов от 

мучнистой росы снизило развитие болезни после проведения трех обработок на 

50,5 % и 52,4 % в вариантах Планриз БТ + Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га и 

Гаупсин БТ + Триходермин БТ – 3, 5 + 3,0 л/га. На уровне 60,4 % и 63,5 % 

снижалось развитие мучнистой росы после применения Планриз БТ + 

Глиокладин БТ – 3,5 + 3,0 л/га и Гаупсин + Глиокладин БТ – 3,5 + 3,0 л/га. 

На основе многолетних исследований разработана технология 

биологической защиты яблони от основных болезней при использовании 

микробиологических фунгицидов на основе грибов-антагонистов и полезных 

бактерий, которая включает: 

 – от бактериозов: микробиологический препарат Пентафаг-С с нормами 

расхода 2,0 и 4,0 л/га, баковую смесь Планриз БТ + Глиокладин БТ (3,5+3,0 

л/га) и Гаупсин БТ + Триходермин БТ (3,5+3,0 л/га);  

– от плодовой гнили: биопрепараты Гаупсин БТ (4,0 и 6,0 л/га) и 

Пентафаг–С (2,0 и 4,0 л/га); баковую смесь Планриз БТ + Глиокладин БТ 

(3,5+3,0 л/га) и Гаупсин + Глиокладин БТ (3,5+3,0 л/га);  

– от парши и мучнистой росы: Глиокладин БТ на основе гриба (Trichoderma 

(Gliocladium) virens ) с нормой расхода 6,0 л/га; баковую смесь Планриз БТ + 

Глиокладин БТ (3,5+3,0 л/га) и Гаупсин + Глиокладин БТ (3,5+3,0 л/га); 

Проведение четырех обработок микробиологическими препаратами и их 

смесями в период активных стадий развития болезней, обеспечило понижение 

пораженности листьев болезнями на 64,0-66,3 %, плодов на 31,4-40,0 %, при 

этом увеличивается масса плодов на 13,0-18,4 %, выход стандартной 

экологически безопасной продукции на 12,0 и 14,2 %, урожайность на 4,6-

5,8 т/га. 
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Выводы. Таким образом, на основе проведенных исследований по 

использованию микробиологических фунгицидов Планриз и Гаупсин в баковой 

смеси с Триходермином БТ и Глиокладином БТ для защиты яблони от парши, 

мучнистой росы, бактериозов, плодовой гнили установлено, что для защиты 

яблони целесообразно применять от парши и мучнистой росы Глиокладин БТ 

на основе гриба Trichoderma (Gliocladium) virens с нормой расхода 6,0 л/га; 

баковых смесей Планриз БТ + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га) и Гаупсин + 

Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га); от плодовой гнили – Гаупсин БТ (4,0 и 6,0 л/га); 

Пентафаг-С (2,0 и 4,0 л/га), баковые смеси Планриз БТ + Глиокладин БТ (3,5 + 

3,0 л / га) и Гаупсин + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га), от бактериозов –

Пентафаг–С с нормами расхода 2,0 и 4,0 л/га, баковые смеси Планриз БТ + 

Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га) и Гаупсин БТ + Триходермин БТ (3,5 + 3 0 л/га) с 

проведением четырех обработок в период активных стадий развития болезней. 

Разработанные технологические параметры использования 

микробиологических фунгицидов на основе грибов-антагонистов и других 

микроорганизмов и их смесей могут быть использованы для экологически 

безопасной защиты яблони от основных болезней. 
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БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЯБЛУНЕВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ПАРШІ  

В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Анотація. Досліджено ефективність біологічних засобів захисту яблуні від парші в умовах 

Західного Лісостепу України у 2018-2020 рр. Ефективність біофунгіциду Планриз, в.с. на збудник 

парші яблуні за досліджувані роки була на рівні 59,6-70,0 %. Дія суміші Планризу, в.с. з 
стимулятором росту Bai-Si – 61,7-70,8 %. Застосування біологічного препарату Планриз, в.с. разом 

з комплексною програмою живлення дозволило отримати ефективність через 7 діб після обробки в 

межах 66,4-75,0 %. При застосуванні суміші ФітоДоктору, р. та Триходерміну, р. разом з 
комплексною програмою живлення отримано ефективність в межах 66,4-73,5 %. Урожайність 

яблуні за застосування біологічних препаратів становила 17,1-18,3 т/га. 

 

Ключові слова: яблуня, біологічний захист, біопрепарати, парша, технічна ефективність. 
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BIOLOGICAL PROTECTION OF APPLE PLANTS FROM SCAB  

IN THE WESTERN FOREST STEPPE OF UKRAINE  
 

Annotation. The effectiveness of biological means of protection of apple from scab in the Western 
Forest-Steppe of Ukraine in 2018-2020 has been studied. The effectiveness of the biofungicide Planriz, v.s. 

from pathogen of apple scab for the studied years was at the level of 59,6-70,0 %. The action of a composite 

of Planriz, v.s. with Bai-Si growth stimulator – 61,7-70,8 %. The use of the biological preparation Planriz, 
v.s. together with the complex program of nutrition to receive efficiency in 7 days after processing within 

66,4-75,0 %. When using a composite of PhytoDoctor, r. and Trichodermin, r. together with a 

comprehensive nutrition program, the efficiency is in the range of 66,4-73,5 %. The yield of apple trees with 

the use of biological products was 17,1-18,3 t/ha. 
 

Key words: apple tree, biological protection, biological products, scab, technical efficiency. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЯБЛОНЕВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

ОТ ПАРШИ В ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
 

Аннотация. Исследована эффективность биологических средств защиты яблони от парши в 
условиях Западной Лесостепи Украины в 2018-2020 гг. Эффективность биофунгицида Планриз, в.с. 
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на возбудитель парши яблони за исследуемые годы была на уровне 59,6-70,0 %. Действие смеси 

Планриза, в.с. со стимулятором роста Bai-Si – 61,7-70,8 %. Применение биологического препарата 

Планриз, в.с. вместе с комплексной программой питания позволило получить эффективность через 
7 суток после обработки в пределах 66,4-75,0 %. При применении смеси ФитоДоктора, p. и 

Триходермина, p. вместе с комплексной программой питания получено эффективность в пределах 

66,4-73,5 %. Урожайность яблони с применением биологических препаратов составляла 17,1-

18,3 т/га. 
 

Ключевые слова: яблоня, биологическая защита, биопрепараты, парша, техническая 

эффективность. 

 

Яблуневим насадженням шкодить цілий ряд хвороб, які суттєво впливають 

на продуктивність яблуні, зменшують врожайність дерев, негативно впливають 

на якісні показники плодової продукції та можуть навіть призводити до втрати 

всього врожаю чи загибелі дерев. Але, найпоширенішою хворобою яблуні в 

умовах Західного Лісостепу України є парша. Збудник – сумчастий гриб 

Venturia inaequalis (Cooke) Wint. з конідіальною стадією відповідно Fusicladium 

dendriticum (Wabr.) Fuck. Нею уражуються листки, плоди і пагони. У місцях 

ураження плоди не розростаються, що призводить до однобічного їх розвитку і 

набуття потворної форми. Уражені плоди розтріскуються, загнивають і 

передчасно обпадають [1-2]. 

Унаслідок тривалого пошуку ефективних засобів обмеження шкідливості 

парші розроблено багато різних систем захисту яблуні, які базуються, в 

основному, на застосуванні хімічних засобів захисту. Але застосування 

хімічних пестицидів має ряд суттєвих недоліків, зокрема, їх залишки 

накопичуються в ґрунті та рослинах, знищується корисна флора й фауна та 

виникає резистентність у шкідливих організмів. Тому актуальною є проблема 

розробки екологічної безпечної системи захисту від парші. Важливе значення в 

обмеженні негативного впливу хімічних засобів захисту має біологічний метод 

захисту, але питання застосування біологічного захисту для обмеження 

поширення й розвитку парші у Західному Лісостепу України вивчено 

недостатньо. 

Метою досліджень було вивчення ефективності препаратів біологічного 

походження від парші яблуні в умовах Західного Лісостепу України. 

Досліди з визначення технічної ефективності біологічних засобів захисту 

проводились у 2018-2020 рр. в яблуневому саду Української науково-дослідної 

станції карантину рослин Інституту захисту рослин НААН на насадженнях 

яблуні на сорті Айдаред на підщепі М-106. Схема садіння: 4 м  2,5 м. Система 

утримання ґрунту – під багаторічними травами. 

Обліки поширення та розвитку парші проводились за загальноприйнятими 

методиками [3, 4]. Ефективність дії біофунгіцидів визначали за офіційними 

методиками через 7 діб [5]. Статистичну обробку результатів досліджень 

проведено методом дисперсійного аналізу [6]. 

Поширення та розвиток парші яблуні у 2018-2020 рр. було відмічено у 

період формування плодів (1,3-2,2 %). Тепла та волога погода впродовж 

вегетаційного періоду сприяла розвитку парші. Під час росту плодів поширення 

парші збільшилося до 8,1-11,8 % ураженого листя. Під час дозрівання плодів 

парша яблуні набула більшого поширення (до 28,2 % ураженого листя та до 
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15,5 % уражених плодів). Розвиток хвороби за роки досліджень становив від 

2,2 % до 8,3 %. 

Результатами досліджень встановлено (табл. 1), що препарат Планриз 

(бактерії штаму АР-33 Pseudomonas fluorenscens, 3.109 КУО/см3), в.с., який було 

внесено у нормі 5,0 л/га через 7 діб після обробки показав ефективність на рівні 

70,0 %, 61,8 %, 59,6 %, та 65,7 %, що дозволило пригнітити поширення та 

розвиток збудника парші на листках яблуні. 

Біологічний препарат Планриз, в.с. у нормі 5,0 л/га з біологічно активним 

імунопротектором на основі кремнію Bai-Si у нормі 1,0 л/га показав 

ефективність 70,8 %, 67,6 %, 61,7 % та 67,2 %, що у середньому на 2-4 % вище, 

ніж при використанні самого Планризу, в.с. 
Таблиця 1 – Ефективність фунгіцидів біологічного походження проти парші на 

листках яблуні у 2018-2020 рр.  

 

Варіант, норма внесення 
*Кратність 

обробки 

Розвиток 

хвороби, % 

Ефективність 

дії, % 

Урожай-

ність, т/га 

Контроль (вода) 

1 1,2 - 

15,9 
2 3,4 - 

3 4,7 - 

4 6,7 - 

Контроль хімічний:  

Делан, в.г. (0,5 кг/га) +  

Топсін-М, з.п. (2,0 кг/га) 

1 0,2 83,3 

17,8 
2 0,4 88,2 

3 0,6 87,2 

4 0,6 91,0 

Планриз, в.с. (5,0 л/га) 

1 0,4 70,0 

17,1 
2 1,3 61,8 

3 1,9 59,6 

4 2,3 65,7 

Планриз, в.с. (5,0 л/га) +  

Bai-Si (1 л/га) 

1 0,4 70,8 

17,5 
2 1,1 67,6 

3 1,8 61,7 

4 2,2 67,2 

Планриз, в.с. (5,0 л/га) + 

технологія живлення Stoller 

1 0,3 75,0 

18,3 
2 0,9 73,5 

3 1,6 66,0 

4 2,0 70,1 

Фітодоктор, р. (2,0 л/га) + 

Триходермін, р. (5,0 л/га) + 

технологія MAStech 

1 0,3 71,7 

18,1 
2 1,0 70,6 

3 1,6 66,4 

4 1,9 71,6 

НІР05 - 0,6  0,5 

*Стовпчик "Кратність обробки": обробки проводилися у такі фенофази: 1 – 

"формування плодів", 2 – під час росту плодів (плід розміром волоського горіха),  3– під час 

росту плодів (кінець липня) та 4 – під час дозрівання плодів.  

 

Біологічний препарат Планриз, в.с. у нормі 5,0 л/га при застосуванні з 

комплексною програмою живлення яблуні, яка включала стимулятори росту 

рослин, антистресанти, хелатовані мікроелементи (технологія живлення Stoller), 

показав ефективність 75,0 %, 73,5 %, 66,0 % та 70,1 %, що у середньому на 5-
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8 % вище, ніж при використанні самого Планризу, в.с. та є найвищим 

результатом серед досліджуваних біопрепаратів. 

Суміш ФітоДоктору (бактерії Bacillus subtilis IMB В-7100 (26Д), титр 

життєздатних бактерій – не менше 2,5.109 КУО/мл препарату), р. у нормі 

2,0 л/га та Триходерміну (спори гриба Trichoderma viride, штам Т-23, титр спор 

5 млрд КУО/см3), р. разом з комплексною програмою живлення яблуні, яка 

базувалася на використанні мікроелементів, ад’ювантів, амінокислот 

(технологія MAStech), показала ефективність через 7 діб після обробки в 

середньому за роки досліджень на рівні 71,7 %, 70,6 %, 66,4 % та 71,6 %. 

Фунгіцид Делан (дитіанон), ВГ застосовувався як хімічний контроль у 

фенофазі "формування плодів", "ріст плодів" (плід розміром волоського горіха) 

та "ріст плодів" (кінець липня). Ефективність дії на збудник парші яблуні на 

листках через 7 діб становила 83,3 %, 88,2 % та 87,2 %. Застосування фунгіциду 

Топсін-М (тіофанат-метил), з.п. у період "дозрівання плодів" дозволило 

отримати ефективність на листі яблуні через 7 діб  91,0 %. 

На плодах яблуні препарат Планриз, в.с. через 7 діб після обробки показав 

ефективність на рівні 62,7 %, що дозволило пригнітити поширення та розвиток 

збудника парші яблуні на плодах. Урожайність при використанні даної системи 

становила 17,1 т/га (табл.2). 
Таблиця 2 – Ефективність фунгіцидів біологічного походження проти парші на 

плодах яблуні у 2018-2020 рр.  
 

Варіант, норма внесення 
Розвиток 

хвороби, % 

Ефективність 

дії, % 

Урожайність,  

т/га 

Контроль (вода) 5,1 - 15,9 

Контроль хімічний:  

Топсін-М, з.п. (2,0 кг/га) 
0,6 88,2 17,8 

Планриз, в.с. (5,0 л/га) 1,9 62,7 17,1 

Планриз, в.с. (5,0 л/га) + 

Bai-Si (1 л/га) 
1,7 66,7 17,5 

Планриз, в.с. (5,0 л/га) +  

технологія живлення Stoller 
1,4 72,5 18,3 

Фітодоктор, р. (2,0 л/га) + 

Триходермін, р. (5,0 л/га) + 

технологія MAStech 

1,3 73,5 18,1 

НІР05 0,3  0,5 

Обробки проводилися під час дозрівання плодів. 

 

Біологічний препарат Планриз, в.с. у суміші з імунопротектором Bai-Si у 

нормі 1,0 л/га показав ефективність на плодах яблуні 66,7 %, що на 4 % вище, 

ніж при обприскуванні плодів Планризом, в.с. Урожайність при використанні 

даної системи становила 17,5 т/га. 

За застосування біологічного препарату Планриз, в.с. з комплексною 

програмою живлення Stoller ефективність на плодах яблуні становила 72,5 %, 

що майже на 10 % вище, ніж при використанні самого Планризу, в.с. 

Урожайність при використанні даної системи становила 18,3 т/га. 
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Суміш ФітоДоктору, р. та Триходерміну, р. разом з програмою живлення 

MAStech продемонструвала ефективність на плодах яблуні через 7 діб після 

обробки на рівні 73,5 %, що є найвищим результатом серед досліджуваних 

біопрепаратів. Урожайність при використанні даної системи становила 

18,3 т/га. 

Фунгіцид Топсін-М (тіофанат-метил), з.п. у нормі 2,0 кг/га, який 

використовувався в якості контролю, показав ефективність на плодах яблуні 

через 7 діб 88,2 %. Урожайність при використанні даної системи становила 

17,8 т/га. 

Суміші біологічних препаратів з елементами живлення не лише 

забезпечили надійний захист яблуні від парші, але і поліпшили технологічність 

захисних заходів, підвищили стійкість до інших хвороб, до різких змін 

температур та підвищили врожайність.  

Таким чином, незважаючи на незначну кількість обприскувань у весняно-

літній період, все ж вдалося досягти належний захист насаджень на нестійкому 

до парші сорту Айдаред. 

Висновки: 

1. Дія фунгіциду біологічного походження Планриз, в.с. на збудник парші 

яблуні за досліджувані роки була на рівні 59,6-70,0 %. Дія суміші Планризу, в.с. 

з стимулятором росту Bai-Si – 61,7-70,8 %. 

2. Біологічний препарат Планриз, в.с. при застосуванні з комплексною 

програмою живлення (технологія живлення Stoller) показав ефективність в 

межах 66,4-75,0 %. При застосуванні суміші ФітоДоктору, р. та Триходерміну, 

р. разом з комплексною програмою живлення (технологія MAStech) отримали 

ефективність в межах 66,4-73,5 %. 

3. Урожайність яблуні за застосування біологічних препаратів становила 

17,1-18,3 т/га. 
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ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM НА РІСТ ТА 

РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ЛІСОСТЕПОВІЙ 

ПРОВІНЦІЇ 

 
Анотація. В результаті досліджень встановлено, що використання бактерій роду Azotobacter 

chroococcum позитивно впливало на структуру врожаю кукурудзи. Дворазове внесення бактерій 
роду Azotobacter chroocё occum по вегетуючих рослинах кукурудзи мало позитивний вплив на 

врожайність. Згідно з отриманими даними, врожайність кукурудзи в контролі становила в 

середньому 7,58 т/га, тоді як після обробок досліджуваним препаратом – 8,76 т/га, що на 21 % 

більше; площа фотосинтетично активної листкової поверхні збільшилася на 13,5 %. Відзначено 
також вплив на інші елементи продуктивності кукурудзи. Так, маса одного качана збільшилася на 

34 г, або на 17 %; вихід зерна – на 1 %; маса зерен в одному качані – на 25 г, що становило 16 % 

приросту.  
 

Ключові слова: бактерії, азотофіксатор ґрунтовий, кукурудза. 
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM НА РОСТ И  

РАЗВИТИЕ КУКУРУЗЫ В ЗАПАДНОУКРАИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ 

ПРОВИНЦИИ 
 

Аннотация. По результатам исследований установлено, что использование бактерий рода  

Azotobacter Chrocooccum позитивно влияло на структуру кукурузы. Двукратное внесение  бактерий 

рода Azotobacter Chrocooccum на вегетационные растения кукурузы оказало позитивное влияние на 
кукурузу. Согласно полученных данных, урожайность кукурузы на контроле составила в среднем 

 7,58 т/га, в то время как обработка исследуемым препаратом –  8,76 т/га, что на 21 % больше, 

площадь фотосинтезирующей активной листовой поверхности увеличилось на 13,5 %. Также 

отмечено влияние на другие элементы продуктивности кукурузы. Например, масса одного качана 
увеличилась на 34 г, или на 17 %, выход зерна – на 1 %, масса зерна в одном качане – на 25 г, 

составила 16 % прироста. 

 
Ключевые слова: бактерии, азотофиксатор грунтовой, кукуруза. 
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THE BACTERIUM AZOTOBACTER CHROOCOCCUM GENUS IMPACT  

ON GROWTH AND MAIZE DEVELOPMENT IN WESTERN UKRAINIAN 

FORESTSEPPE PROVINCE 
 

Annotation. The bacterium Azotobacter chroococcum genus had a positive structure on maize yield by 
the research results. The double application of bacterium Azotobacter chroococcum  genus on vegetative 

maize plant. They have a positive impact on maize. The maize’s yield on control consisted of 7,58 t/ha  in 

average as per received data. So the researched preparations treating was consisted of 8,76 t/ha.So it was 

on 21 % more. The area of photosynthesis active leaf surface increased on 13,5 %. So the impact on other 
maize’s productivity elements was determined too. So, one roach weight increased on 34 g or on 17 %, grain 

yield on 1 %, weight yield on one roach – on 25 g. The growth increased on 16 %. 

 
Key words: bacteria, soil nitrogen fixer, corn. 

 

Вступ. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур значною 

мірою залежить від забезпечення їх елементами мінерального живлення, і, в 

першу чергу, азотними сполуками. Джерелом екологічно чистого біологічного 

азоту в ґрунті є мікроорганізми, які здатні фіксувати молекулярний азот 

атмосфери [11, 12]. Використання у практиці землеробства біологічних 

препаратів, які створено на основі азотфіксуючих мікроорганізмів, є одним із 

технологічних прийомів підвищення врожайності культурних рослин [1, 6, 7, 9, 

10, 13]. 

Ґрунтові мікроорганізми, які належать до роду Azotobacter, 

характеризуються рядом позитивних ефектів, серед яких визначальними є 

здатність до фіксації молекулярного азоту, синтез сполук гормональної 

природи, вітамінів, антибіотичних речовин [1-5, 8]. Отже, перспективним є 

дослідження можливості використання цих бактерій у практиці рослинництва 

та біологічного землеробства. 

Метою досліджень було вивчення впливу бактерій роду Azotobacter 

chroococcum на ріст та розвиток кукурудзи у Західноукраїнській лісостеповій 

провінції.  

Матеріали і методи. Для досліджень використано бактеріальний 

препарат, діючою речовиною якого були бактерії роду Azotobacter chroococcum. 

Визначення врожайності, її структури та інших показників у культур 

визначали методом облікових ділянок. 

Ефективність застосування препарату вивчали в умовах польового досліду 

УкрНДСКР ІЗР НААН. 

У схемі дослідів представлено такі варіанти: площа варіантів досліду на 

кукурудзі – 0,25 га, площа контролю – 0,25 га, загальна площа дослідної 

ділянки – 1,25 га.  

Досліджувані гібриди: Одеський 365М. 
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Норма витрати препарату: 1 л/га (кратність – 2: перша обробка у фазі 3-5 

листків; друга – 7-10 листків).  

Метеорологічні умови: середня дата початку вегетаційного періоду у 2014-

2018 рр. на території, де проводено дослідження, була 20 березня, закінчення – 

21 жовтня. Гідротермічний коефіцієнт становив 1,2. 

Наведені в табл. 1 метеорологічні показники вказують на збільшення 

кількості опадів у весняний період з березня до травня та в липні і суттєве 

зменшення їх кількості в червні та серпні – жовтні. Температурний режим 

майже в усі місяці перевищував середній багаторічний показник на 1,1–2,6 °С, 

за винятком березня, де різниця становила 4,5 °С. Такі умови мали достатній 

вплив на ріст і розвиток досліджуваних культур. 

 
Таблиця 1 – Метеорологічні умови в період проведення досліджень (МСЦ Чернівці), 

2017–2020 рр. 
 

Місяць 

Показники 

кількість опадів, мм 
середньомісячна 

температура повітря, ºС 

у досліджуваний  

період 

середньомісячна 

багаторічна 

норма 

у досліджуваний 

період 

багаторічна  

норма 

Березень  34 32 7,2 2,7 

Квітень  44 47 10,3 9,2 

Травень 102 76 15,2 14,9 

Червень 32 88 17,8 18,0 

Липень 103 98 20,3 19,8 

Серпень 51 77 20,2 19,1 

Вересень 9 49 15,7 14,3 

Жовтень 19 37 11,4 8,8 

Сума опадів за 

вегетаційний 

період 

394 504   

Середня t° за 

вегетаційний 

період 

  14,8 13,4 

 

Результати досліджень. Отримані експериментальні дані свідчать про 

суттєвий вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum в агробіоценозах 

кукурудзи впродовж вегетації. 

Спостерігаючи за ходом вегетації кукурудзи на контрольних ділянках та на 

варіантах із внесенням бактерій роду Azotobacter chroococcum, відзначали певні 

особливості, починаючи з фази сьомого-восьмого листка (табл. 2). Вони 

полягають, передусім, у різниці початку фаз вегетації. Так, наступна фаза 

вегетації у посіві із внесенням препарату розпочинається на одну-дві доби, а 

молочно-воскова стиглість – на сім-вісім діб раніше, ніж у контролі. Така 

тенденція простежується в усіх фазах вегетації.  
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Таблиця 2 – Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на строки проходження 

фенологічних фаз рослин кукурудзи (Одеський 365М), УкрНДСКР ІЗР НААН, 2017-

2020 рр.  

Норма витрати  

препарату 

Фенологічні фази 

7-8 

листків 

викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

воскова 

стиглість 

Без обробок 11.06 12.07 14.08 12.09 

Обприскування кукурудзи під час вегетації: 

1,0 л/га (робочого розчину – 250 л/га) 10.06 10.06 07.08 10.08 

 

Відзначено також вплив бактерій на елементи продуктивності кукурудзи 

(табл. 3). Так, маса одного качану збільшилася на 34 г або на 17 %, вихід зерна 

– на 1 %, маса зерен в одному качані – на 25 г, що становило 16 % приросту. 
Таблиця 3 – Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на елементи 

продуктивності кукурудзи (гібрид Одеський 365М), УкрНДСКР ІЗР, 2017–2020 рр. 

Норма витрати препарату  

на 1 т насіння 

Маса 1 

качана, г 

Вихід 

зерна, % 
Маса зерен 

в 1 качані, г 

Урожай-

ність, т/га 

Без обробок 165,2 81,0 133,4 7,6 

Обприскування кукурудзи під час вегетації: 

1,0 л/га  (робочого розчину – 250 л/га) 199,6 82,2 158,4 8,8 

НІР0,5 0,13  0,23 0,53 
 

Згідно з отриманими даними, врожайність кукурудзи у контролі становила 

в середньому 7,58 т/га, тоді як після обробок досліджуваним препаратом – 

8,76 т/га, що на 21 % більше. 
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА БІОСТИМУЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН  

НА РІСТ І РОЗВИТОК КАРТОПЛІ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Анотація. Досліджено ефективність біологічних засобів захисту картоплі від грибкових 

хвороб в умовах Західного Лісостепу України у 2018-2020 рр. Найкращий результат отримано при 
застосуванні комплексу: обробка насіння Фітодоктор (0,3 л/т) +Біофосфорин (0,3 л/т) + БіоМаг 

(0,3 л/т) + Аміностим (0,5 л/т); триразова обробка по вегетації: 1) Фітодоктор (1,5 л/га) + 

Урожай ТК (1,0 л/га) + Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га), 2) Фітодоктор (1,5 л/га) + 

Триходермін (Viridin) (2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор (0,5 л/га) + Гумат калію 
(1,0 л/га) + АдюМакс (0,05 л/га), 3) Фітодоктор Лист (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Аміностим 

(1,0 л/га) +  АдюМакс (0,05 л/га). Це забезпечило підвищення урожаю в 1,8 рази проти контрою, а 

ефективність цього комплексу проти фітофтори становила 87,2 %. 
 

Ключові слова: картопля, біостимулятори, біологічні фунгіциди, технічна ефективність, 

урожайність. 
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THE BIOLOGICAL COMPLEXES IMPACT AND  BIOSTIMULATING  MATTERS 

ON GROWTH AND POTATO DEVELOPMENT IN UKRAINIAN WESTERN 

FORESTSTEPPE 
 

Annotation. The biological plant protection matters efficiency against the fungi diseases researched 

in terms of Western Forestseppe of Ukraine during  2018-2020. The best results were received during the 
complex usage. The complex consisted of: seedling treating Phitodoctor (0,3 l/t) + Biophosphorin (0,3 l/t) + 

BioMag (0,3 l/t) + Aminosteam (0,5 l/t); three times treating  during the vegetation: 1) Phytodoctor 

(1.5 l/ha) + Urozhay TK (1.0 l/ha) + Aminosteam (0.5 l/ha)+Adumax (0.05 l/ha). 
2) Phitodoctor+Trichodermin (Virdin) (2,0 l/ha) + Urozhay TK (1,5 l/ha) + Urozhay Bor (0,5 l/ha) + 

Potassium Humate+AduMax (0.05 l/ha), 3) Phitodoctor List (1.0 l/ha) + Urozhay TK (1,5 l/ha) + 

Aminosteam (1,0 l/ha) + AduMax (0.95 l/ha). It allows to increase yield on 1,8 times in comparison with 
control. This complex efficiency against phitophtora  was consisted of 87,2 %.  
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И БИОТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЯ В ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

УКРАИНЫ 
 

Аннотация. Исследована эффективность биологических средств защиты картофеля от 

грибковых болезней в условиях Западной Лесостепи Украины в 2018-2020 гг. Лучший результат 
получен при применении комплекса: обработка семян Фитодоктор (0,3 л/т) + Биофосфорин (0,3 л/т) 

+ Биомаг (0,3 л/т) + Аминостим (0,5 л/т); трехкратная обработка по вегетации: 1) Фитодоктор 

(1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + Аминостим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га), 2) Фитодоктор (1,5 
л/га) + Триходермин (Viridin) (2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор (0,5 л/га) + Гумат 

Калия (1,0 л/га) + АдюМакс (0,05 л/га), 3) Фитодоктор Письмо (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + 

Аминостим (1,0 л/га) + АдюМакс (0,05 л/га). Это обеспечило повышение урожая в 1,8 раза против 

контроля, а эффективность этого комплекса против фитофторы составила 87,2 %.  
Ключевые слова: картофель, биостимуляторы, биологические фунгициды, техническая 

эффективность, урожайность. 

 

Найбільш поширеною і шкідливою хворобою картоплі в Західному 

Лісостепу України є фітофтороз, збудником якого є гетероталічний ооміцет 

Phytophthora infestans (Mont) de Bary [1-2]. 

Застосування препаратів біологічного походження та стимулюючих 

речовин сприяє зростанню урожайності та вищій товарності картоплі. Головна 

мета біологічного захисту рослин – отримання високоякісної продукції за 

умови збереження біологічного розмаїття біоценозів [2-3]. 

Було проведено дослідження впливу різних комбінацій біологічних 

комплексів за умов різної систематичності їх використання в період вегетації. 

Ознаки фітофторозу виявляли на листках і бульбах картоплі. Перші ознаки 

хвороби з’являлися на листках верхнього ярусу, їх фіксували у різні періоди – з 

другої декади червня. Високий розвиток захворювання фітофторозом та кількість 

уражених рослин складав в середньому 27,5 % та 68,9 % на контролі [1, 4, 5].  

Вилучення другої обробки в період вегетації негативно вплинуло на всі 

вегетаційні показники картоплі (табл. 1). Відсутність третьої обробки по 

вегетації вплинуло на показники рослин не так радикально. Це зумовлено тим, 

що перші дві обробки забезпечили захист рослин в період масового розвитку 

збудника фітофторозу картоплі. Найкращий результат показало застосування 

варіанту досліду із обробкою насіння Фітодоктор (0,3л/т) + Біофосфорин 

(0,3 л/т) + БіоМаг (0,3 л/т) + Аміностим (0,5 л/т), та триразовою обробкою по 

вегетації: 1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + Аміностим 

(0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га), 2) Фітодоктор (1,5 л/га) + Триходермін (Viridin) 

(2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор (0,5 л/га) + Гумат Калію 

(1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га), 3) Фітодоктор (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) 

+ Аміностим (1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). Він забезпечив підвищення 

урожаю в 1,8 рази проти контрою.  

https://teacode.com/online/udc/63/632.937.html


 

 186 

Таблиця 1 – Вплив різних біологічних комплексів на вегетаційні показники сорту картоплі Подолянка 

 

 

Варіанти досліду 
Висота 

рослини,  

см 

Середня 
кількість 

стебел, шт. 

Кількість бульб (шт.) 
Вага бульб, 

г/рослину 

Урожайність, 

т/га 
товарна 

фракція 

насіннєва 

фракція 
некондиційні 

Контроль (без обробок) 31,1 2,8 1,3 3,6 7,3 184 6,8 
Обробка насіння: Фітодоктор (0,3л/т) + Біофосфорин 

(0,3 л/т) +БіоМаг (0,3 л/т) + Аміностим (0,5 л/т). 

Обробка по вегетації: 
1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + 

Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

2) Фітодоктор (1,5 л/га) + Триходермін (Viridin)  

(2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор (0,5 л/га) 

+ Гумат Калію (1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

3) Фітодоктор (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + 

Аміностим (1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

34,7 3,8 6 6,2 9,6 262 12,4 

Обробка насіння:  Фітодоктор (0,3л/т) + Біофосфорин 

(0,3 л/т) + БіоМаг (0,3 л/т) + Аміностим (0,5 л/т). 

Обробка по вегетації 

1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + 
Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

2)  – // – 

3) Фітодоктор (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + 

Аміностим (1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

32,5 3,6 4 3,5 5,9 241 10,9 

Обробка насіння: Фітодоктор (0,3л/т) + Біофосфорин 

(0,3 л/т) + БіоМаг (0,3 л/т) + Аміностим (0,5 л/т). 

Обробка по вегетації  
1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + 

Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

2) Фітодоктор (1,5 л/га) + Триходермін (Viridin) (2,0 л/га) 
+ Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор (0,5 л/га) + Гумат 

Калію (1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

3) – // – 

34,1 3,5 5 4,9 8,4 255 11,4 
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Таблиця 2 – Вплив комбінацій біологічних фунгіцидів в комплексах обробки картоплі  

на інтенсивність прояву грибних хвороб 

 

Варіанти досліду 

Подолянка 

Фітофтороз картоплі 

ураження 

рослин, 

% 

розвиток 

хвороби,  

% 

ефективність, 

% 

Контроль (без обробок) 68,9 27,5 - 

Обробка насіння: Фітодоктор (0,3л/т) + 

Біофосфорин (0,3 л/т) +БіоМаг (0,3 л/т) + 

Аміностим (0,5 л/т). 

Обробка по вегетації: 

1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + 

Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

2) Фітодоктор (1,5 л/га) + Триходермін (Viridin) 

(2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор 

(0,5 л/га) + Гумат Калію (1,0 л/га) + Адюмакс 

(0,05 л/га). 

3) Фітодоктор (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + 

Аміностим (1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

8,8 3,7 87,2 

Обробка насіння:  Фітодоктор (0,3л/т) + 

Біофосфорин (0,3 л/т) + БіоМаг (0,3 л/т) + 

Аміностим (0,5 л/т). 

Обробка по вегетації 

1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + 

Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

2)  – // – 

3) Фітодоктор (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + 

Аміностим (1,0 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

37,9 15,7 44,9 

Обробка насіння: Фітодоктор (0,3л/т) + 

Біофосфорин (0,3 л/т) + БіоМаг (0,3 л/т) + 

Аміностим (0,5 л/т). 

Обробка по вегетації  
1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + 

Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га). 

2) Фітодоктор (1,5 л/га) + Триходермін (Viridin) 

(2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор 

(0,5 л/га) + Гумат Калію (1,0 л/га) + Адюмакс 

(0,05 л/га). 

3) – // – 

18,5 8,4 73,1 

 

Найкращий результат впливу комбінацій біологічних фунгіцидів в 

комплексах обробки картоплі на інтенсивність прояву грибних хвороб 

отримано у варіанті досліду із обробкою насіння Фітодоктор (0,3л/т) + 

Біофосфорин (0,3 л/т) + БіоМаг (0,3 л/т) + Аміностим (0,5 л/т) та триразовою 

обробкою по вегетації: 1) Фітодоктор (1,5 л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + 

Аміностим (0,5 л/га) + Адюмакс (0,05 л/га), 2) Фітодоктор (1,5 л/га) + 

Триходермін (Viridin) (2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Урожай Бор (0,5 л/га) 

+ Гумат Калію (1,0 л/га) + АдюМакс (0,05 л/га), 3) Фітодоктор (1,0 л/га) + 
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Урожай ТК (1,5 л/га) + Аміностим (1,0 л/га) + АдюМакс (0,05 л/га). 

Ефективність цього комплексу становила 87,2 % на сорті Подолянка (табл. 2). 

Найнижчу ефективність проти фітофторозу показала комбінація, у варіанті якої 

був відсутній другий етап обробки, що співпало з масовим розвитком збудника 

хвороби. 

Висновки. Застосування комплексу препаратів, що включає обробку 

насіння Фітодоктором (0,3л/т) +Біофосфорином (0,3 л/т) +БіоМагом (0,3 л/т) + 

Аміностимом (0,5 л/т) та триразову обробку по вегетації: 1) Фітодоктором (1,5 

л/га) + Урожай ТК (1,0 л/га) + Аміностимом (0,5 л/га) + Адюмаксом (0,05 л/га), 

2) Фітодоктором (1,5 л/га) + Триходерміном (2,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + 

Урожай Бор (0,5 л/га) + Гуматом Калію (1,0 л/га) + Адюмаксом (0,05 л/га), 3) 

Фітодоктором (1,0 л/га) + Урожай ТК (1,5 л/га) + Аміностимом (1,0 л/га) + 

Адюмаксом (0,05 л/га) забезпечило найкращий результат з підвищення урожаю 

в 1,8 рази проти контролю, а ефективність цього комплексу проти фітофтори 

становила 87,2 %. 
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Картопля Solanum tuberosum L. – важлива сільськогосподарська культура, 

що займає одне із провідних місць у списку продуктів харчування людини; 

широко використовується, як корм худобі та в промисловості.  

На сьогодні актуальною проблемою картоплярства в Україні та за її 

межами є боротьба із хворобами картоплі, збудниками яких є різні 

фітопатогенні організми. Зважаючи на зростання тенденції до зниження 

пестицидного навантаження на картопляні агрофітоценози, актуальним є 

впровадження новітніх перспективних біотехнологій, які б базувалися на 
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використанні біологічних методів захисту рослин, що дозволяють поліпшити 

стійкість рослин до фітопатогенів, продуктивність і якість продукції та 

захистити навколишнє середовище від негативного впливу антропогенних 

факторів: забруднення ґрунтових вод, негативного впливу на ріст і розвиток 

рослин та порушення мікробіологічних процесів у ґрунті [1]. 

Відмічено важливу роль корисної мікрофлори: продуктів 

біотехнологічного культивування грибів-мікроміцетів з кореневої системи 

женьшеню і продуктів життєдіяльності бактерій Streptomyces Avermetilis – 

аверсектину з хелатними формами у пригніченні розвитку грибкових 

захворювань сільськогосподарських культур.  

З цією метою нами проведено дослідження з вивчення імунопротекторної 

дії біологічного препарату Регоплант в обмеженні шкідливості альтернаріозу 

картоплі.  

Дослідження проводили на базі Української науково-дослідної станції 

карантину рослин ІЗР НААН (УкрНДСКР ІЗР НААН) шляхом закладання 

лабораторних дослідів та виконання аналізів. Для дослідження було 

використано сорти: Скарбниця та Поліське Джерело. У процесі дослідження 

(при обприскуванні рослин картоплі) застосовували біологічний препарат 

Регоплант (20, 40, 50 мл/га). 

Використання препарату Регоплант в нормі витрати 20 мл/га на сортах 

Скарбниця, Поліське Джерело сприяло зменшенню розвитку хвороби до 74,1 % 

для сорту Скарбниця та 61,2 % для сорту Поліське Джерело, тоді як у контролі 

цей показник складав 100 % для всіх сортів картоплі. 

При цьому ефективність використання імунопротектора склала 25,9 % для 

сорту Скарбниця та 40 % –  Поліське Джерело [2]. 

При збільшенні норми імунопротектора до 40 та 50 мл/га розвиток хвороби 

зменшився відповідно від 62,4 % до 49,5 % у сорту Скарбниця та від 49,6 % до 

39,2 % у сорту Поліське Джерело, ефективність використання препарату 

збільшилась до 60,8 % (табл. 1, 2). 

 
Таблиця 1 – Визначення ефективності біологічного препарату Регоплант проти 

збудника альтернаріозу картоплі ( сорт картоплі Скарбниця) 
 

Варіанти 

досліду 

Норма 

витрати, 

мл/га 

Ураження 

рослин,% 

Розвиток 

хвороби,% 

Ефективність 

препарату,% 

Контроль  

(без препарату) 

– 100 100 – 

Регоплант 20  91,3 74,1 25,9 

Регоплант 40  82,4 62,4 37,6 

Регоплант 50  70,6 49,5 50,5 

НІР05   1,3  
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Таблиця 2 – Визначення ефективності біологічного препарату Регоплант проти 

збудника альтернаріозу картоплі (сорт картоплі Поліське Джерело) 

 

Варіанти 

досліду 

Норма 

витрати, 

мл/га 

Ураження 

рослин,% 

Розвиток 

хвороби,% 

Ефективність 

препарату,% 

Контроль  

(без препарату) 

– 100 100 – 

Регоплант 20  68,3 61,2 40,0 

Регоплант 40  52,7 49,6 50,4 

Регоплант 50  40,0 39,2 60,8 

НІР05   1,5  

 

Після обробки рослин картоплі препаратом Регоплант через сім днів 

виділяли білковий екстракт, визначаючи активність окисно-відновного 

ферменту пероксидази, який рахується "аварійним ферментом", миттєво 

реагуючий на будь – який фактор стресу, який, в свою чергу, здійснює вплив на 

рослинний об’єкт (температура, вологість, вплив фітопатогенів) (табл. 3). 
Таблиця 3 – Визначення ефективності біологічного препарату Регоплант (50 мл/га) 

та активності пероксидази сортів картоплі у процесі зараження збудником альтернаріозу 

 

Назва сорту 

картоплі 

Ураження 

рослин,% 

 

Ефективність 

препарату,% 

(прототип) 

Активність 

пероксидази  

у необроблених 

рослин (спосіб, 

що заявляється) 

Активність 

пероксидази  

у оброблених  

рослин (спосіб, 

що заявляється) 

Скарбниця 70,6 50,5 0,59 0,32 

Поліське Джерело 40 60,8 0,42 0,26  

НІР05   0,05 0,02 

У результаті проведених досліджень активність пероксидази на сьомий 

день після зараження збудником альтернаріозу у оброблених препаратом 

Регоплант сортів картоплі Скарбниця та Поліське Джерело становила 0,32 – 

0,26 мкмоль/г.хв. У необроблених даних сортів картоплі активність 

пероксидази вона коливалась у межах 0,59 – 0,42 мкмоль/г.хв. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що шляхом визначення 

активності пероксидази впродовж семи днів після обробки препаратом можна 

визначити імунопротекторну дію препарату Регоплант проти збудника 

альтернаріозу картоплі Alternaria solani (Ell. Et Mart): чим вища активність 

пероксидази, тим менша ефективність дії імунопротектора. 
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ 

ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ЗБЕРІГАННІ У ХОЛОДИЛЬНИКУ 
 

Анотація. Основними причинами втрат і зниження якості плодів при зберіганні вважаються 
ураження їх фізіологічними і мікробіологічними захворюваннями, а також втрати маси. Це 

пов’язано, насамперед, як з умовами формування плодів, так і з недотриманням технологічних режи-

мів та недосконалістю холодильного обладнання. Показано перспективність використання 
біопрепаратів для обробки плодоовочевої продукції при зберіганні у холодильнику.  Одним з 

ефективних заходів пригнічення збудників інфекційних захворювань плодів і овочів не лише в період 

вегетації, але й на стадії їх зберігання, є застосування препаратів на основі живих мікроорганізмів 

та/або продуктів їх життєдіяльності. 
 

Ключові слова: екологізація сільськогосподарського виробництва, якість плодів, позакореневе 

живлення, холодильне обладнання, біологічні засоби захисту, терміни зберігання. 
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PROSPECTIVITY OF USING BIOPREPARATIONS FOR PROCESSING OF FRUIT 

AND VEGETABLE PRODUCTS WHEN STORED IN THE REFRIGERATOR 
 

Annotation. The main causes of losses and reduced quality of fruits during storage are considered to 

be their lesions of physiological and microbiological diseases, as well as weight loss. This is due primarily to 
the conditions of fruit formation, as well as non-compliance with technological regimes and imperfections of 

refrigeration equipment. The prospects of using biologicals for processing of fruit and vegetable products 

during storage in the refrigerator are shown. One of the effective measures to suppress the pathogens of 
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infectious diseases of fruits and vegetables not only during the growing season, but also at the stage of their 

storage is the use of drugs based on living microorganisms and / or products of their activity. 

 
Key words: greening of agricultural production, fruit quality, foliar feeding, refrigeration equipment, 

biological means of protection, shelf life. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ХРАНЕНИИ  

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ 
 

Аннотация. Основными причинами потерь и снижения качества плодов при хранении 

считаются поражения их физиологическими и микробиологическими заболеваниями, а также 
потери массы. Это связано, прежде всего, как с условиями формирования плодов, так и с 

несоблюдением технологических режимов и несовершенством холодильного оборудования. Показана 

перспективность использования биопрепаратов для обработки плодоовощной продукции при 
хранении в холодильнике. Одним из эффективных мер подавления возбудителей инфекционных 

заболеваний плодов и овощей не только в период вегетации, но и на стадии их хранения, является 

применение препаратов на основе живых микроорганизмов и/или продуктов их жизнедеятельности. 
 

Ключевые слова: экологизация сельскохозяйственного производства, качество плодов, 

внекорневое питание, холодильное оборудование, биологические средства защиты, сроки хранения. 

 

Яблуня впевнено займає перше місце серед плодових і ягідних культур в 

Україні. Перед виробниками стоять проблеми щодо отримання хорошого 

врожаю та збереження з мінімальними втратами [1].  

Основними причинами втрат і зниження якості плодів при зберіганні 

вважаються ураження їх фізіологічними і мікробіологічними захворюваннями, 

а також втрати маси. Це пов’язано, насамперед, як з умовами формування 

плодів, так і з недотриманням технологічних режимів та недосконалістю 

холодильного обладнання. 

Для отримання високих врожаїв велике значення має мінеральне живлення 

плодових насаджень, яке може здійснюватись внесенням добрив у ґрунт або 

позакореневим підживленням. 

Однак у науковій літературі недостатня кількість інформації щодо впливу 

позакореневого живлення біопрепаратами на якість плодів яблуні, хоч вони 

мають важливе значення в харчуванні людини [2]. 

За літературними даними, позакореневе підживлення позитивно впливає на 

силу цвітіння, збільшує кількість квіткових бруньок, стимулює 

плодоутворення, зменшує опадання зав’язі і плодів, сприяє прикріпленню їх до 

кільчатки [3, 4]. 
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У зв’язку з вимогами стосовно максимальної екологізації 

сільськогосподарського виробництва, збільшення безпеки для навколишнього 

середовища та людини пріоритет надається препаратам, нешкідливим для 

теплокровних організмів [5]. 

У роботі [6] представлено  результати досліджень змін товарної якості і 

природних втрат під час холодильного зберігання і тижневої експозиції за 

температури 20 °С яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених 1-метилцикло-

пропеном (1-МЦП) після збирання. Встановлено, що у сприятливі для 

формування лежкоздатних плодів роки післязбиральне обробляння яблук сорту 

Ренет Симиренка 1-МЦП на 14,8-86,6 % збільшує вихід стандартної продукції з 

перевагою вищого товарного сорту та знижує природні втрати. А у випадку 

обробляння яблук сорту Голден Делішес [7]  ̶  на 0,6-16,9 % збільшується вихід 

стандартної продукції з перевагою вищого і першого товарних сортів і 

знижуються природні втрати.  

Зберігання продукції рослинництва відбувається в умовах широкого 

доступу до неї мікроорганізмів. Так, усі рослини мають прижиттєву, властиву 

їм, епіфітну мікрофлору, а хворі рослини – і відповідних збудників інфекції. 

Під час збирання врожаю ця мікрофлора поповнюється мікроорганізмами з 

навколишнього середовища, головним чином, з ґрунту. Тому кожен об'єкт 

зберігання містить численну кількість мікроорганізмів, здатних за певних умов 

активно розмножуватись і впливати на якість продуктів, що зберігаються [8]. 

Майже усі мікроорганізми – збудники хвороб картоплі, плодів  ̶ є 

гетеротрофами. Найпоширеніші фітопатогенні мікроорганізми, які уражують 

картоплю, плоди та овочі під час збирання врожаю, транспортування і 

зберігання, викликають мікоз (плодові, голубі, зелені, сірі, рожеві гнилі фомоз, 

фітофтороз, сіру плісняву, чорну плісняву), бактеріози (слизистий бактеріоз), 

віруси. 

