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СЕКЦІЯ 1. МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ  

ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 

УДК 632.08 

 

ЕКОНОМІЧНА ФЕРМЕНТАЦІЙНА УСТАНОВКА – ТЕХНІЧНА І 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНОВА ПОВОЄННОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНИХ БІОФАБРИК 

 

Ярошевський В.П.
1
, Булгаков В.М.

2
, Беспалов І.М.

1
, Осипенко Т.М.

1
 

wladscience@gmail.com 

 
1
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

2
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна 

 

Наведено результати досліджень з розроблення економічної ферментаційної 

установки для промислового виробництва мікробіологічних засобів захисту 

рослин у рідкій препаративній формі. Установка призначена для технічного 

переоснащення існуючих біовиробництв, що надає можливість відновити 

мережу регіональних біофабрик у повоєнний період та  забезпечити ринок 

засобів захисту рослин і добрив біопрепаратами вітчизняного виробництва. 

 

Значне хімічне навантаження на ґрунти, поява рас шкідників, резистентних 

до пестицидів, призводить до зниження родючості ґрунтів та викликає постійну 

потребу у використанні хімічних засобів захисту рослин і добрив у все більшій 

концентрації. Одним з шляхів виходу з ситуації, що склалася, є поступовий 

перехід до органічного землеробства. Завдяки можливості одночасної реалізації 

екологічно безпечних заходів із захисту рослин та відновлення родючості 

ґрунтів органічне землеробство набуває все більшої популярності у світі. 

Зокрема це передбачає використання мікробіологічних препаратів для боротьби 

зі шкідниками, стимуляції росту рослин та відновлення ґрунтів.  

В Україні історично склалося так, що виробництво мікробіологічних 

засобів захисту рослин (МБЗЗР) відбувається здебільшого на регіональних 
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біофабриках і біолабораторіях. Кількість продукції, що випускається цими 

підприємствами в останні роки, не перевищує 5 % від обсягів використання 

хімічних засобів, і має тенденцію до щорічного зниження. Однією з причин 

такої тенденції поряд з недостатньою інформованістю сільгоспвиробників та 

незавершеністю нормативно-правової бази є недосконале технічне і 

технологічне забезпечення біофабрик. Значна їх частина використовує, так 

звану, качалочну технологію, що передбачає розмноження культури 

мікроорганізмів у невеликих скляних ферментаційних ємностях на 

промислових мікробіологічних качалках. Ця технологія передбачає 

застосування значної частини ручної праці і має в 3-4 рази менший вихід 

продукції, порівняно з ферментаційними апаратами. Використання ж 

ферментерів обмежується відсутністю спеціалізованих апаратів до випуску 

МБЗЗР. Частина біовиробництв застосовує реактори, розроблені для хімічної і 

харчової галузі і адаптовані під потреби виробництва МБЗЗР. Інша частина – 

застосовує ферментери власних конструкцій і фактично реалізує кустарну 

технологію виробництва біопрепаратів. 

В умовах воєнного та повоєнного часу ситуація може змінитись корінним 

чином. Адже велика частина хімічних засобів поступала в нашу країну з РФ та 

Білорусі. Покриття потреби цього сектору ринку у повоєнний час за державної 

підтримки можуть взяти на себе вітчизняні біофабрики. У підсумку це 

позначиться на збільшенні загального рівня біологізації і екологізації 

землеробства в Україні у доволі короткий час. Для технічного забезпечення 

такого кроку необхідним є створення сучасної технологічної основи 

виробництва мікробіопрепаратів. Розробленням і вдосконаленням такої основи 

в ІТІ «Біотехніка» НААН займаються вже понад 20 років. Підсумком цих робіт 

на сьогодні є створення тонкостінних ферментаційних комплексів – 

автоматизованих технологічних ліній з виробництва МБЗЗР, повністю 

адаптованих до умов регіональних біофабрик. 

Одна з останніх розробок інституту – Економічна ферментаційна 

установка ФУ-500, може стати основою вирішення, як питання повоєнного 
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відновлення вітчизняних біофабрик, так і створення нових біовиробництв. 