Сучасні способи обробляння рослинної продукції при зберіганні такі, як 

обробляння хімічними препаратами, штучне охолодження, озонування, 

електромагнітне випромінювання та інші, запобігають мікробному псуванню, 

але, в той же час, знищують біологічний бар'єр, що перешкоджає проникненню 

патогенних мікроорганізмів. 

Оскільки основні втрати плодоовочевої продукції обумовлено розвитком 

фітопатогенної мікрофлори, одним з ефективних заходів пригнічення збудників 

інфекційних захворювань плодів і овочів не лише в період вегетації, але й на 

стадії їх зберігання, є застосування препаратів на основі живих мікроорганізмів 

та/або продуктів їх життєдіяльності [9]. 

Дослідження використання біопрепаратів для обробляння плодоовочевої 

продукції мають високу практичну цінність, тому що дозволяють забезпечити 

значне скорочення втрат в процесі зберігання. Обробляння біологічними 

засобами захисту є найбільш ефективним, екологічно безпечним і економічним 

способом підготовки до зберігання рослинної продукції.  

Схема дослідів передбачає обробляння плодоовочевої продукції 

мікробіологічними препаратами у різних концентраціях, зберігання продовж 

розрахункового періоду, лабораторний аналіз стану продукції та порівняння 
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результатів аналізу з двома контрольними дослідами: (контроль-1 – без 

обробок, контроль-2 – використання хімічного засобу). 

Для проведення дослідів відібрано такі мікробіологічні препарати, основою 

яких є агрономічно цінні мікроорганізми, що зберігаються в колекції 

мікроорганізмів Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН 

України: 

1. Бактофіт БТ– препарат на основі бактерій Bacillus subtilis з титром не 

нижче 2,0.109 КУО/см3 та концентрацією 2 %, 3 %, 5 % у розчині. 

2. Фітоспорин БТ – препарат на основі бактерій Bacillus subtilis 26 D з 

титром не нижче 2,0.108 КУО/см3 та концентрацією 3 %, 5 %, 8 % у розчині. 

3. Ампеломіцин БТ – препарат на основі грибів Ampelomyces Ces ex Shlecht, 

з титром не нижче 4,0.109 КУО/см3  та концентрацією 2 %, 4 %, 6 % у розчині. 

4. Флуоресцин БТ – препарат на основі бактерій Pseudomonas fluorescens, з 

титр не нижче 5,0.109 КУО/см3 – та концентрацією 2 %, 3 %, 5 % у розчині. 

5. Трихотецин – препарат на основі продуценту грибів Trichothecium 

roseum, з титр 2,0·109  КУО/см3  та концентрацією 2 %, 4 %, 6 % у розчині. 

За результатами досліджень буде визначено ефективність застосування 

біопрепаратів ІТІ "Біотехніка" НААН України для обробляння плодоовочевої 

продукції. 
Підбір мікробіопрепаратів та дослідження їх дії та впливу на зберігання 

плодоовочевої продукції дасть можливість не тільки знищити шкідливу 

мікрофлору, але й можливість зменшення втрати тургору продукції та 

запобігання значним втратам за рахунок усушки. 

 
Бібліографія 

1. Fourie P.C. Fruit and human nutrition. Fruit processing. 1996. P. 20-39. 

2. Вінцковська Ю.Ю. Вплив позакореневої обробки насаджень яблуні (MALUS 

DOMESTICA BORKH.) біопрепаратами на формування показників якості плодів. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2016. № 1-2. С.107-112. 

3. Бажуряну Н.С., Попушой И.С., Коган Э.Д., Тодираш В.А. Лежкоспособность плодов 

и факторы, снижающие их потери при длительном хранении.  Кишинев : Штиица, Ин-т 

физиологии растений.  Академия Наук Республики Молдова.  1993.  96 с. 

4. Капичникова Н. Г. Влияние некореневого внесения удобрений на урожайность 

яблони. Плодоводство : РУП "Институт плодоводства". 2009. Т. 21.  С. 82-91. 

5. Рябцева Т.В., Костюченко Т.М., Капичникова Н.Г. Эффективность некорневого 

внесения различных водоростворимых микро- и макроудобрений и полифункционального 

биопрепарата Экосил в саду яблони. Плодоводство. 2009. Т.21. С. 99-109. 

6. Мельник О.В., Дрозд О.О. Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка за 

післязбиральної обробки інгібітором етилену й імітації торгового обороту. Вісник 

Уманського нац. ун-ту садівництва. 2015. 2. С. 24-27.  

7. Мельник О.В., Дрозд О.О. Збереженість яблук сорту Голден Делішес за 

післязбиральної обробки інгібітором етилену й імітації торгового обороту. Вісник 

Уманського нац. ун-ту садівництва. 2016. 1. С. 41-44.  

8. Першакова Т.В. Современные технологии хранения фруктов. Научн. журнал Куб. 

ГАУ. 2017. № 131(07).  

9. Pusey P.L., Wilson C.L., et al. Compatility of B. Subtilis for Postharvest control of peach 

brown rot with Commercial Fruit Waxes. Dicloranand Colt storage cenditions. Plant Deseas. 1986.  

70. P. 587-592. 

 



 

 196 

УДК 632.615.778 

 

Ю.Э. Клечковский, Л.Г.Титова, О.В. Палагина 

Опытная станция карантина винограда и плодовых культур ИЗР НААН 

49/1, Фонтанская дорога, м. Одеса, 65049, Украина 

e-mail: oskvpk@te.net.ua 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОФУНГИЦИДОВ В ЗАЩИТЕ  

КОСТОЧКОВЫХ САДОВ ЮГА УКРАИНЫ 

 
Аннотация. В статье приведены данные результатов применения биофунгицидов Серенада 

АСО и Планриз против грибковых болезней косточковых культур на персике и абрикосе в Одесской 

области. Показана высокая эффективность Серенады АСО в норме расхода 8,0 л/га против серой 
гнили, монилиоза, курчавости, клястероспориоза на персике и против серой гнили, монилиоза, 

клястероспориоза на абрикосе. По результатам проведенных исследований рекомендовано широкое 

применение препарата при защите косточковых садов от комплекса грибных болезней в Одесской 

области. 
 

Ключевые слова: биометод. серенада АСО, планриз, грибные болезни косточковых. 
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ВИКОРИСТАННЯ БІОФУНГІЦИДІВ У ЗАХИСТІ КІСТОЧКОВИХ  

САДІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 

Анотація. У статті наведено дані результатів застосування біофунгіцидів Серенада АСО і 

Планриз проти грибкових хвороб кісточкових культур на персику та абрикосі в Одеській області. 

Показано високу ефективність Серенади АСО у нормі витрати 8,0 л/га проти сірої гнилі, моніліозу, 
кучерявості, клястероспоріозу на персику та проти сірої гнилі, моніліозу, клястероспоріозу на 

абрикосі. За результатами проведених досліджень рекомендовано широке застосування препарату 

при захисті кісточкових садів від комплексу грибкових хвороб в Одеській області. 
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Биологический метод защиты растений (использование организмов и 

продуктов их жизнедеятельности, а также их синтетических аналогов для 

контроля плотности популяций насекомых вредителей, сорных растений и 

возбудителей болезней сельскохозяйственных растений) является 

единственным альтернативным и эффективным способом перехода от 

тотального использования химических пестицидов к применению экологически 

безопасных методов защиты растений. Биофунгициды имеют очень широкий 

диапазон действия, что позволяет защитить растения от огромного количества 

болезней [1, 2]. 

Среди новых биофунгицидов широкую известность в мире получил 

фунгицид широкого спектра действия Серенада АСО (Serenade ASO). Препарат 

основан на уникальном штамме Bacillus subtilis QST 713, который содержит 

более 30 различных липопептидов, работающих синергетически и 

обеспечивающих высокую противомикробную активность. Bacillus subtilis 

оказывает фунгистатическое действие путем вмешательства в развитие 

мицелия патогенна при контакте и производит вещества, которые разрушают 

клеточные мембраны грибов. Конкурируя с патогенами в освоении жизненного 

пространства и питательных веществ, она вызывает и стимулирует системный 

иммунитет растений. Фунгицид Серенада АСО SC, КС зарегистрирован в ряде 

стран и успешно применяется для защиты овощных, плодовых, винограда, 

клубники, малины, смородины от серой гнили, бактериальной пятнистости, 

мучнистой росы, альтернариоза, антракноза, ризомании [3]. 

Биофунгицид Планриз относится к одним из наиболее эффективных и 

распространенных биопрепаратов в своей категории. Он широко используется 

на злаковых растениях, овощах, виноградниках, садах. Препарат основан на 

действии почвенных микроорганизмов, относящихся к микробиотической 

штамма Pseudomonas fluorescens. Бактерии Pseudomonas fluorescens штамм 

AP-33, кроме прямого подавления вредной микрофлоры, способствуют 

выделению растениями фитоалексинов, что способствует повышению 

иммунитета вегетирующих культур [4]. 

Основными грибковыми болезнями персика и абрикоса на юге Украины 

являются монилиоз, курчавость листьев, которые наносят наибольший вред, а 

также клястероспориоз и мучнистая роса. 

В условиях Одесской области проведены испытания эффективности 

биопрепаратов Серенада АСО и Планриз против грибковых болезней 

косточковых культур (персик и абрикос). За период вегетации проведено по 

четыре обработки на каждой культуре: первая – в начале цветения, вторая – в 

конце цветения (через 7-10 дней), третья и четвертая – перед сбором урожая с 

интервалом 7-10 дней. На персике эффективность применения биофунгицида 

Серенада АСО (н.р. 8,0 л/га) против монилиального ожога составляла 88,1 %, 

против курчавости персика – 87,2 %, против клястероспориоза – 86,8 %, против 

серой гнили – 90,4 %. На абрикосе эффективность действия против 

монилиального ожога составляла 79,7 %, против клястероспориоза – 76,3 %, 

против серой гнили – 84,7%. Пораженность плодов персика серой гнилью на 
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момент уборки урожая составляла в контроле 2,6 %, в опыте от 0,3 % до 0,5 %. 

Учеты пораженности плодов абрикоса серой гнилью в период уборки урожая 

показали, что средняя пораженность плодов в контроле составляла 12,5 %, в 

обрабатываемых фунгицидом вариантах опыта – от 2,5 % до 5,1 % в 

зависимости от нормы расхода препарата. Средний вес плодов персика с одного 

дерева в опытных вариантах был выше, чем в контроле на 5-7 кг, а средняя 

расчетная урожайность с 1 га – на 25-33 ц. Фитотоксического действия 

биопрепарата Серенада АСО SC, КС (Bacillus subtilis, QST 713) не выявлено. 

Биопрепарат Планриз, не оказывая фитотоксического действия, проявлял 

меньшую эффективность против курчавости листьев по сравнению с 

препаратом Серенада АСО SC, КС: в норме расхода 3 л/га – 61,76 %, в норме 

2,0 л/га – 56,40 %.  

Проведенные исследования, показавшие высокую эффективность 

биофунгицида Серенада АСО в норме расхода 8,0 л/га против серой гнили, 

монилиоза, курчавости, клястероспориоза на персике и против серой гнили, 

монилиоза, клястероспориоза на абрикосе, позволяют рекомендовать широкое 

применение препарата при защите косточковых садов от комплекса грибковых 

болезней в Одесской области. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ  

ТА ПІДЖИВЛЕННІ ПОСІВІВ ОЗИМИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР 
 

Анотація. Аналіз результатів, отриманих в польових дослідах впродовж 2016-2020 рр., 
приводить до логічного висновку: використання біопрепаратів вимагає комплексності, кратності 

обробок ( в період весняної вегетації – у фази кущення, появи прапорцевого листка та колосіння)  та 

підвищеного і високого рівня родючості ґрунту. 

При середньому рівні родючості чорнозему південного прирости урожаю зерна пшениці озимої 
за використання таких біопрепаратів, як Планриз, Триходермін, Гаупсин, Фітоспорін та їх сумішей 
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можуть складати від 4 до 16 % залежно від погодних умов  року. При їх внесенні на фоні 

мінеральних добрив, загальна ефективність зростає в середньому в 3,9 рази. При цьому найбільш 

оптимальною є комбінація Триходермін + Планриз.  

 

Ключові слова: біопрепарати, інокуляція, підживлення, пшениця озима, ячмінь озимий.  
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THE EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL PRODUCTS IN THE INOCULATION  

OF SEEDS AND TOP DRESSING OF WINTER CROPS 
 

Annotation.  The analysis of the results obtained in field experiments during 2016-2020 leads to a 
logical conclusion: the use of biological products requires complexity, multiplicity of treatments ( during the 

spring vegetation period in the phases of tillering, the appearance of a flag leaf and earing) and an 

increased and high level of soil fertility. 
With an average level of fertility of the southern chernozem, the increase in the yield of winter wheat 

grain using such biological products as Planriz, Trichodermin, Haupsin, Phytosporin and their 

combinations can range from 4 to 16 %, depending on the weather conditions of the year. When applied 

against the background of mineral fertilizers, the overall efficiency increases by an average of 3.9 times. At 
the same time, the most optimal combination is Trichodermin + Planriz. 

 

Key words: biological products, inoculation, top dressing, winter wheat, winter barley. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТОВ ПРИ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН  

И ПОДКОРМКИ ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация. Анализ результатов, полученных в полевых опытах в течение 2016-2020 гг., 

приводит к логическому выводу: использование биопрепаратов требует комплексности, кратности 

обработок (в период весенней вегетации – в фазе кущения, появления флагового листа и колошения) 
и повышенного и высокого уровня плодородия почвы. 

При среднем уровне плодородия чернозема южного приросты урожая зерна озимой пшеницы 

при использовании таких биопрепаратов, как Планриз, Триходермин, Гаупсин, Фитоспорин и их 
сочетаний,  могут составлять от 4 до 16 % в зависимости от погодных условий года. При внесении 
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на фоне минеральных удобрений, общая эффективность возрастает в среднем в 3,9 раза. При этом 

наиболее оптимальной является комбинация Триходермин + Планриз. 

 
Ключевые слова: биопрепараты, инокуляция, подкормка, пшеница озимая, ячмень озимый. 

 

Вступ. Період з 60-х до 90-х років двадцятого століття характеризувався 

інтенсифікацією сільського господарства, характерною рисою якого були 

значні обсяги використання підвищених норм хімічно синтезованих добрив та 

пестицидів. Результатом стали значні негативні  екологічні явища: накопичення 

важких металів і залишків пестицидів в об'єктах навколишнього середовища, 

забруднення природних екосистем (повітря, ґрунт та водні ресурси) [1-5]. 

Пошук екологічно безпечних та ефективних засобів збереження врожаїв 

зумовив формування альтернативних методів живлення та захисту рослин. 

Серед них – використання біологічних препаратів, в основі дії яких лежить 

принцип антагонізму між різними видами мікроорганізмів або прояви їхньої 

антибіотичної активності.  У зв’язку з цим набувають актуальності дослідження 

стосовно можливості використання біопрепаратів для регуляції ростових 

процесів сільськогосподарських культур та захисту від хвороб і шкідників. 

Результати досліджень. В польових дослідах вивчали ефективність 

біопрепаратів на основі живих мікроорганізмів: Планриз, Фітоспорін, Гаупсин, 

Триходермін та їх суміш для передпосівного обробітку насіння озимої пшениці 

сорту Кнопа, яка вирощувалась за попередниками чорний пар і горох. Ґрунт 

чорнозем південний малогумусний важкосуглинистий середньоокультурений. 

Польова схожість насіння на всіх ділянках по чорному пару була висока і 

коливалася у вузькому інтервалі 96,4-98,4 %; по попереднику горох польова 

схожість насіння на контрольній ділянці – 75,3 %, а на дослідних – від 80,0 % 

до 84,2 %. Впродовж вегетації рослини на дослідних варіантах при 

вирощуванні по попереднику горох суттєво відрізнялися за морфологічними 

вимірами і коефіцієнтом продуктивного кущення (3,9-4,2 проти 2,7 – контроль), 

що стимулювало формування приростів урожаю від 5,6 % до 11,8 % (табл.). 

Максимальний приріст урожайності по чорному пару (0,03 т/га) отримали на 

ділянці, де зерно інокулювали препаратом Планриз, але це підвищення було 

нижче за показник достовірності, оскільки НСР0,05=0,16 т/га; на інших варіантах 

рівень урожайності був в межах контролю. 
Таблиця – Вплив  інокуляції біологічними препаратами на прирости урожайності 

зерна пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару та гороху 
 

Варіант передпосівної  

інокуляції насіння 

Попередник  

чорний пар горох 

± до контролю ± до контролю 

т/га % т/га % 

Контроль  - - - - 

Планриз  0,03 0,5 0,29 7,1 

Фітоспорін  -0,01 0,1 0,48 11,8 

Гаупсін  -0,01 0,1 0,47 11,5 

Триходермін  -0,2 3,2 0,47 11,5 

Планриз, фітоспорін, гаупсін, триходермін 0,02 0,3 0,23 5,6 

НСР0,05 0,16  0,15  
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Що стосується якості зерна пшениці, то в ланці сівозміни озима пшениця – 

горох на зерно найкраще себе проявила біологічна технологія, де насіння перед 

сівбою було оброблено комплексом біопрепаратів: вміст клейковини – 20,1 %, 

білка – 12,3 % та пружність клейковини дорівнювала  85,3 ум. од. ВДК. За всіма 

іншими варіантами, незалежно від попередника, отримали зерно, білковість 

якого не перевищувала 11,5-11,7 %. 

В другому досліді посіви пшениці і ячменю озимих обробляли розчинами 

цих препаратів та їх сумішками у фази весняного кущіння, появи прапорцевого 

листка та колосіння. 

Прирости урожаю ячменю озимого при вирощуванні по чорному пару 

склали від 0,08 т/га до 0,26 т/га при НСР0,05=0,08 т/га, а по гороху – 0,15-

0,24 т/га (НСР0,05=0,09 т/га). 

На посівах пшениці озимої біопрепарати використовували впродовж 

всього технологічного циклу: від передпосівного обробітку насіння з 

триразовим підживленням по вегетації – на різних фонах живлення, які 

відрізнялися рівнями припосівного внесення мінеральних добрив: 1) без добрив 

(контроль), 2) N32P32K32 та 3) N64P64K64. 

Загалом, в цьому досліді прирости урожаю на варіантах з біопрепарати 

коливалися від 4,0 % до16,0 %; з мінеральними добривами – від 19,4 % до 

39,6 % і при використанні  біопрепаратів на фоні мінеральних добрив – від 

11,6 % – 39,6 % і в середньому за роки досліджень склали 7,2, 28,4 та 29,3 %, 

відповідно (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Агрономічна ефективність біопрепаратів, мінеральних добрив  

та їх сумісного використання за роками досліджень 

 

Впродовж чотирьох років із п'яти (з 2017 по 2020 рр.) агрономічна 

ефективність сумісного використання біологічних та синтетичних реагентів 

була вища за їх роздільне внесення. При їх комплексному внесенні з 

мінеральними добривами, загальна ефективність зростала в середньому в 3,9 

рази. При цьому найбільш оптимальною була комбінація  Триходермін + 

Планриз. 
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Ефективність дії препаратів різного походження залежала від рівня 

родючості чорнозему південного, що ми спостерігали у 2019-2020 

сільськогосподарському році. Очевидно, активність біопрепаратів на основі 

мікроорганізмів прямо залежала від рівня родючості ґрунту (рис. 2); 

амінохелатний комплекс забезпечив найвищі прирости при середній і високій 

забезпеченості ґрунту поживними речовинами, препарат на основі екстракту 

морських водоростей – на підвищеному. Однак, це однорічні результати, які 

потребують додаткових досліджень. 

 

 
Рисунок 2 – Залежність активності біопрепаратів на основі мікроорганізмів 

 від рівня родючості ґрунту 

 

Висновки. Аналіз результатів, отриманих в польових дослідах впродовж 

2016-2020 рр. приводить до логічного висновку: використання біопрепаратів 

вимагає комплексності, кратності обробок ( в період весняної вегетації – у фази 

кущення, появи прапорцевого листка та колосіння)  та підвищеного і високого 

рівня родючості ґрунту. 

При середньому рівні родючості чорнозему південного прирости урожаю 

зерна пшениці озимої за використання таких біопрепаратів, як Планриз, 

Триходермін, Гаупсин, Фітоспорін та їх сумішей можуть складати від 4 % до 

16 % залежно від погодних умов року. При їх внесенні на фоні мінеральних 

добрив загальна ефективність зростає в середньому в 3,9 рази. При цьому 

найбільш оптимальною є комбінація Триходермін + Планриз.  
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МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ  

ПРЕПАРАТІВ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ НУТУ 
 

Анотація. Представлено результати вивчення можливості використання органо-мінеральних 
препаратів різного походження в системі захисту нуту. Встановлено: органо-мінеральні препарати 

на основі фулерену, його комплексу з фульвокислотами та отримані при екстракції морських 

водоростей (Extra, Rootmost  і Seed treatment) не виявляють інгібуючої дії на розвиток збудників 

аскохітозу; для зниження інтенсивності розвитку аскохітозу на неудобрених посівах нуту слід 
використовувати препарат на основі фульвокислот (Фульво ТЕ нормою 0,5 л/га тричі по вегетації); 

за умови внесення азотних добрив в дозі 60 кг/га ( 30 кг/га – під передпосівну культивацію + 30 кг/га у 

підживлення) максимальну ефективність проти аскохітозу мають  препарати на основі гумусових 
кислот Фульво ТЕ та Антистрес 1,0-2,0 л/га і  Полімікростим (2,0л/га) з Аватар (0,5 л/га) – 

комплекс мікроелементів. 
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THE POSSIBILITY OF USING ORGANO-MINERAL PREPARATIONS  

IN THE CHICKPEA PROTECTION SYSTEM OF 
 

Annotation. The results of studying the possibility of using organo-mineral preparations of various 

origins in the chickpea protection system are presented. It was established that organo-mineral preparations 
based on fullerene, its complex with fulvic acids and obtained during the extraction of seaweed (Extra, 

Rootmost and Seed treatment) do not have an inhibitory effect on the development of ascochitosis pathogens; 

to reduce the intensity of the development of ascochitosis on non-maneuverable chickpea crops, a drug 
based on fulvic acids should be used (Fulvo TE norm of 0.5 l/ha three times during the growing season); 

when applying nitrogen fertilizers at a dose of 60 kg/ha ( 30 kg/ha for pre-sowing cultivation + 30 kg/ha for 

top dressing), preparations based on humic acids Fulvo TE and Antistress 1.0 – 2.0 l/ha and Polymicrostim 
(2.0 l/ha) with Avatar (0.5 l/ha) - a complex of trace elements have the maximum effectiveness against 

ascochitosis. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ НУТА 
 

Аннотация. Представлены результаты изучения возможности использования органо-

минеральных препаратов различного происхождения в системе защиты нута. Установлено: органо-

минеральные препараты на основе фуллерена, его комплекса с фульвокислотами и полученные при 
экстракции морских водорослей (Extra, Rootmost и Seed treatment) не оказывают ингибирующего 

действия на развитие возбудителей аскохитоза; для снижения интенсивности развития аскохитоза 

на неудобренных посевах нута следует использовать препарат на основе фульвокислот (Фульво ТЕ 
нормой 0,5 л/га трижды по вегетации); при внесении азотных удобрений в дозе 60 кг/га (30 кг/га под 

предпосевную культивацию + 30 кг/га в подкормку) максимальную эффективность против 

аскохитоза имеют препараты на основе гумусовых кислот Фульво ТЕ и Антистресс 1,0-2,0 л/га и 
Полимикростим (2,0 л/га) с Аватар (0,5 л/га) – комплекс микроэлементов. 

 

Ключевые слова: нут, аскохитоз, абортированность бобов, недоразвитые семена.  

 

Вступ. На фоні глобальних змін клімату [1] відбуваються і регіональні, для 

яких в Причорноморському степу характерно підвищення температур повітря, 

різкі коливання в кількості опадів та нерівномірність їх випадання [2]. Це 

примушує аграріїв шукати шляхи, якщо не подолання, то зниження впливу 

кліматичних змін на ефективність сільськогосподарського виробництва. Йде 

активний пошук культур і елементів технологій з метою подолання стресових 

ситуацій для рослин. В масі численних варіантів окреслюються такі: введення в 

сівозміну посухостійких культур та підвищення адаптаційного потенціалу 

рослин стимуляцією імунної системи. Серед посухостійких бобових культур 

увагу аграріїв привернув нут і його посіви, які за останнє десятиріччя зросли в 

декілька разів [3, 4]. 

Слід також відмітити, що населення всіх країн невпинно повертається 

обличчям до екологічно-чистої (органічної) продукції, виробництво якої 

зумовлює збільшення обсягів використання біометодів захисту, біодобрив та 

регуляторів росту рослин. Поки що використання біометоду в захисті рослин 

займає невелику частку в загальних обсягах: в цілому по Україні – 4,0 %, в 

Одеській області – 2,2 % [5]. В той же час багато хто з дослідників відмічає 

здатність регуляторів росту рослин і біопрепаратів на основі штамів різних 

мікроорганізмів стримувати розвиток хвороб, виявляючи антибактеріальну та 

фунгіцидну дію [6-9]. 

Рідкі органо-мінеральні добрива на основі аміно- та гумусових кислот і 

комплексу мікроелементів, активуючи процес обміну речовин в рослинах, 

підвищуючи стійкість рослин до абіотичних і біотичних стресових факторів, 

стимулюють приріст урожайності і, можливо, мають здатність стримувати 

розвиток хвороб на рослинах. Метою роботи й було обґрунтування 
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можливості застосування органо-мінеральних препаратів (ОМП) в системі 

захисту нуту. 

Результати досліджень. Польові досліди закладалися  на дослідному полі 

Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції, ґрунт дослідного 

поля – чорнозем південний малогумусний  важкосуглинковий на лесоподібних 

відкладах. Нут вирощувався в ланці сівозміни: чорний пар – озима пшениця – 

нут. Висівався нут сорту Пам'ять, насіння нуту перед сівбою оброблялося 

інокулянтом Ризобофіт. Розчинами органо-мінеральних препаратів обробляли 

посіви нуту тричі за вегетацію: гілкування, бутонізація, початок наливу зерна. 

Використовували препарати на основі амінокислот (Amino та Аміно Мікро – 

0,5 л/га); гумусових кислот (Фульво ТЕ-0,5 л/га, Seed Treatment – 1,5 л/га, 

Антистрес – 1,0-2,0 л/га); фулерену EXTRA (1,0-1,5 л/га); екстракту морських 

водоростей – RootMost (2,0 л/га) та комплексу мікроелементів (Полімікростим – 

2,0 л/га, Аватар комплекс – 0,5 л/га).  

На посівах нуту впродовж років досліджень 2019-2020 рр. спостерігали 

захворюваність рослин аскохітозом, абортованість  бобів та недорозвинутисть 

зерен. 

Аскохітоз. За дослідженнями О. Бушулян [10] пікноспори збудників 

аскохітозу бобових культур починають проростати і пошкоджують рослини, як 

правило, за вологості повітря вище 90 % і температури понад 4 оС. Однак, 

відмічається, що інтенсивний розвиток хвороби може спостерігатися і при 

сильному дощу за температури повітря 20-25 оС. Такі явища спостерігалися на 

дослідному полі в останні дні травня та з другої декади червня. 
 

 

Рисунок – Пошкодження бобів аскохітозом на період  

повної стиглості, % до контролю 

 

Якщо ступінь пошкодження бобів аскохітозом (рис.) прийняти за 100 %, то 

при вирощуванні нуту на неудобреному фоні препарати Extra, Rootmost і Seed 

treatment не можуть стримати розвиток аскохітозу і поширеність хвороби 

перевищує контроль без обробітку від 1,15 до 1,74 раз. Максимально (на 

63,2 %) пригнічувала розвиток хвороби ОМП на основі фульвокислот (Фульво 

Те ) та комплексу мікроелементів (Аватар). 
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В блоці по фону азотного живлення спостерігається тенденція зниження 

пошкодження бобів хворобою на варіантах з препаратами у порівнянні з 

відповідним контролем, ефективність препаратів суттєва, оскільки зниження 

перевищувало НСР0,95. Але слід відмітити, що препарати на основі амінокислот 

(Amino та Amino mikro) в умовах живлення мінеральним азотом, хоча і 

стримують розвиток хвороби у порівнянні з контролем цього блоку, але 

пошкодження на цих варіантах вище аналогічних варіантів на чистому контролі 

у 2,1 рази (Amino) та на 57,1 відносних відсотків (Amino mikro). 

Максимальну активність проти розвитку хвороби на фоні азотного 

підживлення мали – Фульво ТЕ,  Антистрес, та Полімікростим (27,1-31,0 % від 

контролю); комплекс препаратів Аватар діяв практично однаково на обох 

фонах живлення. 

 Якщо порівнювати за цим показником біопрепарати між собою (в 

середньому за фонами живлення), то ряд ефективності їх дії виглядає так: 

Фульво ТЕ > комплекс Аватар > Полімікростим > Антистрес > Amino > 

SeedTreatment > Amino mikro > RootMost > Extra. 

Недорозвинуте насіння. Процент недорозвинутих насінин  був невеликий  

і, в середньому, за препаратами коливався від 0,8 % (Аватар) до 1,9 % 

(RootMost) проти 0,9 % на контрольному варіанті при НСР0,95 по фактору 0,5 %. 

Спостерігалося збільшення кількості таких насінин при використанні 

препаратів. В більшості випадків недорозвинуте зерно знаходили в бобах, де 

утворилося дві насінини, тобто слід припустити, що препарати сприяли 

більшому зерноутворенню, але чи погодні умови, чи умови живлення або 

наявність хвороби не дали змоги отримати більшу кількість повноцінного 

зерна.  

Окремо, слід відзначити, що кількість недорозвинутих насінин – це єдиний 

показник за весь час спостережень, де проявився комплексний вплив препаратів 

і добрив (27 %), тоді як фон живлення впливав лише на 4 %, а препарати – на 

35 %. 

Абортованість бобів. Відсоток таких бобів – це фактичне зниження 

урожаю проти можливого і, в середньому, за препаратами воно коливалося від 

15,4 % (Фульво Те) до 20,1 % (Amino) проти 20,0 (контроль). Підживлення 

азотом знизили втрати урожаю в середньому до 14,8 % проти 20,4 % без 

удобрення. Якщо порівнювати препарати попарно на двох фонах живлення, то 

кожен препарат сприяв зниженню втрат при азотному підживленню проти своєї 

дії в контрольному блоці. 

Висновки.  

Встановлено: 

– органо-мінеральні препарати на основі фулерену, його комплексу з 

фульвокислотами та отримані при екстракції морських водоростей (Extra, 

Rootmost і Seed treatment) не виявляють інгібуючої дії на розвиток збудників 

аскохітозу;  

– для зниження інтенсивності розвитку аскохітозу на неудобрених посівах 

нуту слід використовувати препарат на основі фульвокислот (Фульво ТЕ 

нормою 0,5 л/га тричі по вегетації); 
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– за умови внесення азотних добрив в дозі 60 кг/га (30 кг/га – під 

передпосівну культивацію + 30 кг/га у підживлення) максимальну ефективність 

проти аскохітозу мають препарати на основі гумусових кислот Фульво ТЕ та 

Антистрес 1,0-2,0 л/га і Полімікростим (2,0л/га) з Аватар (0,5 л/га) – комплекс 

мікроелементів. 
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мікроорганізмів та обґрунтовано доцільність застосування спеціальної водопідготовки для 

коректування мінерального складу води з метою інтенсифікації біотехнологічних процесів.  
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the mineral composition of water in order to intensify biotechnological processes is substantiated.  

 

Key words: biotechnological production, water, products, quality, efficiency. 
 

УДК 628.171.034.2:602 

E.А. Коваленко, А.Т. Безусов 
1Одесская национальная академия пищевых технологий  

112, ул. Канатная, г. Одесса, Одесская обл., 65039, Украина  

e-mail: e_kov@ukr.net 

e-mail: anatoliy.bezusov2@gmail.com, mailto:quantum.biology@outlook.com 

Е.М. Никипелова, В.И. Крутякова 

ИТИ "Биотехника" НААН Украины 

26, Маякская дор., пгт Хлебодарское, Беляевский р-н, Одесская обл., 67667, Украина 

e-mail: olena.nikipelova2020@gmail.com, 

e-mail: valentina.krutyakova@gmail.com  
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ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация. Рассмотрены направления, а также технологические и экологические аспекты 

использования воды в производстве биотехнологической продукции. Показано влияние примесей воды 
на развитие микроорганизмов и обоснована целесообразность применения специальной 

водоподготовки для корректировки минерального состава воды с целью интенсификации 

биотехнологических процессов. 
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Сучасне біотехнологічне виробництво – це складний комплекс 

взаємопов’язаних біофізичних, біохімічних і фізико-хімічних процесів. 

Біотехнологічне виробництво, в якому для отримання комерційних продуктів 
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використовують мікроорганізми, зазвичай, складається з наступних ключових 

етапів: вихідна обробка сировини, яку використовують в якості поживного 

середовища для мікроорганізмів; ферментація (хімічні реакції за участі 

ферментів, що призводять до росту мікроорганізмів та утворення метаболітів, 

зокрема, антибіотиків чи гормонів) або біотрансформація (хімічні реакції за 

участі живих організмів, зокрема, мікроорганізмів); очищення цільового 

продукту від компонентів клітинної біомаси [1, 2]. 

Всі біотехнологічні виробництва потребують використання значної 

кількості води. Воду використовують для: приготування поживних середовищ і 

водних технологічних суспензій, для мийки і ополіскування технологічного 

обладнання, для приготування дезінфікуючих розчинів, для виробництва 

технологічної пари, для забезпечення роботи теплообмінного обладнання при 

нагріванні і охолоджені технологічних середовищ, для забезпечення роботи 

системи опалення промислових будівель, мийки рук і прийняття душу 

працівниками підприємства, приготування страв в їдальні, для роботи 

медпункту, мийки автотранспорту, пожежогасіння, поливу зелених насаджень 

тощо. 

В якості прикладів, що демонструють напрямки використання води на 

біотехнологічному виробництві, розглянемо технологію підготовки поживного 

середовища у виробництві ферментного препарату Глюкаваморину Г2х. Цей 

препарат застосовують у виробництві спирту. Технологічну схему приготування 

і стерилізації поживного середовища представлено на рис. 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Апаратурно-технологічна схема виготовлення і стерилізації  

поживного середовища у виробництві ферментного препарату  

 

У відповідності до схеми, наведеної на рис.1, кукурудзяну муку змішують 

в шнековому змішувачі (1) з підготовленою водою (температура 40 °С) у 

співвідношенні 1:3. Далі, до водно-мучної суміші в ємнісному змішувачі (2) 

додають гідрофосфат амонію і ячмінний солод. Суміш в ємності перемішують 

впродовж  (20-30) хв. і нагрівається до температури 60 °С. Нагрівання суміші в 

ємності здійснюється через стінку за допомогою водяної пари, яку подають в 

кожух ємнісного апарату. Потім суміш розварюють при 130 °С в нагрівальній 
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колонці (4) і витримують при цій температурі у витримувачі (5) впродовж  

15 хв. Теплоносієм, що забезпечує нагрівання і витримування при необхідній 

температурі суміші, є також водяна пара. Розварену масу охолоджують в 

теплообміннику типу "труба в трубі" (6) до 60 °С. В якості теплоносія в 

теплообміннику використовують холодну воду. Охолоджену масу піддають 

обцукровуванню ячмінним солодом впродовж (10-15) хв. в ємнісному апараті 

(7) і направляють на стерилізацію в нагрівальну колонку (4) та витримувач (5). 

Стерилізацію здійснюють при температурі (120-123) °С впродовж  15 хв. Готове 

поживне середовище охолоджують в теплообміннику (6) і подають на подальші 

технологічні процеси у виробництві ферментного препарату [2]. 

Аналіз технологічної схеми виготовлення і стерилізації поживного 

середовища у виробництві ферментного препарату (рис. 1) показує, що 

здійснення кожного технологічного процесу пов’язане з використанням гарячої 

чи холодної води або водяної пари. Витрати води чи пари визначаються 

продуктивністю виробничої лінії, технічними і конструктивними 

характеристиками обладнання, технологією виробництва.  

Важливим аспектом використання води у виробництві біотехнологічної 

продукції є її якість. Адже якість води, що використовується для забезпечення 

роботи теплообмінників та іншого обладнання, впливає на його ресурсні 

характеристики. Також суттєво впливає якість технологічної води на біологічні 

об’єкти. Адже для забезпечення життєвого циклу мікроорганізмам необхідна не 

лише вода, а і її домішки. Відомо, що мікроорганізми живуть в середовищі, яке 

відповідає певним умовам: вмісту поживних речовин, вмісту мікроелементів, 

величині рН і величині окиснювально-відновлювального потенціалу, 

температурі. Серед домішок води в якості поживних речовин для 

мікроорганізмів можуть виступати полісахариди, амінокислоти, емульговані 

ліпіди. В окремих випадках мікроорганізми можуть адаптуватися до 

використання в якості поживних речовин спиртів, альдегідів, вуглеводнів 

тощо [3]. 

Крім поживних речовин, мікроорганізми потребують біогенних і 

мінеральних речовин. Важливими біогенними елементами є фосфор і азот. 

Вони присутні в структурі клітини і відіграють важливу роль в їх метаболізмі. 

Зокрема, фосфор приймає участь в механізмах накопичення та вивільнення 

енергії. Коли фосфору й азоту занадто багато у воді, мікроорганізми отримують 

більше поживних речовин, і відповідно починають активніше розмножуватися. 

Необхідними для розвитку мікроорганізмів є і мікроелементи, наявні у воді в 

незначних кількостях. Мікроелементи регулюють численні процеси в клітині, 

приймають участь в утворенні деяких макромолекул [3]. 

З домішок води токсичний вплив на мікроорганізми можуть чинити як 

домішки неорганічного походження (важкі метали, перехідні метали, ціанисті 

сполуки, сполуки сірки тощо), так і домішки органічного походження (феноли, 

алкіларилсульфонати, гідроксиламіни тощо). Вони стримують розвиток 

бактерій і знижують ефективність біотехнологічних процесів. 

Очевидно, що для підвищення ефективності біотехнологічних процесів, де 

вода використовується безпосередньо як технологічна сировина, важливою є 

водопідготовка. Впровадження у біотехнологічне виробництво технологічної 
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лінії для покращення якості технологічної води дозволить скоректувати вміст у 

ній мінеральних речовин, вилучити з неї токсичні для мікроорганізмів домішки, 

а також інтенсифікувати біотехнологічні процеси.  

Розглядаючи питання використання води на біотехнологічних 

виробництвах, не можна не звернути увагу на екологічні аспекти. Адже 

використовуючи значні обсяги води на технологічні процеси, біотехнологічні 

виробництва одночасно продукують і величезні обсяги стічних вод. Небезпека 

від цих стічних вод криється в наявності в них живих чи мертвих 

мікроорганізмів. Потрапляння їх в навколишнє середовище може бути 

причиною небажаних і неконтрольованих змін в природних спільнотах 

мікроорганізмів у водних об’єктах, ґрунтах, повітрі. Все це негативно може 

впливати на кругообіг речовин в природі, на стан навколишнього середовища, 

на здоров’я людей і тварин [4]. Тому обов’язковою складовою діяльності 

сучасного біотехнологічного виробництва є локальне очищення стічних вод на 

підприємстві. Крім підвищення екологічної безпечності виробництва, це 

дозволить організувати оборотне водопостачання, зробити використання води 

більш раціональним, а вартість продукції підприємства нижчою. 
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и Фитоспорин. 
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Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, що 

визначає обсяги, пропозиції та вартість основних видів продовольства для 

населення країни, формує істотну частку доходів сільськогосподарських 

виробників, визначає стан і тенденції розвитку сільських територій. Гречка, як і 

просо, рис, належить до найважливіших круп'яних культур і є єдиною 

незлаковою рослиною в групі зернових культур. Крупа з неї має високі 

споживчі, смакові й дієтичні якості. Крім того, гречка є чудовим медоносом, і 

саме гречаний мед знаменитий тим, що володіє особливою цінною якістю і 

корисними поживними речовинами. Разом з тим, слід відзначити, що останнім 

часом в екологічних умовах України ця цінна сільськогосподарська культура в 

процесі онтогенезу за умов навколишнього середовища значно зменшує свою 

продуктивність. При цьому значних збитків гречці завдають хвороби, які 

викликані в комплексі з вірусами, бактеріями та грибами [1]. 

Інтенсивність розвитку і поширення багатьох хвороб рослин відрізняється 

залежно від умов навколишнього середовища та періоду року [2]. Саме тому в 

наш час велика увага приділяється фітосанітарному стану на посівних площах 

під гречкою.  

Доведено, що фітопатогенні збудники широко поширені в природі і в 

сприятливих для їх розвитку умовах наносять значну шкоду урожаю 
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сільськогосподарських культур. Вони можуть поширюватися різними шляхами: 

повітрям, водою, насінням, посадковим матеріалом, рослинними залишками, 

комахами, транспортними засобами тощо [3]. 

В аграрній політиці будь-якого сільськогосподарського підприємства 

найважливішим завданням є завчасний захист культурних рослин. Перейматися 

цією проблемою людство почало ще з давніх часів. Після тривалих пошуків 

засобів-захисників з’явилися ефективні хімічні препарати в боротьбі зі 

шкідливими організмами культурних рослин. Але в деяких випадках при 

вирощуванні певних сільськогосподарських культур краще застосовувати 

біологічні препарати. Такі як, наприклад, круп’яні культури, фрукти та овочі, 

що входять в раціон харчування людини.  

В ІТІ "Біотехніка" НААН вперше проводяться експериментальні 

дослідження із захисту гречки від шкідників і хвороб з застосуванням 

біологічних препаратів. 

Для визначення ефективності біологічних препаратів проти хвороб було 

закладено дослід на насінні гречки із застосуванням фітоаналізу в лабораторних 

умовах ІТІ "Біотехніка" НААН та обробка сходів біологічними засобами 

захисту проти хвороб. 

Одночасно визначали енергію проростання та схожість насіння. Дослід 

заклали у семи варіантах. 

За результатами досліджень, при зовнішньому огляді сходів гречки на 10-й 

день від початку досліду було виявлено такі хвороби: мозаїка, аскохітоз, сіра 

гниль, церкоспорельоз. Після виявлення даних хвороб здійснили обробку 

сходів біопрепаратами. На 20-й день досліду було проведено повторну обробку 

сходів гречки біопрепаратами. Всього на сходах гречки було проведено дві 

обробки біопрепаратами з інтервалом в 10 днів. 

Результати експериментальних досліджень представлено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Результати обробки вегетуючих рослин гречки проти хвороб  

біозасобами 
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 Хвороби 

мозаїка аскохітоз 
сіра  

гниль 
церкоспорельоз 

1 Контроль 29,0 88,0 90,1 3,0 2,0 0,0 0,0 

2 Фітоспорин 93,0 94,0 1,0 2,0 0,0 0,0 

3 Біоспектр 89,0 95,0 2,0 0,0 0,0 1,0 

4 Триходермін 90,0 96,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

5 Трихопсин 94,0 98,0 3,0 1,0 0,0 1,0 

6 Ампеломіцин 90,0 97,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

7 Планриз 93,0 98,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

 

При огляді рослин їх стан у варіантах відрізнявся. 
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Обробка біологічними засобами захисту призупинила подальше 

розповсюдження хвороб. Хворі рослини закрутилися та засохли. Експеримент 

тривав до появи 3-х листочків на рослині. 

В ході експерименту найкраще себе проявили проти хвороб такі 

біопрепарати як Біоспектр та Фітоспорин. Рослини виглядали здоровими, 

поверхня листків була менш вражена хворобами порівняно з варіантами, де 

застосовували інші мікробіопрепарати. 

Проведення експерименту в лабораторних умовах дало змогу обґрунтувати 

ефективність біологічних засобів захисту рослин проти хвороб та обрати кращі 

препарати для обробки насіння гречки в умовах агробіоценозу. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SUBSTRATE 

ON THE GROWTH OF PROPIONIBACTERIUM BIOMASS 
 

Annotation. The state and prospects of using by-products of the dairy industry as components of 
nutrient media for the development of Propionibacterium are considered. Examples of classical nutrient 

media for the growth of biomass of propionic acid bacteria are given. The research program developed by 

the authors is presented. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУБСТРАТА НА РОСТ  

БИОМАССЫ PROPIONIBACTERIUM 
 

Аннотация. Рассмотрены состояние и перспективы использования побочных продуктов 

переработки молочной промышленности в качестве компонентов питательных сред для развития 

Propionibacterium. Приведены примеры классических питательных сред для роста биомассы 
пропионовокислых бактерий. Представлена разработанная авторами программа исследований. 

 

Ключевые слова: питательные среды, пробиотики, субстрат, пропионовокислые бактерии, 
лактатная среда, молочная сыворотка, пищевые производства. 

 

Серед відносно нових видів бактерій, яким притаманний пробіотичний 

ефект, необхідно відзначити бактерії роду Propionibacterium, які все ширше 

застосовують у виробництві еубіотичних харчових продуктів. Увага до 

класичних пропіоновокислих бактерій, як до потенційних пробіотиків, 

зумовлюється їхніми властивостями продукувати антибіотичні (пропіоніцини) 

та біфідогенні речовини різної природи [1, 2]. 

Актуальним також на сьогодні є створення  економічно та технологічно 

вигідних субстратів для вирощування мікроорганізмів. Одним з таких 

субстратів може бути підсирна сироватка, яка є побічним продуктом при 

переробці молочної сировини.  

Для свого росту більшість молочнокислих бактерій потребують  азот, який 

вони не можуть синтезувати самі, тому сироватка може бути альтернативою. 

Багато видів молочнокислих бактерій, їх розвиток залежить від наявності 

вітамінів ( особливо групи В) і вуглеводів у поживному середовищі.  

Для реалізації поставленої мети  розроблено програму досліджень, яку 

представлено на рис. 1. 

В роботі розглянуто теоретичні відомості про сучасні дослідження впливу 

субстрату на ріст біомаси Propionibacterium. 

З усіх спеціальних середовищ для зростання найчастіше використовується 

агар MRS, який багатий на поживні речовини та фактори росту. Він містить 
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екстракти з дріжджів і яловичину, глюкозу, пептони, ацетат натрію, 

амонійцитрат та Твін-80 (джерело жирних кислот для метаболізму 

лактобактерій). 

 
 

Рисунок 1– Програма досліджень 

 

Зроблено літературний пошук щодо культури мікроорганізмів для 

накопичення біомаси; щодо підбору раціональних середовищ для накопичення 

біомаси Propionibacterium, а також визначено об’єкт, предмет та методи 

досліджень, а саме: 

Об’єкт досліджень: білковий препарат. 

Предмет досліджень: пропіонобактерії та визначення субстрату для 

їхнього розвитку.  

Методи досліджень: методи комплексних, сучасних, традиційних, 

мікробіологічних, фізико-хімічних досліджень. 

Огляд літератури. Визначення загальних 

проблем, їх актуальність. Сучасні напрямки 
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Вирощування пропіоновокислих бактерій потребує вдало підібраного 

поживного середовища. Це можливо зробити різними шляхами, наприклад, 

підбираючи   поживне середовище і спостерігаючи динаміку розвитку бактерій 

на тому чи іншому поживному середовищі.   

Класичне поживне середовище для пропіоновокислих бактерій є такого 

складу (%):  триптокіназа (BBL) – 0,1; дріжджовий екстракт – 1,0; лактат 

натрію – 1,0; KH2PO4 – 0,25; MnSO4 – 0,0005; агар-агар – 1,0. 

В залежності від промислових цілей культивування пропіоновокислих 

бактерій проводять на різних поживних середовищах. Відомим середовищем 

культивування є середовище на основі сирної сироватки: 0,3 г/л хлористого 

магнію; 1,0 г/л лимоннокислого натрію три заміщеного; 0,5 г/л 

фосфорнокислого калію одно заміщеного; 0,1 г/л аскорбінової кислоти; 1,3 г/л 

агар-агару [3]. 