Установка являє собою автоматизований  ферментаційний комплекс третього 

покоління продуктивністю 500 дм
3
 препарату за цикл. ФУ-500 складається з 

п’яти конструктивно незалежних основних апаратів та блоків (рис. 1): двох 

тонкостінних ферментаційних апаратів 1 повною місткістю 315 дм
3
, 

стерилізатору 2, блоків підготовки води 4, очищення аераційного повітря 3 та 

викидів 5.  

 
1 – тонкостінні ферментери ФТ-0,315; 2 – стерилізатор універсальний;  

3 – блок очищення аераційного повітря; 4 – блок очищення води;  

5 – блок очищення викидів; 6 – шафа керування; 7 – рама для комунікацій 

 

Рисунок 1 – Основне обладнання економічної ферментаційної установки  

 

Тонкостінні ферментери ФТ-0,315 – універсальні біореактори, розроблені 

спеціально для виробництва МБЗЗР. Ферментери мають два варіанти 

зовнішньої обв’язки, призначені для забезпечення принципово різних способів 

перемішування і аерації. Перший варіант обв’язки перетворює ферментер на 

струминно-петльовий біореактор: ферментаційне середовище перемішується 

циркуляцією із застосуванням зовнішньої лінії з вихровим насосом, і 

насичується киснем повітря за допомогою струминного аератору. Другий 

варіант – перетворює ферментер на барботажний біореактор, в якому 

перемішування і аерація забезпечуються барботуванням повітря в нижню 

частину апарату. Струминно-петльовий варіант обв’язки найбільше підходить 

для розмноження бактеріальних культур (наприклад, Pseudomonas fluorescens), 

що потребують інтенсивної масопередачі кисню від аераційного повітря до 

середовища. Натомість барботажний варіант створює найбільш сприятливі 
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умови для напрацювання грибних культур (наприклад, Trichoderma viride), що 

утворюють міцеліальні згустки, чутливі до динамічних напружень зсуву у 

насосі та зовнішньому циркуляційному контурі.  

Стерилізатор універсальний являє собою багатофункціональний апарат, 

розроблений на базі автоклаву ВК-75-01, зі збереженням його основних 

функцій. Головним призначенням стерилізатору є приготування і термічна 

стерилізація рідкого концентрату поживного середовища (КПС). Адже для 

зменшення енергозатрат на доферментаційні процедури в установці 

застосовано технологію роздільного приготування і стерилізації компонентів 

середовища: КПС і води. Стерильний КПС отримується у стерилізаторі і 

подається до ферментеру, де розводиться водою, знезараженою в нетермічний 

спосіб. Також стерилізатор використовується для отримання пари для 

стерилізації внутрішніх поверхонь обладнання і трубопроводів обв’язки. 

Додатково апарат може виконувати роль інокуляційного ферментеру 

барботажного типу продуктивністю до 55 дм
3
/цикл. 

Функціонування блоків підготування води, аераційного повітря та 

очищення викидів  основане на принципі кількаступеневої фільтрації рідин і 

газів у фільтрах з наповнювачем зі спіненого поліпропілену. Для знезараження 

води додатково використовується серійний пристрій для проточного 

ультрафіолетового опромінення. Наразі проходить випробування технологія 

стерилізації повітря озоном. Всі трубопроводи для транспортування субстратів 

та викидів виконано з гнучких шлангів та прокладено на окремій металевій 

рамі.  

У ферментаційній установці ФУ-500 забезпечується мінімально достатній 

рівень автоматизації технологічних процесів. Це забезпечує з одного боку 

простоту керування обладнанням і зниження частини ручної праці, а з іншого – 

не завищує собівартість установки до рівня, недосяжного для регіональних 

біофабрик. Так автоматизовано лише основні процеси доферментаційної і 

ферментаційної стадій: приготування і стерилізація КПС, змішування КПС з 

водою, підтримання умов напрацювання препарату у ферментері. Керування 
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режимами функціонування апаратів ферментаційної установки здійснюється з 

єдиної шафи керування одною людиною. Загалом для обслуговування роботи 

установки достатньо двох-трьох працівників (в основному на доферментаційній 

та постферментаційній стадіях). 

Розрахунки показують, що строки окупності установки за тривалості 

сезону протягом 10 місяців на рік та продуктивності в межах 450-500 дм
3
/цикл 

наближаються до 2,5-3 років. А загальний дохід від продажу біопрепарату 

станом на 2021 р. мав складати 1,5 млн. грн. за сезон. Таким чином, економічна 

ферментаційна установка ФУ-500 є перспективним обладнанням вітчизняного 

виробництва для відновлення мережі регіональних біофабрик. Використання 

установки дозволить у короткий термін відновити і наростити випуск 

мікробіологічних препаратів для боротьби зі шкідниками сільгоспкультур, а 

також стимуляторів росту і біодобрив. У підсумку це може стати тригером для 

збільшення рівня біологізації і екологізації рослинництва в Україні у повоєнний 

період. 

 

COST-EFFECTIVE FERMENTATION UNIT  

AS ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL FOUNDATION  

OF AFTER WAR NATIVE BIOFACTORIES REEQUIPMENT  
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2
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1
, T. Osipenko

1
,  

wladscience@gmail.com  
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Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine 
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Research results of cost-effective Fermentation Unit development for microbial crop 

protection products manufacturing in liquid preparation form are presented. The 

Unit is designed for current bioproduction undertakings technical reequipment that 

will permit regional biofactories network reconstruction after war, and also it will 

provide microbial preparations inland manufacture commoditization for national 

market of crop protection products and fertilizers. 
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БІОІНЖЕНЕРНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЕНТОМОКУЛЬТУР 

 

Піщанська Н.О.
1
, Булгаков В.М.

2
, Бельченко В.М.
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1
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

2
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна 

 

Удосконалено методи системного підходу до розроблення біоінженерних 

комплексів і обладнання для їх функціонування в адаптивних технологіях 

вирощування ентомокультур. Удосконалено систему багатофакторного 

аналізу для вибору конструкційного виконання обладнання, яке забезпечує 

механізацію біоінженерних комплексів, шляхом формування бази даних. 

Розроблено нові технології та пристрої для використання біоінженерних 

комплексів, визначено їх якісні, енергетичні і економічні показники. 

 

Питання розроблення та вдосконалення науково обґрунтованих 

технологічних методів отримання якісної, біологічної сільськогосподарської 

продукції з одночасним зменшенням матеріальних і енергетичних витрат, а 

також усунення деградації ґрунтів і забруднення довкілля є вельми 

актуальними. Одним з перспективних напрямів є інтегроване використання в 

сільськогосподарському виробництві альтернативних біотехнологічних 

операцій, як складових сільськогосподарських біоінженерних комплексів.  

Для наукової формалізації нового напряму необхідно дослідити комплекс 

проблем, починаючи з визначення основних закономірностей функціонування 

біоінженерних комплексів, обґрунтування принципів і алгоритмів їх створення 

та завершуючи розробкою проєктно-технологічних і конструкційних рішень 

новітніх біоінженерних комплексів. 

Здійснено аналіз передумов розроблення біотехнологічних основ 

біоінженерних комплексів, опис загального екологічного стану 

агропромислового виробництва України та огляд технологій вирощування 
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біологічної продукції рослинництва, розробок біоінженерних агрокомплексів, 

виробництва ентомологічних та мікробіологічних препаратів захисту рослин.  