Асортимент розвивається завдяки розвитку і застосуванню нових 

монокультур мікроорганізмів та їх комбінування у складі заквасок.  

Пропіоновокислі бактерії поділяють на дві групи – молочні або класичні, 

та бактерії шкірного покрову. Саме представники першої групи досліджуються 

на предмет використання як аліментарні пробіотики.  

Пропіоновокислі бактерії або пропіонібактеріі (лат. Propionibacterium) – 

рід грампозитивних факультативних анаеробних нерухомих бактерій, що 

синтезують в процесі метаболізму пропіонову кислоту (рис. 2). 

Propionibacterium, зазвичай, мають вигляд гострих паличок розміром 0,5-0,8 на 

1,0-1,5 мкм. Рідше, в залежності від умов і циклу розвитку – кокковидної або 

зігнутої форми. Propionibacterium розмножуються поділом на дві клітини і не 

утворюють спор. 

Найважливішими з них, крім зазначеного вище виду, є P. acidipropionici, 

P. thoenii та P. jensenii. Останні два види генетично дуже близькі, однак мають 

низку фенотипічних відмінностей, насамперед, щодо зброджувальної 

активності.  

 

 
 

Рисунок 2 – Propionibacterium shermanii, ×900 

 

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii здавна використовується у 

складі закваски для виробництва сичужних сирів з високою температурою 

нагрівання сирного тіста, де накопичення продуктів обміну пропіоновокислих 

бактерій зумовлює появу специфічного запаху, смаку та рисунку сирів. 
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Пропіоновокислим бактеріям притаманний бродильний тип метаболізму з 

утворенням значної кількості пропіонової та оцтової кислот (співвідношення 

може коливатися в межах 2:1–5:1) і вуглекислого газу [4]. Ці бактерії 

здебільшого відносять до мікроаерофілів (причому бактерії шкірного покрову 

значно витриваліші до дії високих концентрацій кисню), вони 

характеризуються повільним розвитком, оптимальна температура для них – 30-

37 °С.  

Для проведення досліджень запропоновано вносити до поживного 

середовища у співвідношенні 1:1 інокуляту пропіоновокислих бактерій у 

кількості 3 %. Після нарощування біомаси у рідкому лактатному середовищі 

передбачено визначення приросту чисельності бактерій у дослідних зразках. 
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СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ-АНТАГОНИСТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ФИТОПАТОГЕНОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ 

 
Аннотация. Из образцов почвы и побегов голубики высокорослой отобрано два штамма 

бактерий рода Bacillus, проявляющие в опытах invitro высокую антагонистическую активность к 

фитопатогенных грибам Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Botrytis cinerea. В полевых опытах 

в насаждениях голубики установлено фитозащитое действие консорциума отобранных штаммов 

антагонистов при норме расхода 20 л/га, заключающееся в снижении в 1,9-2,0 раза обсемененности 
ягод фитопатогенами Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata и полным отсутствием 

грибов Fusarium oxysporum и Epicoccum nigrum, что по своей эффективности соответствует 

химическому фунгициду Беллису. 
 

Ключевые слова: бактерия, антагонист, консорциум, фитопатоген, гриб, голубика. 
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Анотація. З зразків ґрунту і пагонів лохини високорослої відібрано два штами бактерій роду 

Bacillus, що проявляють в дослідах invitro високу антагоністичну активність до фітопатогенних 

грибів Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Botrytis cinerea. У польових дослідах в насадженнях 

лохини встановлено фітозахисну дію консорціуму відібраних штамів антагоністів при нормі 
витрати 20 л/га, що полягає в зниженні в 1,9-2,0 рази обсіменіння ягід фітопатогенами 

Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata і повною відсутністю грибів Fusarium oxysporum і 

Epicoccum nigrum, що за своєю ефективністю відповідає хімічному фунгіциду Белліса. 

 

Ключові слова: бактерія, антагоніст, консорціум, фітопатоген, гриб, лохина. 
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Annotation. Two strains of bacteria of the genus Bacillus were selected from samples of soil and 

shoots of tall blueberries, which in vitro showed high antagonistic activity to phytopathogenic fungi 
Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Botrytis cinerea. In field experiments in blueberry plantations, 

the phytoprotective effect of a consortium of selected antagonist strains was established at a consumption 

rate of 20 l/ha, which consists in a 1.9-2.0-fold decrease in the seeding of berries with phytopathogens 

Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata and the complete absence of Fusarium oxyscum nig and 
Epicrum fungi , which in its effectiveness corresponds to the chemical fungicide Bellis. 

 

Key words: Bacteria, antagonist, consortium, phytopathogen, fungus, blueberry. 
 

Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum) возделывается на 

промышленной основе с целью получения ягодной продукции практически по 

всему миру, в том числе в Беларуси и других сопредельных странах. В 

Беларуси за последние десять лет площадь промышленных насаждений 

голубики увеличилась в 10 раз (с 120 га в 2009 г. до 1200 га в 2019 г.). 

Получение качественного урожая голубики в условиях интенсификации 

отрасли во многом ограничено высокой поражаемостью растений болезнями, 

что связано с особенностями роста: длительное возделывание на одном месте, 

повышенная требовательность к влаге, быстрое накопление вегетативной массы 

и загущение посадок. Болезни могут принимать характер эпифитотий, снижать 

урожай, приводить к прекращению плодоношения и гибели растений. Для 

получения более качественной продукции проводится внедрение в защитные 

мероприятия микробных препаратов. В России для борьбы с мучнистой росой и 

монилиозом ягодных культур используется Бактофит СК – биологический 

препарат на основе спор и клеток штамма Bacillus subtilis ИПМ215, гумата 

калия (натрия) и микроэлементов [1]. В Европе на посадках голубики для 

борьбы с серой гнилью применяют препарат Serenade Max или Serenade ASO на 

основе бактерий Bacillus subtilis, а для борьбы с антракнозом – Polyversum WP 

на основе гриба Pythium oligandrum [2, 3]. В Колумбии получены хорошие 

результаты при использовании микробных препаратов Actinovate (Streptomyce 

slydicus), Pre-stop (Gliocladium catenulatum), Serenade ASO (Bacillus subtilis) и 

Sonata (Bacillus pumilis) для борьбы с серой гнилью в посадках голубики [4]. 

Вместе с тем, до настоящего времени не было проведено исследований по 

разработке биологических систем защиты голубики от болезней, и в 

Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных 

к применению на территории Республики Беларусь, отсутствуют микробные 

препараты с антагонистической активностью к возбудителям болезней этой 

культуры, что инициирует создание экологически безопасного биопестицида 
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комплексного действия, применение которого позволит снизить заболеваемость 

голубики и повысить выход качественной продукции. 

Целью исследования являлся скрининг перспективных штаммов бактерий, 

обладающих высокой антагонистической активностью к фитопатогенам 

голубики высокорослой. 

В результате проведенных исследований в Институте микробиологии НАН 

Беларуси из 150 бактериальных изолятов, выделенных из образцов почвы и 

растений голубики высокорослой на территории Брестской области Беларуси, 

отобрано два штамма бактерий рода Bacillus, проявляющие высокую 

антагонистическую активность к фитопатогенам Fusarium oxysporum, Alternaria 

alternata, Botrytis cinerea. Зоны задержки роста фитопатогенных грибов 

варьировали от 20 до 30 мм (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Ингибирование роста гриба Fusarium oxysporum  

бактериями-антагонистами (метод "лунок") 

 

С целью дальнейшего изучения фитозащитного действия отобранных 

антагонистов получен бактериальный консорциум, состоящий из смеси 

культуральных жидкостей двух штаммов в соотношении 1:1. Полевые 

испытания эффективности полученного консорциума проводили на опытно-

производственных насаждениях голубики высокорослой отраслевой 

лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси (ЦБС) и Крестьянском 

фермерском хозяйстве (КФХ) "Ягодное лукошко" (Ганцевичский район, 

Брестская область).  

Установлено фитозащитное действие 4-кратной обработки консорциумом 

(20 л/га), заключающееся в снижении обсемененности ягод голубики грибом 

Cladosporium cladosporioides в 1,9 раза, Alternaria alternata – 2,0 раза и полным 

отсутствием грибов Fusarium oxysporum и Epicoccum nigrum, что по своей 

эффективности соответствует химическому контролю Беллису (табл.). 

Как видно из таблицы, обсемененность ягод в КФХ "Ягодное лукошко" 

грибом Aureobasidium pullulans более чем в 20 раз выше, чем в ЦБС. Возможно, 

с этим грибом связаны большие потери ягод при хранении в КФХ (36,7 – 

72,0 %) по сравнению с ЦБС (1,8 % – 12,6 %). По литературным данным гриб 

Aureobasidium pullulans вызывает мягкую гниль и сбраживание ягод голубики 

[5]. Следует отметить, что как обработка бактериальным консорциумом, так и 

штамм 1 

штамм 2 
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химическим фунгицидом Беллис не снижает обсемененность ягод голубики 

грибом A. pullulans. Поэтому дальнейшие работы по созданию микробного 

препарата для защиты голубики от болезней должны быть направлены на поиск 

активных антагонистов данного патогена для обеспечения сохранности, как 

вегетирующих растений, так и плодовой продукции.  
Таблица – Влияние обработок растений голубики высокорослой на обсемененность 

ягод фитопатогенными грибами 
 

Вариант 

Обсемененность ягод голубики фитопатогенами, КОЕ/см2 

Cladosporium 

cladosporioides 

Alternariaalt

ernata 

Fusarium 

oxysporum 

Epicoccumni

grum 

Aureobasidiumpu

llulans 

ЦБС КФХ ЦБС КФХ ЦБС КФХ ЦБС КФХ ЦБС КФХ 

Вода  

(контроль) 
540 600 40 160 20 20 100 0 300 6960 

Консорциум,  
4 обработки,  

20 л/га 

280 320 20 80 0 0 0 0 220 7960 

Консорциум,  

4 обработки,  
10 л/га 

600 340 100 140 0 0 0 0 400 7160 

Консорциум,  

2 обработки,  

20 л/га 

500 1140 60 60 0 0 0 0 140 7200 

Консорциум,  

1 обработка,  

20 л/га 

520 800 60 200 0 0 60 0 340 7000 

Беллис, 1 
обработка,  

0,8 л/га (эталон) 

140 320 40 40 0 0 0 0 320 7060 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований подобраны 

эффективные микроорганизмы-антагонисты, ингибирующие развитие 

фитопатогенных грибов и улучшающие фитосанитарное состояние растений 

голубики высокорослой. Полученные результаты являются основой для 

дальнейших исследований, направленных на разработку биологических 

методов защиты голубики как альтернативы широко используемым 

химическим пестицидам. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СКРИНИНГА ЭНТОМОФАГОВ 
 

Аннотация. Широкое использование энтомофагов в защищенном грунте нередко приводит к 

их акклиматизации за пределами теплиц их естественных ареалов. Непреднамеренная интродукция, 

с одной стороны, может иметь негативные последствия для местных видовых сообществ, но, с 
другой, – открывает новые возможности для биологического контроля. Обсуждаются пути 

расширения ассортимента энтомофагов и принципы отбора видов в современных условиях. 

Основной вывод: целесообразно ограничить завоз новых экзотов из тропиков, но при этом не 
отказываться от использования в биологическом контроле тех видов, которые уже 

акклиматизировались. 

 
Ключевые слова: биологический контроль вредителей, энтомофаги, инвазия, 

непреднамеренная интродукция, правило 20/80. 
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METHODOLOGY OF ENTOMOPHAGES SCREENING  

 
Annotation. Widespread entomophagous application in greenhouses leads to their acclimatization 

outdoors and outside their natural habitats. Accidental introduction, on the one hand, can have negative 

consequences for local species communities, but on the other hand, it opens up new possibilities for 

biological control. The ways of expanding the range of entomophagous and the principles of species 

selection in current conditions are discussed. The main conclusion: it is reasonable to limit the import of 
new exotic species from the tropics, but at the same time not to abandon the use of those species that have 

already acclimatized in biological control. 

 
Key words: biological pest control, entomophages, invasion, unintentional introduction, 20/80 rule. 
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МЕТОДОЛОГІЯ СКРИНІНГУ ЕНТОМОФАГІВ 
 

Анотація. Широке використання ентомофагів в захищеному ґрунті нерідко призводить до їх 

акліматизації за межами теплиць їх природних ареалів. Ненавмисна інтродукція, з одного боку, 
може мати негативні наслідки для місцевих видових спільнот, але, з іншого, – відкриває нові 

можливості для біологічного контролю. Обговорюються шляхи розширення асортименту 

ентомофагів і принципи відбору видів в сучасних умовах. Основний висновок: доцільно обмежити 
завезення нових екзотів з тропіків, але при цьому не відмовлятися від використання в біологічному 
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контролі тих видів, які вже акліматизувалися. 

 

Ключові слова: біологічний контроль шкідників, ентомофаги, інвазія, ненавмисна інтродукція, 
правило 20/80. 

 

Поиск новых видов энтомоакарифагов для биологического контроля 

вредителей – одна из актуальных задач современной защиты растений. 

Потребность в постоянном расширении ассортимента энтомофагов 

обусловлена следующими причинами: 1) участившимися в последние годы 

инвазиями опасных вредителей, 2) переходом на новые сорта, многие из 

которых не привлекают применяющихся в настоящее время энтомофагов, 

3) необходимостью удешевления биологической защиты растений за счет 

заменителей природных кормов при массовом разведении, 4) введением новых 

технологий интенсивного растениеводства, которые являются источником 

дополнительного стресса для энтомофагов (обилие искусственных материалов, 

механизированное внесение, пищевой стресс в отсутствии вредителя). Все 

перечисленные выше особенности современных технологий тепличного 

растениеводства приводят к усложнению критериев отбора энтомоакарифагов. 

Прежде всего, повышаются требования к адаптационным способностям видов. 

Ключевые признаки, которыми должен обладать эффективный энтомофаг, 

определяются требованиями биотехнологического производства и современных 

систем защиты растений: разведение на заменителях природных кормов (или 

хозяев); быстрое увеличение объемов производства; разведение 

круглогодичное; возможность краткосрочного и долгосрочного хранения 

биоматериала; технологичные способы сбора, дозировки, упаковки, 

транспортировки и внесения биоматериала; применение в широком диапазоне 

температуры и влажности, совместимость с препаратами разного 

фитосанитарного назначения; долгосрочный защитный эффект за счет 

выраженной функциональной и численной реакции энтомофагов на целевых 

вредителей; возможность профилактической колонизации, в том числе за счет 

растений-накопителей и подкормок энтомофагов в агроценозе; регламентация 

совместного применения в комплексе энтомофагов, минимизация потерь от 

внутригруппового хищничества и факультативной фитофагии. 

Для выполнения указанных выше условий отбирают виды, которые 

отличаются высокой стрессоустойчивостью, значительной скоростью 

репродукции, расселительными способностями, низким уровнем каннибализма 

и рядом других поведенческих и экологических особенностей. 

Поиск видов, отвечающих требованиям современного растениеводства и 

массового разведения на биотехнологических производствах, требует 

значительных объемов первичного скрининга. Возможным решением вопроса 

является использование селекции, которая, согласно прогнозам, является 

основным и пока во многом неиспользованным резервом повышения 

эффективности энтомофагов нового поколения. 

Иными словами "не надо ждать милости от природы", пытаясь найти 

идеального энтомофага в готовом виде, следует использовать всю мощь 

современной генетики и геномики, чтобы откорректировать природный 
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материал. Однако не следует переоценивать возможности селекционно-

генетического улучшения. Вероятность успеха, прежде всего, зависит от самого 

признака. 

Все признаки, определяющие эффективность вида как агента биоконтроля,  

условно можно разделить на две категории: простые и сложные по их 

генетической архитектуре. Простые могут быть откорректированы в ходе 

дальнейшей селекции. Яркими примерами являются устойчивость к 

пестицидам и температурные адаптации. Селекция энтомофагов на холодо- и 

термоустойчивость, а также на резистентность к препаратам дает 

положительный результат в 10-15 раз чаще, чем искусственный отбор по таким 

сложным признакам, как плодовитость, скорость развития, расселительные 

способности, пищевое поведение, индукция и терминация диапаузы [1]. 

По сложным (количественным, поведенческим) признакам весьма 

затруднительно проводить направленную селекцию из-за множества 

наследственных факторов, вовлеченных в их формирование (детерминацию). 

Очевидно, что признаки, которые сложно корректировать, должны 

присутствовать у вида исходно, т.к. мы не можем рассчитывать на успех 

искусственного отбора. Поэтому в ходе первичного скрининга целесообразно 

отбирать виды или популяции, которые исходно отличаются значительным 

репродукционным потенциалом, высокими скоростью развития и поисковой 

активностью, пластичностью репродуктивного поведения, гомодинамным 

развитием, способностью сохранять продуктивность при высокой плотности, 

низким уровнем каннибализма и др. Среди желательных, но не обязательных 

признаков можно упомянуть наличие ярко выраженных таксисов и 

факультативной диапаузы, так это облегчит сбор, дозировку и долгосрочное 

хранение готового продукта. 

Многие из перечисленных выше показателей находятся в trade-off 

отношениях друг с другом, когда улучшение одного показателя приводит к 

ухудшению другого. Например, высокая плодовитость, как правило, связана с 

невысоким уровнем выживаемости на преимагинальных стадиях. Жизненные 

ресурсы лимитированы, что вынуждает виды "выбирать" определенную 

стратегию выживания, т.к. получить все преимущества одновременно не 

возможно.  

При скрининге энтомофагов необходимо учитывать важнейший trade-off, 

который лежит между безопасностью вида и его эффективностью как агента 

биоконтроля. Известны случаи, когда интродуцированные агенты биоконтроля 

из-за их негативного влияния на природные сообщества были со временем 

признаны опасными инвайдерами. Во много поэтому в настоящее время число 

завозных экзотических видов в биоконтроле ограничено [2]. Причина – 

опасность для местных видовых сообществ, снижение биоразнообразия, 

изменение структуры доминирования в сообществах.  

Ограничение использования завозных видов приемлемо, но лишает нас 

возможности использовать обильный ресурс тропиков и субтропиков. Если к 

скринингу энтомофагов применить правило 20/80, можно сказать что 20 % 

видов осуществляют 80 % биоценотической регуляции. В тропиках видов 

многократно больше, чем в зоне умеренного климата. Следовательно, в 
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тропиках абсолютное число видов из числа эффективных (20 %) будет в 

десятки раз выше, что облегчает выбор и делает скрининг более эффективным. 

Отказываясь от тропической фауны как природного ресурса для скрининга, мы 

должны понимать, что не сможем восполнить данную потерю ни за счет 

селекции, ни за счет местных видов. 

При отказе в скрининге от тропической фауны, целесообразно снять 

ограничение на использование уже акклиматизировавшихся видов (в результате 

намеренной и непреднамеренной интродукции). Если вид уже 

акклиматизировался на новом месте, то вернуть интродуцента в границы его 

исходного ареала мы не можем. В чем смысл ограничивать себя в 

использовании данного агента, эффективность которого очевидно будет выше 

средней, что доказывает факт успешного освоения им новых территорий. Было 

бы целесообразно усилить системы защиты такими видами. Ярким примером 

данного подхода является использование афро-азиатского вида златоглазки 

Chrysoperla zastrowi, акклиматизировавшейся в Северной Америке после 

десятилетий ее использования как агента биологического контроля вредителей. 

Сейчас данный хищник является неотъемлемой частью местных сообществ, 

поэтому нет причин лимитировать его производство и применение в теплицах. 

Единственным ограничением является перенос производств на территорию его 

нативного ареала в Африку или Индию [3]. 

Расширение ареала энтомофагов не обязательно связано с деятельностью 

человека в области биоконтроля. На это могут быть и другие причины – 

глобализация, изменения климата. Например, коровку Harmonia axyridis до ее 

акклиматизации на 4 континентах использовали десятилетиями в биоконтроле, 

а расширение ареала произошло только, когда изменения климата стали 

прогрессировать, а интенсивность мировой торговли и туризма возросли 

многократно. 

Ограничивая себя в использовании завозных энтомофагов, мы не 

гарантируем их дальнейшего распространения, а также не остановим новых 

инвайдеров. Более того, мы ослабим наши системы защиты, которые из года в 

год подвергаются проверке на прочность со стороны новых вредителей, частота 

инвазий которых растет с большей скоростью, чем энтомофагов. Хищники и 

паразиты традиционно отстают от фитофагов в инвазионном процессе. Следует 

отметить, что вредители-инвайдеры разрушают системы биоконтроля, так как в 

отсутствии специализированных энтомофагов, способных их контролировать, 

сельхозпроизводитель вынужден применять химические средства защиты. 

Почему бы не использовать виды-номады такие как упомянутые выше 

Chrysoperla zastrowi и Harmonia axyridis, когда они уже завершили свою 

экспансию. Целесообразно наладить производство номад и выпускать их там, 

где они уже акклиматизировались или перераспределять природную 

популяцию номад в целях биоконтроля. Например, в Приморье хармонию 

собирают с мест зимовки для выпуска в теплицы. Данный прием можно 

практиковать на Европейской части России, где данный вид уже 

акклиматизировался. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: целесообразно ограничить 

завоз новых видов из тропиков, но при этом не отказываться от использования 



 

 228 

в биоконтроле тех видов, которые уже акклиматизировались. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (грант № 20-66-47010). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТИЛСАЛИЦИЛАТА  

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭНТОМОФАГОВ В АГРОЦЕНОЗАХ  
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Аннотация. Установлена потенциальная возможность эффективного использования 
метилсалицилата для привлечения и удержания энтомофагов в агроценозах косточковых культур, 

персика и сливы в течение вегетационного периода, повышая их общую численность в 2,0 раза по 

сравнению с контролем. Обнаружено привлечение с его помощью в агроценозах паразитических 
перепончатокрылых, увеличивая численность Encyrtidae, Scelionidae и Mymaridae в среднем в 2 раза, 

а представителей рода Trichogramma – в 3,8 раз больше по сравнению с контролем. Выявлена 

аттрактивность MeSA для растительноядных трипсов. Применение MeSA эффективно для 

восстановления численности популяций энтомофагов в агроценозах после инсектицидных 
обработок. 
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PROSPECTS FOR USING METHYL SALICYLATE FOR ATTRACTING 

ENTHOMOPHAGES IN AGROCENOSIS OF STONE CROPS 

 
Annotation. The potential possibility of effective use of methylsalicylate for attracting and retaining 

entomophages in agrocenoses of stone fruit, peach and plum crops during the growing season was 
established, increasing their total number by 2,0 times compared with control. It was found that it attracts 

parasitic hymenopterans in agrocenoses, increasing the number of Encyrtidae, Scelionidae, and Mymaridae 

on average 2 times, and representatives of the genus Trichogramma – 3,8 times more than in the control. 
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Revealed the attractiveness of MeSA for herbivorous thrips. The use of MeSA is effective for restoring the 

population of entomophages in agrocenoses after insecticidal treatments. 

 
Key words: methylsalicylate, entomophages, agrocenosis, stone fruits. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТИЛСАЛІЦИЛАТА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 

ЕНТОМОФАГІВ В АГРОЦЕНОЗИ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР  
 

Анотація. Встановлено потенційну можливість ефективного використання 

метилсалицилата для залучення і утримання ентомофагів в агроценозах кісточкових культур, 
персика і сливи впродовж  вегетаційного періоду, підвищуючи їх загальну чисельність в 2 рази у 

порівнянні з контролем. Виявлено залучення з його допомогою в агроценозах паразитичних 

перетинчастокрилих, збільшуючи чисельність Encyrtidae, Scelionidae і Mymaridae в середньому в 2 
рази, а представників роду Trichogramma – в 3,8 рази більше у порівнянні з контролем. Виявлено 

аттрактивність MeSA для рослиноїдних трипсів. Застосування MeSA ефективне для відновлення 

чисельності популяцій ентомофагів в агроценозах після інсектицидних обробок.  

 
Kлючовi слова: метилсаліцилат, ентомофаги, агроценоз, кісточкові культури. 

 

Применение различных приемов активизации резидентных популяций 

энтомоакарифагов для подавления вредных членистоногих является важным 

направлением развития современной интегрированной защиты растений. 

Установлено, что летучие вещества – семиохемики, выделяемые растениями в 

ответ на повреждения насекомыми фитофагами (HIPV – Herbivore Induced Plant 

Volatiles), являются аттрактантами для их хищников и паразитов [8]. Последние 

используют их как сигналы о присутствии пищи и как ориентиры в поиске 

хозяев и жертв.  Синтетические аналоги этих семиохемиков рассматриваются в 

настоящее время в качестве одного из наиболее эффективных инструментов 

увеличения видового разнообразия и плотности популяций энтомоакарифагов в 

различных агроценозах [4, 8]. C использованием HIPV связывают надежды на 

разработку приемов подавления вредителей в органическом земледелии, где 

применение инсектицидов лимитировано или запрещено, а арсенал 

экологически допустимых решений ограничен. 

Наиболее интенсивно и успешно исследуемым в этих целях семиохемиком 

в последние 20 лет является метиловый эфир салициловой кислоты (MeSA). Он 

участвует в системе защиты растения против патогенов и фитофагов и чаще 

всего встречается в смесях HIPV [4]. MeSA содержится в составе летучих 

органических веществ, выделяемых многими видами растений при их 

повреждении сосущими (клещи, псиллиды, тли) и грызущими (жуки и 

гусеницы) фитофагами на широком спектре растений – от травянистых до 

древесных [7, 8, 9]. Летучий MeSA выделяется в пространство, выполняя роль 

сигналов для многих видов энтомоакарифауны.  
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Значительное количество работ, выполненных в последние годы, 

демонстрируют высокий потенциал MeSA в привлечении полезных насекомых. 

К настоящему времени известны результаты использования MeSA для оценки 

деятельности полезных насекомых более чем в 20 агроценозах [8, 9, 10, 11].  

Исследование воздействия аттрактантов широкого спектра действия, 

подобных MeSA, на полезную фауну особенно важны для их использования в 

программах сохраняющего биологического контроля, направленного на 

активизацию всего комплекса резидентных популяций энтомофагов. 

Целью наших исследований является изучение влияния MeSA на комплекс 

энтомофауны, а также оценка возможностей и ограничений использования 

этого семиохемика в защите персика и сливы от вредных членистоногих. 

Материалы и методы. Исследования проводили в персиковом и сливовом 

садах, где были выделены опытный и контрольный участки по 0,3 га каждый, 

разделенные буферной зоной в 50 м. MeSA вносили в агроценоз с помощью 

диспенсеров, изготовленных из пробирок Эпендорфа объемом 1,5 мл. Опыты 

по оценке действия MeSA проводили с апреля по август при скорости 

испарения семиохемика 130-150 мкл/сутки. Диспенсеры заправляли MeSA 

еженедельно. Мониторинг видового состава и численности энтомофауны в 

опытах и в контроле осуществляли с помощью изготовленных нами желтых 

клеевых ловушек. Численность хищных коровок Coccinella septempunctata L. и 

Harmonia axyridis Pallas оценивали визуально и стряхиванием в 

энтомологический зонт. Повреждения, наносимые сосущими насекомыми, 

выявляли и учитывали путем сбора листьев и их обследования с помощью 

микроскопа МБС-10. Ловушки размещали в средней части кроны персика и 

заменяли каждые семь дней. Для идентификации использовали "Определитель 

насекомых Европейской части СССР" и другие источники [1, 2]. К группе 

микро Hymenoptera относили паразитических перепончатокрылых размером 

менее 4 мм. 

Результаты и обсуждение. Результаты выполненного нами мониторинга 

видового состава и численности насекомых показали, что внесение MeSA 

является эффективным приемом привлечения энтомофагов в агроценоз 

косточковых культур. Опыты проводились нами в разные годы как в старом 

(13 лет), так и в молодом саду (3 года). Вне зависимости от этого 

эффективность семиохемика оставалась вполне стабильной. Так, использование 

этого семиохемика повышало общую численность энтомофагов на участке в 2,0 

раза по сравнению с контролем, в том числе микро Hymenoptera – в 2,0 и 2,3 

раза, хищных трипсов – в 1,9 и 2,6 и схимнуса – в 1,5 и 1,7 раз соответственно. 

В группу полезных насекомых нами были отнесены также двукрылые 

семейства Dolichopodidae. Их личинки являются хищниками мелких насекомых 

и клещей. На участке с MeSA было обнаружено в 2,6 раза больше 

Dolichopodidae, чем в контроле. Изменение плотности расположения 

диспенсеров (165 и 100 шт./га) существенно не сказывалось на результатах 

отлова полезных насекомых. Нами не было выявлено повышения по сравнению 

с контролем плотности популяции C. septempunctata, для которой обнаружена 

реакция на MeSA в других агроценозах [6]. Не влиял MeSA и на численность 

инвазивной хищной коровки H. axyridis – основного афидофага на персике. 
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Как следует из анализа данных мониторинга численности насекомых, 

паразитические перепончатокрылые являются наиболее многочисленной и 

хозяйственно значимой группой и составляют 60-70 % от общего количества 

энтомофагов на персике и сливе. Среди них преобладают представители 

семейств Encyrtidae, Scelionidae, Mymaridae и Trichogrammatidae (от 63 % до 

76 % всех отловленных перепончатокрылых). Представители 3-х последних 

семейств являются яйцепаразитами широкого круга хозяев. Среди Encyrtidae 

также имеются яйцепаразиты, но большинство видов этого семейства 

паразитирует в личинках и куколках Homoptera (65 %), Lepidoptera (7 %), 

Coleoptera (6 %), Diptera (5 %) [2]. К этим отрядам принадлежат многие важные 

вредители персика: ложнощитовки, щитовки, цикады, тли, а также восточная 

плодожорка и фруктовая полосатая моль. 

MeSA привлекал в персиковый сад паразитов практически из всех 

обнаруженных нами семейств перепончатокрылых, однако в меньшей степени 

на сливе. При этом в агроценоз было привлечено Encyrtidae, Scelionidae и 

Mymaridae – в среднем в 2 раза, Trichogrammatidae – в 3,0, а представителей 

рода Trichogramma – в 3,8 раза больше по сравнению с контролем. В опытном 

варианте было также привлечено больше, чем в контроле, паразитических 

Ptеromalidae и Сeraphronidae (в 2,4 и 2,8 раза соответственно). На их долю 

приходилось около 10 % обнаруженных перепончатокрылых. С июля в саду 

начали появляться представители семейства Eulophidae, к которому относятся 

паразиты трипсов. MeSA способствовал увеличению их отлова в 1,7 раза по 

сравнению с контролем. 

Динамика численности перепончатокрылых в опыте совпадала с 

динамикой численности в контроле, однако на опытном участке всегда 

отлавливалось большее количество паразитов. Таким образом, внесение MeSA 

в агроценоз персикового сада в течение всего сезона позволяло сохранять на 

этом участке стабильно более высокую, по сравнению с контролем, 

численность перепончатокрылых. Некоторые исследователи указывают на 

опасность привыкания энтомофагов к семиохемикам, что может быть 

серьезным препятствием для стабильности результатов манипулирования HIPV 

[3]. Наши результаты свидетельствует о том, что длительная экспозиция 

семиохемика на одном месте не вызывала затухания реакции на него 

перепончатокрылых. В присутствии MeSA всегда отлавливалось, в среднем, в 

2 раза больше паразитических перепончатокрылых, чем в контроле. 

Среди вредителей в персиковом саду нами была обнаружена 

аттрактивность MeSA для растительноядных трипсов. Их количество на 

опытном участке в разные годы превышало контрольный, в среднем, в 2 раза. В 

связи с этим в период массового размножения трипсов целесообразно 

отказаться от применения MeSA в молодых садах. Следует отметить, что 

аттрактивность MeSA для трипсов не является постоянной и зависит от типа 

агроценоза, в котором используется этот семиохемик [3, 8]. 

Оценка поврежденности листьев сосущими насекомыми показала, что 

численность этих вредителей на участке с MeSA частично сдерживается 

привлеченными хищниками и паразитами. Поврежденность листьев на этом 
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участке к концу августа составила 35 %, в то время как в контроле она 

превысила 50 %.  

Как показали наши опыты, MeSA не привлекает экономически значимых 

вредителей персика и сливы – восточную плодожорку (Grapholita molesta 

Busck), сливовую плодожорку (Grapholita funebrana Treitchke) и фруктовую 

полосатую моль (Anarsia lineatella Zeller.).  

Применение MeSA может быть эффективным для восстановления 

численности популяций энтомофагов в агроценозе после инсектицидных 

обработок. Так, после обработки сада Би-58 численность паразитических 

перепончатокрылых на опытном участке в течение двух последующих недель 

опережала их численность на контрольном участке в 3-4 раза. Аналогичная 

картина наблюдалась и после обработки сада инсектицидом Актара.  

Принято считать, что своевременное наводнение агроценозов 

энтомофагами является ключевым для успешного биологического контроля 

многих вредителей [5, 10]. Наши исследования показали, что использование 

MeSA ранней весной может быть инструментом для стартового увеличения 

количества энтомофагов в агроценозе персикового сада. Так, в середине апреля 

с помощью MeSA на одну ловушку было отловлено в среднем 52, а в контроле 

– 32 особи паразитов. В дальнейшем такое соотношение численности паразитов 

на опытном и контрольном участках сохранялось. 

Нами обнаружена способность MeSA привлекать насекомых – 

яйцепаразитов и особенно трихограммы. Поэтому важным приемом повышения 

эффективности этого семиохемика может стать синхронизация его применения 

с началом яйцекладки каждого поколения основных вредителей – восточной 

плодожорки, сливовой плодожорки и фруктовой полосатой моли. 

Следует отметить, что результат действия MeSA зависит от многих 

факторов, которые еще мало изучены [10]. Ландшафт агроценоза и видовой 

состав его сорной растительности, погодные условия, стадии вегетации и 

возраст возделываемой культуры сильно влияют на аттрактивность MeSA для 

полезных насекомых. Особое значение имеет структура ландшафта, который 

должен быть по возможности мозаичным и включать резерваты обитания и 

дополнительного питания для насекомых (задернение, участки дикой 

растительности, полосы нектароносов), из которых энтомофаги, привлекаемые 

MeSA, могли бы распределяться по всей площади сада. 

Исследования проведены в рамках проекта Государственной Программы 

20.80009.5107.27 "Разработка альтернативных методов, основанных на 

применении экологически безопасных средств и приемов, для контроля вредных 

членистоногих в различных агроценозах", финансируемой Национальным 

Агентством по Исследованиям и Развитию.  

 
Библиография 

 
1. Костюков В. В. Определитель паразитов вредителей плодового сада. Ростов-на-Дону:  

ВНИИБЗР, 2007. 256 с. 

2. Тряпицин В.А. Наездники-энциртиды Палеарктики. Л: Наука, 1989. 490 с.  



 

 233 

3. Gadino A.N., Walton V.M., Lee J.C. Evalution of methyl salicylate lures on populations of 

Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseidae) and other natural enemies in western Oregon vineyards. 

Biological Control. 2012. Vol. 63. P. 48-55. 

4. James D.G., Hebert V., Wright L. et al. Plants crying for help: how HIPPOS can improve 

conservation biological control. “Proceedings of the 3-rd International Symposium on Biological 

Control of Arthropods Christchurch New Zealand, 8-13 February 2009. P. 215-223. United States 

Department of Agriculture. 

5. Kaplan J. Attracting carnivorous arthropods with plant volatiles: the future of biocontrol or 

playing with fire? Biological Control. 2012. Vol. 60. P. 77-89. 

6. Mallinger R.E., Hogg D.B., Gratton C. Methyl salicylate attracts natural enemies and 

reduces populations of soybean aphids (Hemiptera: Aphididae) in soybean agroecosystems. Journal 

of Economic Entomology. 2011. Vol. 104. P. 115–124. 

7. Ninkovic V., Ahmed E., Glinwood R. et al. Effects of two types of semiochemical on 

population development of the cherry oat aphid Rhopalosiphum padi in a barley crop. Agricultural 

and Forest Entomology. 2003. Vol. 5. P. 27-33. 

8. Rodrigues-Saona C., Kaplan I, Braasch J. et al. Field responses of predaceous arthropods to 

methyl salicylate: A meta-analysis and case study in cranberries. Biological Control. 2011.  Vol. 59. 

P. 294-303.  

9. Simpson M,. Gurr G.M., Simmons A.T. et al. Insect attraction to synthetic herbivore-

induced plant volatile-treated field crops. Agricultural and Forest Entomology. 2011. Vol. 13. 

P. 45–57. 

10. Woods J., James D., Lee J.C. et al. Evaluation of airborne methyl salicylate for improved 

conservation biological control of two-spotted spider mites and hop aphid in Oregon hop yards. 

Experimental and Applied Acarology. 2011. Vol. 55. P. 401-416. 

11. Zhu J.W., Park K.C. Methyl salicylate, a soybean aphid-induced plant volatile attractive to 

the predator Coccinella septempunctata. J. Chem. Ecol. 2005. Vol. 31. P. 1733-1746. 

 

 

УДК 633.11:632.937.1:591.5 

 

Н.М. Гаврилюк 

Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН України" 

2-Б, вул. Машинобудівників, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 

08162, Україна 

e-mail: gavrulyuk.71@ukr.net 

 

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ДОМІНУЮЧИХ 

ВИДІВ ТУРУНІВ НА ПШЕНИЦІ ЯРІЙ ЗА РІЗНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 
 

Анотація. Дослідження проведено у 2017-2019 рр. на польовому стаціонарі ННЦ "Інститут 
землеробства НААН України" у відділі захисту рослин від шкідників і хвороб. Уточнено видовий 

склад домінуючих видів турунів у посівах пшениці ярої за різної системи удобрення. Наводяться дані 

про сезонну динаміку чисельності масових видів турунів Bembidion properans S., Harpalus affinis S., 
Harpalus rufipes D., Poecilus cupreus L. та Harpalus distinguendus D. за мінеральної (N90P60K60) та 

органічної (із заорюванням побічної продукції попередника) системи удобрення. Пік активності 

турунів на різних ділянках обумовлено особливостями біології кожного виду в період вегетації 
пшениці ярої та погодними умовами року. Встановлено відмінність за трофічною спеціалізацією 

жуків. 
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Specified species composition of the dominant species of carabids in spring wheat crops under different 

fertilization systems. Represented the seasonal quantity dynamics of mass species of carabids (Bembidion 

properans S., Harpalus a. nis S., Harpalus ru. pes D., Poecilus cupreus L., Harpalus distinguendus D.) with 
mineral (N90P60K90) and organic (with plowing of by-products of the predecessor) fertilizer systems. The 

peak activity of carabids in different areas is due to the peculiarities of the biology of each species during the 

growing season of spring wheat and weather conditions. There is a difference in the trophic specialization of 
beetles.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 

ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ ЖУЖЕЛИЦ НА ПШЕНИЦЕ ЯРОВОЙ  

ПО РАЗНОЙ СИСТЕМЕ УДОБРЕНИЯ 
 

Аннотация. Исследование проведено в 2017-2019 гг. на полевом стационаре ННЦ "Институт 
земледелия НААН Украины" в отделе защиты растений от вредителей и болезней.  Приводятся 

данные о сезонной динамике численности массовых видов жужелиц Bembidion properans S., Harpalus 

affinis S., Harpalus rufipes D., Poecilus cupreus L. и Harpalus distinguendus D. при  минеральной 

(N90P60K60) и органической (с запашкой побочной продукции предшественника) системах удобрений. 
Пик активности жужелиц на разных участках обусловлен особенностями биологии каждого вида в 

период вегетации пшеницы яровой и погодными условиями года. Установленная разница по 

трофической специализации жуков. 
 

Ключевые слова: пшеница яровая, жужелицы, сезонная динамика активности, зоофаги, 

миксофитофаги, трофическая специализация, система удобрения. 
 

Жуки турунів грають істотну роль в біоценозах як ентомофаги, що 

регулюють чисельність наземних безхребетних, і вважаються господарсько 

корисними: імаго і личинки знищують деяких шкідників сільськогосподарських 

культур, обмежуючи їх чисельність. У зв'язку з цим туруни можуть бути 

використані в рамках біологічних методів захисту лісових і агрокультур, для 

чого і необхідне знання їхньої сезонної активності [1, 2, 3].  
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Обліки карабідофауни проводили за загальноприйнятими методиками  в 

посівах пшениці ярої  на ділянках з внесенням мінеральних добрив (N90P60K60) 

та з заорюванням побічної продукції попередника (п.п.п.).   

На посівах пшениці ярої виявлено 41 вид турунів з 15-ти родів, з них на 

ділянках з мінеральним удобренням 40 видів (15 родів) та органічним 32 види 

(12 родів).  Впродовж  усього сезону домінантними видами на посівах пшениці 

ярої були зоофаги Bembidion properans S., Poecilus cupreus L. та міксофітофаги 

Harpalus affinis S., Harpalus rufipes D. та Harpalus distinguendus D.  

За сезонною активністю з масових видів на ділянках з мінеральним 

удобренням домінують види з весняно-літнім типом активності (39,5 %) за 

рахунок видів  турунів Bembidion properans S., та Poecilus cupreus L., з 

органічним удобренням – туруни літньо-осінньої групи за рахунок найбільшої 

кількості видів та чисельності роду Harpalus.  

Спостерігаються відмінності і за трофічною спеціалізацією. На ділянках з 

мінеральним удобренням чисельними є зоофаги, частка яких становить 33,4 %, 

і міксофітофаги – 36,6 %. Значну частку карабід (44 %) на ділянках з 

органічним удобренням складають види зі змішаним типом живлення туруни-

міксофітофаги, частка зоофагів складала 14,5 %. 

Впродовж сезону у структурі домінантів спостерігаються відмінності. 

Динаміка активності масових видів турунів змінювалась впродовж 

вегетативного сезону і залежала від багатьох факторів: біології виду, системи 

удобрення та погодних умов.  

За результатами досліджень Bembidion  properans S. один із самих масових 

та дрібних зоофагів на пшениці ярій. На ділянках з мінеральним удобренням 

турун активний впродовж  всієї вегетації, максимальну чисельність відзначено 

в середині травня 11,8 екз. на 10 п/діб. У липні, коли вегетативна маса рослин 

пшениці ярої значно збільшувалася, спостерігалось різке зниження популяції 

карабід даного роду. На ділянках з органічним удобренням чисельність 

Bembidion properans S. була значно меншою. У травні цей вид був більш 

активним, з червня чисельність різко знизилась і була майже на одному рівні до 

закінчення вегетації. 

Висока щільність популяції (2,1 та 5,3 екз./10 п./діб)  туруна Harpalus 

affinis S. на обох ділянках спостерігалася у другій декаді травня, підвищену 

чисельність навесні обумовлено появою імаго, що перезимували з подальшим 

їх розмноженням. Пік чисельності на ділянках з органічним удобренням 

відмічено на початку червня, чисельність різко знижувалася до другої декади 

червня, поступове зростання туруна спостерігалось до середини липня. На 

ділянках з мінеральним удобренням пік чисельності Harpalus affinis S. 

встановлено наприкінці червня, що майже на дві декади пізніше у порівнянні з 

ділянками органічного удобрення. Високу чисельність виду влітку можливо 

пов'язано з умовами існування та наявності їжі [4]. 

На обох ділянках (мінеральної та органічної системи удобрення) пшениці 

ярої наприкінці травня спостерігався значний спад чисельності виду Harpalus 

rufipes D. – з 2,1 екз. до 0,4 екз. та з 0,9 до 0,3 екз./10 пастко/діб. Динамічна 

активність цього виду спостерігалася з початку червня до середини липня. Пік 

чисельності сягнув максимальних значень у другій декаді липня – 13,8 та 
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13,3 екз./10 пастко/діб. Це пояснюється масовою появою перезимувавших 

турунів літньо-осінньої групи, розмноження яких відбувається переважно в 

другій половині літа [5]. 

На обох ділянках домінуючим видом був Poecilus cupreus L. цей хижак 

легко пристосовується до зміни умов існування. В середині травня відмічено 

активність хижака на обох ділянках. Висока чисельність комах за роками  

досліджень була за мінерального удобрення. Наприкінці травня різкий спад 

активності тривав лише декаду і був на одному рівні до закінчення вегетації 

пшениці ярої. За умов органічного удобрення спад туруна тривав дві декади, 

після чого почав стрімко зростати. Другий пік активності зафіксовано у другій 

декаді червня, до кінця вегетації чисельність хижого туруна поступово 

зменшувалася. У період досліджень впродовж сезонної динаміки чисельність 

імаго була нижча за органічного живлення у 1,5 рази, крім зафіксованого піку, 

де чисельність була вища у 1,6 рази порівняно до мінерального. За органічного 

удобрення найвищу чисельність зафіксовано у 2019 р. порівняно до 2017 та 

2018 рр. у 1,9 та 1,3 рази відповідно. Максимальну активність турунів Poecilus 

cupreus L. в середині травня пов’язано з додатковим харчуванням, необхідним 

для формування яєць. У зв’язку з потеплінням клімату можуть змінюватися 

терміни в циклах розвитку комах, можуть викликати зміщення піків активності 

на 1-2 декади [6]. 

На ділянках з мінеральним удобренням максимальну чисельність Harpalus 

distinguendus D. відзначено у другій декаді травня, спад чисельності припадав 

на кінець вегетації пшениці ярої. За органічної системи удобрення відзначено 

два піки активності цього виду, перший пік спостерігався наприкінці травня, 

другий – наприкінці червня. 

Отже, кількість видів і рівень чисельності турунів продовж сезону 

коливалися залежно від біології кожного виду, системи удобрення та погодних 

умов. На пшениці ярій на початку вегетації домінували туруни з весняною 

активністю. В цей час поля пшениці ярої акумулюють турунів із сусідніх 

біотопів, що призводить до високої динамічної щільності весняних турунів, 

переважно на ділянках з мінеральним удобренням, де вже краще виражена 

рослинність. Під кінець вегетації переважно на ділянках з органічним 

удобренням переважали туруни літньо-осінньої групи, помірні мезофіли, що 

тяжіють до відносно посушливих умов та незагущених посівів. 

Зміни сезонної чисельності весняно-літніх видів в агроценозах пшениці 

ярої в значній мірі були пов'язані з погодними умовами. Чисельність весняно-

літньої групи жужелиць Bembidion properans S., Poecilus cupreus L. у середині 

травня підвищувалася при теплій з опадами погоді. Два піки максимальної 

чисельності Poecilus cupreus L. за органічної системи удобрення спостерігали 

тільки у 2017 р., тому чіткої закономірності другого піку чисельності не 

простежується. Підвищені температури літнього періоду, що спостерігалися в 

останні роки, впливали на швидший розвиток личинок турунів, які 

перезимували, відповідно були зміщені й періоди яйцекладки турунів. Появу 

молодих жуків літньо-осінньої групи відзначали вже в травні, але масовий 

вихід спостерігали в середині липня.  
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Отже, домінантними видами на ділянках пшениці ярої за різних систем 

удобрення були зоофаги Bembidion properans S., Poecilus cupreus L. та 

міксофітофаги Harpalus affinis S., Harpalus rufipes D., Harpalus distinguendus D. 

За чисельністю масові види турунів на ділянках з мінеральним удобренням 

становлять 70 %, органічним 58,5 % від загальної кількості карабід. 

З домінантних видів за мінеральної системи удобрення найбільш масовим 

був хижий турун Bembidion properans S. з органічної –  міксофітофаг Harpalus 

affinis S. Динаміка чисельності масових видів турунів характеризувалася 

декількома піками, змінювалася  залежно від біології, погодних умов року та 

сезонної активності турунів. У травні чисельність сягала максимуму за рахунок 

підвищення активності видів весняно-літньої групи Bembidion properans S., 

Harpalus distinguendus D., Poecilus cupreus L. Другий пік припадав на червень-

липень за рахунок літньо-осінньої групи Harpalus rufipes D. та Harpalus affinis 

S. Піки активності турунів на різних ділянках зумовлено масовим виходом 

жуків з місць зимівлі та трофічної бази в період вегетації пшениці ярої. 

 За трофічною спеціалізацією на ділянках з мінеральним удобренням 

чисельність зоофаг і міксофітофаг була майже на одному рівні 33,4 % та 36,6 %, 

відповідно. Туруни-міксофітофаги зі змішаним типом живлення були більш 

чисельні (44 %) за органічної системи удобрення за рахунок найбільшої 

кількості видів та чисельності роду Harpalus, частка зоофагів складала 14,5 %. 
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регулирования численности бабочек. Установлено, что наибольшее количество паразитов, таких 

как браконида Apanteles xanthostigma, наблюдается на горчице (Sinapsis alba), эульфииде Elasmus 

albipennis и бракониде Atanycolus sp. на змееголовнике.  
 

Ключевые слова: бабочки восточная и сливовая, энтомофильные растения, первое поколение. 
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ENTHOMOPHILIC PLANTS – EFFECTIVE LINK OF BIOREGULATION  

OF PESTS OF BONE CROPS 
 
Annotation. The role of entomophilous plants grown in different years between rows and between 

plum trees in attracting and preserving useful fauna for regulating the number of butterflies has been 

determined. It was found that the greatest number of parasites, such as the braconid Apanteles 
xanthostigma, is observed on mustard (Sinapsis alba), eulfiid (Elasmus albipennis) and braconid 

(Atanycolus sp.) оn the snakehead. 
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ЧИСЕЛЬНОСТІ ШКІДНИКІВ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР 
 
Анотація. Визначено роль ентомофільних рослин, вирощених у різні роки між рядами та між 

сливовими деревами, у залученні та збереженні корисної фауни для регулювання кількості метеликів. 

Було виявлено, що найбільша кількість паразитів, таких як браконіда Apanteles xanthostigma, 

спостерігається на гірчиці (Sinapsis alba), еулфіїді (Elasmus albipennis) та браконіді (Atanycolus sp.) 
на змієголовнику.  

 

Ключові слова: східні та сливові метелики, ентомофільні рослини, перше покоління. 
 

Тенденция органического земледелия приближаеться к естественному 

регулированию популяций вредителей сельскохозяйственных культур на 

основе использования медоносных и нектароносных растений, которые 

способствуют росту производства плодов сливы, особенно при регулировании 

периодичности плодоношения. В исследованиях данного направления для 

облегчения выявления видов паразитов, приемлем новый подход к тактике 

проведения диагностики особей, собранных кошением с меньшим ущербом для 

их популяции, питающихся на энтомофильных растениях. 

Идентификация видового состава паразитов сливовой и восточной 

плодожорок в Республике Молдова выявила представители из 7 семейств. 

Самым большим количеством видов представлено семейство BRACONIDAE, с 7 

родами (Apanteles – 6 видов, Ascogaster – 4, Bracon – 3, и Rogas, Baeognatha, 

Microdus, Charmon по одному виду. Семейство ICHNEUMONIDAE представлено 7 
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родами (Liotryphon, Scambus, Pimpla, Itoplectes и Pristomerus по два вида, 

Lissonota и Diadema по одному виду. Паразиты плодожорок, из семейства 

EULOPHIIDAE немалочисленные и упомянуты лишь Pediobius pyrgo W. Кроме 

того, гусениц плодожорок паразитируют и представители из семейства 

CHALCIDIDAE – 2 вида, TORYMIDAE – 1 вид. В семейство PTEROMALIDAE входят 15 

подсемейств. Из них паразиты чешуекрылых являются представителями из 14 

родов (Schimitschekia, Systasis, Termolampa, Eupteromalus, Stichocrepis, 

Conomorium, Kranophorus, Dibrachys, Cyclogastrella, Erdoesina, Hemitrichus, 

Psychophagus, Mesopolobus, Habrocytus (Pteromalus). Как видно, представители 

14 родов паразитируют на чешуекрылых, но паразиты вредителей семейства 

TORTRICIDAE изучены слабо. Упомянут лишь Dibrachys cavus W в качестве 

паразита куколок. 

Цель наших исследований состояло в скрининге энтомофильных растений 

на полезную паразитическую группу и выявлении видов паразитов гусениц 

сливовой и восточной плодожорок в первой генерации их развития. 

Материалы и методы. В качестве материалов служили энтомофильные 

растения, такие как: фацелия, гречиха, чернушка, змееголовник, бархатцы, 

газонная трава, клевер белый и красный, овсяница, алиссум, чабер, немофила, 

гипсофила и другие. Посев данных культур провели в каждом году в одно и то 

же время – середина второй декады апреля. Растения были посеяны в рядки 

шириной захвата передних тракторных колес. По мере засорения посевов 

другими сорняками провели очистку, окучивание и, по окончании цветения, – 

встряхивание семян для нового самосева для осеннего сезона.  

До момента диагностирования собранных видов паразитов путем кошений, 

провели литературный анализ паразитов, выведенных из гусениц сливовой и 

восточной плодожорок, где выделяли роды семейств по определителям серии 

"Определители насекомых Европейской части СССР", том 3, части 1, 2, 3. 

Сбор опавших плодов провели в момент достижения их в диаметре 0,7 – 

2,5 см. Срез повреждённых побегов сливы провели по длине свыше 7 см. После 

просмотра под бинокуляром МБС-9 каждого плода или побега при 

обнаружении яиц или личинок на гусеницах плодожорок были перемещены в 

пробирки Флоринского для дальнейшего выведения паразитов. После вылета 

их подкармливали нектаром растений или медовым сиропом. 

Результаты и дискуссии. В начале наших исследований провели анализ 

литературных данных на предмет аннотированного списка паразитов восточной 

плодожорки, выведенных из яиц и гусениц. В данных работах отмечено 

выведение паразитов из гусениц второго третьего и четвертого поколения, 

ушедших на диапаузу в ловчих поясах. Данные паразитов по первому 

поколению мало известны или совсем неизвестны. 

Первоначально лёт бабочек зимующей генерации для откладки яиц первой 

генерации сливовой плодожорки наблюдали во второй декаде мая до третьей 

декады июня с 2018 по 2021 гг. каждого года. Гусеницы моли появились в 

третьей декаде мая до второй декады июля. Первые внедрения в плоды сливы 

отмечено 14 мая. Таким образом, установили, что продолжительность Г1 

(первой генерации) составило 120 дней. В нашем случае, наблюдали лёт 

бабочек из опавших плодов диаметром 0,7 см 29 июня. Исходя из 
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фенологического календаря самого вредителя замечено, что нет границ между 

генерациями. Лёт самцов на феромон непрерывен, и в плане суждений трудно 

разграничить его между генерациями, несмотря на то, что бывают дни, когда 

самцы не летают на феромон. 

Стадия гусениц данного вида продолжалась 60 дней, и на протяжение этих 

дней она находилась в опавших плодах, где питалась и проходила все фазы 

развития. Самые первые гусеницы первых и вторых возрастов обнаружены в 

падалице размером 0,7 см. Также наблюдали, что в опавших плодах идет 

процесс превращения гусениц в куколку. Из гусениц, выведенных из падалицы 

размером 1,5 см в диаметре, в основном, вылетели паразиты рода Apanteles и 

наблюдали также их питание нектаром на рапсе, аллисуме, гипсофиле и 

змееголовнике между рядами. Кроме того, на последнем наблюдали питание 

нектаром виды браконид из рода Atanycolus и Ascogaster. 

В результате сбора опавших плодов диаметром 1,5-2,5 см и их анализа на 

наличие карпофагов выявлен групповой паразит гусениц сливовой плодожорки 

из семейства PTEROMALIDAE (рис. 1). Его идентификация как вида 

продолжается, так как он не отмечен в аннотированном списке паразитов 

сливовой плодожорки. 

 

А – личинки паразита при головной капсуле гусеницы;  

B – общий вид гусеницы вредителя с личинками паразита;  

C – кукольная стадия и D) – взрослые особи паразита. 

Рисунок 1 (оригинал) – Групповой паразит гусениц сливовой плодожорки  

из семейства PTEROMALIDAE 
 

Наблюдение за лётом бабочек зимующего поколения, дающего первую 

генерацию восточной плодожорки, наблюдалось с первой декады мая по 

третью декаду июня,  общей продолжительностью Г1 – 80 дней. Известен факт, 

что первая генерация восточной плодожорки проходит в побегах сливы, 

персика и абрикоса. Если в предыдущие годы ее можно было встретить наряду 

с фруктовой полосатой молью, то в этом году практически она, как и 

фруктовая, отсутствовала. 

В процессе сбора и анализа побегов наблюдали некоторые недостатки, в 

результате которых забраковали много побегов с вредителем из-за 

неправильного их среза. Отмечено, что паразиты через покровы самого побега 

делают проколы: сперва парализуя гусеницу, а потом еще раз с яйцекладом 

откладывают яйцо рядом с гусеницей (рис. 2). 
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В срезе А – комплекс паразитов на одну парализованную гусеницу;  

В – то же, где заметны личинки разных возрастов и темно-серое яйцо;  

С – недоразвитая личинка паразита рядом с остатками гусеницы плодожорки. 

Рисунок 2 (оригинал) – Гусеницы восточной плодожорки в побеге 
 

Из сборов побегов и их анализа в лаборатории в климатических условиях 

2020 г. вывели несколько видов паразитов (рис. 3), ранее не отмеченных для 

восточной плодожорки, это браконид Atanycolus sp. и элофиид Еlasmus 

albipennis. Но чаще из побегов вылетали и бракониды рода Apanteles. Кроме 

того, из анализирующихся побегов наблюдали присутствие и паразитов 

энцертид. 
 

 
 

1 – самка браконида рода Atanycolus; 2) – личинка браконида в побеге; 

3) – самка элофиида Еlasmus albipennis. 

Рисунок 3 (оригинал) – Паразиты восточной плодожорки, выведенные из побегов 
 

Выводы. Для обеспечения в дальнейшем непрерывного цветущего 

конвейера и перед рекомендациями фермерам для использования их 

необходимо провести скрининг всех энтомофильных растений на предмет 

привлечения паразитов, имеющих отношение к вредному комплексу сливового 

сада. В результате для подавления вида на стадии гусеницы оптимально 

использовать чаще алиссум, гипсофилу и змееголовника. 
Исследования проведены в рамках проекта Государственной Программы 

20.80009.5107.27 "Разработка альтернативных методов, основанных на применении 

экологически безопасных средств и приемов, для контроля вредных членистоногих в 

различных агроценозах", финансируемой Национальным Агентством по Исследованиям и 

Развитию.  
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Аннотация. В представленном материале обсуждены проблемы, связанные с экологизацией 
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ГРОЗДЕВОЇ ЛИСТОВІЙКИ (Lobesia botrana Shif.) НА ВИНОГРАДНІЙ 

ЛОЗІ В УМОВАХ МОЛДОВИ 
 

Анотація. У представленому матеріалі обговорено проблеми, пов'язані з екологізацією заходів 

в системі інтегрованого захисту виноградної лози від гроздевої листовійки. В якості вирішення цих 

проблем запропоновано використовувати біологічно активні речовини – статеві феромони, 
хемостерілянти, також мікробіологічні препарати з урахуванням етологічних і популяційних 

особливостей шкідника. Багаторазове застосування атрактантно-стерилізуючих пасток в 

агроценозах виноградного поля проти гроздевої листовійки дозволяє досягти довгострокового 
ефекту наслідування стерильності як в батьківських, так і дочірніх поколіннях. 

 

Ключові слова: хемостерілянти, статеві феромони, листовійки. 
 

Введение. Наши исследования были направлены на усовершенствование 

существующей системы защиты виноградной лозы от наиболее опасного 

вредителя – гроздевой листовертки. Основой разработанной системы является 

новый подход к проведению защитных мероприятий, суть которых состоит в 

обработке не всей площади насаждений, а отдельных очагов с численностью 

вредителя, превышающей пороговую [1, 5]. 

Методы исследования.  Степень заселенности насаждений вредителем 

определяли аттрактантными ловушками, роль которых менялась в зависимости 

от плотности вредителя и могла быть в качестве средства борьбы, как  путем 

отлова самцов, так и методом половой стерилизации особей природной 

популяции. 
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Разработанная нами система защитных мероприятий против гроздевой 

листовертки в условиях юга Молдовы предполагает следующее: 

– определение начала лёта бабочек и предполагаемого отрождения гусениц 

осуществляют при достижении суммы эффективных температур 55,9 ºС в 

весенний период и 505 ºС в летний. Для получения этой информации 

используется от 3 до 5 сигнальных половых (аттрактантных) ловушек, 

установленных на виноградниках с высокоштамбовой формировкой на высоте 

от поверхности почвы 0,8-0,9 м и 1,5 м (для второго и третьего поколений). 

Ловушки размещают в третьей декаде апреля и второй половине июня с 

ежедневным наблюдением до начала лёта бабочек каждого из поколений. 

Сроки отрождения гусениц (начало защиты) определяются путем прибавления 

к дате начала лёта 11-16 дней в первом поколении и 8-10 дней во втором при 

достижении суммы эффективных температур 95,3 ºС в мае и 560,8 ºС в июле 

месяце.  

Результаты исследований. Полученные данные сравнивают с данными 

осмотра соцветий винограда на 25 виноградных кустах. Необходимость 

защитных мероприятий определяли путем учета численности популяции 

листовертки при помощи половых ловушек, установленных из расчета одна 

ловушка на 3 га насаждений. При отлове до 50 бабочек на одну ловушку  

заселенность гусениц на 100 гроздей не будет превышать пороговую и 

теоретически составит не более 5-8 экземпляров. В этот период экономической 

угрозы от повреждений вредителем винограда не существует. 

Суточный отлов на одну ловушку 200 и более самцов свидетельствует о 

высокой плотности вредителя на участках, где возникает необходимость в 

защитных мероприятиях в сроки, установленные по началу лета бабочек на 

половые ловушки.  

Применение бактериальных препаратов осуществляют через 13-15 дней от 

начала лёта бабочек в первом поколении и повторно через 7-10 дней после 

первого опрыскивания. Во втором поколении аналогичные мероприятия 

проводят через 8-10 дней от начала лёта. 

При низкой плотности (до 100 особей на ловушку в период массового лёта) 

листовертки борьбу проводят путем массового отлова на половые ловушки, 

расположенные  из расчета 10 ловушек на 1 га. Ловушки на участке 

располагают равномерно с учетом наиболее эффективного радиуса 

привлечения самца к ловушке, не превышающего более 25 м от места 

нахождения феромона. При суточном отлове от 250 до 300 бабочек  массовый 

отлов сочетают с обработками инсектицидами, бактериальными препаратами 

или же при наличии химических стерилянтов проводят стерилизацию самцов 

природной популяции вредителя.  

Многолетние наши исследования, направленные на разработку основ 

половой стерилизации природной популяции гроздевой листовертки, 

позволили сформулировать ряд характерных положений для этого способа 

борьбы [3, 4]. Так, если при инсектицидной обработке можно достичь только 

разового эффекта смертности насекомых независимо от их плотности, то 

комбинированное использование половых феромонов и стерилизующих 

веществ позволяет целенаправленно и безвредно для окружающей среды 
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обеспечить высокую стерильность не только особей родительских поколений, 

но и их потомков (дочерних поколений). Снижение потерь урожая от 

повреждений гроздевой листоверткой до хозяйственно неощутимых размеров 

(табл. 1) обеспечивается на 1 га виноградника в течение сезона 8 аттрактантно-

стерилизующими ловушками (АСЛ), на поверхности которых нанесено не 

более 3 г хемостерилянта [2, 6]. 

Как видно из данных, представленных в табл. 1, частично стерилизованные 

самцы в первом поколении оказали воздействие на репродуктивный потенциал 

дочерних поколений гроздевой листовертки последующих поколений. Так, 

вредоносность гроздевой листовертки на участках применения АСЛ составила 

в первом поколении 0,4 %, что в 3,75 раз меньше в сравнении с участком, где 

использовали химические препараты.  
Таблица 1 – Сравнительная оценка различных методов борьбы с гроздевой листоверткой 

Методы 

борьбы 

Контрольный 

отлов самцов, 

экз./га 

Количество 

гусениц на 100 

гроздей 

Повреждено 

соцветий  

и ягод, % 

Эффект 

стерилизации, 

% 

I поколение 

А С Л 64,5 0,02 0,4 86,4 

Химический метод 161,0 0,9 1,5  

II поколение 

А С Л 40,8 0,01 0,05 91,3 

Химический метод 85,0 0,02 0,08  

III поколение 

А С Л 10,6 0 0 100,0 

Химический метод 81,0 0,08 0,04  
 

Во втором и третьем поколениях развития вредителя процент поврежденных 

гроздей снизился в 8 раз на участке с АСЛ и составил 0,05 %, что сопоставимо с 

химическим эталоном и равном  0,08 %. 

Передача частичной стерильности дочерним поколениям 

простерилизованными самцами родительского поколения, как видно из данных 

табл. 1, усиливает стерилизующий эффект АСЛ за счет увеличения от 

поколения к поколению а, следовательно, от года к году количества частично 

бесплодных особей в популяции вредителя. Отмечены случаи, когда потомки 

превышают стерильность родительских поколений, что указывает на высокую 

конкурентную способность стерилизованных самцов. 

Выводы. 

1. В условиях Молдовы гроздевая листовертка развивается на виноградной 

лозе в трех поколениях. Хозяйственно-экономическое значение представляют 

только первые два поколения. Лёт бабочек перезимовавшего (первого) 

поколения прерывистый, с одним и редко с двумя пиками. Самцы вылетают из 

окуклившихся гусениц на 5-6 дней раньше самок и способны к спариванию. 

Как лёт, так и спаривание, а также кладка яиц наблюдается при температуре не 

ниже 16 ºС. Лёт второго поколения равномерный с одним максимальным 

пиком, тогда, как у третьего поколения равномерно растянут, и длится 35-40 

дней. Суточный лёт бабочек (самцов) гроздевой листовертки на половой 

феромон (ловушку) проходит в период с 20 час до 24 час с максимумом 21 час 



 

 246 

30 мин. Период массового лёта составляет 10-15 дней у бабочек первого 

поколения и 5-10 дней у второго. Наиболее активный лёт гроздевой 

листовертки наблюдается при скорости ветра от 0 м/с до 5 м/с. 

2. Откладка яиц самками гроздевой листовертки имеет явно выраженный 

суточный ритм активности. Самки откладывают яйца в вечернее время с 17 час 

до 23 час. Наибольшее количество яиц (62,0 %) откладывается с 21 час до 

23 час при температуре от 17 ºС до 27 ºС. 

3. Контакт самцов гроздевой листовертки с внутренней (полиэтиленовый 

вкладыш) поверхностью аттрактантной ловушки, обработанной 3 % раствором 

хемостерилянта, снижает их репродуктивный потенциал от 79,9 % до 91,3 %, не 

снижая половой активности. В местах применения аттрактантно-

стерилизующих ловушек (АСЛ) процент оплодотворенных самок по 

поколениям составлял от 87,3 % до 93,5 %, в контроле от 86,9 % до 94,8 %. 

4. Передача стерильности дочерним поколениям простерилизованными 

самцами родительских поколений значительно повышает эффективность 

метода, так как частично бесплодные особи при спаривании с нормальными 

(фертильными) особями оказывают на природную популяцию вредителя 

воздействие, равное воздействию вновь простерилизованных особей 

родительского поколения. Потомки, стерильность (91,3 %) которых нередко 

превышает стерильность (86,4 %) родителей, обеспечивают стойкое бесплодие 

у насекомых последующих поколений. 

5. Многолетние применения аттрактантно-стерилизующих ловушек в 

одном агроценозе виноградного поля против гроздевой листовертки позволяют 

достичь долговременного эффекта наследования стерильности в дочерних 

поколениях. 

6. В условиях применения стерилизующих ловушек снижение потерь 

урожая от повреждений гроздевой листоверткой до хозяйственно неощутимого 

уровня достигается 8 аттрактантно-стерилизующими ловушками на одном 

гектаре виноградника. 
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БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

У ЗОНІ ПІВДЕННОГО СТЕПУ 
 

Анотація. Встановлено рівень інфікування насіння зернових колосових альтернаріозом та 

гельмінтоспоріозом в зоні південного Степу України. Обґрунтовано доцільність застосування 
синтетичних імуномостимуляторів в комплексі з біологічними фунгіцидами для передпосівної 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

В ЗОНЕ ЮЖНОЙ СТЕПИ 

Аннотация. Установлен уровень инфицирования семян зерновых колосовых альтернариозом и 

гельминтоспориозом в зоне южной Степи Украины. Обоснована целесообразность применения 
синтетических иммуностимуляторов в комплексе с биологическими фунгицидами для предпосевной 

обработки семян зерновых культур. 

 

Ключевые слова: микробиологические препараты, предпосевная обработка семян, зерновые 
колосовые культуры, иммуностимулятры, болезни семян.  

 

У процесі філогенезу насіння із загально-біологічної точки зору є 

найбільш гармонізованим біологічним об'єктом, який не потребує додаткового 

поліпшення. У процесі онтогенезу формування насіння проходить під тиском 

комплексу біотичних та абіотичних чинників, що призводить до значної 

біологічної "деформації" насіння, збільшення внутрішнього та зовнішнього 

інфікування патогенною мікрофлорою, погіршення насіннєвих якостей та 

зменшення польової схожості, нерівномірності та ураженості сходів 

збудниками хвороб. 

Встановлено, що до 60 % хвороб зернових трансформується з насіння. 

Тому обов'язковим агрономічним прийомом є передпосівна підготовка насіння, 

яка включає очищення, сортування, протруювання, обробку стимуляторами 

росту, мікроелементами. На даний час не розроблено критерії для вибору 

протруйників, стимуляторів росту, мікроелементів від стану насіння. Відомо 

багато випадків, коли цитотоксичне завантаження протруйників значно 

перевищує рівень інфікування насіння, що призводить до зменшення польової 

схожості, отриманні слабких та нерівномірних сходів. Головною причиною 

цього є відсутність ступеню інфікування насіння збудниками хвороб. 

Розроблено критерії та оптимальне використання протруйників. Особливу 

актуальність ці дослідження мають у органічному землеробстві, де 

використання хімічних протруйників не припустимо. 

Від того, як буде підготовлено насіннєвий матеріал, багато в чому 

залежить старт у технологічному процесі вирощування зернових культур, 

особливо, за органічних технологій.  

Встановлено, що домінуючими хворобами насіння зернових колосових в 

зоні Південного Степу є альтернаріоз та гельмінтоспоріоз, рівень інфікування 

складає 8-27 % і 6-12 % відповідно. На основі результатів двофакторного 

покрокового регресійного аналізу встановлено, що співвідношення інфікування 

насіння альтернаріозом та гельмінтоспоріозом складає 4,44 і 0,32; коефіцієнт 

детермінації – 0,45 і 0,52; сумарний рівень інфікування насіння – 14-42 %; 

вірогідність реалізації у польових умовах інфекції насіння – 12-18 %; очікуване 

інфікування сходів при песимістичному прогнозі не перевищує 7-9 %, а під 

впливом протруйників інфікування може знизитись до 6,5 %.  

Тому застосування протруйників необхідно проводити залежно від рівня 

патогенного навантаження на насіння за результатами фітопатологічного 

аналізу. Максимально обґрунтоване використання традиційних хімічних 

протруйників повинно коливатися в межах 17-22 %. Ці дані навіть декілька 

збільшено за рахунок додаткового використання інсектицидних компонентів. 
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Об'єктивно можливе збільшення інсектицидної частини за рахунок додаткового 

використання інсектицидних препаратів при протруюванні насіння. 

Дослідженнями встановлено, що у 70-75 % фітотоксичність хімічних 

протруйників значно перевищує існуючий інфекційний. 

Експериментально доведено і теоретично обґрунтовано доцільність 

розширення використання біологічних засобів захисту для передпосівної 

обробки насіння зернових культур. Доведено, що у Степовій зоні України 4–

8 % насіннєвого матеріалу не потребує ніякого знезараження і додаткових 

обробок. Тому головною метою має бути підвищення продуктивного 

потенціалу насіння за рахунок прийомів, які гармонізують природний імунітет 

та підвищують неспецифічний у період закладання ризосферного та 

фотосинтетичного потенціалу. Тобто, завдання протруювання насіння 

формально звужується в зв'язку з існуючим рівнем інфікування насіння та 

об'єктивно розширюється необхідністю збільшення його адаптивного 

потенціалу. У формалізованому вигляді це означає необхідність прямої чи 

загальної імунізації насіння. У якості імунізаторів на даному етапі доцільна 

передпосівна обробка насіння 50-65 % – рістстимулюючими та 

імуностимулючими препаратами (Гумат калію, Хелафіт, Імуноцитофіт, Марс, 

Комплекси хелатних добрив), що розширює можливості реалізації 

неспецифічного імунітету, специфічної імунності, знижує використання 

хімічних пестицидів до 50 % і втрати врожаю. Вірогідність збільшення 

врожайності на 0,2-0,3 т/га складає 60-70 %.  

Мікробіологічні препарати Триходермін, Гаупсин, Планриз стимулюють 

енергію проростання (на 2-6 %), схожість (на 2-5 %) та розвиток сходів рослин 

пшениці та знижують ураженість насіння хворобами на 20-45 %; підвищують 

морозостійкість рослин. При 100 % загибелі посівів на контрольному варіанті 

інокуляція насіння Планризом сприяла збереженню 48,3 % рослин, 

Триходерміном – 43,8 %, Гаупсином 25,7 % проти 19,2-21,0 % рослин – при 

протруюванні насіння Байтаном і Вітаваксом. За оптимальної вологості і 

аерації ґрунту антагоністичні властивості гриба Trichoderma lignorum 

(Триходермін) добре проявляються і при температурах, близьких до 20 °С. 

У умовах підвищених температур ефективність Триходерміну за обробки 

насіння пшениці озимої значно зростає, що знаходить прикладне значення в 

його застосуванні при ранніх термінах посіву. 

Серед мікробіологічних протруйників ефективно пригнічує розвиток борошнистої 

роси, гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, альтернаріозу, чорної бактерійної 

плямистості, снігової плісняви Фітоспорин (на 7-9 %) за низьких температур (5-9 °С), 

що засвідчує про доцільність використання його при пізніх термінах посіву.  

Синтетичні препарати істотно поліпшували насіннєві якості (на 12-15 %) і 

по-різному впливали на формування та розвиток рослин. Гумат калію, Хелафіт 

та Радіофірм достовірно стимулювали закладку зародкових коренів. 

Імуноцитофіт та Циркон істотно впливали на розподіл проростків – частка яких 

з двома корінцями була в 2,5 рази менше, ніж в середньому по вибірці, а частка 

проростків з одним корінцем – в 2,3 рази більше, Радіофарм сприяв збільшенню 

росту кореневої системи за рахунок зниження лінійних розмірів. 
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Обробка насіння пшениці озимої, ячменю озимого та затятого синтетич-

ними імуностимуляторами в комплексі з біологічними фунгіцидами, сприяє 

підвищенню врожайності на 0,2-0,4 т/га. 

Функціональність дії синтетичних стимуляторів в незначній мірі 

проявилася в умовах низьких температур (0-7 °С), за винятком препарату 

Хелафіт та янтарної кислоти, але за оптимальних та підвищених температур 

ефективність їх дії на ростові процеси значно зростала (на 15-30 %) в 

порівнянні з мікробіологічними фунгіцидами. У цілому фунгіцидна 

ефективність стимуляторів поступалася біологічним фунгіцидам, але їх вплив 

на подальший розвиток рослин та врожайність був більш високим. 

За результатами фітоекспертизи насіння (лабораторних та польових 

дослідів) встановлено, що основну масу насіння у зоні Степу потрібно обробляти 

біологічними протруйниками у комплексі з сумісними з ними імуностимуляторами, 

що дасть можливість підвищити врожайність на 0,22-0,35 т/га. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИБОРУ КОМПЛЕКСУ АГРОТЕХНІЧНИХ 

ПРИЙОМІВ ДЛЯ ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
 

Анотація. Наведено алгоритм вибору комплексу агротехнічних прийомів для органічних 

технологій, який передбачає розробку адаптивної гнучкої агротехнології зі щосезонним внесенням 

змін в агротехнологічні та біотехнологічні операції на основі метеорологічних та фітосанітарних 
прогнозів.  

 

Ключові слова: агротехнічні прийоми, алгоритм, біотехнологічні альтернативи, біологічний 
захист, біологізовані сівозміни, метеорологічні та фітосанітарні прогнози. 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR SELECTING A COMPLEX 

AGROTECHNICAL METHODS FOR ORGANIC TECHNOLOGIES 
 

Annotation. An algorithm for choosing a complex of agrotechnical methods for organic technologies 

is presented, which provides for the development of adaptive flexible agro-technologies with seasonal 

changes in agro-technological and biotechnological operations based on meteorological and phytosanitary 
forecasts. 

 

Key words: Agrotechnical techniques, algorithms,. biotechnological alternatives, biological 

protection, biologized crop rotations, meteorological and phytosanitary forecasts. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫБОРА КОМПЛЕКСА АГРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация. Приведен алгоритм выбора комплекса агротехнических приемов для органических 

технологий, который предусматривает разработку адаптивной гибкой агротехнологии со 

ежесезонным внесением изменений в агротехнологические и биотехнологические операции на основе 
метеорологических и фитосанитарных прогнозов. 
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Органічне сільське господарство – це єдина система управління 

виробництвом, яка дозволяє підтримувати і покращувати санітарний стан 

агроекосистеми, в тому числі біорозмаїття, біологічний колообіг і біологічну 

активність ґрунту. З урахуванням того факту, що регіональні умови диктують 

необхідність застосування систем, адаптованих до місцевих умов, особлива 

увага в цьому випадку приділяється застосуванню практики раціонального 

управління, якій віддається перевага перед методами використання факторів 

виробництва несільськогосподарського походження. Це досягається за 

допомогою застосування там, де це можливо, традиційних, біологічних і 

механічних методів на противагу використанню синтетичних речовин. 

У сучасній системі землеробства, зокрема, і в біологічних агротехнологіях, 

стрімко зростає роль захисту рослин. Збитки сільського господарства від 

шкідливих організмів (шкідників, збудників хвороб та бур'янів) у середньому 

складають 25-30 %. Ефективне біологічне агровиробництво не можливе без 

вирішення проблем захисту рослин на основі комплексного використання 

біотехнологічних альтернатив [1, 2]. 

Для забезпечення відповідного рівня ефективності біологічні 

агротехнології, як і сучасні технології отримання високих урожаїв, в 

агропромисловому комплексі повинні передбачати створення оптимальних 

умов живлення рослин, водного і повітряного режимів ґрунту, надійного 

захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів. На цій основі в ідеалі може 

бути реалізована потенційна продуктивність виведених сьогодні сортів 

зернових – не менше 100 ц/га. Ще одним резервом підвищення врожайності й 

поліпшення якості продукції рослинництва є використання регуляторів росту 

рослин – природних низькомолекулярних речовин, що ініціюють при малих 

концентраціях істотні зміни життєдіяльності рослин. 

Крім того, для рільництва України мова йде про пошук альтернатив для 

усунення або унеможливлення переходу до епіфітотійної стадії перетворення 

індустріальних хімізованих агробіоценозів через незадовільну агротехніку, 

низьку супресивність деградованих ґрунтів, які отримують лише 10-20 % 

органічних добрив від технологічної потреби. 

Серед сільськогосподарських культур колосові досить вимогливі до вмісту 

в ґрунті поживних речовин, хоча ефективність використання елементів 

живлення залежить, насамперед, від агрохімічних показників ґрунту, 

вологозабезпечення, сорту тощо. 

Раціональне використання елементів живлення передбачає підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур, якості продукції, збереження і 

підвищення родючості ґрунту, екологічну безпеку навколишнього середовища 

та виробленої продукції, що в сучасних умовах є особливо актуальним. 

Нестача поживних речовин особливо загострюється в період формування 

генеративних органів. За несприятливих гідротермічних умов навіть при 

оптимальній кількості доступних сполук макро- та мікроелементів в ґрунті 

засвоєння їх кореневою системою є недостатнім, що сповільнює темпи росту і 

розвитку рослин. Особливо знижується здатність кореневої системи засвоювати 

азот. 
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Зернобобові культури сприяють оздоровленню і збільшенню 

різноманітності агроценозів. Вони представляють великий інтерес в сівозміні 

зернових господарств порівняно з іншими культурами завдяки здатності 

зв'язувати азот повітря. Наприклад, після збирання сої в ґрунті залишається 70-

80 кг/га біологічно фіксованого азоту, що прирівнюється до внесення 2-3 ц 

мінеральних азотних добрив або 30-40 т гною. У практиці землеробства існує 

чотири загальновідомих способи одержання ґрунтами зв’язаного азоту: 

симбіотична фіксація, асоціативна азотфіксація, надходження азоту із опадами 

чи поливною водою і внесення добрив. При вирощуванні 

сільськогосподарських культур близько 50 % азоту в ґрунт потрапляє з 

азотними добривами, на виробництво яких витрачається 1/3 енергії, що 

використовує сільське господарство. А використання в сівозміні азотфіксуючих 

бобових культур і біопрепаратів азотфіксуючих бактерій забезпечує збереження 

цієї енергії . 

За даними досліджень, проведених в багатьох країнах, встановлено, що 

бобові культури в симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні фіксувати з 

повітря велику кількість азоту: конюшина – 180-670 кг/га, люцерна – 200-

460 кг/га, соя – 90-240 кг/га, горох – 70-160 кг/га, люпин – 150-450 кг/га . 

В основі реалізації потенційної врожайності сільськогосподарських 

культур лежить вимога задоволення їх біологічних потреб в факторах 

зовнішнього середовища і, в першу чергу, – в агрокліматичних і погодних 

умовах. За даними ряду авторів, погодна складова варіабельності величини 

врожаю може сягати 60-80 %. На частку добрив, зазвичай, відносять до 30-50 % 

приросту врожаю, застосування пестицидів майже на 40 % скорочує його 

втрати. Реальну ж ситуацію можна визначити лише при комплексній оцінці всіх 

факторів, що впливають на ріст, розвиток і продуктивність культури [3, 4]. 

Основний обробіток ґрунту відноситься до найбільш трудомістких 

операцій в технології вирощування сільськогосподарських культур. 

Під сучасною системою обробітку ґрунту розуміють послідовний набір 

операцій, що виконують між збиранням попередника і сівбою культури. Вона 

повинна бути диференційованою залежно від ґрунтово-кліматичної зони, а 

також на кожному полі, враховуючи попередник, вологозабезпечення, рельєф, 

забур’яненість тощо. Система обробітку ґрунту має створити рівномірно 

розпушений, зернистий, дрібно грудкуватий посівний шар; загорнути і добре 

змішати з ґрунтом рослинні рештки, створити пухкий, добре оструктурений 

орний шар з щільністю ґрунту 0,9-1,2 г/см2; вирівняти поверхню ґрунту; 

максимально очистити поле від бур’янів, шкідників та хвороб; створити 

передумови для накопичення ґрунтової вологи. 

В умовах загострення енергетичної ситуації важливого значення набуває 

удосконалення агротехнічних заходів вирощування, які повинні суттєво 

зменшити енерговитрати. Напрям на мінімалізацію числа обробок і зниження їх 

глибини цілком виправдане, оскільки націлене не лише на зменшення 

енергетичних витрат, але і на нормалізацію процесів мінералізації органічних 

речовин і накопичення гумусу в ґрунті, запобігання ерозії. Однак, за деякими 

даними, заміна оранки поверхневою обробкою призводить до сильного 

ущільнення орного шару ґрунту, особливо його нижньої частини. 
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На основі систематизації наведеної інформації пропонується 

концептуальна схема алгоритму вибору комплексу агротехнічних прийомів для 

органічних технологій (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Алгоритм вибору комплексу агротехнічних прийомів  

для органічних технологій  

Алгоритм вибору комплексу агротехнічних прийомів для органічних 

технологій являє собою вибір адаптивної гнучкої агротехнології, тобто 

передбачає щосезонне внесення змін в агротехнологію на основі 

метеорологічних та фітосанітарних прогнозів. 

Розробка комплексу агротехнічних прийомів для органічних технологій 

передбачається в таких різнорівневих системах екологічного землеробства: 

– експортний рівень (відповідність усім вимогам органічного 

законодавства ЄС або (і) вимогам країн або фірм-імпортерів); 

– біодинамічний рівень (додаткове використання відповідно 

сертифікованих біотехнологічних альтернатив на окремих ланках трофічного 

ланцюга); 

– рівень інтегрованого екологізованого виробництва (відповідність 

технологічного процесу вимогам відновлення малого колообігу речовин, 

використання технологій санації та (або) вилучення фонових забруднень). 

Для вибору комплексу агротехнічних прийомів для органічних технологій 

в різнорівневих системах екологічного землеробства в умовах конкретного 

агросподарства запропоновано такі етапи: 

– оцінка ресурсного потенціалу господарства; 

– еколого-економічна оцінка ґрунтів; 

– розробка проекту раціонального використання угідь на основі 

впровадження різнорівневих систем екологічного землеробства; 
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– розробка проекту раціональної організації ріллі з урахуванням  

агроекологічної типізації земель; 

– розробка та еколого-економічна оцінка структури посівних площ; 

– вибір раціональної системи органічного удобрення; 

– вибір раціональної системи біологічного захисту; 

– економічна оцінка проекту. 

Базовими поопераційними елементами алгоритму вибору виходячи з умов 

конкретного агропідприємства є (див. рис. 1): 

– вибір біологізованої сівозміни (не менше 20 % бобових + біопрепарати); 

– вибір виду та сорту (стійкість, пристосовуваність); 

– вибір органічного удобрення (сидерати, біопрепарати відновлення 

родючості, біогумуси); 

– вибір схеми біологічного захисту рослин (ентомологічні та 

мікробіологічні препарати). 

На основі аналізу результатів досліджень розроблено методичні 

рекомендації з агроекологічних основ зональної адаптації органічних 

технологій зернових колосових.  
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біологічною активністю контрольних зразків, в якості яких використовували Актофіт (Streptomyces 

avermitilis) і Метаризин (Metarhizium anisopliae). Проведені дослідження свідчать, що після 

двократної обробки при 1,0 % концентрації робочого розчину щільність популяції великої злакової 
попелиці (Sitobion avenae Fabricius, 1775) знизилася. Таким чином, впровадження штаму роду 

Lecanicillium в природний біоценоз дозволить регулювати чисельність шкідливих комах, обмежуючи 

спалахи їх масового розмноження. 

 
Ключові слова: ентомофаги, біологічна активність штаму роду Lecanicillium, біоценоз, 

комахи-шкідники, засоби захисту рослин. 
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MICROBIAL BIOINSECTICIDES - PROTECTION  

OF AGRICULTURAL CROPS 
 

Annotation. Presented are the results of studies of the biological activity of a strain of the genus 

Lecanicillium, which is in the collection of the Engineering and Technological Institute "Biotechnika" NAAS 
of Ukraine. The biological activity of the strain of the genus Lecanicillium under laboratory conditions was 

compared with the biological activity of control samples. Actofit (Streptomyces avermitilis) and Metarizin 

(Metarhizium anisopliae) were used as control samples. The studies carried out to assess the fungus of the 
genus Lecanicillium indicate that after two treatments at 1.0 % concentration of the working solution, the 

population density of the large cereal aphid (Sitobion avenae Fabricius, 1775) decreased. Thus, the 

introduction of a strain of the genus Lecanicillium into the natural biocenosis will make it possible to 
regulate the number of harmful insects, limiting outbreaks of their mass reproduction. 

 

Key words: entomophages, biological activity of a strain of the genus Lecanicillium, biocenosis, insect 

pests, plant protection products. 
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МИКРОБНЫЕ БИОИНСЕКТИЦИДЫ – ЗАЩИТА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация. Представлены результаты исследований биологической активности штамма 

рода Lecanicillium, который находится в коллекции Инженерно-технологического института 
"Биотехника" НААН Украины. Биологическую активность штамма рода Lecanicillium в 

лабораторных условиях сравнивали с биологической активностью контрольных образцов, в качестве 

которых использовали Актофит (Streptomyces avermitilis) и Метаризин (Metarhizium anisopliae). 
Проведенные исследования свидетельствуют, что после двукратной обработки при 1,0 % 

концентрации рабочего раствора плотность популяции большой злаковой тли (Sitobion avenae 

Fabricius, 1775) снизилась. Таким образом, внедрение штамма рода Lecanicillium в природный 
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биоценоз позволит регулировать численность вредных насекомых, ограничивая вспышки их 

массового размножения. 

 
Ключевые слова: энтомофаги, биологическая активность штамма рода Lecanicillium, 

биоценоз, насекомые-вредители, средства защиты растений. 

 

Інтенсивна система ведення сільського господарства призвела до значних 

порушень навколишнього середовища: забруднення агроланшафтів, деградації 

ґрунтів та зниження біорізноманіття екосистем. Нераціональне використання 

природних ресурсів і негативна дія потужних техногенних факторів призвели 

до негативних екологічних наслідків, збіднення видового складу ентомофауни, 

порушення механізмів саморегуляції. На теперішньому етапі інтенсивного 

розвитку сільського господарства велике розповсюдження в світі набувають 

розробки біологічних методів захисту рослин від хвороб та шкідників, 

підвищення родючості ґрунтів шляхом застосування високоактивних мікробних 

препаратів. Використання екологічно безпечних методів захисту рослин є 

одним з основних елементів сучасної технології для фітосанітарної оптимізації 

екосистем, які дозволяють цілеспрямовано регулювати шкодочинні об’єкти, 

зберігаючи динамічну природну рівновагу [1-3]. Відомо, що мікроскопічні 

ентомопатогенні гриби мають здатність в природних умовах заражати 

шкідливих комах та викликати їх масові захворювання і загибель. Потенціал 

ентомопатогенних мікроорганізмів в якості засобів контролю комах-шкідників 

досить високий. Окрім того, гриби здатні рости і розвиватися на штучних 

поживних середовищах, що дозволяє створювати на їх основі біологічні 

препарати [4-7]. Ентомопатогенні гриби роду Lecanicillium (колишній 

комплексний вид Verticillium lecanii) відомі як природні патогени сисних комах. 

Відомо, що за кордоном окремі види цих мікроміцетів (L. muscarium, 

L. longisporum, L. lecanii) знайшли практичне застосування в якості продуцентів 

екологічно безпечних мікробіопрепаратів. Впровадження в природний біоценоз 

таких препаратів дозволяє регулювати чисельність шкідливих комах, 

обмежуючи спалахи масового розмноження. 

Біологічну активність препарату, продуцентом якого є штам Lecanicillium 

longisporum, в лабораторних умовах порівнювали з біологічною активністю 

контрольних зразків, продуценти яких віднесено до таксономічних груп майже 

з однаковими характеристиками (табл.). В якості контрольних зразків 

використовували Актофіт (Streptmyices avermitilis та Метаризин (Metarhizium 

anisopliae). 

В якості тест-об’єкта використовували комаху – попелицю, величина якої 

не перевищує у самих великих особин 7 мм, але здатна завдавати величезної 

шкоди рослинам. Попелиця швидко розмножується, пристосовується, 

поширюється, утворюючи цілі колонії. Впиваючись своїми хоботками в 

вегетативні органи, попелиця висмоктує з них сік, після чого рослина погано 

розвивається.  

Для визначення біологічної активності на оброблену препаратами 

пшеницю озиму, вирощену до розміру 3 см – 4 см, засівали фітопатоген 

(попелицю). Щільність популяції складала приблизно 10-15 особин на рослину. 
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В якості контролю засіяну попелицею пшеницю залишили не обробленою 

біопрепаратами. 
Таблиця – Біологічна активність Lecanicillium longisporum в лабораторних умовах 

 

Препарати 
Норма витрат, 

л/га 

Чисельність попелиці, особин/рослину 

до обробки 

Після 

1 обробки 

10-й день 

Після 

2 обробки 

10-й день 

Препарат на основі 

Lecanicillium longisporum 

10,0 12,0 11,0 5,0 

5,0 14,0 13,0 7,0 

1,0 11,0 10,0 7,0 

Препарат на основі 

Streptmyices avermitilis 

10,0 10,0 10,0 8,0 

5,0 13,0 11,0 10,0 

1,0 15,0 12,0 10,0 

Препарат на основі 

Metarhizium anisopliae 

10,0 13,0 16,0 15,0 

5,0 11,0 15,0 14,0 

1,0 14,0 17,0 14,0 

Контроль 0,0 13,0 20,0 25,0 

 

В результаті досліджень встановлено, що впродовж 10 днів в 

контрольному варіанті (без обробки) чисельність фітофагу наростала і досягала 

20-25 особин/рослину. В результаті – рослини пшениці загинули. В дослідних 

варіантах, незалежно від біопрепаратів та норм витрат, після першої обробки 

щільність популяції не змінилася. Це може означати, що біопрепарати 

призупинили розвиток фітофага.  

Після другої обробки щільність попелиць при застосуванні Метаризину 

не змінилася, а при застосуванні препарату, продуцентом якого є штам 

Lecanicillium longisporum, при нормі витрат 0,8 л/га, та Актофіту при нормі 

витрат 1,0 л/га, кількість попелиць поступово почала знижуватися та складала 

5-10 особин на рослину. 

Проведені дослідження щодо оцінки гриба Lecanicillium longisporum – 

продуцента біопрепарату проти сисних комах – а саме, проти попелиць 

засвідчують, що за дворазової обробки, при нормі витрат 0,8 л/га щільність 

популяції попелиці знизилася.  

Отже, застосування препарату на основі колекційного штаму Lecanicillium 

longisporum в природний біоценоз дозволить регулювати чисельність 

шкідливих комах, обмежуючи спалахи їх масового розмноження 

Таким чином, розробка і застосування препаратів на основі агрономічно 

цінних мікроорганізмів, які без порушення механізмів біоценотичної регуляції і 

екологічної стабільності контролюють чисельність шкодочинних об’єктів в 

агроценозах, сприяють одержанню екологічно безпечної рослинницької 
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продукції та зниженню рівня забруднення агроценозів пестицидами, 

відновлюють природну рівновагу екосистем. 
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ТЮТЮНОВИЙ ТРИПС – НЕБЕЗПЕЧНИЙ ШКІДНИК ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ 
 

Анотація. Наведено відомості про небезпечного сисного шкідника цибулі ріпчастої – 
тютюнового трипсу, який належить до широких поліфагів, тобто шкодить широкому колу 

культурних та дикорослих рослин. Описано морфологію та біологію шкідника, способи його 

поширення та шкідливість, а також надано інформацію про необхідні фітосанітарні заходи з 

обмеження його розвитку та зменшення шкідливості. Враховуючи те, що нині захист овочевих 
культур бере напрямок на застосування біологічних агентів проти шкідників – поліфагів, необхідно 

приділити особливу увагу використанню природних ворогів тютюнового трипсу. 
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ТАБАЧНЫЙ ТРИПС – ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ЛУКА РЕПЧАТОГО 
 

Аннотация. Приведены сведения об опасном сосущем вредителе лука репчатого – табачном 

трипсе, который принадлежит к широким полифагам, то есть вредит широкому кругу культурных 
и дикорастущих растений. Описана морфология и биология вредителя, способы его 

распространения и вредоносность, а также представлена информация о необходимых 

фитосанитарных мерах по ограничению его развития и уменьшения вредоносности. Учитывая то, 
что сейчас защита овощных культур берет направление на применение биологических методов 

защиты против вредителей-полифагов, необходимо уделить особое внимание использованию 

природных врагов табачного трипса. 

 
Ключевые слова: табачный трипс, лук репчатый, методы регулирования численности. 
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TOBACCO TRIPS - A DANGEROUS PEST OF ONION 
 

Annotation. Information about a dangerous sucking pest of onion - tobacco thrips, which belongs to 
broad polyphages, that is, harms a wide range of cultivated and wild plants, is presented. The morphology 

and biology of the pest, the methods of its spread and harmfulness are described, as well as information on 

the necessary phytosanitary measures to limit its development and reduce the harmfulness is provided. 
Considering that now the protection of vegetable crops is taking the direction of the use of biological 

methods of protection against polyphagous pests, it is necessary to pay special attention to the use of natural 

enemies of tobacco thrips. 