Структура аналітичних досліджень передбачає: 

 побудову моделей технологічних процесів виробництва 

сільськогосподарської продукції в різних агробіоценозах з урахуванням 

результатів інтегрованого використання біотехнологічних альтернатив; 

 обґрунтування формалізованих вимог та алгоритмів розробки 

біоінженерних комплексів; 

 розробку експертної системи багатофакторного аналізу для вибору та 

оптимізації технологій і обладнання для використання біотехнологічних 

альтернатив у сільськогосподарському виробництві, що базується на 

результатах випробувань в реальних виробничих умовах біотехнологій 

та відповідного обладнання; 

Структурою експериментальних досліджень обумовлено: 

 дослідження процесів виробництва ентомологічного препарату 

трихограми і параметрів обладнання для вирощування ентомофагів; 

 визначення параметрів технологічного процесу та обладнання для 

виробництва мікробіопрепаратів для захисту рослин в умовах 

періодичного культивування. 

Для забезпечення функціонування біоінженерних комплексів створено 

багатофункціональну енергозберігаючу систему програмного забезпечення 

мікроклімату при вирощуванні ентомокультур за адаптивною технологією на 

прикладі вирощування зернової молі. 

Експериментальні дослідження технологічного процесу виробництва 

ентомологічного препарату трихограми і обґрунтування прийнятних параметрів 

обладнання для вирощування ентомофагів проведено на дослідному зразку 

модульного комплекту технологічного обладнання для промислового 

розведення трихограми. 
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Розроблення експертної системи багатофакторного аналізу для вибору 

технологій і обладнання щодо використання біотехнологічних альтернатив 

сільськогосподарського виробництва на основі прогнозування показників 

якості кінцевих продуктів стало можливим завдяки наступним розробкам: 

 інформаційній базі технологій вирощування ентомокультур; 

 методиці підготовки повітря для технологічних процесів ентомологічних 

виробництв; 

 базі даних технічних засобів, призначених для реалізації вирощування 

ентомокультур, розробленої у середовищі Microsoft Office Access 2010; 

 методиці розрахунку тепло-вологістних навантажень технологічних 

приміщень ентомологічних виробництв; 

 вихідним вимогам до розробки критеріїв адаптивних технологій 

вирощування ентомокультур; 

 критеріям оцінки адаптивних технологій вирощування ентомокультур;  

 методиці розрахунку багатофункціональної енергозберігаючої системи 

програмного забезпечення мікроклімату при вирощуванні 

ентомокультур за адаптивною технологією; 

 методиці поточного експрес-аналізу ефективності адаптивних 

технологій вирощування ентомокультур за допомогою критеріїв оцінки. 

На основі аналізу математичних і компартментальних моделей 

сформульовано правило побудови оптимального агротехноценозу 

біоінженерного комплексу, яке полягає у наступному: оптимальним є 

агротехноценоз, в якому наявний такий комплекс технологій, машин і 

обладнання, що, з одного боку, за своїми сукупними функціональними 

показниками забезпечує виконання поставлених завдань (отримання 

біологічної продукції, збереження та відтворення родючості ґрунту, більш 

повне використання його біологічного потенціалу), а з іншого –  

характеризується енергетичним еквівалентом антропогенної енергії (яку 

втілено в машинах і обладнанні для відновлення родючості ґрунту тощо).  
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Загальний алгоритм розроблення біотехнологічної складової 

біоінженерного комплексу включає: 

Етап 1. Збір і аналіз початкових характеристик. 

Етап 2. Розроблення технологічного проекту біоінженерного комплексу. 

Етап 3. Аналіз результатів впровадження біоінженерного комплексу та 

внесення коректив у базові біотехнологічні процеси. 

 

BIOENGINEERING COMPLEXES FOR THE IMPLEMENTATION OF 

ENTOMOCULTURES REARING ADAPTIVE TECHNOLOGIES  

 

N. Pishchanska
1
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2
, V. Belchenko
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Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine 

2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 

 

The systematic approach methods to the bioengineering complexes development and 

equipment for their operation in adaptive technologies for growing entomocultures 

were improved. The multifactorial analysis system for the selection of equipment 

structural design, which enables the bioengineering complexes mechanization by the 

database forming, was improved. New technologies and devices for bioengineering 

complexes appliance were developed, and their quality, energy and economic 

parameters were determined. 
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УДК 632.08, 632.9  

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА ЗОЛОТООЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ – АГЕНТА 

БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 
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1
, Івановc С.
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1
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

2
Латвійський університет наук про життя та технологій, Латвія 

 

Розроблено технологічний комплекс для промислового виробництва 

ентомофагу золотоочка звичайна. Комплекс складається з сажків для 

утримання личинок і імаго комахи, змінних кришок, устаткування для 

розміщення сажків та вентиляційного апарату. Обладнання комплексу 

реалізує ефективну технологію вирощування комах зі зменшеними трудо- і 

енергозатратами порівняно з існуючими аналогами. 