 
Key words: tobacco thrips, onions, methods of population control 

 

Цибуля ріпчаста (Аllium сepa) – одна з найважливіших культуру світі. 

Найбільш небезпечним шкідником, який знижує врожайність і якість цибулі, є 

тютюновий трипс (Thrips tabaci Lindeman, 1889 [Thysanoptera: Thripidae]) [2]. 

Імаго шкідника дуже дрібні (0,8-1,5 мм) з дорсально-вентрально сплющеним 

витягнутим тілом, ротовий апарат своєрідного колюче-сисного типу. Дві пари 

прозорих, довгих і вузьких крил, оторочених довгими волосками (бахромою), у 

стані спокою крила складаються плоско на черевці вздовж тіла комахи, 

жилкування складається із зріджених продовжних жилок. Голова з великими 

фасетковими очима, вусики 6-9 членикові, довші ніж голова. Черевце 

складається з 10 сегментів, останній сегмент притуплений, у самок 

перетворений в трубку або яйцеклад. Три пари коротких ніг бігаючого типу, 

лапки 1- чи 2- членикові. На лапках є пухирці – присоски, які забезпечують 

повзання комах по гладенькій поверхні або догори ногами завдяки клейкому 

субстрату, що виділяють пухирці. Самки видовжені і у 1,5 рази більші та 

чисельніші за самців [1, 6, 9, 10, 12, 13]. Основний колір їх тіла бурштиновий – 

від жовтого до коричневого. Личинки імагоподібні, тобто схожі з дорослими 

комахами як за будовою, так і за способом життя. Плодючість тютюнового 

трипса коливається від 30 до 100 яєць. Тривалість ембріонального розвитку 

складає 3-6 днів, личинок першого віку – 3-5 днів, личинки другого віку – 6-8 
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днів, пронімфи – 2-3 дні, німфи – 1-7 днів. Загальна тривалість розвитку від 

яйця до імаго коливається від 15 до 30 днів [4, 15]. В умовах південної частини 

Степу шкідник дає 5-6 поколінь [3].  

Згідно з деякими літературними джерелами, зимують личинки останнього 

терміну розвитку у верхньому шарі ґрунту на глибині 5-7 см, під рослинними 

рештками або у прикореневій розетці багаторічних рослин чи бур’янів, за 

відомостями інших джерел зимують імаго, переважно самки [4, 9, 11, 12]. За 

температури нижче оС та відсутності снігового покриву комахи гинуть. Із 

зимівлі шкідник виходить у березні-квітні за температури 8 оС, а за 

температури понад 11 оС вони мігрують з ґрунту і заселяють листя бур’янів. В 

умовах Одеської області це зазвичай відбувається у середині квітня. Міграція 

тютюнового трипса на посіви цибулі найчастіше спостерігається з першої 

декади червня. Найбільше зростання чисельності шкідника відзначається в 

період формування цибулин. Сприятливими умовами для масового 

розмноження шкідника є температура повітря – 25-30 оС, вологість 80-85 % 

[2, 5]. Підвищення або пониження температури відносно оптимуму викликає не 

лише зниження плодючості самок, але й зміну тривалості проходження 

окремих фаз шкідника. А навіть незначне зниження вологості повітря може 

викликати загибель трипсів. 

На цибулі трипси спочатку заселяють переважно пазухи листків. Яйця 

самки відкладають у палісадну частину паренхіми листків, тому у період 

ембріонального розвитку яйцекладку захищена епідермою від несприятливих 

умов [12]. А.І. Фрунзе [11] в своїх дослідженнях відмічає, що до 80 % яєць 

відкладаються в жарку пору дня, коли тургор рослинних клітин слабше і 

знижено їх опірність до механічних впливів, що сприяє проколюванню 

епідермісу листа яйцекладом і відкладанню яєць. Живлять личинки та імаго 

клітинним соком листків, внаслідок чого на них з’являються білуваті плями 

трикутної форми з чорними точками екскрементів комах. За сильного 

пошкодження поодинокі плями зливаються у подовжені сріблясті смуги. 

Реакція рослини цибулі на пошкодження трипсами проявляється у затримці 

росту, викривленні та втрачанні тургору пошкодженого листя, яке згодом 

жовтіє та засихає. Пошкоджені рослини раніше від здорових закінчують 

розвиток, мають низьку врожайність неякісних цибулин та погано зберігаються 

в овочесховищах.  

Трипси не тільки мають незвичайний спосіб життя, але й швидко 

розмножуються і за оптимальних умов впродовж 4-6 днів здатні подвоїти свою 

чисельність, що у сукупності значною мірою ускладнює захист від них. При 

застосуванні інсектицидів слід враховувати те, що на ембріональній та 

німфальній стадіях розвитку трипси ведуть потайний спосіб життя, що дозволяє 

їм уникати контакту з пестицидами при хімічних обробках. А інсектициди, які 

застосовуються проти личинок та імаго, дуже швидко втрачають ефективність 

через формування трипсами резистентності практично до всіх класів хімічних 

сполук. Особливо це стосується контактних препаратів та піретроїдів, 

застосування яких може мати лише тимчасовий характер. Оскільки трипси 

дуже стійкі шкідники, тому крім інсектицидів для їх контролювання можливе 

використання хижих кліщів Amblyseius cucumeris, A. barken, A. derenerans, а 
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також хижих клопів Orius laevigatus, O. Magusaculus [7, 8]. Крім того, 

статистика свідчить, що ефект від внесення ентомопатогенних нематод до 

ґрунту на заражених тютюновим трипсом ділянках показує майже абсолютний 

результат [14]. 

Для контролювання тютюнового трипсу необхідні наступні захисні заходи: 

– правильно організовувати та чітко дотримуватися правил застосування 

сівозміни, враховуючи те, що тютюновий трипс пошкоджує значне коло 

овочевих культур; 

– проводити ретельний візуальний моніторинг та застосування кольорових 

клейових пасток на всіх полях з метою виявлення мігруючих личинок чи імаго 

для ліквідації їх осередків; 

– за виявлення тютюнового трипсу регулярно здійснювати інспекцію 

дикорослої рослинності навколо уражених овочевих культур; 

– восени заорювати рослинні рештки на глибину 15-25 см для знищення 

запасу шкідника, що зимує; 

– застосовувати культивацію або прополку міжрядь у літній період, що 

дозволить не лише ліквідувати бур’яни як резерватори небезпечних комах, але 

й знищити німфальні стадії розвитку трипсу; 

– для управління резистентністю тютюнового трипсу необхідно 

застосовувати комплексні системи захисту, в арсеналі яких слід передбачити 

нові групи інсектицидів, ентомофаги та мікробіопрепарати. 

Таким чином, аналіз літературних даних і власні спостереження відносно 

поширення та шкідливості тютюнового трипсу дають всі підстави для 

проведення фітосанітарних обстежень посівів цибулі ріпчастої на виявлення та 

ліквідацію цього небезпечного шкідника. Високий ризик розвитку 

резистентності у тютюнового трипса підвищують вимоги до обґрунтованості та 

своєчасності хімічних обробок і змушують шукати альтернативні методи 

виявлення і знищення шкідника. Враховуючи те, що нині захист овочевих 

культур бере напрямок на застосування біологічних агентів проти шкідників-

поліфагів, необхідно приділити особливу увагу використанню природних 

ворогів тютюнового трипсу. 
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Аннотация: Показаны основные фитопаразиты зерновых злаковых культур. Установлено, 
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Найбільшим небезпечним патогеном зернових злаків вважається злакова 

(вівсяна) цистоутворююча нематода Heterodera avenae Wollenweber, 1924, яку 

на території України вперше було виявлено 1957 р. у Сумській обл. [1]. Згодом 

вона була локально зареєстрована у 13-ти інших областях країни (Сумській, 

Харківській, Полтавській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Івано-

Франківській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Тернопільській, 

Закарпатській областях) [2]. В подальшому цілеспрямовані обстеження не 

проводили, тому сучасний ареал виду в межах країни невідомий. Злакова 

нематода H. avenae – патоген зернових культур, її реєстрували на: пшениці, 

вівсі, ячмені, житі та інших зернових культурах та злакових травах. 

Окрім вузькоспеціалізованого виду H. avenae пшениця озима та інші 

зернові злаки уражуються комплексом поліфагових фітопаразитичних нематод, 

що спричинює некроз кореневої системи та стимулює розвиток кореневих 

гнилей. За результатами наших багаторічних досліджень доведено, що 

комплекс фітогельмінтів (або паразитичних нематод) представлено в 

агроценозах озимої пшениці п'ятьма видами: Pratylenchus pratensis (de Man, 

1880; Filipjev, 1936), Ditylenchus dipsaci  (Kuhn, 1857; Filipjev, 1935), 

Tylenchorhynchus dubius  (Butschli, 1873; Filipjev, 1936), Paratylenchus nanus  

(Cobb, 1923; Brzeski, 1936), Helicotylenchus dihystera  (Cobb, 1893; Sher, 1961) 

[3].  

Симптоми нематодних захворювань. Як відомо, нематодні хвороби тим і 

відрізняються від інших, що мають слабо виражені специфічні ознаки, які 

важко відрізнити від непаразитарних хвороб: нестача елементів живлення, 

вологи (чи її надмір), дія високих та низьких температур та ін. Проте, все ж на 

сьогодні є спостереження за характерними особливостями деяких нематодозів, 

які дозволяють вирізнити їх з-поміж інших хвороб рослин. Зовнішні прояви 

нематодозів можна поділити на 3 основні групи: викликані вівсяною 
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цистоутворюючою нематодою H. avenae, мігруючими ектопаразитичними 

нематодами роду Longidorus та ендопаразитичними раневими роду 

Pratylenchus. Інші паразитичні нематоди пошкоджують корені рослин і 

викликають їх відмирання. 

Дія H. avenae на рослини озимої пшениці подібна до симптомів нестачі 

води і помітна впродовж  всього розвитку культури [4, 5]. Крім того, вона 

проявляється у зниженні кількості продуктивних стебел [6]. Характерно, що 

зараження H. avenae у стійких ліній пшениці вже на 8-11 день після 

проростання сильно інгібує ріст коренів, в той час як у сприйнятливих – 

стимулює утворення багаточисельних дрібних корінців в місцях проникнення 

личинок, що робить корінь мичкуватим [7].  

Дані щодо розвитку гіпертрофії оточуючих клітин кореня, яка 

спровокована живленням вівсяної нематоди, суперечливі і ще потребують свого 

з‘ясування [8, 9]. 

Паразитування на пшениці мігруючих нематод роду Longidorus індукує 

утворення галів на кінчиках коренів пшениці та інших злаків [10]. 

Симптоми ураження пшениці при паразитуванні нематод роду Pratylenchus 

проявляються в карликовості, пожовтінні рослин та всиханні листя, що 

призводить до серйозних втрат врожаю [11]. Внаслідок паразитування 

пратиленхів, корені заражених рослин покриваються жовтувато-коричневими 

цятками. Через 24-36 годин вони збільшуються до еліптичних некрозних ранок. 

Більшість їх виявляються звичайно біля поверхні ґрунту на основному корені, 

хоч уражуються і бокові корені. Ці ранки добре видно від бінокулярною лупою 

[12]. Згодом в ранки поселяються гриби та бактерії і вони загнивають.  

Встановлено, що динаміка чисельності фітогельмінтів залежить від трьох 

взаємопов’язаних факторів: фаз розвитку рослини-хазяїна, погодних умов та 

складу ґрунту.  

За нормальних умов розвитку чисельність фітогельмінтів суттєво 

збільшується впродовж  періоду вегетації (із наростанням кореневої маси). У 

пізні фази розвитку рослин чисельність фітогельмінтів дещо знижується 

внаслідок поступового фізіологічного відмирання кореневої системи, і отже – 

зменшення харчової бази.  

Основним абіотичним фактором, що впливає на динаміку популяцій 

фітонематод є метеоумови, насамперед – умови зволоження. Умови зволоження 

впродовж  періоду вегетації мають значно суттєвіший вплив на динаміку 

чисельності нематодних популяцій, ніж температурний фактор. 

Несприятливими для їхнього розвитку є як посушливі умови, також і значний 

надлишок вологи в ґрунті. Едафічні фактори лише змінюють інтенсивність 

цього впливу. Найбільш сприятливими для розвитку фітопаразитичних нематод 

є теплі та вологі погодні умови. Під час посухи спостерігається значне (у кілька 

разів) зниження чисельності популяцій усіх видів фітогельмінтів, яка поступово 

знову підвищується після того, як кількість опадів та ГТК повертаються до 

норми. При нестійких погодних умовах чи надлишку вологи високих 

чисельностей популяцій фітогельмінтів не виявляли. 
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Середня чисельність фітогельмінтів в ризосфері озимої пшениці в зоні 

Полісся, Лісостепу, Степу в різні роки перевищує пороги шкідливості і може 

суттєво впливати на ріст, розвиток та продуктивність рослин [13]. 

Шкідливість фітопаразитичних нематод на зернових злакових культурах у 

різні часи вивчалася у багатьох країнах світу. У літературі наведено досить 

багато відомостей про результати цих досліджень, зокрема, і критичні рівні 

чисельності видів фітопаразитичних нематод. Причому, пороги шкідливості 

одного і того ж виду за відомостями різних авторів дуже суттєво відрізняються. 

Ми вважаємо, що це пояснюється кліматичними особливостями районів 

проведення досліджень, нерівномірними умовами аналізування, зокрема, із 

часом їх проведення, сортом тощо. Лише кілька авторів вказують на те, що 

розмір втрат врожаю залежить не тільки від чисельності популяцій 

фітогельмінтів, але також від умов навколишнього середовища [14]. 

Нематодози зернових культур вивчено досить слабко, тому існуючі літературні 

відомості не є остаточними.  

Локалізація та життєдіяльність популяцій паразитичних нематод в 

ризосфері негативно впливає на рослину-хазяїна. Характер впливу 

обумовлюється видовою належністю паразитичних нематод, щільністю їх 

популяцій, а також умовами вегетації рослин. Найчастіше негативний вплив 

популяцій паразитичних нематод проявляється у затримці росту і розвитку 

рослин та зниженні врожаю.  

Критичними щодо ураження фітогельмінтами для рослин озимої пшениці є 

фази кущіння та колосіння, тобто період накопичення поживних речовин та 

формування майбутнього врожаю. У ці фази високий рівень негативного 

впливу фітогельмінтів спостерігали впродовж  усіх років проведення 

досліджень. На початку та у пізні фази розвитку рослин – негативний вплив 

фітогельмінтів спостерігали лише у несприятливих умовах. 

Характерно, що пороги шкідливості істотно варіюють у різні роки, в 

залежності від погодних умов. За оптимальних умов розвитку рослин пороги 

шкідливості збільшуються у кілька разів, у порівнянні з несприятливими.  
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МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ГРОНОВОЇ ЛИСТОКРУТКИ (Lobesia  

botrana Schiff.) НА ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕННЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 
Анотація. У всіх виноградарських районах України широко поширена гронова листокрутка, 

небезпечний шкідник, який може спричинити значної шкоди врожаю виноградних насадженнях. В 

умовах півдня України шкідник дає три повних покоління. Отримані дані дозволяють визначити 
оптимальні терміни проведення обприскувань, корегувати їх, що дозволить зменшити кількість 

хімічних обробок, збільшуючи тим самим рентабельність вирощування винограду. 
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ГРОЗДЕВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ (Lobesia botrana 

Schiff.) НА ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ЮГА УКРАИНЫ 
 

Аннотация. Во всех виноградарских районах Украины широко распространена гроздевая 

листовертка, опасный вредитель, который может вызвать значительный ущерб урожая 

виноградных насаждений. В условиях юга Украины вредитель дает три полных поколения. 
Полученные данные позволяют определить оптимальные сроки проведения обработок, 

корректировать их, что позволит уменьшить количество химических обработок, увеличивая тем 

самым рентабельность выращивания винограда. 
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MONITORING OF THE DEVELOPMENT OF THE LEAF ROLLER (Lobesia  

botrana Schiff.) ON THE VINE PLANTS OF THE SOUTH OF UKRAINE 
 

Annotation. In all wine-growing regions of Ukraine, grape leafhopper is widespread, a dangerous 
pest that can cause significant damage to the crop of grape plantations. In the south of Ukraine, the pest 

gives three full generations. The obtained data allow to determine the optimal timing of spraying, to adjust 

them, which will reduce the number of chemical treatments, thereby increasing the profitability of growing grapes. 

Key words: vine plantations, Bunchy leafworms, pheromone monitoring. 

 

Ключовим елементом захисту виноградних насаджень є моніторинг, який 

сприяє ранньому виявленню, оцінці ступеня зараженості і прогнозу розміру 

майбутніх популяцій шкідливих організмів, що збільшує шанси уникнути 

економічних втрат від них. 

На виноградних насадженнях півдня України зустрічаються три види 

листокруток – дворічна (Eupoecilia ambiquella Hb.), гронова (Lobesia botrana Schiff.) і 

виноградна (Sparganothis pilleriana Den.et Schiff.). Серед них гронова листокрутка 

виділяється особливою агресивністю, щорічно завдаючи істотної шкоди цій культурі. 

При великій чисельності поліфага і відсутності захисних заходів, втрати врожаю 

становлять 60-80 %, а в окремих випадках шкідник може знищити весь урожай. 

Біоекологічні особливості розвитку гронової листокрутки в умовах 

Південно-Західного регіону України вивчалися в 2018-2020 рр. із 

застосуванням феромонних пасток для відстеження динаміки льоту метеликів, 

що дозволило відстежувати популяцію шкідника (поява, початок льоту, зміна 

кількості дорослих особин та інш.) (табл.). 
Таблиця – Феромонний моніторинг гронової листокрутки (сорт Сухолиманський  

білий, ПРАТ "Перемога"), 2018-2020 рр. 

Показники біофенології I покоління II покоління III покоління 

2018 рік 

Літ метеликів 27.04 26.06 01.08 
Яйцекладка 29.04 29.06 03.08 
Відродження гусениць 18.05 09.07 11.08 
Заляльковування  17.06 21.07 01.09 
Період льоту, дн.  27 19 30 

2019 рік 
Літ метеликів 23.04 24.06 10.08 
Яйцекладка 27.04 26.06 18.08 
Відродження гусениць 15.05 02.07 26.08 
Заляльковування  12.06 25.07 20.09 
Період льоту, дн.  30 26 35 

2020 рік 
Літ метеликів 25.04 15.06 29.07 
Яйцекладка 27.04 17.06 02.08 
Відродження гусениць 06.05 25.06 18.08 
Заляльковування  02.06 14.07 16.09 
Період льоту, дн.  28 28 30 
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За період проведених досліджень шкідник розвивався в трьох поколіннях. 

Залежно від чисельності покоління, що перезимувало, у пастку потрапляло від 

3-4 до 80 і більше метеликів (рис.). 

 

 
Рисунок  – Динаміка льоту метеликів гронової листокрутки 

(сорт Сухолиманський білий, ПРАТ "Перемога"), 2018-2020 рр. 

 

Порогова чисельність для відліку терміну обробок – 20 особин в пастку за 

добу, але обов'язково з урахуванням погодних умов, які склалися, так як 

життєздатність і плодючість гронової листокрутки напряму залежать від 

температури і вологості повітря. 

Загалом, під час проведення феромонного моніторингу впродовж 2018-

2020 років було встановлено, що 50-60 % метеликів гронової листокрутки 

вилітає у першу генерацію, 29,7 % – у другу і 14,2 % – в третю. 

Вилов самців гронової листокрутки на феромонні пастки свідчить про 

присутність даного шкідника на обстежуваних ділянках, щільність популяції, а 

число метеликів дозволяє прийняти рішення щодо доцільності проведення 

хімічних або біологічних методів боротьби, забезпечуючи екологічну безпеку 

отриманого урожаю та навколишнього середовища. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ПРОБЛЕМИ  

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 
Анотація. Розглянуто сучасні тенденції розвитку науково-технічного прогресу в 

землеробстві. Означено, що на основі наукових досліджень в землеробстві формуються  гнучкі 

виробничі системи, які складуть основу автоматизованого виробництва сільськогосподарської 

продукції на принципово нових технологічних засадах, а нові машинні технології дозволять зберегти  
екологічну рівновагу в природі. В цих умовах актуальною є проблема біологізації технологічних 

процесів виробництва продукції рослинництва та  їх технічного забезпечення. 

 
Ключові слова: землеробство, технічний прогрес, екологічна рівновага, біологізація, технічне 

забезпечення.  
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

 
Аннотация. Рассмотрены современные тенденции научно-технического прогресса в 

земледелии. Показано, что на основе достижений науки в земледелии формируются гибкие 

производственные системы, которые составят основу автоматизированного производства 

сельскохозяйственной продукции на новых технологических принципах, а новые машинные 
технологии позволят сохранить экологическое равновесие в природе. В этих условиях возрастает 

актуальность биологизации технологических процессов производства продукции растениеводства и 

их технического обеспечения. 
 

Ключевые слова: земледелие, технический прогресс, экологическое равновесие, биологизация, 

техническое обеспечение. 
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OF ECOLOGIZATION OF AGRICULTURE 

 
Annotation. The modern tendencies of scientific and technological progress in agriculture are 

considered. It is shown that, on the basis of the achievements of science in agriculture, flexible production 
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systems are formed, which will form the basis for the automated production of agricultural products on new 
technological principles, and new machine technologies will allow maintaining the ecological balance in 

nature. In these conditions, the relevance of biologization of technological processes of production of crop 

products and their technical support increases. 
 

Key words: agriculture, technical progress, ecological balance, biologization, technical support. 

 

Входження України до Європейського та світового ринкового простору 

вимагає відповідного підходу до формування технологічної і технічної 

політики в агропромисловому виробництві як в масштабах країни, так і 

кожного аграрного підприємства. За інших умов продукція аграрного сектору 

виявиться некоректною на ринку. 

Проблема переведення аграрного виробництва на інноваційну модель 

розвитку є однією з пріоритетних задач теоретичних  і прикладних досліджень. 

Сьогодні сільське господарство в країнах із розвинутою економікою 

знаходиться на етапі переходу до систем точного землеробства. На думку 

експертів, технології точного землеробства сприятимуть різкому зростанню 

урожайності сільськогосподарських культур. За останні роки технологічні 

новації у сільському господарстві США та Японії забезпечують понад 60 % 

приросту валової продукції. 

У системі точного землеробства виробничі процеси набувають наукового 

характеру, а їх реалізація потребує відповідного технічного забезпечення та 

організації виробництва. На цій базі формується гнучка виробнича система, яка 

складатиме основу майбутнього автоматизованого виробництва 

сільськогосподарської продукції на принципово нових технологічних засадах. 

Розвиток агроінженерної науки зосереджено на розробленні 

енергоощадних машинних технологій нового покоління, які дозволять зберегти 

біологічну та екологічну рівновагу в природі. Екологізація і ресурсозбереження 

розглядаються як свідомі, а не "вимушені" напрями мінімізації антропогенного 

навантаження на агроекономічні системи, обґрунтоване використання 

природних умов, завдяки застосуванню раціональних систем обробітку ґрунту, 

удобрення, захисту рослин, застосування інших агротехнологічних заходів, які 

забезпечать зменшення витрат матеріально-технічних ресурсів та екологічно 

безпечне виробництво продукції. 

Основною парадигмою новітніх технологій землеробства є точна 

оптимізація термінів виконання всього комплексу технологічних операцій із 

заданими параметрами якості, що можуть забезпечити лише технічні засоби, 

оснащені системами автоматизації контролю та управління робочими 

процесами машин і вегетації рослин.  

Однією із вирішальних ланок екологізації землеробства є захист 

сільськогосподарських культур від шкодочинних організмів. При 

недостатньому або несвоєчасному проведенні відповідних захисних заходів 

втрати біологічного урожаю можуть досягти 25-30 % за одночасного зниження 

якості продукції або навіть до її повної втрати. Сучасний рівень розвитку 

науково-технічного прогресу не забезпечує повну ліквідацію шкодочинних 

факторів, до того ж здійснення цих заходів супроводжується великими 

матеріальними затратами. Тому визначальним принципом концепції захисту 

рослин від шкодочинних організмів може стати на повне їх знищення, а 
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регулювання їх кількісних показників на рівні  не вище економічного порогу 

шкодочинності. 

У сучасних системах захисту рослин повинна зростати роль біологічних 

засобів, які не матимуть негативного впливу на довкілля і якість продукції. При 

використанні заходів захисту рослин обов’язковою умовою їх ефективності є 

ефективність препаратів і своєчасність виконання технологічних операцій з 

урахуванням фаз розвитку рослин і шкодочинних організмів. 

Щодо технічного забезпечення процесів внесення засобів захисту рослин 

та на сучасному етапі пріоритетними та ефективними є наземні самохідні 

автоматизовані обприскувачі. Проте через високу їх вартість за малих обсягів 

робіт вони будуть призводити до збільшення затрат на виробництво продукції. 

Тому господарствам з малими обсягами робіт доцільно виконувати операції 

захисту рослин за договорами найму. 

Мінімальний обсяг робіт, за якого доцільно мати власний обприскувач, 

можна визначити за виразом: 

bo

n

CC

C
Q


min , 

 

де Сn – величина постійних затрат на володіння обприскувачем, яка 

включає річну суму нарахованої амортизації, витрати на зберігання та оплату 

відсотків за кредит, якщо обприскувач купували в кредит, грн.; 

Со – величина затрат на виконання робіт із захисту рослин за договором 

найму (оренди), грн./га; 

Св – величина змінних затрат на виконання робіт із захисту рослин 

власною технікою, яка включає затрати на оплату праці, вартість паливо-

мастильних матеріалів та затрат на технічне обслуговування і ремонт 

обприскувача. 

Величину постійних і змінних затрат на етапі прийняття рішення 

визначають згідно з чинними нормативами або на основі чинних в господарстві 

норм оплати праці та вартості енергетичних ресурсів на ринку. 

Останнім часом набувають поширення літальні апарати різних типів (легкі 

літаки, гвинтокрили, дельтаплани, мультикоптери тощо), обладнані 

відповідними дозуюче-висівними пристроями. 

Зокрема, в ННЦ "ІМЕСГ" розроблено дозуюче-висівний пристрій до 

квадрокоптера для розселення трихограми. 

За попередніми даними випробувань і виробничого досвіду літальні 

апарати не забезпечують необхідну якість робіт і на сьогодні є економічно 

доцільними лише за умов, несприятливих для роботи наземних технічних 

засобів або визначених за наведеною залежністю. 
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полях ранних зерновых культур Северного Причерноморья, в результате которого погибли редкие, 

обычные и охотничьи виды птиц и млекопитающих. Указывается на существенные потери среди 

популяций видов, которые являются природными регуляторами численности мышевидных грызунов, 
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socialis). Актуалізується питання щодо застосування біологічних методів захисту рослин від 
мишоподібних гризунів, особливо в радіусі 40 км навколо Біосферного заповідника "Асканія-Нова". 
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Annotation. A critical analysis of the use of synthetic rodenticides in the fields of early grain crops of 

the Northern Black Sea region, as a result of which rare, common and hunting species of birds and mammals 
died, has been carried out. It is indicated to significant losses among populations of species that are natural 

regulators of the number of murine rodents, in particular the public vole (Microtus socialis). The question of 

the need to use biological methods of plant protection from murine rodents, especially within a radius of 40 
kilometers around the Biosphere Reserve "Askania Nova", is actualizing. 
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Значительные успехи в увеличении валового сбора ранних зерновых 

культур, которые прослеживаются в последнее десятилетие в Южном степном 

регионе Украины (Северное Причерноморье), обусловлены использованием 

новых сортов и гибридов, восстановлением площадей орошения, комплексным 

применением новейших технологических приемов ухода за культурами, в том 

числе и использование химических средств защиты от сорных растений, 

болезней, насекомых и грызунов. При этом доля технологий с применением 

химических средств превалирует в общем технологическом процессе.  

В то же время не следует забывать, что агроценозы являются компонентом 

биосферы планеты, населены организмами, которые обитают непосредственно 

в них и смежных экосистемах и играют существенную роль в природной 

регуляции численности вредных с точки зрения человека животных, а 

применение химических средств защиты вызывает катастрофические 

последствия во всех процессах экологической системы. 

Никто не стремится оспаривать влияние млекопитающих и птиц на 

урожайность сельскохозяйственных культур, которое имеет место в мировом 

масштабе. При этом оценка ущерба существенно различается по 

климатическим зонам и странам [1]. Актуальным является и разработка 

соответствующих мер по  минимизации их вредоносной деятельности. 

На примере массовой гибели птиц и млекопитающих от использования 

синтетических родентицидов на основе бродифакума и бромадиолона против  
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общественной полевки (Microtus socialis) с ноября 2020 г. по март 2021 г., что 

широко освещалось в СМИ, мы хотим показать масштабы экологической 

катастрофы. Материал собран, в основном, в регионе Биосферного заповедника 

"Аскания-Нова" (Херсонская область), с некоторыми дополнениями из 

Одесской, Николаевской и Запорожской областей, и направлен на 

актуализацию вопросов, которые следует поставить на порядок дня с учетом 

требований декларируемого органического земледелия. 

Нарастание численности общественной полевки, как и некоторых других 

мышевидных грызунов, регистрировалось с весны 2020 года, и органы 

сельскохозяйственного управления регионального уровня указывали на 

необходимость проведения превентивных мероприятий по сдерживанию ее 

роста [2]. Вспышка произошла в результате синергии ряда факторов: теплой 

зимы 2019/20 гг., наличия кормовой базы в виде пожнивных остатков, 

нарушения, а точнее, отсутствия системы севооборотов, отсутствия глубокой 

вспашки при подготовке почвы, задержки из-за погодных условий масового 

прилета зимующих пернатых хищников и др. 

Поскольку в Украине широко применяемые ранее родентицидные 

препараты на основе фосфида цинка запрещены для ввоза, производства и 

применения, им на смену уже около 15 лет ввозятся высокомолекулярные 

синтетические препараты с действущими веществами бродифакум и 

бромадилон. Это препараты антикоагулятивного действия, которые, попадая в 

кровь мышевидных грызунов, вызывают внутреннее кровотечение и смерть. Их 

пролонгированное действие, к сожалению, передается по цепям питания, что 

проявляется в гибели животных, которые могут поедать рассыпанное на полях 

протравленное зерно или поедающих самих полевок. Как показали наблюдения, 

в конце 2020-го – начале 2021 года многие аграрные природопользователи 

нарушили даже существующие рекомендации по применению препаратов и 

рассыпали обработанное ими зерно на полях всходов озимых зерновых культур 

из приспособлений для разбрасывания удобрений, чем подвергли опасности 

всех зерноядных и плотоядных животных, постоянно или временно 

пребывающих в агроценозах. Среди жертв такого применения оказались как 

обычные, так и редкие виды, занесенные в национальные и международные 

охранные списки. Начало массовой гибели было положено уничтожением 

зимующей в регионе Биосферного заповедника "Аскания-Нова" стаи серых 

журавлей из 218 особей, которые кормились на полях именно полевкой, а 

погибали непосредственно в заповедной зоне – Большом Чапельськом поду – 

на протяжении 5–10 дней после поедания отравившихся полевок.  

Несмотря на очевидность причины отравления птиц и млекопитающих, 

широкую огласку их гибели в средствах массовой информации, применение 

протравленного упомянутыми препаратами зерна увеличилось в феврале, что 

привело к их дальнейшему масштабному уничтожению. Погибшие 

околоводные птицы регистрировались, прежде всего, в местах ночевок – 

подовых экосистемах как в заповеднике, так и среди агроценозов междуречья 

Днепр – Молочная, где они концентрировались во время зимовки, а позже – на 

весеннем пролете. Местами гибели Соколообразных и Врановых стали 

лесополосы и парковые насаждения, где они собирались на ночевки. Только на 

территории Биосферного заповедника "Аскания-Нова", Большой Чапельский 
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под и дендропарк которого находятся под постоянным наблюдением, в период 

со 2 января по 5 мая выявлена гибель 2355 особей 21 вида птиц, среди которых 

серый журавль Grus grus (Красная книга Украины – ККУ) – 680 особей, огарь 

Tadorna ferruginea (ККУ) – 270, лебедь кликун Cygnus cygnus – 1, краснозобая 

казарка Rufibrenta ruficollis (ККУ) – 1, гусь белолобый  Anser albifrons – 25, 

кряква Anas platyrhynchos – 161, лунь луговой Circus pygargus (ККУ) – 1,  

канюк обыкновенный Buteo buteo – 10, канюк степной Buteo rufinus (ККУ) – 3, 

зимняк Buteo lagopus – 3, орлан белохвост Haliaeetus albicilla (ККУ) – 2, кречет 

Falco rusticolus – 1, ястреб большой Accipiter gentilis – 3, ястреб перепелятник 

Accipiter nisus – 1, грач Corvus frugilegus – 967, галка Corvus monedula – 192, 

ворон Corvus corax – 2, чайка хохотунья Larus cachinnans – 23, чайка озерная 

Larus ridibundus – 1, чайка сизая Larus canus – 5. 

Только на территории заповедника природе нанесен ущерб в 11 541 520 

гривен. Однако, этот показатель, безусловно, занижен, поскольку птицы были 

собраны только в местах концентрации. В то же время они гибли по всему 

Северному Присивашью и Причерноморью. Доказательством сказанному 

является обнаружение еще 4-х локаций гибели серого журавля в 30-70 км от 

заповедника – суммарно 216 особей. Следует особенно подчеркнуть, что из-за 

этих событий Украина стала объектом внимания международных организаций, 

контролирующих соблюдение конвенций по сохранению биологического 

разнообразия на территории Евразии и в мировом масштабе. 

Ко времени размножения птиц опустели лесополосы, где должны были 

гнездиться характерные представители агроландшафта, в рационе питания 

которых в весенний период существенное место занимают полевки: сорока Pіca 

pica, серая ворона Сorvus cornix, а также исчезли большие колонии грача. Нами 

как на территории заповедника, так и за его пределами, обнаружены погибшие 

от отравления лисицы и серые зайцы. В районе заповедника из стаи в 7–11 

волков в последнее время регистрируется один. О таком специализированном 

на мышевидных грызунах хищнике как ласка Mustela nivalis мы не можем 

привести данные, поскольку следы его жизнедеятельности перестали 

обнаруживаться в традиционных местах обитания – лесополосах и вблизи от 

них среди полей ранних зерновых культур. Устные сведения о фактах гибели 

представителей охотничьей фауны поступили из Запорожской, Николаевской и 

Одесской областей, однако они не были широко обнародованы из-за опасений 

охотников, которые используют поля для ведения любительской охоты. 

Все изложенное указывает на губительное действие применяемых 

синтетических родентицидов на большой спектр местной и мигрирующей 

фауны, причем ущерб природе усугубился не только прямым уничтожением 

обычных, охотничьих и краснокнижных животных, но и подавлением 

природного регуляторного механизма численности мышевидных грызунов. 

Принятые заповедником меры путем задержания явных нарушителей 

технологий применения ядохимикатов, обращения в региональные и 

центральные органы исполнительной и законодательной власти, а также 

международные природоохранные организации, хотя и с опозданием, но 

возымели действие. Созданы рабочие группы на уровне Херсонской областной 

государственной администрации и Министерства защиты окружающей среды и 

природных ресурсов Украины, совместно с Госпродпотребслужбой они 
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нарабатывают законодательные изменения относительно порядка ввоза и 

применения химических средств защиты, в том числе и родентицидов. 

Распоряжением главы Херсонской областной  государственной администрации 

вокруг Биосферного заповедника "Аскания-Нова" в радиусе 40 км установлена 

зона, в которой запрещается применение синтетических родентицидов на 

основе действующих веществ бродифакум и бромадиолон. 

В то же время, особенно актуальной является разработка новых, 

усовершенствование и внедрение существующих биологических средств 

защиты, какими являются микробиологические препараты, привлечение 

хищных птиц и узкоспециализированных хищных млекопитающих, которые 

являются природными регуляторами мышевидных грызунов. Такой подход 

необходим и для решения декларируемого Украиной стремления быть 

европейской страной с технологиями возделывания сельскохозяйственных 

культур, соответствующих уровню XXI века. 
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Анотація. За результатами дослідження динаміки та основних тенденцій розвитку 
біометоду в контексті забезпечення перспектив екологічного землеробства в Україні встановлено, 

що  в Україні не припиняється спад у застосуванні біобезпечних методів захисту. Так, якщо у 1995 

році захист сільськогосподарських культур біологічним методом проводився на 3023 тис. га, що 
складало 15,2 % усіх площ, де здійснювався захист сільськогосподарських культур, то в подальшому 

площі застосування біологічного методу зменшувалися і у 2018 році становили 1967 тис. га (4,0 % 

усіх площ). Для подолання негативних тенденцій у практиці застосування біометоду запропоновано 

першочергові завдання щодо реалізації політики екологізації землеробства та формування загальної 
культури екобезпечного агровиробництва. 
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Annotation. According to the results of the study of the dynamics and main trends in the development 

of the biomethod in the context of ensuring the prospects of organic farming in Ukraine, it is established that 

in Ukraine the decline in the use of biosafe protection methods does not stop. Thus, if in 1995 the protection 
of crops by biological methods was carried out on 3023 thousand hectares, which was 15.2 % of all areas 

where the protection of crops was carried out, then in the future the area of application of biological 

methods decreased and in 2018 amounted to 1967 thousand hectares (4.0 % of all areas). To overcome the 

negative trends in the practice of biomethod application, the priority tasks for the implementation of the 
policy of greening of agriculture and the formation of a general culture of environmentally friendly 

agricultural production are proposed.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УКРАИНЕ 
 

Аннотация. По результатам исследования динамики и основных тенденций развития 

биометода в контексте обеспечения перспектив экологического земледелия в Украине определено, 
что в Украине не прекращается спад в использовании биобезопасных методов защиты. Так, если в 

1995 году защита сельскохозяйственных культур биологическим методом проводилась на 3023 тыс. 

га, что составляло 15,2 % всех площадей, где производилась защита сельскохозяйственных культур, 

то в дальнейшем площади использования биологического метода сокращались и в 2018 году 
составляли 1967 тыс. га (4,0 % всех площадей). Для преодоления негативных тенденций в практике 

применения биометода предложено первоочередные задачи по реализации политики экологизации 

земледелия и формирования общей культуры экобезопасного агропроизводства. 
 

Ключевые слова: защита растений, биологические средства защиты растений, биологический 

метод (биоконтроль), интегрированные методы, экологизация земледелия, органическое земледелие. 
 

Світова стратегія сталого розвитку в сільському господарстві активізувала 

процеси, за якими пріоритетність надається напрямку комплексної біологізації 

землеробства та виробництва сільськогосподарської продукції вищої 

екологічної якості без використання хімічних пестицидів і мінеральних добрив. 

Знаковим результатом діяльності у цьому напрямку є формування потужного 

світового ринку екологічно чистої сільськогосподарської продукції та 
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продовольства, ємність якого вже перевищила 50 млрд. дол. США і має 

тенденцію до подальшого зростання.  

Перехід до екологічного землеробства передбачає зниження надмірного 

навантаження на природне середовище через зменшення хімізації 

землеробства, у тому числі хімічних методів захисту сільськогосподарських 

культур, поступового збільшення частки біологічного та інтегрованого методів 

у загальних обсягах захисту рослин, а також ефективного використання 

біологічних методів захисту рослин. 

Захисту рослин у землеробстві приділяється посилена увага, адже 

шкідники і хвороби рослин здатні суттєво знизити врожайність агрокультур і 

обсяги агровиробництва. За даними аналітиків більше третини втрат 

агросектору припадає на знищення врожаїв сільськогосподарських культур 

шкідниками і хворобами рослин [1]. За повідомленнями ФАО щорічно 

внаслідок впливу небезпечних шкідливих організмів рослин втрачається 40 % 

урожаю сільськогосподарських культур [2]. 

З огляду на тісний зв’язок між здоров’ям рослин і охороною 

навколишнього середовища актуальним і перспективним стає використання 

екологічно безпечних методів боротьби з шкідниками, для прикладу, за 

допомогою інтегрованої системи захисту рослин і біологічного методу захисту 

рослин. 

Перспективи розвитку застосування засобів біологізації визначаються 

різними чинниками. Насамперед, їх розвиток стимулюється збільшенням 

попиту сільгоспвиробників, розширенням площ під екологізованим 

землеробством (органічне і екологічне).  

У Національній доповіді "Цілі Сталого Розвитку: Україна" серед визначених 

завдань передбачається "збільшення площі земель органічного виробництва з 

410,6 тис. га (1,0 % загальної площі сільськогосподарських угідь) у 2015 році до 

3000,0 тис. га (1,7 % загальної площі сільськогосподарських угідь) у 2030 році" 

[3]. 

Вирішення цього завдання має супроводжуватися розширенням масштабів 

і практики застосування біологічних методів захисту рослин, які для 

органічного виробництва є єдино прийнятними методами захисту рослин від 

шкідників і хвороб. Виробництво і використання біологічних засобів захисту 

рослин є інноваційним механізмом екологізації землеробства та забезпечує 

головні пріоритети сталого розвитку України. 

В Україні застосування біологічних засобів захисту рослин сьогодні є 

вкрай незначним, хоча в 90-х роках минулого століття для цього було створеніо 

непогані умови. Останнім часом в аграрному секторі країни склалася стійка 

негативна тенденція домінування хімічного методу захисту 

сільськогосподарських культур над біологічним. Зниження застосування 

біологічного методу відбулося як у відносних показниках, так і в абсолютних 

(табл., рис.).  

Якщо у 1995 році захист сільськогосподарських культур біологічним 

методом проводився на 3023 тис. га, що складало 15,2 % усіх площ, де 

здійснювався захист сільськогосподарських культур, то в подальшому площі 

застосування біологічного методу зменшувалися і, для прикладу, у 2018 році 

становили 1967 тис. га (4,0 % усіх площ).  
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Таблиця – Застосування хімічного та біологічного методів захисту 

сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів в господарствах 

України 

 1995 2000 2010 2015 2016 2017 2018 

Обсяги застосування 

методів захисту с.-г. 

культур, усього тис. га, 19824 12970 38588 43816 45173 46798 49106 

у тому числі:  

– хімічний метод 16801 11916 36533 41630 43117 44730 47139 

– біологічний метод 3023 1054 2055 2186 2056 2068 1967 

Частка біологічного 

методу у загальних 

обсягах захисту с.-г. 

культур, % 15,2 8,1 5,3 5,0 4,6 4,4 4,0 

 За даними Держпродспоживслужби України 
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Рисунок – Хімічний та біологічний метод захисту сільськогосподарських  
культур в господарствах України 

 

Пріоритетний напрямок політики України в аграрному секторі – 

екологізація землеробства та збалансований розвиток агровиробництва – 

передбачає збільшення щонайменше вдвічі площ сільгоспугідь під екологічним 

і біологічним землеробством з освоєнням виробництва органічної продукції 

рослинництва вищої екологічної якості за стандартами ЄС; збільшення 

виробництва продукції рослинництва 1-го класу екологічної якості для 

внутрішнього споживання та в експортних цілях; переведення на використання 

технологій з рівнем біологізації захисту овочевих культур в 85-90 % 

промислового тепличного овочівництва в масштабі практично всіх регіонів 

України. Це підвищить рівень зайнятості сільського населення завдяки 

створенню нових робочих місць в екологічному агровиробництві; поліпшить 

екологічну, соціальну та економічну ситуацію на селі, сприятиме відновленню і 
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стабілізації біологічного різноманіття; оздоровленню людей завдяки 

споживанню продуктів харчування вищого і 1-го класу екологічної якості; 

запобігатиме безповоротній втраті частини гено-, демо- і екофонду країни, 

забезпечить збалансоване природокористування на значній частині території 

України. 

До першочергових завдань щодо реалізації політики екологізації 

землеробства та формуванні загальної культури екобезпечного 

агровиробництва, у частині широкого застосування біологічних засобів захисту 

рослин, потрібно віднести: 

– розроблення нормативно-правових актів, які регулюють питання 

виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин; 

– формування загальної культури екобезпечного агровиробництва, 

створення системи підготовки кадрів із навичками застосування біопрепаратів 

захисту рослин; 

– розроблення механізмів стимулювання переходу на біологічні та 

інтегровані методи захисту рослин; 

– розвитку нових екобезпечних технологій у рослинництві, зберіганні і 

транспортуванні продукції агровиробництва; 

–  широкої мережі біофабрик і біолабораторій; 

– проведення нових наукових досліджень з біологізації захисту рослин та 

розроблення механізмів їх впровадження у практику. 

Розвиток біологізації захисту рослин в Україні – важлива наукова і 

практична проблема, від успішного вирішення якої у великій мірі залежить 

рівень конкурентоспроможності продукції агровиробництва на європейському і 

світовому ринках, а також стан навколишнього середовища. 

З метою активізації переходу до екобезпечних методів захисту рослин, 

розвитку вітчизняного виробництва біологічних препаратів захисту рослин, а 

також процесу екологізації землеробства нами пропонуються стратегічні 

підходи до формування та розвитку загальної системи екобезпечних методів 

захисту рослин та розбудови мережі підприємств по виробництву засобів 

біологізації землеробства на новій технологічній та організаційній основі.  
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ПРИ ИМПОРТЕ СВЕЖЕЙ ОВОЩЕФРУКТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНУ 
 

Аннотация. Приведены сведения 2017-2020 годов о видовом составе выявленных регулируемых 

вредных организмов в импортных свежих овощах и фруктах, потенциальные потери урожая от них 
и фитосанитарные мероприятия Госпродслужбы по недопущению заноса и распространения 
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Вступ. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) 

свідчить, що людство недобирає у середньому 34 % загального врожаю 

щорічно. Світові втрати основних сільськогосподарських культур оцінюються у 
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75 млрд. доларів. Причиною недобору близько 30 млрд. доларів врожаю нині є 

вплив шкідників.  

Міжнародні торговельні відносини України щороку розширюються. 

Зростає кількість імпортної рослинної продукції, серед якої вагоме місце 

займають свіжі фрукти та овочі з різних країн світу. Це створює реальну 

загрозу інтродукції нових шкідливих організмів, відсутніх на території України. 

Значний фітосанітарний ризик становлять регульовані шкідливі організми, які 

можуть потрапити з плодоовочевої продукцією, а саме: картопляна блішка 

(Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja), томатна міль-мінер (Keiferia lycopersicella 

Wals), жовто-бурий мармуровий клоп (Halyomorpha halys Stal.) та 

маньчжурська плодожерка (Cydia inopinata Heinrich). Ці шкідники за наявності 

рослин-господарів та сприятливих погодно-кліматичних умов можуть 

акліматизуватися в більшості регіонів України, що може завдати значної шкоди 

сільськогосподарській галузі та призвести до значних економічних збитків.  

З метою охорони території кожної країни від проникнення регульованих 

шкідливих організмів  першочерговим завданням в усіх країнах світу є 

здійснення фітосанітарних заходів по недопущенню і локалізації поширення 

регульованих шкідливих організмів. Держави повинні об'єднувати свої зусилля 

для відкритої міжнародної системи торгівлі з дотриманням вимог екологічної 

та фітосанітарної безпеки. Україна робить досить великі кроки на зустріч у 

напрямку адаптації законодавства та оптимізації митних і фітосанітарних 

процедур до вимог міжнародних та європейських стандартів. 

Маючи на сьогодні досить потужний та розвинутий агропромисловий 

комплекс економіки, Україна як і більшість країн світу все ж таки імпортує 

окремі види сільськогосподарської продукції, що не виробляються із тих чи 

інших причин вітчизняними сільгоспвиробниками або ж попит на них 

перевищує внутрішні можливості галузі. 

У 2020 році продукція аграрного сектору залишилася основою зовнішньої 

торгівлі України. Частка імпортованої до України сільськогосподарської 

продукції та продовольства досягла рівня 6,5 млрд. дол., що на 13 % більше ніж 

в 2019 році. У товарній структурі імпорту відбулося нарощення закупівель по 

всім категоріям сільськогосподарської продукції, зокрема продукції 

рослинництва імпортували майже на 2 млрд. дол. За даними Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України впродовж 

2020 року відбулось збільшення імпорту товарів, зокрема їстівних плодів, 

горіхів, цитрусових – на 121,7 млн дол. (на 18,1 %) та овочів і коренеплодів – на 

50,1 млн дол. (на 23,6 %). 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (Держпродспоживслужба) постійно тримає під контролем 

ситуацію щодо недопущення занесення та розповсюдження карантинних 

організмів на території нашої країни. Тому при ввезенні імпортних фруктів, 

овочів та іншої рослинної продукції державні фітосанітарні інспектори 

ретельно перевіряють кожну партію та відбирають зразки для проведення 

фітосанітарної експертизи. Лише після підтвердження відсутності карантинних 

організмів у вантажах з фруктами, овочами та іншою рослинною продукцією 

дозволяється ввезення на територію України для використання за 

призначенням.  
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Результати досліджень. За даними Держпродспоживслужби впродовж 

2020 року імпортовано в Україну 1 млн. 414 тис. т плодоовочевої продукції, яка 

підлягала фітосанітарному контролю, що на 73 тис. т більше ніж у 2019 р. З них 

– 479 тис. т становлять свіжі овочі, серед яких найбільший об’єм імпорту 

склали картопля та помідори. Серед завезених 935 тис. т свіжих фруктів 

третину склали імпортовані цитрусові. 

Разом з тим, із збільшенням надходження імпортних об’єктів регулювання, 

таких як свіжі фрукти та овочі, існує ризик занесення на територію України 

карантинних шкідників. За результатами проведеного фітосанітарного 

контролю впродовж 2018-2020 років в імпортних овочах та фруктах найчастіше 

зустрічалися 7 видів регульованих шкідливих організмів. Видовий склад 

шкідливих організмів, які було виявлено у свіжих фруктах та овочах за 2017 – 

2020 рр.:середземноморська плодова муха (Ceratitis capitataWied.), яку було 

виявлено в апельсинах, мандаринах, нектаринах та клементинах походженням з 

Єгипту, Іспанії, Польщі, Туреччини та Греції; південний американський 

мінер (Liriomyza huidobrensis Blanc.) –виявлено в базиліку походженням з 

Ізраїлю; західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – виявлено 

у салатах, селері, помідорах та капусті походженням з Ізраїлю, Нідерландів, 

Польщі, Італії, Іспанії, Польщі та Словенії; південноамериканська томатна 

міль (Tuta absoluta Meyr.) – виявлено у томатах походженням з Туреччини, 

Франції, Іспанії та Польщі; картопляна міль (Phthorimaea operculella Zell.) – 

виявлено у картоплі походженням з Єгипту; бура гниль картоплі (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi) – виявлено у картоплі походженням з Єгипту; 

рак картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival) – виявлено у 

картоплі походженням з Нідерландів. 

Ці шкідники за сприятливих погодно-кліматичних умов можуть 

акліматизуватися по всій території України, що може завдати значних 

економічних збитків. Ймовірність їхнього поширення і розширення ареалу 

дуже висока, а втрати врожаю можуть сягати 50-100 %. 

За результатами проведеного фітосанітарного контролю та виявлення 

карантинних організмів в імпортних вантажах – застосовано радикальні 

фітосанітарні заходи з метою недопущення проникнення карантинних 

організмів на територію України, зокрема, вилучення, знищення або 

повернення. 

Крім того, у разі виявлення невідповідностей в імпортованих вантажах 

заявленим фітосанітарним вимогам, відповідно до положень Міжнародної 

конвенції про захист рослин і міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, 

Держпродспоживслужбою було надіслано до країни-імпортера нотифікаційні 

повідомлення, для з’ясування причин невідповідностей та вжиття заходів аби 

такі випадки не повторювалися.  

Потенційно небезпечні для рослин види шкідливих організмів 

включаються до національного Переліку регульованих шкідливих організмів 

України, який періодично переглядається на основі аналізу фітосанітарного 

ризику. Змістовна обґрунтованість та публічна відкритість цього документа 

полегшує світовий товарообіг, сприяє прозорості ділових взаємовідносин та 

спрощує гармонізацію фітосанітарних заходів різних країн. 
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Перелік регульованих шкідливих організмів було оновлено відповідно до 

статусу та шкодочинності шкідливих організмів в Україні, згідно зі змінами, що 

відбулись у списках шкідливих організмів А-1 та А-2 Європейської та 

Середземноморської організації захисту рослин, рекомендованих для 

регулювання в якості карантинних організмів та на підставі проведеного в 

Україні у 2018-2019 роках аналізу фітосанітарного ризику. 

Висновки. Рослини-господарі описаних вище карантинних шкідників, 

зустрічаються фактично по всій Україні. Через високу можливість адаптації 

шкідники постійно збільшують ареал свого поширення, а у своїх природних 

регіонах поширення суттєво впливають на економічну рентабельність 

сільськогосподарської галузі в цілому, особливо основних 

сільськогосподарських культур.  

Кліматичні умови регіонів України є досить сприятливими для їх швидкої 

акліматизації, а живлення широким спектром рослин ускладнює  виявлення та 

знищення шкідників. Відсутність екстремальних зимових температур на 

більшості території України сприятимуть збільшенню популяції шкідників та 

зростанню шкодочинності. Потенційним ареалом може бути практично вся 

територія України.  

Завезення шкідників з країн їх ареалу поширення становить серйозну 

небезпеку для України. Національні фітосанітарні служби повинні робити все 

можливе, щоб не допустити проникнення цих небажаних небезпечних 

карантинних організмів рослин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ ЛЮЦЕРНЫ В БИОЛОГИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ – КАК РЕЗЕРВАТ ДЛЯ БИОСТИМУЛЯЦИИ  

ЭНТОМОФАГОВ И ПЕДОБИОНТОВ 

 
Аннотация. Из всего комплекса энтомофауны максимальная динамика численности 

энтомофагов в травостоях люцерны выявилась у семейства Syrphidae в фазе цветения – 10,0 %, а 
минимальная плотность наблюдалась у семейства Chalcidoidea – 1,25 %, Proctotrupoidea – 1,6 %. В 

агрофитоценозах люцерны максимальная сезонная динамика педобиотов наблюдалась в весенний 

период и относительно минимальная в летний сезон. 
 

Ключевые слова: растения, агроценозы, люцерна, кукуруза, Chalcidoidea, Proctotrupoidea, 

Syrphidae. 
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Анотація. З усього комплексу ентомофауни максимальна динамика чисельності энтомофагів 

в травостоях люцерни виявилась у сімействі Syrphidae в фазі цвітіння – 10,0 %, а мінімальна 

щільність спостерігалась у сімействі Chalcidoidea – 1,25 %, Proctotrupoidea – 1,6 %. В 

агрофітоценозах люцерни максимальна сезонна динаміка педобіотів спостерігалась в весняний 

період та вносно мінімальна – в літній сезон. 
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Потери урожая зерновых культур, вызываемые вредными насекомыми, 

могут быть весьма значительными (до 15-20 ц/га и более), особенно при 

возделывании их по интенсивным технологиям. Исходя из вышеизложенного, 

можно заключить, что необходимо хорошо знать особенности развития этих 

вредителей, технологию безопасного применения методов и средств защиты от 

них, направленных на сохранение урожая [1]. Люцерна является местом 

массового размножения клопов ориусов. Обилие их имаго и личинок на 

люцерне, в среднем, за три года в 72,7 раз превышало количество этих 

насекомых на пшенице [2]. В агроэкосистемах по степени привлечения 

энтомофагов ароматические, медоносные и нектарокормовые растения можно 

разделить на следующие группы: в первой группе находятся лучшие: гречиха, 

укроп, кориандр, чабер садовый, рапс, фацелия, горчица, люцерна, донник, 

клевер. Ко второй группе относятся тмин, семенники моркови, пастернака, 

семенного лука, подсолнечника, вики, эспарцета и смесь овса, вики и фацелии. 

Паразитические энтомофаги, зимующие в хозяине, часто вылетают весной 

позднее, кроме некоторых видов, которые не связаны во время зимовки с 

хозяевами, могут появляться весной раньше на 10-15 дней, и они нуждаются в 

питании нектаром и пыльцой с нектароносных растений до появления 

вредителя, такие как теленомусы – паразиты яиц вредной черепашки на посевах 

злаковых культур. Хищные и паразитические энтомофаги обычно более 

интенсивно заселяют стации обитания своей жертвы уже после заметного 

увеличения ее численности вредителей. Эдафическая биота играет большую 

роль в агрохимических, биологических и физических свойствах почвы, 

особенно в образовании гумуса и почвообразования. Почвенная биота имеет 

большое значение в разложении органических остатков, биохимических, 

круговороте веществ и энергии в почвах экосистем. Для педобионтов 

сапрофагов мерой биологической продуктивности служит количество 

переработанной ими фитомассы органических веществ лиственного покрова и 

растительных остатков в почве. Период времени и скорость разложения 

мертвых растительных остатков, лиственного покрова и животного вещества 

зависят от характера ландшафта, времени года и от глубины и разновидности 

почв, в которых находятся эти остатки. Для питания педобионтов большое 

функциональное значение имеет постоянное поступление в почву органических 

остатков, которые влияют на увеличение численности и подержание видового 

состава эдафического комплекса. Внесение органических удобрений и 

сидератных растительных остатков в почву агробиоценозов является одним из 

главных условий повышения биологической эффективности педобионтов [3]. 

Материалы и методы. Исследования энтомофагов и педобионтов 

проводились (2012-2016 гг.) в центральной лесостепной зоне Республики 

Молдова на полях люцерны в хозяйстве С.Р.Л."Агробрио" c. Бэчой. Сбор 

фаунистического материала, качественные и количественные исследования 

энтомофагов проводили с помощью энтомологических методов учета: кошений 

энтомологическим сачком и с желтых клеевых ловушек, по методу Мерике. 

Для выявления эдафической фауны пробы были собраны с 2-х слоев почвы: на 

глубине 0-25 см и 25-50 см. Почвенные ямы копались по стандартной методике 

площадью 0,5 м2. Учет мезофауны почвенных насекомых и  жужелиц 

проводился из ловушки Барбера-0,7-литровые банки. В качестве фиксатора 
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использовался формалин. Экстракция микрофауны орибатид и коллембол из 

почвы проводилась с помощью термоэклектора. В экстракции энхитреид из 

почвы использовались гидротермоэклекторы в течение трех часов нематод 

вороночным методом [4]. Полученные результаты обработаны с помощью 

методов математической статистики. 

Результаты исследований. Одним из важнейших путей сохранения и 

повышения эффективности природных энтомофагов является использование 

фитоценозов севооборотов многолетних кормовых трав. Динамика 

энтомофагов очень тесно связана с прилегающими агробиотопами разных 

видов сельскохозяйственных культур. Для привлечения, равномерного и 

постоянного накапливания энтомофагов в агроценозах нужно размещать поля 

севооборотов сельскохозяйственных культур ближе к двухлетним и 

многолетним травам, которые действуют с конца апреля по октябрь. На 

динамику численности энтомофагов (табл. 1) и педобионтов влияет состояние 

кормового растения и климатические условия. 
 

Таблица 1 – Динамика численности энтомофагов в травостое люцерны в зависимости  

от фазы развития растений, особей/100 взмахов сачком 

 

Группы энтомофагов 
Фазы развития растений 

бутонизация, % цветение, % после цветения, % 

Coccinellidae 5,0 8,5 3,4 

Chrysopidae 4,25 6,82 2,55 

Syrphidae 5,9 10,0 4,25 

Cantharidae 1,76 5,0 1,2 

Anthocoridae 2,3 3,0 1,0 

Tachinidae 2,0 4,0 1,27 

Ichneumonidae 1,0 1,8 0,70 

Braconidae 2,0 3,0 1,6 

Proctotrupoidea 1,2 1,60 0,64 

Chalcidoidea 1,0 1,25 0,40 

Platygastroidea 1,7 2,8 1,19 

Scelionidae 1,52 2,45 0,90 

Суммарная численность 30,0 51,7 18,3 
 

Засуха с 2014-2015 гг. в Республике Молдова принесла ущерб не только 

полезным насекомым, но и в отрасли пчеловодства за малое количество 

нектара, пыльцы на естественных растениях и недостатка пищи пчел и других 

опылительных насекомых. 

Из всего комплекса энтомофауны максимальная динамика численности 

энтомофагов в травостое люцерны выявилась у семейства Syrphidae – 10,0 % в 

фазе цветения, а минимальная плотность наблюдалась у семейства Chalcidoidea 

сравнительно с фазами бутонизации и после цветения. Всего суммарная 

численность групп энтомофагов в травостое люцерны выявилась в фазе 

бутонизации – 30 %, цветения – 51,7 % и после цветения – 18,3 %. Результаты 

исследований в хозяйстве С.Р.Л."Агробрио" c. Бэчой показали, что в 

фитоценозе люцерны выявились паразиты из родов Apanteles. 

Основными энтомофагами паразитами различных видов тлей на культуре 

люцерны являются природные энтомопаразиты из семейства Aphidiidae и 
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семейства Aphelinidae. Благодаря биологической эффективности хищных 

энтомофагов – сирфид (Syrphdae), кокцинеллид (Coccinellidae), златоглазок 

(Chrysopidae), хищных клопов семейства Nabidae, Anthocoridae, Orius niger 

Wolff, Miridae, Aranei, Lycosidae, Araneidae и паразитов тлей Aphidiidae, 

Aphelinidae, в период вегетации с мая по сентябрь снизилось количество в 

очагах колоний тлей на люцерне с 16 экз./растение до 3-4 особей/растение. 

Временное снижение численности энтомофагов на полях с кормовыми травами 

наблюдаются при укосах люцерны на сено или семена. Однако в результате 

вторичного отрастания, цветения и плодоношения растений люцерны вновь 

создаются условия для размножения энтомофагов. В таких полях вблизи 

полевых культур в конце июля – августе наблюдается снижение численности 

сосущих и листогрызущих вредителей от 15-18 %. 

Для поддержания интенсивной жизнедеятельности почвенных 

беспозвоночных животных желательно учитывать совместимость культур 

между кормовыми и пропашными культурами. Использование в севооборотах 

многолетних трав с долговременного растительного покрова с более 

продолжительным периодом прекращения обработки почвы, большим 

поступлением в почву органических веществ от растений, обилием педобинтов 

повышает содержание устойчивого гумуса в почве (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Сезонная динамика педобиотов в агрофитоценозе люцерны 

Экологические группы 

педобионтов 
Весна Лето Осень 

Микрофауна, % 17,0  13,0 14,0 
Мезофауна, % 11,0 10,0 12,0 
Макрофауна, % 7,30 5,7 6,0 
Суммарная численность, % 35,0 30 33,0 

 

Структура севооборотов разных видов культур должна удовлетворять 

пищевых эдафических организмов не только количественно, но и качеством 

корней и других послеуборочных остатков. Часто исходным материалом для 

образования гумуса служат отмершие корни растений. 

В агрофитоценозе люцерны максимальный биологический показатель 

сезонной динамики педобиотов наблюдался в весенний период, где микрофауна 

составляет 17,0 %, мезофауна – 11,0 %, макрофауна – 7,30 %. После этого 

последовал осенний сезон, где микрофауна содержит 14,0 %, мезофауна – 

12,0 %, макрофауна – 6,0 %. Относительно минимальный тренд 

зарегистрировался в летний сезон, особенно в июле-августе при повышенной 

температуре воздуха и низком содержании влажности почвы. Суммарная 

численность экологических групп почвенных беспозвоночных в осенний сезон 

всего составляет: микрофауна – 35 %, мезофауна – 30 %, макрофауна – 33 %. 

Сапробионтные виды "микроАртроподы" питаются с бактериями и грибами и 

участвуют в механическом измельчении труднодоступных для многих 

микроорганизмов материалов, освобождая целлюлозу и лигнин, содержащие 

части, которыми обогащаются экскременты животных. Например, в Дании на 

суходольных лугах свободноживущие нематоды переваривают за год примерно 

80 кг бактериальной массы, что соответствует от 20 кг азота [5]. 
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Выводы. 

1. Суммарная численность групп энтомофагов в травостое люцерны 

выявилась в фазах бутонизации – 30 %, цветения – 51,70 % и после цветения –

18,30 %. 

2. Максимальный биологический показатель сезонной динамики 

педобиотов наблюдался в весенний период, где микрофауна составляет 17,0 %, 

мезофауна –11 %, макрофауна – 7,30 %, а в осенний сезон микрофауна 

содержит 14,0 %, мезофауна – 12 %, макрофауна – 6,0 %. 

3. Минимальный относительный тренд зарегистрировался в летний сезон, 

особенно в июле-августе при повышенной температуре воздуха и низком 

содержании влажности почвы.  

4. Для привлечения равномерного и постоянного накапливания 

энтомофагов в агроценозах нужно размещать поля севооборотов 

сельскохозяйственных культур ближе к двухлетним и многолетним травам, 

которые действуют с конца апреля по октябрь. 
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БІОРЕГУЛЯЦІЯ ГРУНТОВИХ ЕКОСИСТЕМ – ОСНОВА ВПЛИВУ  

НА ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ 
 

Анотація. Світ ґрунту створено на стільки різноманітним, що людина розуміє процеси, які у 

ньому відбуваються лише на 10 %. Кожна особина неповторна зі своїм завданням у цьому складному 
біорізноманітті і має чіткі функції та зв’язки з іншими складовими екосистеми. Сучасна система 

масового виробництва зруйнувала біорізноманіття ґрунтів, використовуючи вирощування 

монокультури. Як результат продовольчої системи монокультурного типу, з’явилась необхідність 
застосування пестицидів та отрутохімікатів, зникло природне біорізноманіття на величезних 

територіях земель, які впливають на всі складові екосистем. У  ґрунтах, в яких є цілісний склад 

біорізноманіття, відбувається процес поглинання парникових газів, що регулює клімат планети. 

Якщо ж у ґрунті знищено природнуя мікро- та мікофлору, відбувається процес утворення 
парникових газів у суміші із елементами розкладу пестицидів та отрутохімікатів, і в атмосфері 

відбуваються хімічні реакції, не характерні для природних екосистем. В статті описано 

біотехнологію регенеративного відновлення ґрунтів на основі створення  мікоризного симбіозу 
(рослина-гриб-бактерія) та відновлення родючості та біорізноманіття ґрунтів. 
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БИОРЕГУЛЯЦИЯ ПОЧВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ – ОСНОВА ВЛИЯНИЯ  

НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
 

Аннотация. Мир почвы создан настолько разнообразным, что человек понимает процессы, 
которые в нем происходят только на 10 %. Каждая особь неповторима со своей задачей в этом 

сложном биоразнообразии и имеет четкие функции и связи с другими составляющими экосистемы. 

Современная система массового производства разрушила биоразнообразие почв, используя 
выращивание монокультуры. Как результат продовольственной системы монокультурного типа, 

появилась необходимость применения пестицидов и ядохимикатов, исчезло естественное 

биоразнообразие на огромных территориях земель, которые влияют на все составляющие 

экосистем. В почвах с целостным составом всего ее биоразнообразия происходит процесс 
поглощения парниковых газов, что регулирует климат планеты. Если же в почве уничтожена 

естественная микро- и микофлора, происходит процесс образования парниковых газов в смеси с 

элементами разложения пестицидов и ядохимикатов, и в атмосфере происходят химические 
реакции, не характерные для природных экосистем. В статье описана биотехнология 

регенеративного восстановления почв на основе микоризного симбиоза (растение-гриб-бактерия) и 

восстановления плодородия и биоразнообразия почв. 
 

Ключевые слова: биорегуляция, климат планеты, биотехнология регенеративного 

восстановления почв, микоризный симбиоз, плодородие почв. 
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BIOREGULATION OF SOIL ECOSYSTEMS – THE BASIS OF INFLUENCE  

ON CLIMATE CHANGE AND LIFE ON EARTH 

 
Annotation. The world of soil is created so diverse that people understand the processes that take 

place in it only 10 %. Each individual is unique in its task in this complex biodiversity and has clear 

functions and connections with other components of the ecosystem. The modern system of mass production 
has destroyed soil biodiversity using monoculture. As a result of the monoculture-type food system, the need 

for pesticides and pesticides has emerged, and natural biodiversity has disappeared over vast areas of land, 

affecting all components of ecosystems. In soils with a holistic composition of all its biodiversity, there is a 
process of absorption of greenhouse gases, which regulates the planet's climate. If the natural micro and 

mycoflora are destroyed in the soil, the process of formation of greenhouse gases in a mixture with the 

elements of the schedule of pesticides and pesticides occurs and chemical reactions occur in the atmosphere 

that are not typical for natural ecosystems. The article describes the biotechnology of regenerative soil 
restoration based on the creation of destroyed mycorrhizal symbiosis (plant-fungus-bacterium) and the 

restoration of soil fertility and biodiversity. 
 
Key words: bioregulation, planetary climate, biotechnology of regenerative soil restoration, 

mycorrhizal symbiosis, soil fertility. 
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Основою життя рослин на Землі є забезпечення їх мікоризного симбіозу з 

грибами, а, отже, відновлення потрійного симбіозу: рослина-гриб-бактерія. 

Застосування інтенсивних технологій обробітку землі спричинило до 

руйнування цих зв’язків, знищення біорізноманіття мікобіоти та мікробіоти 

ґрунтів, впливу на атмосферу планети у зв’язку з утворенням парникових газів. 

Відбулася зміна функції ґрунту з тої, яка поглинає та депонує вуглець у 

екосистемі, на ту, яка викидає його у атмосферу і негативно впливає на клімат 

планети [5, 6]. 

Отже, необхідно повернути ґрунтам їх біологічні функції, змінивши 

підходи до їх експлуатації.  

Аналіз літературних даних вітчизняних та іноземних авторів свідчить про 

активну зацікавленість питаннями вивчення кореневих систем рослин та їх 

взаємовідносин з мікроорганізмами, вплив антропогенних факторів на 

мікроорганізми та гриби кореневої зони рослин та регуляції мікробних 

ґрунтових екосистем за допомогою інтродукції мікроорганізмів в 

агроекосистеми [1, 2, 5]. Багаторічний досвід вивчення систем обробітку 

ґрунту, вивчення впливу сівозмін на продуктивність ґрунтових екосистем, 

токсичного та мутагенного впливу пестицидів та отрутохімікатів на ґрунтові 

мікроорганізми сформував базу наукових даних про певні закономірності 

формування симбіотичної системи [1]. Добре вивчено процеси біологічної 

фіксації атмосферного азоту, ферменти азотного метаболізму бульбочкових 

бактерій, екологічні і агротехнічні фактори, що впливають на ефективність 

бобово-ризобіального симбіозу [1, 5]. Вивчено також питання еколого-

фізіологічної закономірності функціонування діазотрофних популяцій при 

формуванні продуктивних мікробно-рослинних систем [5]. На основі знань про 

регуляторні механізми клітини створено і активно застосовуються у сільському 

господарстві комплексні поліфункціональні препарати на основі 

мікроорганізмів, які стимулюють фітоімунні реакції рослин, ростові процеси [1].  

Накопичений величезний багаж знань, однак, не дозволяв нам отримати 

систему біорегуляції, яка б мала принципи цілісного дослідження та 

системного науково обґрунтованого застосування тих чи інших біологічних 

препаратів, цілісного бачення впливу на екосистему ґрунту та наслідків їх 

застосування. Більше того, засилля створених біотехнологічними 

підприємствами біопрепаратів та хаотичність їх внесення, а також низький 

рівень знань практиків через недоступність адаптованих до практичного 

застосування наукових знань у цій галузі, створило для фермера низку проблем 

у використанні біопрепаратів і не давало бажаного результату.  

Тому, нами було розроблено систему, якау описано в патенті на винахід як 

спосіб відновлення і підвищення родючості ґрунту за принципом біорегуляції у 

мікробо- та мікоценозах [4].  

Основні принципи підходу у розробленій системі можна розділити на 

наступні етапи: 

1. Вивчити хімічний, мікробіологічний та мікологічний склад ґрунтів, 

застосовуючи як традиційні методи ґрунтової мікробіології, так і методи 

молекулярної екології, яка базується на принципі вивчення біорізноманіття 

мікроорганізмів із застосуванням аналізу окремих елементів їх генетичного 

матеріалу [4]. 
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 2. Створити технологічну карту внесення біодобрив та біопрепаратів, 

зареєстрованих в "Органік Стандарт" для конкретної екосистеми. 

3. Мікоризація всього садивного матеріалу. Використання для цього першого 

в Україні мікоризного препарату на чорному трюфелі "Міковітал" [2, 3, 7]. 

4. Іммобілізація клітин мікроорганізмів та грибів на біочарі з метою 

концентрування та збереження міко- та мікробіти та внесення в екосистему 

вуглецю. 

5. Збагачення ґрунту ферментованими рідкими добривами, біокомпостами, 

цеолітами залежно від потреб конкретної ґрунтової екосистеми. 

6. Моніторинг зміни в екосистемі досліджуваного ґрунту впродовж  трьох років. 

7. Дослідження депонуючої та трансформуючої ролі досліджуваних ґрунтів 

та висновок про зміни у впливі на клімат Планети. 

Дослідження згідно запатентованої технології частково та повністю 

проводилися по всій території України, на всіх типах ґрунтів та у всіх 

кліматичних зонах країни і дали позитивні результати у темпах та ефективності 

регенеративного відновлення ґрунтів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІОЛОГІЗАЦІЇ  

ЗЕМЛЕРОБСТВА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ 
 

Анотація. Існуючий потенціал біопродуктивності регіону дає змогу організувати 

збалансоване виробництво значних обсягів органічного продовольства і біоенергії з короткими 

термінами окупності капітальних затрат. При цьому сертифікація і реалізація органічної продукції 
в порівнянні із стандартними технологіями дасть змогу підвищити прибутковість аграрного 

виробництва. Створення замкнутих циклів макро- і мікроелементів, забезпечення енергетичних 

потреб з власних джерел буде супроводжуватися зниженням собівартості органічної продукції на 

30-40 % та зростанням її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках 
продовольства. Опрацювання збалансованої структури органічних агроекосистем здійснюється 

шляхом використання сучасних інформаційних технологій, зокрема, за допомогою 

багатоваріантного імітаційного комп’ютерного моделювання стосовно наявного потенціалу 
кліматичних, ґрунтових, водних, хіміко-техногенних та інших ресурсів. 

 

Ключові слова: органічне землеробство, агротехнічні досліди, комп’ютерне моделювання, 
галузева структура, капітальні, виробничі затрати, чистий прибуток. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
 

Аннотация. Существующий потенциал биопродуктивности региона позволяет 

организовывать сбалансированное производство значительных объемов органического 

продовольствия и биоэнергии с короткими сроками окупаемости капитальных затрат. При этом 
сертификация и реализация органической продукции, по сравнению со стандартными технологиями, 

позволит повысить доходность аграрного производства. Создание замкнутых циклов макро- и 

микроэлементов, обеспечение энергетических потребностей из собственных источников будет 
сопровождаться снижением себестоимости органической продукции на 30-40 % и ростом ее 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках продовольствия. Разработка 

сбалансированной структуры органических агроэкосистем осуществляется путем использования 
современных информационных технологий, в частности, с помощью многовариантного 

имитационного компьютерного моделирования относительно имеющегося потенциала 

климатических, почвенных, водных, химико-техногенных и других ресурсов. 

 
Ключевые слова: органическое земледелие, агротехнические опыты, компьютерное 

моделирование, отраслевая структура, капитальные производственные затраты, чистая прибыль. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF BIOLOGIZATION  

OF AGRICULTURE IN THE EASTERN FOREST STEPPE 

 
Annotation. The existing potential of bioproductivity of the region allows to organize balanced 

production of significant volumes of organic food and bioenergy with short payback periods of capital costs. 
At the same time, certification and sale of organic products in comparison with standard technologies will 

increase the profitability of agricultural production. The creation of closed cycles of macro- and 

microelements, meeting energy needs from own sources will be accompanied by a reduction in the cost of 
organic products by 30-40% and increase its competitiveness in domestic and foreign food markets. The 

development of a balanced structure of organic agroecosystems is carried out through the use of modern 

information technologies, in particular through multivariate simulation computer modeling of the available 

potential of climatic, soil, water, chemical and man-made and other resources. 
 

Keywords: organic farming, agronomic experiments, computer modeling, industry structure, capital, 

production costs, net profit. 

 

Органічне виробництво в Україні розвивається впродовж 20 років і на 

даний час ведеться на площі більш ніж 400 тис. га [1]. В Україні залишилось 

лише декілька невеликих регіонів, де ґрунти ще не забруднено до небезпечних 

меж і на них можливе виробництво органічної продукції рівня світових 

стандартів. Зокрема, це Північно-Полтавський регіон, що включає більшу 

частину Полтавської області, північно-західні райони Харківської області, 

південно-східні райони Сумської області, південно-східний регіон 

Чернігівської області, західні райони Київської і Черкаської областей. В свою 

чергу, це зумовлює необхідність продовження наукових досліджень, 

спрямованих на розробку концептуальних засад органік-орієнтованої моделі 

розвитку аграрного сектора економіки України [2, 3]. 

Метою дослідження було оцінити потенціал біопродуктивності чорнозему 

типового у східній частині Лісостепу в системі органічного землеробства, 

розробити перспективні моделі аграрного виробництва з отриманням 

органічних продуктів рослинництва і тваринництва та досягненням високого 

рівня прибутковості. Застосовувалася органічна система землеробства з 

використанням на добриво тільки побічної продукції врожаю: соломи зернових 

і гички цукрових буряків. Сівозміна, що складається із зернових, зернобобових 

і круп’яних культур, імітує рослинницьку галузеву структуру. Сівозміна, що 

включає кормові культури, моделює наявність галузі тваринництва.  

Моделювання здійснювалося за допомогою програмного комп’ютерного 

комплексу "Агроекосистема" [4]. В даному випадку головна мета моделювання 
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– порівняльна оцінка ефективності виробництва органічної продукції 

рослинництва і тваринництва та розробка підходів з формування органік-

орієнтованої моделі розвитку аграрного сектора економіки України. 

Розглядаються 5 перспективних варіантів розвитку підприємства, зокрема, 

з виробництва різних видів органічної продукції: 

Модель № 1 передбачає перехід на виробництво органічної продукції 

рослинництва. Сівозміна та врожайність культур: 1 – горох – 1,9 т/га, 2 – 

пшениця озима – 3,7 т/га, 3 – гречка – 1,2 т/га, 4 – ячмінь ярий – 2,1 т/га. Така 

продуктивність забезпечується застосуванням на добриво тільки побічної 

продукції рослинництва без використання пестицидів. Цей сценарій передбачає 

реалізацію зерна без переробки. За середнього розміру поля 507 га його середнє 

валове виробництво буде складати: горох або інші зернобобові досліджуваних 

сівозмін – 900 т, пшениця – 1800 т, гречка – 600 т, ячмінь – 1000 т, разом – 

4300 т або 2,1 т/га. 

Модель № 2 аналогічна Моделі № 1 із створенням інфраструктури по 

зберіганню зерна, його поступовій переробці на крупу, фасуванню та 

зберіганню готової продукції. В результаті у середньому по роках виробництво 

готової продукції становитиме близько 3,5 тис. т. 

Модель № 3 розглядається для оцінки доцільності організації виробництва 

органічної продукції тваринництва. Сівозміна та врожайність культур: 1 – 

горох – 1,9 т/га, 2 – пшениця озима – 3,7 т/га, 3 – однорічні трави (на сіно, 

сінаж) – 15 т/га зеленої маси, 4 – кукурудза МВС – 23 т/га силосної маси. 

Солома використовується на потреби тваринництва. Щільність тварин 

складатиме 0,76 умовних голів на 1 га, річна продуктивність молочного стада – 

10 тис. л молока на дійну корову. Крім того, буде отримано 210 т живої ваги 

вибракуваних корів та бичків на відгодівлі. Сценарієм передбачається 

створення інфраструктури, що забезпечує виробництво 500 т твердих сирів 

50 % жирності, 400 т вершків або сметани 15 % жирності, 90 т телятини і 

яловичини, біогазу (в перерахунку на газ-метан його обсяги будуть становити 

1,5 млн м3 або 740 м3/га). 

Модель № 4 аналогічна до Моделі № 3 із залученням до структури 

посівних площ цукрових буряків (25 %) та з їх переробкою і отриманням цукру. 

Середня по роках врожайність коренеплодів у досліді 27 т/га. Головні переваги 

– вища продуктивність цукрових буряків ніж кормових культур, отримання 

соковитих кормів у вигляді гички і жому. В результаті, крім більш ніж 1600 т 

цукру, можна отримувати концентровані, грубі і соковиті корми з відповідним 

зростанням поголів’я, обсягів виробництва продукції і органічних добрив. 

Модель № 5. У разі впровадження Моделей № 3 або № 4 в порівнянні з 

рослинницькою спеціалізацією з біогумусом після переробки гною на біогаз в 

ґрунт буде повертатися більша частина винесених з урожаєм макро- і 

мікроелементів, що дасть змогу систематично поліпшувати його поживний 

режим. Приблизно така ж кількість компенсуючих відчуження мінеральних 

добрив у стаціонарному досліді дає змогу підвищити продуктивність сівозмін у 

середньому на 30 %.  

При цьому за асортиментом та обсягами виробленої продукції сценарій 

Моделі № 1 можна реалізувати на вже існуючій виробничій базі підприємства. 

В цілому за рослинницької спеціалізації підприємства та за використання цін на 
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стандартну продукцію без переробки сировини валовий дохід буде на рівні 

1,7 млн у.о. або 450 у.о./га, у разі її переробки – 1,4 або 675 у.о./га, за створення 

різногалузевої структури з тваринництвом – 5,2 млн у.о. або 2560 у.о./га, при її 

доповненні галуззю буряківництва – 6,9 млн у.о. або 3390 у.о./га, за підвищення 

продуктивності сівозміни на 30 % – 8,9 млн у.о або 4400 у.о./га. За реалізації 

продукції, як органічної, валовий дохід зросте приблизно у 2 рази. 

Таким чином, за виробництва органічного зерна та його реалізації в ЕС 

(Модель № 1) чистий прибуток буде на рівні 1 тис. у.о./га, за його переробки 

(Модель № 2) – 2,3 тис. у.о., створення тваринницької галузі з переробкою 

молока, м’яса і відходів (Модель № 3) при капітальних затратах більше як 6,1 

млн у.о. чистий дохід зросте до 8,6 млн у.о. або до 4,7 тис. у.о./га із строком 

окупності новоствореної інфраструктури менше 1 року.  

Залучення до структури посівних площ цукрових буряків буде 

супроводжуватися розширенням кормової бази і відповідно зростанням 

потужностей усіх складових інфраструктури та збільшенням фінансових затрат 

більше ніж на 1 млн у.о. до 7,2 млн у.о. При цьому зростуть обсяги виробництва 

продукції і енергії з підвищенням чистого прибутку до 12 млн. у.о. або до 

6,8 тис. у.о./га. За високого рівня рециркуляції макро- та мікроелементів та 

систематичного застосування органічних добрив продуктивність ріллі 

зростатиме і формування всієї інфраструктури з урахуванням цього 

потребуватиме капітальних затрат на рівні 9,2 млн у.о. або 4,5 тис. у.о./га. В 

результаті прибутковість збільшиться до рівня 16,2 млн у.о. або до 8,8 тис. 

у.о./га із строком окупності витрачених коштів 1 рік. 

Таким чином, сертифікація і реалізація органічної продукції в порівнянні із 

стандартними технологіями дасть змогу значно підвищити прибутковість 

аграрного виробництва. Створення замкнутих циклів макро- і мікроелементів, 

забезпечення енергетичних потреб з власних джерел також буде 

супроводжуватися зниженням собівартості органічної продукції на 30-40 % та 

зростанням її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках 

продовольства. Широке впровадження таких систем у практику дасть змогу 

істотно підвищити ефективність і конкурентоспроможність аграрного сектору 

економіки із забезпеченням чистого прибутку на рівні 10 тис. у.о. на 1 га. 
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОДОБРИВ НА ОСНОВІ  

ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ФУНДУКА 
 

Анотація. Серед перспективних рослин природної та культурної флори особливе місце 

займають горіхоплідні рослини, а саме представник роду Corylus L. – фундук (Corylus domestica 
Kosenko et Opalko). Культура фундука добре росте в різних куточках України. Ґрунтово-кліматичні 

умови України цілком задовольняють потребу у температурних умовах і тривалості фотоперіоду 

фундука. Приведено дані щодо наукових досліджень та типової технології вирощування фундука. 

Представлено алгоритм польових досліджень з визначення ефективності застосування біодобрив на 
основі осадів стічних вод при вирощуванні фундука на чорноземних ґрунтах в умовах Південного 

степу України. 

 
Ключові слова: горіхоплідні рослини, світовий ринок, типова технологія вирощування фундука, 

алгоритм польового досліду, органічне добриво, ґрунтово-кліматичні умови 
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PROSPECTIVITY OF USING BIODERATORS BASED ON SEWAGE 

SLUDGE FOR GROWING HAZELNUTS 
 

Annotation. Among the promising plants of natural and cultural flora, a special place is occupied by 

nut plants, namely the representative of the genus Corylus L. – hazelnut (Corylus domestica Kosenko et 
Opalko). Hazelnut culture grows well in different parts of Ukraine. Soil and climatic conditions of Ukraine 

fully satisfy the need for temperature conditions and duration of the photoperiod of hazelnuts. 

Data on scientific research and typical technology of growing hazelnuts are given. An algorithm of 
field research to determine the effectiveness of biofertilizers based on sewage sludge in the cultivation of 

hazelnuts on chernozem soils in the Southern steppe of Ukraine is presented. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОУДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ФУНДУКА 
 

Аннотация. Среди перспективных растений природной и культурной флоры особое место 

занимают орехоплодные растения, а именно представитель рода Corylus L.  ̶ фундук (Corylus 
domestica Kosenko et Opalko). Культура фундука хорошо растет в разных уголках Украины. 

Почвенно-климатические условия Украины полностью удовлетворяют потребность в 

температурных условиях и продолжительности фотопериода фундука. Приведены данные по 

исследованиям и типовой технологии выращивания фундука. Представлен алгоритм полевых 
исследований по определению эффективности применения биоудобрений на основе осадков сточных 

вод при выращивании фундука на черноземных почвах в условиях Южной степи Украины. 

 
Ключевые слова: орехоплодные растения, мировой рынок, типичная технология выращивания 

фундука, алгоритм полевого опыта, органическое удобрение, почвенно-климатические условия. 

 

Сучасний стан економіки нашої держави вимагає покращення екологічного 

стану навколишнього природного середовища та нового підходу до вирішення 

проблеми харчування. Потреба в продуктах рослинного походження 

задовольняється не повністю, тому пошуки нових джерел сировини, виявлення 

та добір корисних властивостей, збільшення можливостей використання – 

проблема важлива та актуальна [1].  

Серед перспективних рослин природної та культурної флори особливе 

місце займають горіхоплідні рослини, а саме, представник роду Corylus L. – 

фундук (Corylus domestica Kosenko et Opalko) [2].  

Багаторічні дослідження, які виконуються науковими установами України 

[3], доводять можливість успішної вітчизняної фундукокультури майже на всій 

території держави за умови вжиття відповідних організаційних заходів, 

зокрема, розвиткові переробної галузі та поліпшення генотипів вітчизняних 

сортів.  

Поставки фундука на світовий ринок збільшуються за рахунок Туреччини, 

Грузії, Італії, США, які здавна займаються розвитком галузі й донині 

створюють нові насадження [4]. Активно закладають нові сади також у Чилі, 

Італії, Румунії, Молдові, Грузії та Азербайджані. 

Культура фундука добре росте в різних куточках України [5]. Ґрунтово-

кліматичні умови України цілком задовольняють потребу у температурних 

умовах і тривалості фотоперіоду фундука. Щодо решти умов, то більшість із 

них регулюються агротехнічними заходами [6]. 

Однак споживчий ринок фундука в Україні малорозвинений. Товарне 

виробництво призупинилося на кілька десятиліть, а внутрішній ринок 

задовольняється імпортом та зборами лісових горіхів [7]. І це при тому, що в 

сусідній Польщі галузь активно й успішно розвивається [8]. 
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В Україні проводяться активні дослідження й перші спроби щодо адаптації 

успішних моделей товарного саду [8, 9], добору ефективних сортів [10], 

запровадження інноваційних технологій розмноження [11], обґрунтування 

вартості створених садів [12] і здійснення ринкового моніторингу [13].  

Типова технологія вирощування фундуку передбачає утримання ґрунту, 

підживлення рослин, захист від хвороб і шкідників, механізоване збирання 

врожаю та первинну доробку плодів. Фахівці пропонують створення саду за 

схемою висаджування дерев 6×6 м, більшого поширення набувають ущільнені 

схеми садіння дерев із прямокутним розміщенням у ряду – це, як правило, 6×4 

та 5×4 м. 

В останні десятиліття відзначається знищення галузі тваринництва [14], 

що, відповідно, позначилося на зниженні виробництва органічних добрив і, як 

результат, погіршення родючості ґрунтів і зниження продуктивності 

землеробства. Дана ситуація призвела до пошуку нових видів удобрювальних 

ресурсів. Увагу наукової і технічної громадськості було направлено на місцеві 

сировинні ресурси, а саме – до осадів стічних вод (ОСВ). 

Ще не вивченим залишається питання ефективності застосування 

біодобрив на основі ОСВ за вирощування фундука в умовах Південного Степу 

України, внесення якого забезпечить, з одного боку, розкриття потенціалу 

продуктивності вирощуваної культури, а з іншого – сприятиме покращенню 

агрохімічного і екологічного стану ґрунту та охорони навколишнього 

природного середовища. 

За попередніми дослідженнями ОСВ СБО "Південна" м. Одеса можуть 

бути використані як добрива для застосування у сільському господарстві [15]. 

Перед закладанням польового досліду виготовлено два види біодобрив: 

1. Біодобриво № 1 (ОСВ СБО "Південна" + солома пшениці озимої (1:1)); 

2. Біодобриво № 2 (ОСВ СБО "Південна" + лушпиння насіння соняшника 

(1:1)). 

Польові дослідження з визначення ефективності застосування біодобрив на 

основі ОСВ при вирощуванні фундука на чорноземних ґрунтах в умовах 

Південного степу України проводяться за такою схемою:  

1. Контроль – без добрив; 2. Органічне добриво (гній ВРХ); 3. Органічне 

добриво (курячий послід); 4. ОСВ СБО "Південна"; 5. Біодобриво № 1; 6. 

Біодобриво № 2 .  

 Схема садіння фундука – 4,0 м × 4,0 м. Повторність – триразова.  

Отже, в результаті досліджень буде визначено найбільш ефективне 

органічне добриво (традиційне: гній ВРХ, курячий послід та нетрадиційне: 

ОСВ та компости на їх основі) для підвищення продуктивності фундука. 
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Органічна система землеробства передбачає застосування природних, 

біологічних і відновлюваних ресурсів, а також відтворення родючості ґрунту – 

переважно завдяки реутилізації органічних залишків, сівозмінному чиннику і 

обробітку ґрунту [1]. 

В останні десятиріччя у зв'язку з руйнуванням галузі тваринництва 

виробництво органічних добрив значно зменшилось. Це привело до пошуку 

нових видів місцевих удобрювальних ресурсів і розробки ефективних прийомів 

підвищення в них доступності сполук фосфору. В ряду органічних добрив 

(пташиний послід, зелені рослини, солома, сапропель та ін.) [2, 3] почали 
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розглядати можливість використання у якості добрив осади стічних вод (ОСВ) 

станцій біологічної очистки (СБО) населених пунктів України [4-7]. 

Сьогодні в Україні більшість ОСВ, які не підлягають захороненню, 

використовують у сільському господарстві як органо-мінеральні добрива дуже 

мало. За даними [8], використовуючи такі добрива в кількості 500-600 кг/га, 

спостерігається збільшення урожаю вівса та картоплі в середньому на 20 %, 

кукурудзи – на 33,5 %, ріпаку – на 24 % тощо. Також під час застосування 

добрив на основі ОСВ покращуються якісні показники ґрунту, а саме, 

збільшується вміст гумусу. Для більшості СБО доволі перспективним є метод 

утилізації ОСВ у якості органічних добрив [2]. 

Один із перспективних напрямів використання ОСВ – біоконверсія 

органогенних відходів – отримання доступної органічної сировини – компосту 

за участі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів. Для збільшення в компостній 

масі вмісту вуглецю при компостуванні ОСВ використовують рослинні 

наповнювачі (подрібнена кора дерев, листя, солома, торф та інші органічні 

речовини) [9]. 

Мета досліджень – розроблення Алгоритму виготовлення біодобрив на основі 

ОСВ з рослинними наповнювачами за участю фосфатмобілізувальної бактерії. 

Об`єкти досліджень – компости на основі ОСВ СБО "Південна" та 

"Північна" м. Одеса з рослинними наповнювачами (солома пшениці озимої та 

лушпиння насіння соняшника) за участі фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів. Для компостування використовували ОСВ після 3-х років 

зберігання на мулових площадках.  

За результатами проведених досліджень розроблено Алгоритм отримання 

біодобрив, який передбачає 3 основних етапи: попередня підготовка субстрату, 

який компостується; внесення фосфатмобілізувальної бактерії Microbacterium barkeri 

ЛП-1, яку виділено із ОСВ СБО м. Одеса; подальше компостування субстрату. 

Для отримання якісного компосту необхідною умовою є встановлення 

оптимального співвідношення С:N для проходження мінералізаційних процесів. 

Таким оптимальним співвідношенням цих елементів вважається від 20:1 до 

30:1 [10, 11]. Необхідно враховувати, що для росту і розвитку мікроорганізмів 

вуглецю потрібно більше, ніж азоту. Вуглець ними використовується як 

джерело енергії і елемент живлення, а азот лише як поживний елемент. При 

збільшенні співвідношення сповільнюється процес деструкції складних 

органічних речовин при незначних втратах азоту. При вужчому співвідношенні 

розклад прискорюється, але різко зростають втрати азоту [12-15]. 

Отриманий субстрат укладали пошарово у бурти та витримували впродовж 

двох місяців для здійснення попередньої ферментації.  

Впродовж всього терміну компостування з певною регулярністю 

здійснюють перемішування компосту (раз у два тижні), що сприяє додатковому 

проникненню кисню в масу органічного матеріалу, забезпечуючи швидше 

розкладання органічної речовини, таким чином, прискорюючи терміни 

компостування.  

Вологість субстрату при попередній ферментації підтримують на рівні від 

60 % до 70 %. 

Після стадії попередньої ферментації, після двох місяців компостування 

(на третій місяць компостування) до компостованої суміші вносили суспензію 
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фосфатмобілізувальної бактерії Microbacterium barkeri ЛП-1 з розрахунку 

2,0 млн КУО/г сухого компосту. Суспензію фосфатмобілізувальних бактерій 

Microbacterium barkeri ЛП-1 до субстрату вносили з робочим розчином, що 

забезпечує рівномірний розподіл бактерій в субстраті. Вологість субстрату 

після внесення суспензії повинна бути в межах від 60 % до 70 %. 

Отриманий субстрат укладали в бурти висотою 1,0 – 1,5 м, шириною 1,5 – 

2,0 м. Збільшення розмірів бурту недоцільно, оскільки це призводить до 

саморозігріву компосту, що, в свою чергу, веде до загибелі бактерії 

Microbacterium barkeri ЛП-1. 

Компостовану суміш укривали поліетиленовою плівкою або іншим 

аналогічним матеріалом з метою запобігання втрат вологи та утворення кірки. 