 

Золотоочка звичайна (Chrysoperla carnea Steph.)  – ентомофаг 76 видів 

комах та 10 видів тетрахінових кліщів. Серед їхніх жертв відзначено більшість 

видів попелиць (баштанна, персикова, люцернова, кров'яна та ін.), грушева та 

яблунева мідяниці, виноградний і приморський борошнисті черв'яки, 

бавовняна, озима, кукурудзяна совки, молі, павутинові кліщі на плодових. Тому 

золотоочка широко використовується, як агент біологічного захисту рослин.  

Для масового розведення цього ентомофагу в ІТІ «Біотехніка» НААН було 

розроблено технологічний комплекс з виробництва золотоочки (ТКВЗ). ТКВЗ 

являє собою сукупність функціонально взаємопов'язаних засобів 

технологічного оснащення для виконання в регламентованих умовах 

виробництва заданих технологічних процесів. Кінцевою продукцією 

виробництва є яйця золотоочки звичайної. 

До складу основного устаткування ТКВЗ входять: 

– сажок для личинок з кришкою;  

– сажок для імаго; 
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– змінна кришка сажка для імаго; 

– апарат вентиляційний; 

– стелаж доопрацювання. 

Сажок для личинок з кришкою призначено для забезпечення 

життєдіяльності та розвитку золотоочки на стадіях розвитку личинки від 

відродження з яйця до коконів. Він складається з кювети, яка зверху 

закривається кришкою з ручкою і ущільнювачем по контуру з внутрішньої 

сторони. Кювета являє собою прямокутну рамку з днищем із пластикової сітки. 

Рамку встановлено на опори висотою 15 мм, що забезпечують повітрообмін 

внутрішнього об'єму з зовнішнім повітрям крізь сітку. Висота внутрішнього 

простору – 15 мм. Габаритні розміри сажка 310×310 мм. 

Сажок для імаго призначено для забезпечення життєдіяльності та розвитку 

золотоочки на стадіях розвитку імаго та відкладання яєць. Він складається з 

кювети, яка зверху закривається змінною кришкою, на яку відкладаються яйця. 

В кюветі передбачено місця для кріплення годівниці і поїлки. Її конструкція 

повторює сажок для личинок, а відрізняється лише висотою внутрішнього 

простору – 30 мм – та сіткою на днищі з меншим розміром, що пропускає яйця 

золотоочки. Рамка та опори кювет виготовлені із прозорого акрилу. 

Для кришок сажків використовується плита МДФ товщиною 10 мм. Для 

збільшення зручності експлуатації кожну кришку оснащено ручкою. На 

внутрішню поверхню змінної кришки сажка для імаго наклеєна чорна тканина, 

на яку імаго й відкладає яйця. Після цього (раз на добу) кришка знімається і 

встановлюється в стелаж, де яйце дозріває. 

Апарат вентиляційний забезпечує утримання рухливих та летючих імаго в 

порожнині сажка, притискуючи їх повітрям, що дозволяє міняти кришки на 

сажках для імаго та загружати туди корм. Апарат вентиляційний складається з 

камери статичного тиску, стійки або ніжок, поворотного огородження, 

вентилятора, повітряного фільтра, пульта керування. При відкинутому 

огородженні на камеру встановлюється сажок імаго, потім огородженням 

накривається сажок. Вентилятор приєднано до отвору в днищі камери. Після 
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його включення кришка сажка піднімається і рух повітря притискає імаго до 

сітчастого днища, не даючи комасі вилетіти за огородження. 