За неможливості забезпечення вищезазначених умов бурти укривають соломою 

(це сприяє стабілізації температури). 

Компостування триває чотири-п’ять місяців (в залежності від пори року) з 

періодичним перемішуванням компостної маси один раз на 2-3 тижні (5-8 раз за 

весь період компостування). За великих об’ємів можна використовувати 

навантажувач, за допомогою якого маса кілька разів піднімається і опускається, 

що дає змогу наситити субстрат киснем. Проте оптимальним є використання 

т. з. аераторів – машин (ВИК-200), які забезпечують максимальне надходження 

повітря, сприяють механічному руйнуванню соломи, регулюванню вологості 

субстрату та максимальній однорідності субстрату, що суттєво пришвидшує 

терміни компостування.  

Необхідною умовою ефективного компостування є підтримання вологості 

субстрату на рівні 60-70 %. Вологість субстрату контролюють за допомогою 

ґрунтових вологомірів або гравіметричним методом.  

Така оптимізована технологія компостування ОСВ сприяє отриманню 

біодобрив, в яких, крім поживних елементів, міститься значна кількість 

агрономічне корисних мікроорганізмів для покращення агроценозу ґрунтів. 

Також, застосування біодобрив на основі ОСВ, з одного боку, буде сприяти 

вирішенню проблеми утилізації накопиченого на мулових майданчиках осаду, а 

з іншого – дозволить забезпечити землеробство цінними органічними 

добривами, про що свідчать наші дослідження. 
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 Анотація. Представлено коротку характеристику ОСВ СБО "Південна" та "Північна" м. 
Одеса: виявлено слідові концентрації окремих пестицидів; мідь, кобальт, кадмій, свинець та марга- 

нець знаходяться в нетоксичних концентраціях; гельмінти та патогенна мікрофлора,  у т.ч. 

Salmonella, не виявлено; виявлено сліди природної радіоактивності за цезієм 137; вміст загальних 
форм азоту в ОСВ вищий, ніж в підстилковому гної ВРХ; за сольовим складом осади – сульфатні 

кальцієві. Спосіб отримання компостів на основі ОСВ передбачає їх змішування з подрібненою 

соломою пшениці озимої  або лушпинням насіння соняшнику за участі фосфатмобілізувальної 

бактерії та з подальшим компостуванням субстрату. 
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ВОД ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация. Представлена краткая характеристика ОСВ СБО "Южная" и "Северная" 
г.Одесса: обнаружены следовые концентрации отдельных пестицидов; медь, кобальт, кадмий, 

свинец и марганец находятся в нетоксичных концентрациях; гельминты и патогенная микрофлора, в 

т.ч. Salmonella, не обнаружены; обнаружены следы природной радиоактивности по цезию 137; 
содержание общих форм азота в ОСВ выше, чем в подстилочном навозе КРС; по солевому составу 

осадки – сульфатные кальциевые. Способ получения компостов на основе ОСВ предусматривает их 

смешивание с измельченной соломой пшеницы озимой  или шелухой семян подсолнечника с участием 
фосфатмобилизирующей бактерии и последующим компостированием субстрата. 
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ЛП-1, микроорганизмы различных эколого-трофических групп, технология, органическое удобрение. 
 

Значний об’єм осадів стічних вод (ОСВ), що безсистемно накопичуються 

на мулових майданчиках, частину яких вивозять на звалища, є серйозною 

екологічною проблемою [1, 2]. Між тим, ці ОСВ характеризуються значним 

вмістом органічної речовини, макро- і мікроелементів, біологічно активних 
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речовин [3]. За загальним вмістом поживних речовин (NPK) вони співставні з 

традиційними органічними добривами і можуть підвищувати родючість ґрунтів 

та позитивно впливати на їх мікробіологічний стан, при цьому коригуючи склад 

мікробних угрупувань у кореневій сфері рослин [4, 5].  

Застосування нативних ОСВ у сільськогосподарському виробництві може 

сприяти мікробіологічному забрудненню та підвищенню концентрацій важких 

металів. Тому в світі вважають більш раціональним застосування різних 

технологій переробки цих відходів на компости, органічні та органо-мінеральні 

добрива [6-8]. 

В дослідженнях було задіяно ОСВ після трирічного зберігання їх на 

мулових майданчиках станцій біологічної очистки (СБО) "Північна" та 

"Південна" м. Одеса, які за результатами комплексних досліджень мають 

наступну характеристику [9]: 

– в зразках ОСВ обох СБО було виявлено слідові концентрації окремих 

пестицидів; 

– за попередніми визначеннями встановлено, що важкі метали, такі як: 

мідь, кобальт, кадмій, свинець та марганець в зразках ОСВ СБО знаходяться в 

не токсичних концентраціях; 

– за санітарно-бактеріологічними показниками: гельмінти та патогенна 

мікрофлора, у тому числі Salmonella, в зразках ОСВ не виявлено; 

– було виявлено сліди природної радіоактивності за цезієм 137; 

– за агрохімічними показниками встановлено, що масова частка органічної 

речовини в гної великої рогатої худоби (ВРХ) превалює, проте вміст загальних 

форм азоту в ОСВ вищий, ніж в підстилковому гної. В зв’язку з цим ОСВ 

можна використовувати під будь-яку культуру без ризику спричинення 

азотного голодування; 

– за сольовим складом встановлено, що ОСВ обох СБО стоків мають 

сульфатний кальцієвий склад. У сольовому складі ОСВ переважають сульфати, 

в меншій мірі – хлориди, карбонати взагалі відсутні, а гідрокарбонати – на рівні 

показників ґрунту. Серед катіонів в сольовому складі ОСВ порівняно з ґрунтом 

превалюють кальцій, магній і натрій. ОСВ у сольовому складі 

характеризуються широким співвідношенням Ca2+/Na+, що є важливою 

позитивною ознакою субстратів як меліорантів. 

У вбирному комплексі ОСВ обох СБО стоків кальцій становить від 75 % до 

80 % від суми увібраних основ, що може характеризувати ці субстрати як 

меліораційний матеріал. 

За еколого-мікробіологічними показниками ОСВ обох СБО прийнятні для 

розвитку агрономічної корисної мікробіоти (мікроорганізмів, які споживають 

органічні та мінеральні сполуки азоту, стрептоміцетів, фосфатмобілізувальних і 

спорових мікроорганізмів). В ОСВ обох СБО встановлено бактерії, які здатні до 

мобілізації, переважно, органофосфатів, вказану особливість бактерій можна 

пояснити наявністю в органічних сполуках ОСВ фосфатних груп, які 

обумовлюють розвиток цих мікроорганізмів. 

Спосіб отримання компостів на основі ОСВ [10] передбачає змішування 

ОСВ з подрібненою соломою пшениці озимої або лушпинням насіння 

соняшника та з подальшим компостуванням субстрату. Але для досягнення 

співвідношення вуглецю до азоту 25:1 та вологості 70 % потрібно провести 
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розрахунок масової пропорції вихідних матеріалів. Необхідно пам’ятати, що 

для отримання продукту з підвищеним вмістом елементів живлення проводять 

інокуляцію компостів активним штамом селекціонованих 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів – Microbacterium barkeri ЛП-1.  

Запропонований спосіб дає можливість отримати недороге екологічно 

безпечне біоорганічне добриво, що дозволяє підвищити родючість ґрунтів з 

частковим вирішенням проблеми фосфорного живлення рослин, а також 

сприятиме раціональному використанню ОСВ, вирішенню оздоровлення 

довкілля і екологічної проблеми. 

Кількісний та якісний склад мікроорганізмів різних еколого-трофічних 

груп ОСВ залежить від різних чинників, у тому числі від наявності чи 

відсутності в них різних токсичних речовин (важких металів, органічних 

сполук тощо), які за значних концентрацій можуть негативно впливати на 

ґрунтову мікробіоту з різних таксономічних груп.  

Якщо компости, створені на основі ОСВ, за скоригованого співвідношення 

C:N забезпечують оптимальні умови для розвитку представників окремих 

еколого-трофічних груп мікроорганізмів (амоніфікувальних бактерій, 

мікроорганізмів, що засвоюють переважно мінеральні форми азоту, 

стрептоміцетів, мікроміцетів, спорових та фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів) та проходження мінералізаційних процесів у компостованих 

субстратах [11], то за мікробіологічними показниками ці компости ефективні 

для подальшого використання в землеробстві, тому що при їх застосуванні вони 

будуть позитивно впливати на мікробіологічний стан ґрунтів, коригуючи склад 

мікробних угруповань у кореневій сфері рослин, тим самим підвищуючи їх 

родючість.  
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THE IMPORTANCE OF LEGUME CROPS FOR CROP ROTATION 

 

Значення бобових рослин у землеробській галузі важко переоцінити. Вони 

збагачують ґрунт органічною речовиною, а рослини – біологічним 

(екологічним) азотом. У світі цією важливістю бобових широко користуються. 

Наприклад, у США загальну потребу сільськогосподарського виробництва в 

азоті покривають за рахунок: мінеральних добрив – на 31 %, органічних добрив 

– на 24 %, 45 % потреби забезпечується біологічної фіксації азоту. 

Чудовий спосіб значною мірою врівноважити ці завдання – ввести до 

сівозміни бобові культури. Природа наділила їх здатністю засвоювати один з 

головних поживних елементів – азот – безпосередньо з повітря. І це не всі 

корисні властивості бобових, про які іноді варто нагадувати, коли йдеться про 

збалансоване господарювання. 

Значення бобових культур у забезпеченні народонаселення світу білками, 

та й взагалі у вирішенні продовольчої проблеми, визнала навіть ООН, яка з 

нинішнього року запровадила Міжнародний День бобових, який 

відзначатиметься щорічно 10 лютого. 

В Україні ситуація з бобовими культурами за декілька десятків років 

змінювалась внаслідок об’єктивних і не зовсім вагомих причин. У пам’яті 

багатьох сучасників ще закарбувалося радянське сільське господарство, за 
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якого із бобових передусім вирощували горох та кормові трави. Також 

традиційною рослиною на той час вважали квасолю. 

Переконані, що ні збільшені дози хімічних речовин, ні впровадження 

генномодифікованих культур, не стане панацеєю проти наступу хвороб та 

шкідників. А от застосування сівозмін, в яких разом з культурами 

високорентабельними (соняшник, цукрові буряки) вирощують рослини менш 

прибуткові, але такі, що оздоровлюють ґрунт, накопичують азот та поліпшують 

його механічний склад, здатні поставити надійний кордон всіляким негараздам 

із землею. Такими є зернобобові культури, і передусім — горох. Завдяки 

симбіотичній фіксації атмосферного азоту, який є елементом першого мінімуму 

в більшості ґрунтів, а також здатності мобілізовувати і засвоювати 

важкодоступні форми поживних речовин, він має потужний фітомеліоративний 

потенціал. Висока урожайність, цінні кормові й харчові якості та унікальні 

біологічні властивості визначають горох як джерело білку, один із кращих 

попередників колосових культур і надійний поліпшувач родючості ґрунту, 

особливо при недостатньому внесенні мінеральних і органічних добрив 

Бобові культури, їхні залишки, є найкращим поживним матеріалом для 

корисної мікрофлори. Завдяки цій властивості бобові також використовують як 

сидерати. Найкраще для такого агротехнічного заходу підходять конюшина, 

люцерна, еспарцет, нут, горох, боби, соя, сочевиця, вика, люпин, квасоля. 

Вважається, що три врожаї бобових сидератів забезпечують такий самий ефект, 

що і повна норма гною. Також під покровом зернобобових культур ґрунт зберігає 

свою будову, менше ущільнюється і краще зберігає вологу у верхніх шарах. 

Горох, як попередник для озимих культур, відразу проявляє кілька 

відчутних переваг. Насамперед, приріст урожайності пшениці озимої після 

гороху вищий, ніж після інших культур. А також пшениця краще розвивається, 

менше хворіє, поліпшується баланс азоту, зменшується мінералізація гумусу, 

підвищується родючість ґрунту загалом. Горох, як типовий представник 

бобових, має здатність накопичувати білок і формувати урожай способом 

фіксації азоту через наявність і роботу бульбочкових бактерій. Це дає змогу 

обійтися внесенням значно менших доз мінеральних азотних добрив. Процеси 

біологічної фіксації азоту відчутно сприяють збагаченню ґрунту органічною 

речовиною. Крім цього, післяжнивні рештки гороху містять досить велику 

кількість фосфору і калію, а за рахунок короткого вегетаційного періоду він 

рано звільняє поле і утворюється певний проміжок часу для накопичення 

вологи. Така закономірність є дуже важливою при вирощуванні тієї ж пшениці 

озимої після гороху. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що зернобобові є 

найстародавнішими і найважливішими культурами світу, з різноманітними 

формами, текстурою, кольорами та смаковими властивостями. Вони відіграють 

важливу роль у сільському господарстві. Є чудовими попередниками у 

сівозміні, адже збагачують ґрунт цінною органічною масою і азотом, 

наповнюють поверхневий шар ґрунту калієм, кальцієм, фосфором, покращують 

структуру ґрунту, підвищуючи його родючість в цілому. Бобові культури – це 

соковита суміш вітамінів і мінералів. Білок, що міститься у зернобобових, 

багатий незамінними амінокислотами, необхідними людському організму. 
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В наш час пряно-ароматичні рослини все більш привертають свою увагу, 

як джерело сировини для фармацевтичної, косметологічної, парфумерної та 

харчової промисловості. Тенденція до активного використання цих рослин 

збільшилася завдяки позитивній дії на організм людини. Додавання у їжу та 

вживання пряно-ароматичних рослин сприяє покращенню фізіологічного та 

психічного стану людини, стимулює обмінні та захисні функції організму. У 

природі існує багато медоносів, але цінність для бджільництва мають плантації 

саме пряно-ароматичних рослин, бо надають бджолам багато ароматичного 

нектару та пилку. Мед з таких рослин належить до розряду найкращих сортів та 

є лікувальним.  

До пряно-ароматичних, лікувальних, ефіроолійних та медоносних рослин 

належить гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.) – багаторічний напівчагарник 

висотою 50-85 см родини Lamiaceae. Найбільш цінними компонентами 

фітосировини гісопу є ефірна олія, яку отримують з надземної маси рослин 

методом гідродистиляції. За даними Л. Котюк урожайність зеленої маси 

H. Officinalis становила 250-300 ц/га, вихід ефірної олії – 8-41 кг/га [1]. Valtcho 

D. Zheljazkov вказує, що урожайність олії гісопу варіювала від 7,3 кг/га до 

19,6 кг/га [2].  

Відомо, що для отримання якісної сировини рослина потребує регулярне 

отримання мікроелементів, яких недостатньо у ґрунті. До того ж у зв’язку зі 

змінами клімату підвищені температури та нестача вологи негативно 

впливають на ріст та розвиток рослин. Тому потрібно застосовувати добрива, 

які підвищать стресостійкість до несприятливих факторів навколишнього 

середовища та забезпечать повноцінне живлення культур. До таких добрив 

відносяться комплексні добрива, особливість яких полягає у тому, що до їх 
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складу входять широкий спектр амінокислот, збагачений макро- і 

мікроелементами, гуміновими речовинами, органічними кислотами та 

фітогормонами для підсилення антистресового ефекту та посилення імунітету 

рослин. 

За даними вчених Ірану при обприскуванні гісопу лікарського  

l-фенілаланіном поліпшуються характеристики росту, продуктивність пагонів, 

фотосинтетичних пігментів та активних речовин рослини. Обприскування  

 l-фенілаланіном поліпшує симбіоз арбускулярних мікоризних грибів. 

Арбускулярна мікориза проникає в клітини рослин, де, згідно уявлень вчених, 

відбувається обмін: мікоризні гриби отримують від рослини вуглеводні, а 

рослина від грибів – елементи живлення. Її гіфи тягнуться на відстань до 9 см 

від кореня рослини. А загальна концентрація гіфів у полі може досягати 50 м на 

1 г ґрунту [3, 4].  

У 2008-2009 роках на експериментальному полі Мешхедського 

університету ім. Фірдоусі (Іран) проводили позакореневе підживлення гісопу 

лікарського чотирма концентраціями гумінової кислоти (0, 100, 200 і 300 мг/л). 

Високі концентрації гумінової кислоти дуже вплинули на надземну біомасу і 

біомасу листків, а також на виробництво ефірної олії. Найвища концентрація 

гумінової кислоти (300 мл/л) привела до більшої кількості надземної (+ 88 %) і 

листової (+77 %) біомаси і продукції ефірної олії (+71 %) у порівнянні з 

контрольною обробкою [5]. 

Обробка рослин фітогормонами суттєво впливає на якість та склад ефірної 

олії гісопу. В результаті спільних досліджень американських та іранських 

вчених при обробці рослин гісопу жасмоновою кислотою рівні позакореневого 

підживлення мали значний вплив на основні складові в ефірній олії. 

Позакореневе підживлення гісопу жасмоновою кислотою зменшило кількість 

речовин, які активізують синтез вторинних метаболітів, що мають високу 

біологічну активність. Жасмонова кислота  збільшує фенольні компоненти, такі 

як карвакрол і тимол [6]. Вторинні метаболіти є економічно значущими 

продуктами, які використовуються у фармакологічній, харчовій та косметичній 

промисловості.  

В останні роки значний інтерес дослідники виявляють до саліцилової 

кислоти – стресового метаболіту, що поєднує властивості сигнального 

інтермедіату і фітогормону [7]. Вченими доведено, що обробка рослин гісопу 

саліциловою кислотою сприяла збільшенню врожаю зеленої маси, виходу 

ефірної олії та біометричних показників рослин, позитивно впливала на 

стресостійкість гісопу відносно посушливих кліматичних умов [8]. 

Тому одним з перспективних напрямків підвищення продуктивності гісопу 

лікарського є застосування позакореневого підживлення комплексними 

добривами, до складу яких входять амінокислоти, макро- та мікроелементи, 

гумінові речовини та фітогормони, які сприяють підвищенню стресостійкості 

гісопу до несприятливих погодних умов. Науковими дослідженнями доведено, 

що позакореневе внесення комплексних добрив є економічно ефективним 

шляхом, який забезпечує рослину поживними речовинами у легкодоступній 

формі. Підживлення гісопу лікарського комплексними добривами стимулює 

максимальне використання потенціалу рослини та сприяє підвищенню якості 

рослинної сировини. 



 

 314 

Бібліографія 

1. Котюк Л. А. Онтоморфогенез Hyssopus officinalis L. за умов інтродукції в 

ботанічному саду ЖНАЕУ. Modern phytomorphology. 2015. № 7. С. 135–

146.URL:https://www.phytomorphology.com/articles/ ontomorphogenesis-of-hyssopus-officinalis-

l-introduced-in-conditions-of-zhnaeus-botanical-garden.pdf (дата звернення: 19.05.2021). 

2. Zheljazkov V. D., Astatkie T., Hristov A. N. Lavender and hyssop productivity, oil content, 

and bioactivity as a function of harvest time and drying. Industrial crops and products. 2012. 

Vol. 36. No. 1. P. 222–228. 

3. Aghaei K. et al. Effects of foliar spraying of l-phenylalanine and application of bio-

fertilizers on growth, yield, and essential oil of hyssop [hyssopus officinalis l. subsp. angustifolius 

(bieb.)].  Biocatalysis and agricultural biotechnology. 2019. Vol. 21. P. 101318. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101318 (date of access: 20.05.2021). 

4. Маліновський Б. Мікориза, вплив мікоризних грибів на польові культури – 

Пропозиція. Пропозиція – Головний журнал з питань агробізнесу. URL: 

https://propozitsiya.com/ua/mikoryza-i-yiyi-vplyv-na-polovi-kultury (дата звернення: 20.05.2021). 

5. Khazaie H. R., Eyshi Rezaie E., Bannayan M. Application times and concentration of 

humic acid impact on aboveground biomass and oil production ofhyssop (Hyssopus officinalis). 

Journal of medicinal plants research. 2011. Vol. 20. No. 5. P. 5148–5154. URL: 

http://www.academicjournals.org/JMPR. 

6. Pirbalouti A.G. et al. Phytochemical response of hyssop (Hyssopus officinalis L.) to foliar 

application of jasmonic acid. Journal of herbal drugs. 2013. Vol. 4. No. 1. P. 7–14. 

7. Колупаев Ю. Е., Карпец Ю. В. Салициловая кислота и устойчивость растений к 

абиотическим стрессорам. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2009. 

Т. 17. № 2. С. 19–39. 

8. Sharifi P. The effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR), salicylic acid and 

drought stress on growth indices, the chlorophyll and essential oil of hyssop (hyssopus officinalis). 

Biosciences, biotechnology research asia. 2017. Vol. 14. No. 3. P. 1033–1042. URL: 

https://doi.org/10.13005/bbra/2538 (date of access: 21.05.2021). 
 

 

УДК 614.894 

 

К.Ю. Загороднюк, Ю.В. Загороднюк 

ГО "Фонд розвитку водоочисних технологій" 

1, проспект Визволителів, Дніпровський район, м. Київ, 02125, Україна 

e-mail: nmuwql@ukr.net 

e-mail:fdwtt1999@gmail.com 
В.І.  Крутякова, О.М. Нікіпелова 

ІТІ "Біотехніка" НААН України 

26, Маяцька дор., смт Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667, Україна 

e-mail: biotechnica.od@gmail.com 
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З БІОПРЕПАРАТАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Анотація. Представлено основні властивості ефективних засобів індивідуального захисту 

органів дихання вітчизняного виробництва для неспецифічної профілактики COVID-19. 

Проаналізовано властивості забруднень повітря при роботах з біологічними та хімічними засобами 
захисту рослин. Визначено можливість використання респіраторів-півмасок із знезаражуючими 

властивостями при роботах із засобами захисту рослин, які не виділяють гази та пари. 
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ORGANS PROTECTION MEANS APPLICATION DURING WORKS WITH 

BIOPREPARATIONS IN COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS 
 

Annotation. Main Properties of effective Personal Respiratory Organs Protection Means of domestic 
Production for non-specific Prophylaxis of COVID-19 are presented. The Properties of air Pollutants during 

Work with biological and chemical Plant Protection Products had been analyzed. The possibility of Mask-

respirators with disinfecting Properties using during working with Plant Protection Products that do not 

emit Gases and Vapors has been determined. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ РАБОТАХ  

С БИОПРЕПАРАТАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Аннотация. Представлены основные свойства эффективных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания отечественного производства для неспецифической профилактики 

COVID-19. Проанализированы свойства загрязнителей воздуха при работах с биологическими и 

химическими средствами защиты растений. Определена возможность использования 

респираторов-полумасок с обеззараживающими свойствами при работах со средствами защиты 
растений, не выделяющими газов и паров. 

 

Ключевые слова: биологическая безопасность, передовые технологии и разработки украинских 
ученых, средства индивидуальной защиты органов дыхания, респираторы-полумаски с 

обеззараживающими свойствами. 

 

Біологічні засоби захисту рослин заслуговують все більшої уваги як 

альтернатива хімічним (пестицидам). 
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Сьогодні дослідження біологічних засобів захисту рослин та технологій їх 

застосування інтенсивно проводять в США і ЄС, а також в Бразилії, Індії, 

Китаї, Кореї, Мексиці, Єгипті, ПАР. Не є винятком і Україна. 

Роботи з абсолютною більшістю засобів захисту рослин, в тому числі і 

біологічними, дозволяються тільки з використанням засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ), особливе місце серед яких відводиться ЗІЗ органів дихання. 

ЗІЗ органів дихання вибирають з урахуванням характеру забруднення 

повітряного середовища, специфіки виробничих операцій. 

У більшості випадків при роботі з біологічними засобами захисту рослин 

бактеріального і / або грибкового і / або вірусного походження, втім, як і при 

роботі з помірно небезпечними малолеткими речовинами (хімічні засоби 

захисту рослин) у вигляді аерозолів, до застосування рекомендовано 

протипилові (протиаерозольні) респіратори типу "Уралец", "Астра-2", 

"Пелюсток", У2-К, Ф-62Ш. 

З огляду на те, що розмір крапель при малооб'ємному обприскуванні 

рослин робочими розчинами засобів захисту, яке останнім часом набирає все 

більшого поширення, наближається (хоча і перевищує) до розміру великих 

крапель, які виділяються людиною при кашлі або чханні (на уловлювання та 

запобігання поширенню яких якраз і розраховані медичні маски і респіратори-

півмаски), а також поточну пандемію COVID-19, на особливу увагу заслуговує 

можливість використання медичних респіраторів-півмасок як надійних ЗІЗ 

органів дихання при роботах із засобами захисту рослин. 

Найбільш перспективними з них є медичні респіратори-півмаски, що 

забезпечують утримання/знищення інфекційного агента, включаючи віруси 

SARS-CoV-2, за рахунок надання/збільшення поверхневого заряду їх 

функціональному фільтруючо-сорбційному шару (матеріалу). 

Такими матеріалами є вітчизняні спеціальні неткані комбіновані матеріали 

із знезаражуючими властивостями на основі синтетичних волокон та 

модифікованої целюлози (далі МПФК-В), що використовуються для очищення 

харчових рідин, в тому числі питної води, а також спеціальні неткані 

комбіновані матеріали із знезаражуючими властивостями на основі 

синтетичних волокон та модифікованої целюлози (далі МПФК-П) для тонкого 

очищення повітря підприємств медичної, електронної та електротехнічної 

промисловості та як основи індивідуальних засобів захисту (масок, респіраторів 

тощо). На основі матеріалів МПФК-П в Україні організовано виробництво 

респіраторів-півмасок медичних типу VPM (вірус захисна маска) класів захисту 

FFP2 та FFP3. 

Знезаражуючі властивості спеціальний нетканий комбінований матеріал 

набуває в результаті введення до його складу попередньо модифікованої 

целюлози. З-поміж інших хімічних речовин та реагентів в одному з процесів 

модифікації целюлози (хімічний синтез) використовують препарат 

"Мікростат™" за ТУ У 20.4 – 41972832 – 001:2020 та ТУ У 20.1 – 41972832 – 

002:2020 (висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-

18-5/8394 від 17.04.2020 р. та № 12.2-18-5/8396 від 17.04.2020 р.), основна діюча 

речовина якого має підтверджену віруліцидну активність відносно віруса 

SARS-CoV-2 у концентрації 0,001 %. 
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В залежності від призначення марки спеціального нетканого 

комбінованого матеріалу із знезаражуючими властивостями різняться своєю 

щільністю, наявністю у складі нецелюлозних компонентів та армуючих 

волокон, які суттєво покращують технологічні властивості та споживацькі 

якості МПФК. Так, при введенні перелічених вище добавок проникність зразків 

матеріалу із знезаражуючими властивостями для повітря підвищується до 980-

1300 л/м2 с при Δ p=200 Па, S=10 см2, а абсолютний супротив продавлюванню – 

до 60-70 кПа. 

За результатами проведених у різні роки випробувань вище зазначені 

матеріали мають високу віруліцидну та бактерицидну ефективність (табл. 1). 
Таблиця 1 – Віруліцидна та бактерицидна ефективність МПФК-В і МПФК-П* 

 

№ 

з/п 
Тест-штами мікроорганізмів 

Ефективність 

знезараження,% 

1 Віруси поліомієліту (Poliovirus) I та II типу Sabin** 99,9 – 100 

2 Віруси Коксакі B1 (Connecicut-5), B3 (Nancy), B4 (JVB), B6 (Hammon) 99,9 – 100 

3 Вірус гепатиту А (HAV) 99 – 100 

4 Спороутворюючі бактерії (Bac. megaterium)*** 100 

5 Холерний вібріон (V. Cholerae 01) серотип Огава 100 

6 Вірус SARS-CoV-2 99,9 – 100 
 

Примітки: * Дослідження проводили в межах штучно створених граничних концентрацій 

вірусів та бактерій, що перевищують їх епідемічну небезпечну концентрацію в об’єктах 

навколишнього середовища від тисяч до сотень мільйонів разів та в принципі не зустрічаються та не 

можуть існувати в природі. 
** Згідно сучасних наукових уявлень, штами вірусу Poliovirus типу I та II Sabin, є модельним 

мікроорганізмом, в тому числі і по відношенню до SARS-CoV-2. Вважається, що стійкість Poliovirus 

типу I та II Sabin до хімічних факторів не повинна бути нижчою за стійкість SARS - CoV-2, який 
викликає COVID-19. 

*** Було використано суспензії Bacillus megaterium з концентраціями від 1 тис. до 10 млрд. 

клітин в 1 мл за оптичним стандартом. 

 

З огляду на те, що одним з основних напрямків науково-виробничої 

діяльності Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" Національної 

академії аграрних наук України (ІТІ "Біотехніка") є розробка технологій 

застосування біологічних засобів захисту рослин для сільськогосподарського 

виробництва, біологічні препарати випускають у вигляді сухих і змочуваних 

порошків, а також пастоподібних, гранульованих, рідких форм і 

застосовуються у вигляді їх робочих розчинів за допомогою сучасної апаратури 

для обприскування.  

З огляду на вищевикладене, необхідно розглянути питання щодо 

доцільності застосування респіраторів-півмасок в умовах, що склалися при 

роботі із засобами хімічного захисту рослин (пестицидами), які не виділяють 

гази та пари. 
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МОДЕЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ  

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІН КЛІМАТУ ТА  

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 

Анотація. Наведено модель логістичного прогнозування урожайності зернових культур 

залежно від погодних умов, а також алгоритм розробки органічних технологій вирощування 

зернових колосових культур в різних кліматичних умовах для подальшої апробації в господарствах 

агропромислового комплексу України. Розроблено нечіткі правила, сформовано математичну 
модель, в якій критерієм оцінювання слугує рівень досягнення біологічної продуктивності зернових 

колосових, а змінними параметрами є відповідність температури оптимальним значенням і 

дотримання вимог технологій вирощування та застосування мікробіологічних препаратів захисту 
рослин. 

Ключові слова: біологічний захист, прогноз урожайності, зернові культури, логістичне 

прогнозування, зміни клімату. 
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Annotation. A model of logistic forecasting of grain yield depending on weather conditions is 
presented, as well as an algorithm for the development of organic technologies for growing grain crops 

under various climatic conditions for further approbation in the agricultural sector of Ukraine. Fuzzy rules 

have been developed, a mathematical model has been formed, in which the assessment criterion is the level 
of achievement of the biological productivity of cereal crops, and the variable parameters are the 

correspondence of the temperature to the optimal value and compliance with the requirements of cultivation 

technologies and the use of microbiological plant protection products. 

Key words: biological protection, yield forecast, crops, logistic forecasting, climate change. 
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МОДЕЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА И 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

Аннотация. Представлена модель логистического прогнозирования урожайности зерновых 
культур в зависимости от погодных условий, а также алгоритм разработки органических 

технологий выращивания зерновых колосовых культур в различных климатических условиях для 

дальнейшей апробации в хозяйствах агропромышленного комплекса Украины. Разработаны 
нечеткие правила, сформирована математическая модель, в которой критерием оценки служит 

уровень достижения биологической продуктивности зерновых колосовых, а переменными 

параметрами являются соответствие температуры оптимальным значениям и соблюдение 
требований технологий выращивания и применения микробиологических препаратов защиты 

растений. 

Ключевые слова: биологическая защита, прогноз урожайности, зерновые культуры, 

логистическое прогнозирование, изменения климата. 
 

Усвідомлення зростаючої екологічної загрози внаслідок інтенсивного 

ведення сільськогосподарського виробництва, перспективне становлення в 

Україні інститутів сталого розвитку, яке передбачає стратегічне управління, 

націлене на застосування превентивних і попереджувальних заходів, а також 

потреба освоєння ринків збуту органічної вітчизняної сільськогосподарської 

продукції обумовлює необхідність визначення особливостей адаптивності 

органічних технологій вирощування зернових колосових залежно від погодних 

умов.  

В основу побудови моделі логістичного прогнозування урожайності 

залежно від погодних умов покладено сучасні методи прогнозування 

врожайності сільськогосподарських культур в залежності від змін клімату [1, 

2], а також теорію нечітких множин і лінгвістичних змінних експертної системи 

для прогнозування рівня показників якості використання біотехнологічних 

процесів [3, 4].  

Особливість розробки нечіткої системи множин полягає в можливості 

організувати управління біотехнологічними процесами у формі діалогу з 

експертом, оскільки ці правила записуються у вигляді виразів "якщо – то". 

Для конкретної реалізації цієї задачі використано таку інформацію: 

– залежність актиноритмічної реакції пшениці від температури; 

– модель формування продуктивності зернових колосових; 
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– результати проведених досліджень щодо впливу біопрепаратів обробки 

насіння зернових залежно від температури; 

– матеріали та вербальна інформація фахівців-експертів ІТІ "Біотехніка" 

НААН щодо застосування мікробіологічних препаратів захисту рослин. 

Розроблено нечіткі правила, сформовано математичну модель, в якій 

критерієм оцінювання слугує рівень досягнення біологічної продуктивності 

зернових колосових, а змінними параметрами є відповідність температури 

оптимальним значенням і дотримання вимог технологій вирощування та 

застосування мікробіологічних препаратів захисту рослин. 

Як видно з графічної моделі (рис. 1), за дотримання вимог біологізованих 

технологій вирощування та оптимальних кліматичних умов можливе 

формування до 93 % біологічної врожайності від максимально можливої. 

Таким чином, результати досліджень свідчать, що біотехнологічний підхід 

дозволяє досягти раціонального ефекту. Комплексні біотехнологічні заходи 

захисту рослин за своєю сутністю є постіндустріальними інформаційними 

технологіями, які потребують відповідного технологічного, інформаційного та 

матеріального забезпечення, а також відповідних системних фахівців, які 

володіють методами прогнозування, конструювання та коригування 

технологічних операцій в реальних виробничих умовах. 

 

Рисунок 1 – Залежність досягнення біологічної продуктивності зернових колосових  

культур від температури і дотримання вимог технологій вирощування  

та застосування мікробіологічних препаратів для захисту рослин 

 

Забезпечення адаптивності органічних технологій вирощування зернових 

колосових, які передбачають комплексне використання біопрепаратів для 

захисту рослин, залежно від зміни погодних умов полягає не тільки у 

встановленому в процесі досліджень явищі підвищення ефективності 

біопрепаратів за умов глобального потепління, а й у створенні та впровадженні 

керованої агробіотехнологічної системи з урахуванням не тільки зміни 

параметрів клімату, а й прогнозованих кількісних та якісних змін ценозів 

шкодочинних організмів.  

Особливістю проведених досліджень є врахування впливу комплексу 

параметрів зміни клімату на урожайність зернових культур, а також 

використання принципу випереджаючої зміни параметрів агротехнологій 
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стосовно незворотних прогнозованих змін клімату для забезпечення 

впровадження та адаптації органічних технологій, які передбачають 

комплексне використання біотехнологічних альтернатив. Це дозволить 

перетворити зміни клімату в некеровану, але прогнозовану, технологічну 

складову процесів впровадження ефективних органічних технологій. 

Результати досліджень було використано для створення алгоритму 

розробки органічних технологій вирощування зернових колосових культур за 

різних кліматичних умов з подальшою апробацією в господарствах 

агропромислового комплексу України (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Алгоритм розробки органічних технологій вирощування зернових  

колосових культур за різних кліматичних умов з подальшою апробацією  

в господарствах агропромислового комплексу України 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ТА СОЛОМИ ЗЕРНОБОБОВИХ  

НІШЕВИХ КУЛЬТУР 
 

Анотація. Наведено результати визначення вмісту основних макроелементів (азот, фосфор, 

калій), мікроелементів (Mn, Zn, Co, Cu) і токсичних металів (Cd, Pb) в зерні та соломі зернобобових 
культур, зразки яких відбиралися з варіантів різних дослідів відділів і лабораторій Одеської 

державної сільськогосподарської дослідної станції. Відзначено: 

– більший вміст азоту та калію в зерні нуту і сочевиці порівняно з горохом; в соломі нуту 

вміст калію перевищував його концентрацію в побічній продукції горохів у 2,9- 4,3 рази, а сочевиці – у 
21,3 рази; 

– високий рівень надходження біогенних елементів (Mn, Zn) як в основну, так і в побічну 

продукцію зернобобових культур: в зерні частка Mn, Zn складала 86,5-90,2 % від сукупного вмісту 
елементів, в соломі – 79,9-86,3 %; 

– зерно сочевиці характеризується найвищим вмістом цинку, кобальту та міді; манган 

порівняно більше акумулюється зерном нуту; 
– вміст токсичних елементів в зерні не перевищував значень гранично допустимих 

концентрацій (ГДК): концентрація Cd менша за ГДК від 7 до 10 разів, Pb – від 2,1 до 10 разів. 

 

Ключові слова: горох ярий, горох озимий, нут, сочевиця, мікроелементи, токсичні метали. 
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CHEMICAL COMPOSITION OF GRAIN AND STRAW OF LEGUMINOUS  

NICHE CROPS 
 
Annotation. The results of determining the content of the main macronutrients (nitrogen, phosphorus, 

potassium), trace elements (Mn, Zn, Co, Cu) and toxic metals (Cd, Pb) in grain and straw of leguminous 

crops, samples of which were taken at various experiments of departments and laboratories of the Odessa 
state agricultural Experimental Station, are presented. Marked: 

– higher nitrogen and potassium content in chickpea and lentil grains compared to peas; in chickpea 

straw, the potassium content exceeded its concentration in pea by - products by 2.9 – 4.3 times, and lentils-

by 21.3 times; 
– high level of intake of biogenic elements (Mn, Zn) in both the main and by-products of leguminous 

crops: in grain, the share of Mn, Zn was 86.5-90.2 % of the total content of elements, in straw – 79.9-86.3 %; 

– lentil grain is characterized by the highest content of zinc, cobalt and copper; manganese is 
relatively more accumulated by chickpea grain; 
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– the content of toxic elements in the grain did not exceed the maximum permissible concentrations 
(MPC): the concentration of Cd is less than the MPC from 7 to 10 times, Pb – from 2.1 to 10 times. 

 

Key words: spring peas, winter peas, chickpeas, lentils, trace elements, toxic metals. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА И СОЛОМЫ ЗЕРНОБОБОВЫХ  

НИШЕВЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация. Приведены результаты определения содержания основных макроэлементов 
(азот, фосфор, калий), микроэлементов (Mn, Zn, Co, Cu) и токсичных металлов (Cd, Pb) в зерне и 

соломе зернобобовых культур, образцы которых отбирались из разных вариантах опытов отделов и 

лабораторий Одесской государственной сельскохозяйственной опытной станции. Отмечено: 
– большее содержание азота и калия в зерне нута и чечевицы по сравнению с горохом; в соломе 

нута содержание калия превышало его концентрацию в побочной продукции горохов в 2,9-4,3 раза, а 

чечевицы – в 21,3 раза; 

– высокий уровень поступления биогенных элементов (Mn, Zn) как в основную, так и побочную 
продукцию зернобобовых культур: в зерне доля Mn, Zn составляла 86,5-90,2 % от совокупного 

содержания элементов, в соломе – 79,9-86,3 %; 

– зерно чечевицы характеризуется высоким содержанием цинка, кобальта и меди; манган 
сравнительно больше аккумулируется зерном нута; 

– содержание токсичных элементов в зерне не превышало значений предельно допустимых 

концентраций (ПДК): концентрация Cd меньше ПДК от 7 до 10 раз, Pb – от 2,1 до 10 раз. 
 

Ключевые слова: горох яровой, горох озимый, нут, чечевица, микроэлементы, токсичные 

металлы. 

 

Вступ. Слід зразу відзначити, що не існує єдиної думки щодо того, які 

культури вважити нішевими. Як відзначають Л.О. Удова та К.О. Прокопенко 

[1], визначення терміну "нішеві культури" має дві складові: в агровиробництві – 

це культури – замінники для пересіву загиблих посівів та попередники 

основних культур в сівозміні; на ринку – культури, на які є ситуативний 

комерційний або соціальний попит і продукція яких має вузький сегмент 

споживачів [2]. До зернобобових нішевих культур відносять горох, нут, 

квасолю, сочевицю, маш, попит на які зростає на світовому та внутрішньому 

ринку [3]. Вказані культури відзначаються стійкістю до посухи, що є дуже 

важливим в контексті кліматичних змін, які відбуваються на всій земній кулі і 

тому у світі спостерігається тенденція до скорочення площ під пшеницею за 

рахунок таких культур як нут, сочевиця, маш тощо [4]. Аналіз ситуації на 

внутрішньому ринку дозволяє науковцям припустити, що найпопулярнішими 

нішевими культурами найближчих років будуть нут, сочевиця, соя, квасоля [5]. 

Зерно зернобобових нішевих культур має високу поживну цінність і 

використовується для виготовлення продуктів здорового харчування, а 
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внесення соломи в ґрунт підвищує вміст гумусу та доступних поживних 

речовин, поліпшує його структуру, стимулює азотфіксацію. Ступінь та якість 

впливу залежить від хімічного складу, який, в свою чергу, є функцією ґрунтово-

кліматичних та технологічних особливостей конкретної зони вирощування. 

Метою роботи було вивчення хімічного складу основної і побічної 

продукції зернобобових нішевих культур в богарних умовах 

Причорноморського степу. 

Результати. Рослинні зразки відбирались на дослідному полі Одеської 

державної сільськогосподарської дослідної станції впродовж 2016-2020 рр. 

Ґрунт – чорнозем південний малогумусний важгосуглинистий на лесових 

відкладах, середньо забезпечений доступними формами основних поживних 

речовин та низько забезпечений рухомими мікроелементами (Mn, Zn, Co, Cu). 

Вміст токсичних елементів (Cd, Pb) не перевищував гранично допустимих для 

ґрунту концентрацій [6]. 

Визначення азоту, фосфору, калію та мікроелементів в зерні і соломі 

проводилося за стандартними методами в лабораторіях Одеської філії ДУ 

"Держґрунтохорона". Результати аналізування наведено в таблиці. 

За вмістом основних макроелементів (азот, фосфор, калій) в основній 

продукції культури відрізняються між собою мало. Слід лише відзначити 

порівняно більший вміст азоту та калію в зерні нуту і сочевиці. В соломі ж нуту 

вміст калію перевищував його концентрацію в побічній продукції горохів у 2,9- 

4,3 рази, а сочевиці – у 21,3 рази. 
 

Таблиця – Макро-, мікроелементний склад зерна та соломи окремих нішевих  

зернобобових культур (на абсолютно суху речовину) 

Культура n 

азот Р2О5 К2О Mn Zn Co Cu Cd Pb 

% мг/кг 

зерно 

Горох ярий  43 3,93 0,28 0,91 8,11 33,87 0,39 4,72 0,014 0,20 

Горох озимий 55 3,80 0,30 0,92 8,04 25,41 0,42 3,72 0,014 0,05 

Нут  108 4,33 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,04 23,46 38,07 0,63 6,03 0,014 0,23 

Сочевиця  14 4,08 0,25 1,00 12,00 45,24 0,67 8,30 0,011 0,24 

ГДК [6] - - - - - 50,00 - 10,00 0,10 0,50 

  солома 

Горох ярий  43 0,87 0,25 0,50 12,54 13,06 1,23 3,89 0,052 0,25 

Горох озимий 17 0,84 0,06 0,74 14,99 20,06 1,40 4,16 0,068 0,45 

Нут  51 0,92 0,23 2,13 9,16 13,58 1,19 4,54 0,089 0,37 

Сочевиця  14 1,18 0,10 0,10 13,45 21,93 1,74 4,17 0,019 0,40 
 

Рівень білковості основної продукції проілюстровано рисунком, з якого 

очевидно, що зерно нуту містить найбільшу (27,1 %) кількість сирих білків. 

Аналіз і узагальнення експериментальних даних показав високий рівень 

надходження біогенних елементів (Mn, Zn) як в основну, так і в побічну 

продукцію зернобобових культур. В зерні частка Mn, Zn складала 86,5-90,2 % 

від сукупного вмісту елементів, в соломі – 79,9-86,3 %. 

Зерно сочевиці відзначалося найвищим вмістом цинку, кобальту та міді. 

Манган порівняно більше акумулюється зерном нуту. 
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Рисунок – Концентрація "сирого" білку в зерні зернобобових нішевих культур 
 

Вміст токсичних елементів в зерні не перевищував значень ГДК. 

Концентрація кадмію менша за ГДК від 7 до 10 разів, плюмбуму – від 2,1 до 10 

разів. За попередніми нормами ВОЗ споживання цих металів з продуктами 

харчування не повинно перевищувати для плюмбуму 3 мг за тиждень, кадмію – 

0,4-0,5 мг. Зазвичай, відсутня загроза їх надлишкового надходження в організм 

людини при споживанні продуктів, вироблених із зерна досліджуваних 

культур. 

Слід також відзначити широкий інтервал коливання отриманих середніх 

значень (від 1,5 до 3,8 разів), що пояснюється мінливістю погодних умов років 

спостережень та окремих елементів технології (системи удобрення, 

використання рідких органо-мінеральних добрив, строки сівби тощо).  

Таким чином, визначення хімічного складу зерна і побічної продукції 

традиційних і малопоширених бобових культур в конкретних ґрунтово-

кліматичних умовах має практичне значення для: 

– розрахунку балансу поживних речовин в сівозмінах і під окремими 

культурами; 

– розрахунку систем живлення основних зернобобових нішевих культур 

при їх вирощуванні в богарних умовах Причорноморського степу України. 
 

Бібліографія 

1. Удова Л.О., Прокопенко К.О. Нішеві культури – нові перспективи для малих 

суб'єктів господарювання в аграрному секторі. Економіка і прогнозування. 2018. № 3. С.102-

117. 

2. Володін С. Методичні засади фастплант – технологій швидкого виробництва нішевої 

продукції на засадах економіки прогнозування. Agricultural and Resource Economics. 2017. 

T. 3. № 4. С. 43-56. 

3. Супіханов Б. Ринок нішевих культур. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2771. 

4. Нішеві культури: "за" та "проти". Зважитися на вирощування чи триматися 

традиційних культур. URL: 

https://superagronom.com/blog/250-nishevi-kulturi-za-ta-proti-zvajitisya-na-viroschuvannya-

chi-trimatisya-traditsiynih-kultur 

5. Тимошенко Н.О., Коваль О.М. Ринок нішевих культур в Україні. Тези доп. 72-ої 

наук.-прак. студентської конф. "Сучасні виклики у розвитку менеджменту і маркетингу 

аграрного сектору економіки України" (м. Київ, 29 жовтня 2018 р.). К., 2018. С. 66-69. 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2771
https://superagronom.com/blog/250-nishevi-kulturi-za-ta-proti-zvajitisya-na-viroschuvannya-chi-trimatisya-traditsiynih-kultur
https://superagronom.com/blog/250-nishevi-kulturi-za-ta-proti-zvajitisya-na-viroschuvannya-chi-trimatisya-traditsiynih-kultur


 

 326 

6. Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення: за ред. Яцука І.П., Балюка С.А. К., 2019. 108 с. 

 

 

Є.С. Ткачова, М.І. Федорчук 

Миколаївський національний аграрний університет 

9, вул. Георгія Гонгадзе,  м. Миколаїв, Миколаївська область, 54000, Україна 
 

РЕАКЦІЯ РОСЛИН ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО НА СТРЕСОРИ  

АБІОТИЧНОЇ ПРИРОДИ 

 

Tkacheva Е., Drobitko А. 