Стелаж доопрацювання призначено для розміщення усіх сажків і кришок 

ТКВЗ. Стелаж має шість робочих полок. Сажки для личинок та імаго 

встановлюються на стелаж у блоках (групах). Кришки з яйцями 

встановлюються по одній на дві горизонтальні направляючі по краях. 

Порівняно з базовим технологічним комплексом для промислового 

виробництва ентомофага золотоочка звичайна, розробки ІТІ «Біотехніка» 

НААН 2008 р., ТКВЗ має зменшену собівартість виготовлення комплекту 

сажків за рахунок збільшення їх площі за умови обмеженого зменшення 

продуктивності. Це дає скорочення витрат на кондиціювання повітря та на 

утримання виробничих приміщень, а також  трудових затрат на маніпулювання 

з меншою кількістю сажків. 

 

THE TECHNOLOGICAL COMPLEX FOR INDUSTRIAL SCALE REARING 

OF COMMON GREEN LACEWING AS A BIOLOGICAL PEST CONTROL 

AGENT 
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The technological complex for industrial scale rearing of entomophage the common 

green lacewing was developed. The complex consists of rearing cages for larvae and 

imago housing, plug in covers for imago cages, installation facility for rearing cages 

and ventilation unit. Facilities of the complex realize cost-effective technology of 

insect rearing with reduced labor and energy costs comparing with current 

equivalent equipment. 

  

mailto:khodor.od@gmail.com


Секція 1. Механізація і автоматизація  виробництва біологічних засобів захисту рослин 
 

Біологічний метод захисту рослин: Досягнення і перспективи         Одеса, 4-5 жовтня 2022 р. 

 23 

УДК 628.84, 632.08 
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Проведено дослідження процесів термовологісної обробки повітря в 

контактному апараті. Для дослідження обрано метод аналізу політропних 

процесів зволоження повітря в щільних насадкових шарах регулярних насадок 

при поперечноточній схемі контактування потоків. Проаналізовано фізичні 

основи і класифікацію процесів підготовки повітряного середовища. 

Розглянуто особливості протікання процесів термовологісної обробки повітря 

  

При виробництві ентомологічних препаратів виникає необхідність 

створення кліматичних умов із забезпеченням відповідних параметрів 

температури та відносної вологості. Термовологісна обробка повітря в 

контактних апаратах систем кондиціювання повітря ентомологічних 

виробництв часто відбувається за рахунок випаровування води. Процес 

відбувається за умови перевищення парціального тиску пари в прикордонному 

шарі над поверхнею води Рп над парціальним тиском пари зволожуваного 

повітря Рп (рис.1). 

 
Рисунок 1 –  Схема процесів масопереносу при контакті води та повітря 

 
В ході проведених досліджень було визначено фізичні основи процесів 

підготовки повітряного середовища.  
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Потік маси водяної пари, що переноситься для елемента поверхні dF, 

визначається у відповідності із рівнянням Льюїса, при значеннях вологовмісту 

d до 20 г/кг, що характерно для контактних апаратів: 

              ,     (1) 

де  σ – коефіцієнт вологообміну, кг/(м
2
·с); 

Сумарний потік тепла, приймаючи справедливим співвідношення Льюїса 

le = 1, визначається за рівнянням: 

             ,      (2) 

де     – ентальпія повітря, кДж/кг; 

     
 – ентальпія насиченого повітря при      кДж/кг;  

 le = α/    с.в), де св – теплоємність вологого повітря, кДж/(кг∙К); 

Інтегральна характеристика інтенсивності процесу – число Меркеля, Me, 

визначається як: 

                         (3) 

Якісний аналіз типових процесів обробки повітря водою в контактних 

апаратах систем кондиціювання повітря, з урахуванням особливостей розподілу 

потоків явної Qявн і прихованої теплоти Qсх, що визначають тепловий баланс Q∑, 

можна провести при суміщенні t,h-діаграми вологого повітря з тепловою 

діаграмою (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Характерні процеси обробки повітря водою 