Nikolaev National Agrarian Universit 

9, st. Georgy Gongadze,  Nikolaev, the Nikolaev area, 54000, Ukraine 
 

REACTION OF PLANTS ISSOP MEDICINAL 

ON STRESSORS ABIOTIC NATURE 

 

Е.С. Ткачева, А.В. Дробитько 

Николаевский национальный аграрный университет 

9, ул. Георгия Гонгадзе, г. Николаев, Николаевская область, 54000, Украина 

 

РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ ИССОПА ЛЕКАРСТВЕННОГО  

НА СТРЕССОРЫ АБИОТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

 

До стресорів абіотичної природи відносяться: нестача освітлення, посуха, 

дія підвищених доз ультрафіолетової радіації, екстремальні температури, 

ґрунтове засолення, нестача кисню (ущільнення ґрунту) тощо. В даний час 

встановлено, що одним із загальних стресових відповідей рослин на дію 

пошкоджуючих абіотичних факторів різної природи є посилення генерації 

активних форм кисню і розвиток окисного стресу. Іншим захисним механізмом 

при окиснювальному стресі є стрес залежне накопичення в рослинах 

низькомолекулярних органічних антиоксидантів. До подібних метаболітів 

відносяться пролін, поліаміни, а також речовини фенольної природи, такі як 

антоціани, каротиноїди, флавоноїди, розчинні феноли та інші. Слід також 

зазначити, що більшість вторинних метаболітів, до яких відносяться фенольні 

сполуки і алкалоїди є основою біологічно активної дії лікарських рослин [1]. Як 

правило, рослини мають здатність пристосовувати свій метаболізм до змін 

навколишнього середовища. При виростанні в нормальних умовах вони 

синтезують комплекс вторинних продуктів, стресові фактори можуть призвести 

до збільшення їх виробництва. Встановлено, що в умовах стресу виникає 

значний надлишок відновнювальних еквівалентів (НАДФ· Н + Н + ). При цьому 

кількість вторинних метаболітів вище в рослинах, які сильно постраждали від 

абіотичного стресу, в порівнянні з рослинами, вирощеними в оптимальних 

умовах [2,3]. 

Відомо, що гісоп лікарський (Hyssopus officinalis) невибаглива до ґрунтово-

кліматичних умов ефіроолійна, пряно-ароматична й лікарська рослина, добре 

пристосовується до несприятливих екологічних умов, тобто екологічно 
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пластична. Рослина посухостійка, добре росте на еродованих ділянках 

південної експозиції на малопотужних щебенистих ґрунтах з виходом 

вапнякової материнської породи [4]. 

У процесі життєдіяльності рослин вода є основним середовищем в клітині, 

де здійснюються процеси метаболізму, є найважливішим продуктом 

біохімічних реакцій рослинного організму. Рослини втрачають воду в процесі 

випаровування, тому існує постійна необхідність в її поповненні. Незважаючи 

на те, що рослини гісопу є посухостійкими, сильна посуха впливає на 

біометричні параметри росту та врожайність гісопу лікарського. Нестача 

вологи у гісопу зменшує вмісту білка та збільшує ферментативні 

антиоксиданти у рослині. Також посуха викликає гальмування сходів, 

зростання, зменшення площі листків, закриття продихів і зменшення 

транспірації, інгібування фотосинтезу, зрушення в вуглецевому та азотному 

обміні, синтез сумісних розчинених речовини і провокує вторинний 

окиснювальний стрес. Таким чином, у гісопу лікарському зменшується висота, 

діаметр кущів, кількість квітконосних пагонів, а тому й знижуються показники 

продуктивності [5, 6, 15]. На дослідному полі Миколаївської ДСДС ІЗЗ НААН 

проводилося дослідження продуктивності гісопу лікарського, де було 

з’ясовано, що за умов краплинного зрошення створюються оптимальні умови 

для росту і розвитку рослини та забезпечується урожайність на рівні 27,7-

28,1 ц/га сухої сировини [14]. 

Не менш важливим абіотичним стресом, що впливає на ріст та розвиток 

рослин є засолення ґрунту. Високі рівні натрію у ґрунті є дуже токсичними для 

більшості видів рослин, впливають на ріст та обмежують їх врожайність. У 

Гісопу лікарського зі збільшенням засолення ґрунту, збільшується кількість 

ефірної олії, що отримують з надземної частини рослини [7]. У дослідженні 

впливу засолення на проростання гісопу було з’ясовано, що сольовий стрес, 

викликаний від -0,3 до -0,6 МПа, може стимулювати проростання і, отже, 

можливо, поліпшити укорінення проростків рослини, бо збільшується й 

довжина кореня [8]. 

Світло є джерелом енергії і служить важливим сигналом для рослин, що 

дозволяє їм пристосовуватися до навколишніх умов. Сонячне випромінювання 

складається з електромагнітних хвиль різної довжини і в цілому 

підрозділяється на ультрафіолетове випромінювання (УФ<400 нм), 

фотосинтетичний активне випромінювання (PAR ~ 400-700 нм) і інфрачервоне 

випромінювання (FR ~ 700-780 нм). Приблизно 7-9 % всієї сонячної радіації, 

що досягає поверхні Землі, знаходиться в УФ-діапазоні (200-400 нм) [9, 10, 11]. 

Одним з перших ідентифікованих і найбільш добре охарактеризованих 

фотоморфогенних відповідей на ультрафіолетове випромінювання є біосинтез 

певних вторинних метаболітів  флавоноїдів та є життєво важливою захисною 

реакцією від потенційних пошкоджень рослини УФ випромінюванням [12]. 

Найбільш цінними та біологічно активними речовинами лікарських рослин є 

вторинні метаболіти, які використовуються у косметичній та фармацевтичній 

промисловості. Тому можливо припустити, що для більш активного біосинтезу 

вторинних метаболітів гісоп потрібно вирощують на сонячних ділянках. На 

затінених ділянках спостерігається витягування пагонів у висоту [13]. 
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Таким чином, реакція гісопу лікарського на стресори абіотичної природи 

не завжди є негативною, а у деяких випадках може бути позитивною для 

отримання більшої кількості корисних біологічно активних речовин, як то 

вирощування на відкритих сонячних ділянках для отримання більшої кількості 

вторинних метаболітів. У результаті сольового стресу у певних межах 

активізується укорінення та проростання рослин гісопу. Але при умовах 

затяжної посухи, незважаючи на посухостійкість, рослина потребує зрошення. 
 

Бібліографія 

1. Тоайма В. И. Действие UV-B облучения на антиоксидантную систему лекарственных 

растений: автореф. М., 2010. 27 с. 

2. Kleinwachter M. New Insights Explain that Drought Stress Enhances the Quality of Spice 

and Medicinal Plants: Potential Applications. Agron. Sustain. Dev. 2015. Vol. 35. P. 121–131. 

3. Kondratev M. N., Ron’zhina E. S., Larikova J. S. Effect of abiotic stressors on secondary 

metabolism in plants. Известия КГТУ. 2018. No 49. P. 203–2019. 

4. Echim T. Yssop (Hyssopus officinalis L.) Handbuch des Arznei – und Gewuerzpflanzen. 

Bernburg: Verein fuer Arznei-und Gewuerzpflanzen Saluplanta. 2012. B. 5. Р. 721-728. 

5. Xoconostle-Cázares B., Ramirez-Ortega FA., Flores Elenes L. et. al. Drought tolerance in 

crop plants. American Journal of Plant Physiology. 2011. 5. 241–256. 

6. Hosseini K. et al. Drought stress response of hyssop (Hyssopus officinalis L.) as influenced 

via the antitranspirants and osmolytes materials. Italian journal of agrometeorology. 2021. P. 35–44. 

URL: https://doi.org/10.13128/ijam-985 (date of access: 19.05.2021). 

7. Jahantigh O. et al. Essential oil composition of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) under salt 

stress at flowering stage.  Journal of essential oil research. 2016. Vol. 28. No. 5. P. 458–464. URL: 

https://doi.org/10.1080/10412905.2016.1153001 (date of access: 21.05.2021). 

8. Barzgar A. B. The effects of some environmental stresses on the stimulation of germination 

of hyssop (hyssopus officinalis). Acta horticulturae. 2008. No. 771. P. 51–54. URL: 

https://doi.org/10.17660/actahortic.2008.771.6 (date of access: 21.05.2021). 

9. Coohill T.P. Ultraviolet action spectra (280 nm to 380 nm) and solar effectiveness spectra 

for higher plants. Photochem. Photobiol. 1989. 50. P. 451–457. 

10. Hollosy F., Seprodi J., Orfi L. et al. Evaluation of lipophilicity and antitumour activity of 

parallel carboxamide libraries. J. Chromatogr. B. 2002. 780. 355–363. 

11. Frohnmeyer H., Staiger D. Ultraviolet-B radiation-mediated responses in plants. Balancing 

damage and protection. Plant Physiol. 2003. 133. P. 1420–1428. 

12. Photomorphogenic responses of plants to uv-b radiation. Photobiological Sciences Online 

(PSO). URL: http://photobiology.info/Jenkins.html (date of access: 21.05.2021). 

13. Hyssop growing information | johnny's selected seeds. Johnny’s Selected Seeds | 

Supporting Farms & Gardens Since 1973. URL: https://www.johnnyseeds.com/growers-

library/herbs/hyssop/hyssop-key-growing-information.html (date of access: 21.05.2021). 

14. О. Коваленко О., Абрамова В., Андрійченко Л. Продуктивності гісопу лікарського 

за умов краплинного зрошення в південному в степу України Розвиток аграрної галузі та 

впровадження наукових досліджень у виробництво : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 

жовтня 2018 р., Миколаїв : МНАУ, 2018. С. 7-9. 

15. Федорчук М. І. Продуктивність шавлії лікарської залежно від ступеню 

інтенсифікації елементів технології вирощування в умовах зрошення півдня України. 

Зрошуване землеробство. 2010. № 54. С. 275-280. 

 

https://doi.org/10.13128/ijam-985
https://doi.org/10.1080/10412905.2016.1153001
https://doi.org/10.17660/actahortic.2008.771.6
http://photobiology.info/Jenkins.html
https://www.johnnyseeds.com/growers-library/herbs/hyssop/hyssop-key-growing-information.html
https://www.johnnyseeds.com/growers-library/herbs/hyssop/hyssop-key-growing-information.html


 

 329 

В.В. Гамаюнова, Л.Г. Хоненко, О.А. Коваленко, О.І. Чайкіна 

Миколаївський національний агарний університет 

9, вул. Георгія Гонгадзе,  м. Миколаїв, Миколаївська область, 54000, Україна 
 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТРІТІКАЛЕ ЗА ЗМІНИ  

КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 

 

Gamayunova V., Khonenko L., Kovalenko A., Chaikina A. 

Nikolaev National Agrarian University 

9, st. Georgy Gongadze,  Nikolaev, the Nikolaev area, 54000, Ukraine 

 

FEASIBILITY OF GROWING TRITIKALE IN CHANGED CLIMATE CONDITIONS 

 

В.В. Гамаюнова, Л.Г. Хоненко, А.А. Коваленко, А.И. Чайкина 

Николаевский национальный аграрный университет 

9, ул. Георгия Гонгадзе, г. Николаев, Николаевская область, 54000, Украина 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ТРИТИКАЛЕ  

В ИЗМЕНЕНЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

В останні роки в Україні та світі поступово відбуваються зміни в бік 

зростання температурного режиму та посушливості. Нестабільно протікають 

умови перезимівлі озимих культур, часто через переходи температур вони 

можуть вимерзати. Для таких умов господарювання доцільно добирати 

сільськогосподарські рослини, що здатні забезпечувати сталу продуктивність. 

Однією з них є Трітікале та інші посухостійкі культури. 

Трітікале ( Triticosecale) – озима або яра злакова рослина, штучно створена 

селекціонерами схрещуванням жита з пшеницею. Назва рослини Triticale, 

Triticosecale походить від латинських назв пшениці (Triticum L.) та жита 

(Secale L.). Трітікале за низкою ключових ознак (урожайність, харчова цінність) 

перевищує обидві батьківські рослини, а за стійкістю до несприятливих 

погодних умов та ураження хворобами перевищує пшеницю та не поступається 

житу.  

Зерно Трітікале не забезпечує високої якості хлібних виробів через низьку 

якість клейковини. Проте білий хліб майже такий самий, як і пшеничний із 

високоякісного борошна, має приємний смак та аромат – фахівцями вже 

розроблено нові технології заводської випічки сортів хліба із суміші Трітікале і 

пшениці. Науковці акцентують увагу на тому, що зерно Трітікале належить до 

найбільш перспективних видів рослинної сировини для розширення 

асортименту продуктів здорового харчування, харчових добавок 

функціонального призначення, оскільки за вмістом білка, амінокислот, 

вітамінів, макро- та мікроелементів, біологічно активних речовин воно 

перевищує пшеницю, та жито. 

Сучасні сорти Трітікале, зокрема, української селекції, висівають для 

одержання зеленого корму, силосу, сіна. Зважаючи на те, що зерно Трітікале є 

добрим джерелом білка із збалансованим амінокислотним складом, а також 

переважає інші зернові культури за вмістом перетравного протеїну, 

нарощування його виробництва забезпечить тваринництво високоякісним 

зернофуражним кормом. Солому також використовують на корм тваринам, як 
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підстилку для худоби або заривають у ґрунт в якості органічного добрива. 

Вирощують Трітікале в Україні поки що на незначній площі (до 100 тис. га). 

Пояснюється це тим, що у нього при достиганні легко обламуються колосся і 

утруднюється збирання; в окремі роки спостерігається також значна 

череззерниця і зерно формується щуплим. 

У Трітікале добре розвинена коренева система, яка вже після проростання 

зерна переважає в рості пшеницю, а також внаслідок наявності на пагонах 

значного воскового нальоту Трітікале і за посухостійкістю переважає озиму 

пшеницю. Особливо цим відзначаються сорти АДМ-8, Київське раннє, 

Амфіплоїд 296, які добре витримують посуху впродовж  усієї вегетації. Проте у 

більшості інших сортів у посушливу погоду в період інтенсивного росту 

вегетативної маси (у фазі трубкування і ще більшою мірою під час формування 

і наливання зерна, коли нестача вологи затримує ріст зерна і відкладання в 

ньому органічних речовин) формується дрібне зерно, маса 1000 шт. якого не 

перевищує 35-40 г замість звичайної маси близько 50-55 г. Сприятлива для 

Трітікале вологість ґрунту 70 % НВ. 

За морозостійкістю Трітікале займає проміжне місце між пшеницею 

озимою і житом, витримує зниження температури на глибині залягання вузла 

кущення до мінус 17-19 °С, інколи і до мінус 20 °С. 

Найбільш широкого розповсюдження культура набула у Польщі, де її 

площі досягли 1,258 млн. га. У 2010 році понад 425 тис. га Трітікале 

вирощувала Білорусь. Та найвищих показників урожайності досягла Німеччина 

– 5,4-5,7 т/га зерна за вирощування на площі 404,4 тис. га. 

Культура Трітікале здатна до інтенсивного накопичення надземної 

листково-стеблової біомаси, що дозволяє використовувати її як зелену масу, 

силос або сінаж на корм, а також і на зерно. Сучасні сорти Трітікале 

характеризуються краще виповненим зерном, вищим у ньому вмістом 

крохмалю і рівнем метаболічно засвоюваної енергії, а порівняно з пшеницею і 

ячменем має меншу твердість (належить до м’якозерної категорії зерна), 

внаслідок чого потребує для його переробки на корм тваринам менших 

енергетичних витрат. За вмістом білка, кількістю в ньому незамінних 

амінокислот і кормовою цінністю зерна Трітікале переважає зерно кукурудзи й 

пшениці (табл.). 

Нині в Україні немає офіційної статистики щодо посівних площ і 

виробництва зерна Трітікале. За неофіційними даними Волинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції (ДСГДС) Інституту сільського 

господарства Західного Полісся НААН (ІСГЗП) та Інституту рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва, під посівами культури зайнято майже 200 тис. га, з них біля 

80 тис. га розміщують Трітікале яре. Основні площі Трітікале озимого 

розміщено у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, ярого – у 

Полтавській та Львівській областях.  

Отже, Трітікале за рівнем урожайності та харчовою цінністю перевищує 

обидві батьківські рослини, а за стійкістю до несприятливих погодних умов та 

ураження хворобами перевищує пшеницю й не поступається житу. Тому 

розширення площ посіву Трітікале озимого у сучасний період дозволить 

аграріям України стабільно отримувати високі врожаї зерна зі зменшенням 

ризику в екстремальні за погодними умовами роки. 
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Таблиця – Показники якості та енергетичної цінності зерна Трітікале, кукурудзи і 

пшениці (за Van Barneveld R.J., Cooper K.V., 2002) 
 

Показник Трітікале Кукурудза Пшениця 

Вміст, % 

білка 12,0 8,5 11,5 

лізину 0,40 0,24 0,34 

сирої клітковини 2,8 2,2 2,4 

клітковини, розчинної в: 

кислотах 3,8 2,8 3,5 

нейтральних розчинниках 12,7 9,6 11,0 

жиру 1,8 3,8 1,8 

кальцію 0,05 0,02 0,05 

фосфору 0,33 0,25 0,33 

Метаболізована енергія, ккал/кг, у: 

свиней 3200 3350 3350 

великої рогатої худоби 3180 3180 3180 

птиці 3200 3400 3210 

Загальна перетравлюваність  

для жуйних тварин, % 
79 80 79 

 

Нині це є виключно важливим, адже щорічно відбуваються зміни 

кліматичних умов у бік зростання посушливості, за яких культура Трітікале 

зможе внести свій вклад у виконання завдання із забезпечення балансу 

зерновиробництва у нашій державі. 
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ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНИХ СОРТІВ ЗАЛЕЖНО  

ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Анотація. Наведено результати дворічних досліджень впливу строків сівби на якість зерна 

різних сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Встановлено, що найкраща якість 
зерна пшениці озимої формується при строку сівби 5 жовтня. При цьому строку сівби в середньому 

за 10  сортами було зафіксовано більшу натуру (799 г/л) зерна і масу 1000  насінин (37,6 г)  

Досліджено, що при пізньому строку сівби (25 жовтня) спостерігалася тенденція  до збільшення 

вмісту білка (1-3,5 %) і клейковини (23,8 %) у більшості сортів пшениці озимої. Результати 
агрохімічного аналізу показують, що у більшості сортів було отримано зерно 2-го та 3-го класів. 

Відмічено, що найгірші результати за фізичними показниками мало зерно, яке було отримано при 

строку сівби 25 жовтня. На хімічні показники строки сівби мали різноманітний вплив. 
 

Ключові слова: пшениця озима, строки сівби, якість зерна, натура, маса 1000 насінин, білок, 

клейковина. 
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QUALITY OF GRAIN OF WINTER WHEAT OF DIFFERENT VARIETIES 

DEPENDING ON THE DATE OF SOWING IN THE CONDITIONS  

OF THE SOUTH STEPPE OF UKRAINE 
 

Annotation. The results of two-year studies of the influence of sowing dates on the quality of grain of 

different varieties of winter wheat in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine are presented. It has 

been established that the best quality of winter wheat grain is formed when the sowing date is 5 October. 
With this sowing period, an average of 10 varieties. A higher nature (799 g / l) and a weight of 1000 seeds 

(37.6 g) were recorded. It was investigated that with a late sowing period (October 25), there was a tendency 

to an increase in the content of protein (1-3.5 %) and gluten (23.8 %) in most varieties of winter wheat. The 

results of agrochemical analysis show that the majority of the varieties produced grain of the 2nd and 3rd 

classes. It was noted that the worst results in terms of physical indicators had the grain, which was obtained 
at the sowing date of October 25. The timing of sowing had a variety of effects on chemical indicators. 

 

Key words: winter wheat, sowing time, grain quality, nature, weight of 1000 seeds, protein, gluten. 
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КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ РАЗНЫХ СОРТОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ  

ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ 
 

Аннотация. Приведены результаты двухлетних исследований влияния сроков посева на 

качество зерна разных сортов пшеницы озимой в условиях Южной Степи Украины. Установлено, 

что наилучшее качество зерна пшеницы озимой по физическим показателям формируется при сроке 
посева 5 октября. При этом сроке посева в среднем по 10 сортам была зафиксирована более высокая 

натура (799 г/л) и масса 1000 семян (37,6 г). Исследовано, что при позднем сроке посева (25 

октября) наблюдалась тенденция к увеличению содержания белка (1-3,5 %) и клейковины (23,8 %) у 
большинства сортов пшеницы озимой. Результаты агрохимического анализа показывают, что у 

большинства сортов было получено зерно 2-го и 3-го классов. Отмечено, что наихудшие результаты 

по физическим показателям имело зерно, которое было получено при сроке посева 25 октября. На 
химические показатели сроки посева имели разнообразное влияние. 

 

Ключевые слова: пшеница озимая, сроки посева, качество зерна, натура, масса 1000 семян, 

белок, клейковина. 

 

Вступ. Маса одиниці об’єму зерна – це найбільш розповсюджений, 

простий і дуже важливий показник якості. Із зерна з високою об’ємною масою 

(натурою) отримуємо більший вихід борошна. На думку І.М. Коданєва, 

пшениця з низькою натурою має занижений вихід борошна. До продовольчого 
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зерна пшениці ДСТУ 3768-2019 встановлено вимоги за величиною натури 

зерна для 1-го класу не нижче –775 г/л; для 2-го – не нижче 750; для 3-го – 730;  

для 4-го – не обмежено [1]. 

Натура дає уявлення про виповненість зерна і є ознакою його 

борошномельності. Дрібне, але виповнене зерно, дає таку ж щільність 

укладання, як і велике або навіть більшу, що за однакової питомої маси 

зумовлює рівну або більшу величину натури [2]. 

Важливий показник фізичних властивостей зерна пшениці озимої є маса 

1000 насінин. Величина цього показника вказує на великий запас поживних 

речовин в зерні, залежить від сорту, умов вирощування, тривалості фази наливу 

зерна і може змінюватися в межах від 20 г до 60 г [3]. 

Для використання зерна на харчові цілі важливе значення мають запасні 

білки, які в пшениці зумовлюють хлібопекарські властивості борошна. До 

складу запасних білків входить клейковина, яка відіграє першочергову роль у 

хлібопекарській і макаронній промисловості. Великий вміст клейковини не 

лише поліпшує харчову цінність хліба, а є основною умовою добрих 

хлібопекарських якостей борошна і значною мірою зумовлює об’ємний вихід 

хліба, співвідношення між висотою череневого хліба і його діаметром, 

шпаристість і зовнішній вигляд.  

Поряд із кількістю клейковини важливе значення має якість. Вона 

визначається сукупністю фізичних властивостей, таких як пружність, 

еластичність, розтяжність, міцність. Багатьма вченими вказується на те, що 

якість клейковини у зерні майже на 50 % залежить від генотипу, а решта 50 % − 

від умов вирощування [4, 5]. 

Результати досліджень. Дослідження проводили у 2019 і 2020 роках на 

полях Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції. 

Для одержання зерна високої якості  велике значення має сорт. Використані 

в наших дослідах сорти пшениці озимої віднесено до категорії сильних. 

Строки сівби обумовлюють певний вплив на фізичні показники зерна 

пшениці озимої. 

Дані досліджень свідчать, що натура зерна була у всіх сортів пшениці 

озимої вище стандарту, стосовно вимогам якого  натура становить 775 г/л для 

м’якої пшениці і 750 г/л – для твердої пшениці. 

Найбільша натура в середньому за два роки спостерігається у наступних 

сортів: Наснага – 798,8, Шляхетний – 798,3, Мудрість одеська – 794,6, 

Перепілка – 794,6 і Оранта одеська – 794,4 г/л. 

В середньому більша натура була зафіксована при строку сівби 5 жовтня 

(799,0 г/л), на другому місці – строк сівби 25 вересня (796,6 г/л), на третьому – 

15 жовтня (789,9 г/л). Найменша натура зерна була при пізньому строку сівби, 

тобто 25 жовтня (787,6 г/л). 

Строки сівби мають різноманітний вплив на натуру зерна різних сортів 

пшениці озимої. Так,  у таких сортів, як Житниця одеська (788,0 г/л), Мудрість 

одеська (801,0 г/л), Кантата одеська (796,0 г/л), Оранта одеська (800,0 г/л), 

Наснага (802,5 г/л), Перепілка (801,0 г/л), Шляхетний (810,5 г/л) і Блискучий 

(801,0 г/л) натура зерна була найбільшою при строку сівби 5 жовтня. А у таких 

сортів, як Ліра одеська (791,0 г/л), Кнопа (800,0 г/л),  найбільша натура зерна 

була при строку сівби 25 вересня. 
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Така ж закономірність збереглася й по масі 1000 насінин. У середньому за 

10-ю сортами пшениці озимої найбільша маса 1000 насінини (37,61 г) була 

сформована при строку сівби 5 жовтня. Перевищення склало з 1-м строком 

сівби (25.09) = 1,0 %, з 3-м строком (15.10) – 3,2 %, а з 4-м – 4,8 %. Найгірші 

показники спостерігалися при строку сівби 25 жовтня (35,89 г). 

При строку сівби 5 жовтня в середньому за 2 роки найбільшу масу 1000 

насінин сформували такі сорти: Житниця одеська (38,73 г), Мудрість одеська 

(38,62 г), Наснага (38,45 г), Кантата одеська (38,36 г). 

При строку сівби 25 вересня найбільша маса 1000 насінин була відмічена у 

сортів: Наснага (38,33 г), Мудрість одеська (38,05 г), Шляхетний (38,13 г). 

Серед сортів у середньому найбільш крупне зерно мали: Наснага (38,02 г), 

Мудрість одеська (37,65 г), Ліра одеська (37,16 г). Сорт твердої пшениці 

Шляхетний, рахуючи посушливі умови, мав також достатньо високу масу 1000 

насінин, яка становила 37,03 г. 

Результати агрохімічного аналізу показують, що строки сівби достатньо 

суттєво впливають на якість зерна пшениці озимої. У більшості сортів було 

отримано зерно 2-го та 3-го класів. Тенденція до збільшення вмісту білка 

(13,5 %) і клейковини  (23,8 %) спостерігається при строку сівби 25 жовтня. 

Найгірші показники за вмістом білка (12,4 %) і клейковини (19,9 %) були при 

строку сівби 25 вересня. У таких сортів як Житниця одеська (14,6 %), Наснага 

(13,4 %), Перепілка (13,4 %) найкращі показники за вмістом білка були 

зафіксовані при строку сівби 15 жовтня, якість зерна яких відповідала вимогам 

стандарту 2-го класу. 

Сорти Ліра одеська (13,7 %), Кантата одеська (13,7 %) Оранта одеська 

(13,7 %), Шляхетний (13,4 %), Блискучий (14,5 %) сформували зерно, яке за 

вмістом білка відповідало 2-му класу при строках сівби 25 жовтня.  Мудрість 

одеська сформувала однакову кількість білка (13,0 %) при двох строках сівби, 

тобто при 2-му і 3-му строках сівби. А сорт Кнопа однакову кількість білка 

(13,3 %) накопичив в зерні при строках сівби 15 і 25 жовтня. Найгірше виглядав 

строк сівби 25 вересня. Тут було сформовано зерно, яке відповідало 2-му,  3-му 

та 4-му класу. 

За вмістом клейковини простежується декілька інша закономірність. У 

деяких сортів (Житниця одеська, Кантата одеська, Наснага) пшениці озимої 

найбільша кількість клейковини накопичується при строку сівби 15 жовтня, 

вміст якої відповідає вимогам 2-го класу. Такий сорт, як Перепілка, сформував 

зерно з найкращими показниками клейковини (23,0 %) при строку сівби 5 

жовтня і яке відповідало вимогам 2 класу. Сорти Ліра одеська (24,9 %), Шляхетний 

(24,8 %) і Блискучий (25,8 %) найкращі показники за вмістом клейковини 

сформували при строку сівби 25 жовтня, кількість якої відповідала 2-му класу.  

Висновки. За результатами дворічних досліджень можна зробити 

висновок, що найкраща якість зерна пшениці озимої за фізичними показниками 

формується при строку сівби 5 жовтня. При цьому строку сівби, в середньому, 

за 10 сортами було зафіксовано більшу натуру (799 г/л) зерна і масу 1000 

насінин (37,6 г). Найгірші результати за фізичними показниками мало зерно, 

яке було отримано при строку сівби 25 жовтня. При пізньому строку сівби (25 

жовтня) спостерігалася тенденція до збільшення вмісту білка (13,5 %) і 

клейковини (23,8 %) у більшості сортів пшениці озимої. Результати 
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агрохімічного аналізу показують, що у більшості сортів було отримано зерно  

2-го та 3-го класів. На хімічні показники зерна різних сортів пшениці озимої 

строки сівби мали різноманітний вплив. 
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иммунокорректорные и ростостимулирующие свойства, что, в конечном итоге,  с высокой 
степенью вероятности обеспечит преимущественные прибавки урожая, по сравнению с 

конкурентными группами препаратов. 

 
Ключевые слова: концепция, структура, синтез и применение биологических препаратов, 

иммуннокорекция, стимуляция роста, Хелафит комби, Хелафит семена, Хелафит органик. 
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ймовірності забезпечить пільгове підвищення врожайності в порівнянні з конкурентними групами 

препаратів. 
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multicomponent preparations depending on the complex of biotic and abiotic factors are given. A conceptual 
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За последние 5-7 лет, несмотря на погодные аномалии в Украине, темпы 

роста урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур, 

превосходят рост урожайности ведущих стран Евросоюза. Вместе с тем, 30-

60 % продолжительности вегетационного периода, продукционные процессы 

растений ограничены неблагоприятными стрессовыми факторами (дефицит 

влаги, высокие или низкие температуры, пестицидные стрессы и пр.). Общим 

направлением, преодоления или ограничения стрессовых факторов является 

создание адекватных и сбалансированных условий для произрастания посевов, 

направленных на реализацию наследственного и интенсификацию 

приобретаемого иммунитета и повышения продуктивности посевов. Это 

предполагает коррекцию технологий на протяжении вегетационного периода 

биопрепаратами. Существующий арсенал этих средств, представленных на 

рынке более чем разнообразен – это разного рода корректоры иммунитета, 

стимуляторы роста, микробиологические удобрения и фунгициды, 
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микроэлементы (как правило, в хелатной форме), аминокислоты, полисахариды 

и пр. В абсолютном большинстве случаев их функциональные свойства 

соответствует своему назначению. 

Стратегия применения препаратов должна определяться складывающейся 

ситуацией в агроценозе. В частности, когда возникает необходимость 

оптимизации питания растений или защиты посевов, естественно необходимо 

применение узкоспециализированных, монопрепаратов, для "снятия" 

лимитирующего фактора. Но, вместе с тем, мы часто сталкиваемся с ситуацией, 

когда у производителей наблюдается разочарование от их применения, в силу 

отсутствия ожидаемого эффекта или его реализации, но не в значительной 

мере. Принимая во внимание затратную часть на приобретение этих средств, 

проведение опрыскивания и сопровождающееся этим травмирование растений 

и уплотнение почвы, это становится легко понятным. Истинная причина данной 

ситуации кроется не в свойствах данных препаратов, а факторах, 

лимитирующих или стимулирующих продукционный процесс, их действие на 

данном этапе. Принимая во внимание широчайший спектр вышеуказанных 

причин торможения роста, становится очевидным невысокая вероятность 

соответствия того или иного препарата комплексу постоянно меняющихся 

стрессовых факторов. В таких условиях представляется необходимым 

применение комплексных полифункциональных многокомпонентных 

препаратов, контролирующих ведущие звенья метаболических процессов в 

растениях и ограничивающих комплекс неблагоприятных погодных условий, 

недостаточное или не сбалансированное питание растений, низкую 

устойчивость к болезням, пестицидный стресс и пр. В той или иной мере такие 

препараты имеются на рынке – Мегафол, Радиофарм, Витазим и ряд иных. По 

понятным причинам и цена их достаточно высока, что ограничивает их 

применение, особенно на полевых культурах. С другой стороны, 

представленные требования технологически сложно воспроизвести в одном 

препарате. 

Вместе с тем, в производстве недавно появилась линейка новых 

отечественных препаратов торговой марки Хелафит. Они очень интересны 

своей компонентной архитектоникой, и широкими функциональными 

свойствами. 

В основе препаратов группы ХЕЛАФИТ® лежит иммунокоррекция 

защитных механизмов растений, в частности, стимуляция устойчивости к 

биотическим и абиотическим стрессам. Это способствует реализации 

иммунного продукционного потенциала растений. Принимая во внимание, что 

иммунитет является полигенным признаком, основанным на проявлении 

множества защитных генов, в состав препарата входит комплекс активаторов 

иммунитета – арахидоновая, абсцизовая и салициловая кислоты, жасмонаты, 

хитозан и др. Они отличаются разнообразием структуры и сложностью. Это 

индуктор – коктейли, которые активируют комплекс сбалансированных 

защитных реакций, действие которых основано на повышении адаптивного 

потенциала растений. В частности, их действие обеспечивает расширение 

температурных границ фотосинтетических процессов на 1,5-2,5 °С, повышение 

устойчивости к патогенной инфекции пр. Так, при комплексном применении 
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препарата Хелафит комби и фунгицидов, долю последних рекомендуется 

уменьшить до 2-х раз. 

В классическом виде реализация иммунных комплексов нередко 

провоцирует снижение интенсивности роста, что может привести к 

уменьшению продуктивности всего растения. По этой причине следующий 

"слой" функциональных характеристик препарата включает в себя комплекс 

биологически активных веществ – стимуляторов роста различной природы 

(индолилуксусная, альгиновая, янтарная и гидрокоричневая кислоты, 

фульвовые, гуминовые кислоты, эфиры жирных кислот, эпинбрасиноиды и 

пр.). Эти вещества не только повышают иммунные свойства, но, прежде всего, 

активируют ростовые функции растений, выравнивая баланс между ростовыми 

и иммунными процессами. В состав препарата включены споры и клетки 

культур продуцентов из рода Bacillus subtilis, Pseudomonas, Trichoderma, и их 

метаболитный комплекс для ограничения грибных и бактериальных инфекций. 

Для полноценного включения в обмен веществ таких разнонаправленных 

компонентов является введение в состав препарата ионов биогенных металлов 

(Zn++, Cu++, Mn++, Mg++, Ca++, Fe+++, Na+, K+) и комплексонаты 

микроэлементов Zn, Cu, Mn, Fe, В, S, Co в сбалансированной для всех стадий 

развития хелатной форме. Хелатные формы оказывают более "мягкое" действие 

на растения и быстрее, и полнее усваиваются. Их эффект усиливается при 

добавлении к раствору комплексов свободных аминокислот. Они увеличивают 

проницаемость клеточных мембран, упрощают поступление компонентов 

препарата в растение и последующее их усвоение. Аминокислоты ускоряют 

биохимические процессы, протекающие в растениях, и повышают их 

продуктивность, особенно в стрессовых ситуациях – во время заморозка, при 

низкой или высокой температуре, дефиците влаги, химическом стрессе и т.п. 

Следующий технологический "слой" препарата представлен 

полисахаридами с фрагментами витаминов, которые служат источником 

энергии и обладают повышенным биостимулирующим действием на процессы 

роста, развития и созревания. Помимо этого, они улучшают проникновение 

питательных веществ и воды в клетки растения, оптимизируют клеточное 

питание, стимулируют рост корневой системы. 

Очередной комплекс функциональных характеристик препарата имеет 

скорее технологическое значение. В частности, в его состав введены комплексы 

"прилипателей" и "натяжителей" (ПАВ), которые обеспечивают равномерное 

распределение препарата по поверхности листьев. 

И, наконец, в заключительный "слой" характеристик входит 

высокоэффективный органический растворитель-адъювант, обеспечивающий 

поступление препарата в растения в течение часа. Благодаря интенсификации 

обменных процессов от их применения, ускоряется разложение пестицидов.  

Мы не ставили задачу синтезировать специальные препараты для 

конкретной культуры или фазы ее развития так как колебание плодородия 

почвы в пределах поля, а, тем более хозяйства, или района или зоны 

существенно шире различий между разными видами растений по химическому 

составу. Данная формуляция препаратов гарантирует универсальность их 

применения на всех культурах от полевых, овощных, плодово-ягодных до 

декоративных и цветочных растений. Жидкая форма препаратов группы 
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ХЕЛАФИТ® делает их технологичными при применении: это и предпосевная 

подготовка семян – Хелафит семена, опрыскивание во время вегетации – 

Хелафит комби, а также применение в органическом земледелии – Хелафит 

органик. В зависимости от назначения, каждый из препаратов имеет свою 

уникальную формуляцию, построенную по единой архитектонике. Состав и 

соотношение компонентов различается, но принципиальная схема их 

функциональных характеристик остается прежней, что обеспечивает высокую 

продуктивность растений в различных условиях произрастания. 
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ЗНАЧЕННЯ АГРОФІТОНЦИДОЛОГІЇ У БІОЛОГІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ В АГРОЦЕНОЗАХ  
 

Анотація. Агрофітонцидологія  (Фітонцидологія)– наука про фітонциди і фітонцидні 
рослини та їх використання. Фітонциди (від грецького phito – рослина і латинського caedo – вбиваю) 

це група біологічно активних речовин, утворених рослинами, що вбивають або пригнічують ріст і 

розвиток бактерій, грибів, найпростіших та деяких вірусів та мають важливе значення для 

імунітету рослин в цілому і взаємодії організмів у біоценозах. Фітонцидно-лікарські рослини та 
фітонциди – важливий компонент формування і регулювання життя на Землі, взаємозв’язків 

природних механізмів регулювання біогеоценозів і агроценозів. Агрофітонцидологія вивчає  

застосування фітонцидів у агроценозах для біологічного регулювання шкідливих організмів (хвороб 
та шкідників). Фітонцидний метод захисту рослин ґрунтується на відлякуючих (репелентних) 

властивостях рослин для  шкідливих комах, кліщів та гризунів. 

 
Ключові слова: фітонциди, фітонцидні рослини,біологічне регулювання, хвороби, шкідники. 
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ЗНАЧЕНИЕ АГРОФИТОНЦИДОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ  

РЕГУЛИРОВАНИИ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ В АГРОЦЕНОЗАХ 

 
Аннотация. Агрофитонцидология (Фитонцидология) – наука про фитонциды, фитонцидные 

растения и их использование. Фитонциды (от греческого phito – растение и латинского caedo – 
убиваю) – группа биологически активных веществ, образующихся растениями, которые убивают  и 

угнетают рост и развитие бактерий, грибов, простейших и некоторых вирусов, имеют важное 

значение для иммунитета растений в целом и для  взаимодействия организмов в биоценозах  

Фитонцидно-лекарственные растения и фитонциды – важный компонент формирования и 
регулирования жизни на Земле, взаимосвязей, природных механизмов регулирования биогеоценозов и 

агроценозов. Агрофитонцидология изучает применении фитонцидов в агроценозах для 

биологического регулирования вредных организмов (болезней и вредителей). Фитонцидный метод 
защиты растений основывается на отпугивающих (репелентных) свойствах растений для вредных 

насекомых, клещей и грызунов. 
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THE VALUE OF AGROPHYTONCIDOLOGY IN THE BIOLOGICAL  

REGULATION OF PESTS IN AGROCENOSES 

 
 

Annotation. Agrophytoncidology (Phytoncidology) – the science of phytoncides and phytoncide 

plants and their use. A group of biologically active substances formed by plants that kill or inhibit the growth 

and development of bacteria, fungi, protozoa and some viruses, are important for plant immunity in general 

and the interaction of organisms in biocenoses called volatiles phytoncides (from the Greek phito – plant 
and Latin caedo – kill). Phytoncide – medicinal plants and phytoncides – an important component of the 

formation and regulation of life on Earth, relationships, natural mechanisms of regulation of biogeocenoses 

and agrocenoses. Agrophytoncidology is the science of the use of phytoncides in agrocenoses for biological 
regulation of pests (diseases and pests). The phytoncide method of plant protection is based on the repellent 

(repellent) properties of plants against pests, mites and rodents.  

 
Key words: phytoncides, phytoncide plants, biological regulation, diseases, pests. 

 

Фітонцидологія – наука про фітонциди і фітонцидні рослини та їх 

використання. За визначенням Б. Токіна, який уперше у 1928–1929 рр. дослідив 

групу фізіологічно активних речовин, здатних убивати або пригнічувати ріст і 

розвиток інших організмів, фітонциди (від грецького phito – рослина і 

латинського caedo – вбиваю) – утворені рослинами біологічно активні 

речовини, що вбивають або пригнічують ріст і розвиток бактерій, грибів, 

найпростіших та деяких вірусів, а також мають важливе значення для імунітету 

рослин і взаємодії організмів у біоценозах. Перші повідомлення про те, що 

поранені вищі рослини вбивають мікроорганізми, які знаходяться на деякій 

відстані від них було зроблено на з’їзді зоологів та Міжнародному 

цитологічному конгресі в Амстердамі в серпні 1930 року. Доведено, що 

фітонциди властиві не окремим групам рослин, а всьому рослинному світу – 

від бактерій до квіткових рослин [1]. 

За сучасним визначенням (С.М. Вигера, 2001), фітонциди – фізіологічні, з 

біологічно активними властивостями, леткі й нелеткі сполуки, їхні 

взаємопов'язані компоненти і комплекси, що формуються і безперервно 

змінюються щодо біохімічного складу в рослинах впродовж  еволюційно-

генетичного процесу, росту і розвитку у природних та культурних фітоценозах, 

здатних впливати на імунітет самих рослин, життєздатність інших організмів, 

зокрема людей. Створення біологічного вчення про фітонциди та їх практичне 

використання або "фітонцидології" сприяло науковим дослідження в багатьох 

країнах світу, але далеко не всі як вітчизняні так і закордонні вчені 

використовують термін "фітонциди".  Навпаки частіше використовують термін 

"фітоалексини"  що означає  речовини, які захищають рослини або інший 

термін "антибіотики вищих рослин". Крім того, термін "алелопатія" 

означає взаємний вплив рослин, що входять до фітоценозу, зумовлений 
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виділенням ними в навколишнє середовище фізіологічно активних речовин 

(алкалоїди, глікозити, органічні кислоти, сапоніни, кумарини, флавоноїди, 

терпени, що входять до складу ефірних олій, дубильні речовини тощо), що 

також відображає уявлення про роль фітонцидів в природі. Фактично, 

фітонциди, які виробляються вищими рослинами, по своїй природі є тими ж 

антибіотиками [2]. 

Ми  вивчаємо Агрофітонцидологію з точці зору застосування фітонцидів 

(рослинних антибіотиків) у агроценозах для біологічного регулювання 

шкідливих організмів (хвороб, шкідників та бур’янів). Для фахівців аграрного 

профілю необхідно знати  фітонцидні рослини та їх властивості, серед яких є 

отруйні рослини, а також рослини, які можна використовувати для боротьби із 

шкідливими організмами  у штучних агрофітоценозах. Фітонцидний метод 

захисту рослин ґрунтується на відлякуючих (репелентних) властивостях 

рослин для  шкідливих комах, кліщів та гризунів. Фітонцидна активність тісно 

пов'язана з життям та розвитком рослин (з сезоном, ґрунтово-кліматичними 

умовами і навіть часом доби) [1, 2]. 

Фітонциди – один з факторів природного імунітету рослин (рослини 

стерилізують себе продуктами своєї життєдіяльності). Будучи одним з факторів 

імунітету рослин, фітонциди відіграють важливу роль у взаєминах між 

організмами, що становлять біоценози. У результаті сполученої еволюції 

вищих рослин і мікроорганізмів лише деякі з останніх виявилися 

пристосованими до даного виду рослин і стали для нього патогенними. Захисна 

роль фітонцидів проявляється не тільки в знищенні мікроорганізмів, але й у 

пригніченні їхнього розмноження, у негативному хемотаксисі рухливих форм 

мікроорганізмів, у стимулюванні життєдіяльності мікроорганізмів, що є 

антагоністами патогенних форм для даної рослини, у відлякуванні комах тощо. 

Однак фітонциди не слід розглядати тільки як специфічні захисні речовини. 

Вони можуть брати участь у теплорегуляції й в інших процесах 

життєдіяльності рослин. Встановлено, що рослини одного виду гальмують або, 

навпаки, стимулюють проростання пилка, ріст і розвиток рослин інших видів. 

Відкриття цих властивостей фітонцидів вплинуло на виникнення дослідження 

в області алелопатії [1, 3, 4]. 

Антимікробні властивості фітонцидів обумовили велику кількість 

досліджень по використанню їх у медицині, ветеринарії, захисті рослин, при 

зберіганні плодів і овочів, у харчовій промисловості. Фітонциди виділяють всі 

частини рослини: квіти, листи й корінь. Таким чином, навколо рослини 

створюється особливе хімічне середовище, що впливає на розвиток інших 

рослин – затримує або стимулює їхній ріст. Рослини, що відлякують комах, 

можна віднести до розряду рослин-репелентів. До них зараховують красолю, 

що відлякує білокрилку, попелиць, колорадського жука, гусениць капустянки. 

Полинь гірка відлякує мурах, капустяну й морквяну муху, яблуневу 

плодожерку, земляних блішок, білокрилку; м'ята перцева – мурах, попелиць, 

земляних блішок, гусеницю капустянки, білокрилу. Попелиця не любить запаху 

більшості ароматичних трав, а також шнитт-цибулі, цибулі, часнику, 

чорнобривців, гірчиці, коріандру, фенхеля. Пижмо зменшує ушкодження овочів 

земляними блішками й капусти – гусеницю капустниці. Часник відлякує  

личинок капустяної мухи і яблуневої плодожерки; колорадського жука 
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відлякують  котовник, коріандр, красоля, пижмо, чорнобривці. Тютюн, м'ята, 

рута, пижмо, полинь лікувальна й гірка, котовник відлякують земляних блішок; 

котовник, красоля – зелену персикову попелицю; чорнобривці – деякі види 

нематод [2, 5, 6, 7]. 

 Мульча з листів і кори дуба відлякують слимаків, гусениць, що 

підгризають сходи, і личинок садового хруща. Рекомендується розкидати таку 

мульчу на садових доріжках і вузьких смугах – на грядках. Огіркову траву або 

бораго рекомендують висівати між рядами капусти всіх видів. Вона зменшує 

ушкодження гусеницею, а своїми грубими нижніми листками відганяє слимаків 

і равликів.  При використанні ароматичних трав для цих цілей не слід забувати 

про конкуренцію між рослинами. Щоб трави не розросталися й не заглушали 

основну культуру, їх варто висівати рідкими вкрапленнями в її ряди або по 

краях грядок у вигляді облямівки [5, 6, 7, 8].  

Змішаними посадками різних видів овочевих рослин впродовж  багатьох 

років займалися городники-дослідники в Німеччині й Швейцарії. Їм удалося 

встановити багато цікавих закономірностей. По-перше, вони виявили, що при 

змішаних посадках масове поширення шкідників стримується завдяки 

розманітості видів рослин, тому що для них утрудняється пошук рослини-

хазяїна. У монокультурі цей стримуючий фактор відсутній. Там поширення 

шкідників або інфекції  збудників відбувається від однієї рослини до іншої. При 

змішаних посадках ряди рослин з різних сімейств створюють природні бар'єри 

для поширення специфічних для кожного сімейства шкідників і хвороб. По-

друге, змішані посадки припускають більше щільне розміщення рослин, у 

результаті чого менше поверхні ґрунту залишається відкритої, що стримує 

поширення тих шкідників, які відкладають яйця на землі. По-третє, багато 

овочевих культур самі володіють відлякуючим ефектом. Наприклад, якщо 

чергувати ряди селери й капусти, те остання буде захищена від земляний 

блішки й капустяної білянки. При змішаних посадках ті самі культури можна 

впродовж  декількох років вирощувати на тому самому місці, що неможливо 

для монокультури через нагромадження в ґрунті шкідників і збудників хвороб. 

Треба мати на увазі, що результатом захисної дії рослин у змішаних посадках 

ніколи не буде повне зникнення шкідників, можна чекати тільки скорочення 

їхньої чисельності. Особливої уваги заслуговують рослини, які відлякують  

комах, шкідливих для людини й свійських тварин. Горіхові дерева, і, особливо, 

волоський горіх, відлякують домашніх мух і мух свійських тварин. Тому 

горіхові дерева, що ростуть на пасовищах, дуже полегшують життя коням і 

великій рогатій худобі. Можна обприскувати тварин відваром з листів горіха  

для відлякування мух. Зростаючи біля гнойових куп або у входу в стайню або 

корівник, горіхові дерева зменшують кількість мух у цих місцях [2, 3, 7, 8, 9]. 
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