 

Аналіз типових процесів обробки повітря водою, який було здійснено, 

дозволив класифікувати процеси підготовки повітряного середовища в 
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контактних апаратах із поперечноточною схемою контактування потоків для 

виробництва ентомологічних препаратів та виявити закономірності у розподілі 

потоків явної та прихованої теплоти:  

 політропічний процес охолодження і осушення повітря,                              

– Q∑ = – (Qявн + Qсх); 

 ізовологісний процес охолодження повітря по лінії d = const,                        

– Q∑ = – Qявн, Qсх = 0; 

 політропічний процес охолодження і зволоження повітря, Q∑ = Qявн – Qсх;  

 ізоентальпійний процес охолодження і зволоження повітря по лінії             

h = const, Q∑ = 0, Qявн = Qсх;  

 політропічний процес зволоження і охолодження повітря, Q∑ = Qсх – Qявн; 

 ізотермічний процес зволоження по лінії t = const, Q∑ = Qсх, Qявн = 0;  

 політропічний процес зволоження і нагріву повітря, Q∑ = Qсх + Qявн. 

Таким чином, з’ясовано умови протікання політропних процесів 

термовологісної обробки повітря в залежності від початкових параметрів 

повітря і води, які обумовлюють характеристики апаратів для їх здійснення. 
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The study of the processes of thermo-moist air treatment in the contact apparatus was 

carried out. The polytropic processes analysis method of air humidification in dense 

nozzle layers of regular nozzles with a cross-flow design of contacting flows was 

chosen for the study. The physical basis of air preparation processes was analyzed, 

and processes classification was done. The thermo-moist air treatment behavior 

peculiarities were considered. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

КЕРУВАННЯ  ВИРОБНИЦТВОМ ЕНТОМОФАГІВ 

 

Чернова І.С. 

bioischernova@ukr.net 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

У роботі подано інформаційно-методичне та алгоритмічне забезпечення 

інноваційної інтелектуальної системи керування виробництвом ентомофагів 

на основі використання інтелектуального аналізу даних, структурного 

синтезу, експертного аналізу. Розглянуті підходи дають можливість 

контролю інформаційних потоків, що впливають на процеси управління 

виробництвом ентомофагів. 

 

Сучасний етап розвитку біотехнологій, зокрема, виробництво ентомофагів 

гарантованої якості для біологічного захисту рослин потребує використання 

технічних систем керування на базі комп’ютерно-інтегрованих інформаційних 

технологій. В основу роботи покладено інформацію про сучасні наукові 

дослідження стосовно розробки інтелектуальних систем керування та 

особливості як технологічних процесів ентомологічного виробництва, так і 

біологічної складової в умовах дії збурень. 

Метою роботи була розробка інформаційно-методичного та 

алгоритмічного забезпечення інноваційної інтелектуальної системи керування 

виробництвом ентомофагів. 

Методами досліджень були інтелектуальний аналіз даних, структурний 

синтез, експертний аналіз; об’єктом досліджень – процеси виробництва 

ентомофагів та управління цим виробництвом. 

Інформаційно-методичне забезпечення містить структуру функцій 

інтелектуальної підсистеми підтримки прийняття рішень у виробництві 

ентомофага бракон; діаграму значущості факторів, що впливають на процеси 
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прийняття рішень у виробництві ентомофагів; фреймову структуру 

інформаційних потоків в управлінні виробництвом ентомофагів. 

Функціями інтелектуальної підсистеми підтримки прийняття рішень у 

виробництві ентомофага бракон є прийняття рішень щодо: якості продукції в 

умовах невизначеності; тісноти зв’язку між показниками якості і параметрами 

техноценозу; забезпечення якості продукції; прибутку, доходу та енерговитрат 

виробництва в умовах невизначеності; забезпечення максимізації прибутку 

виробництва за умови мінімізації енерговитрат. 

Діаграму значущості побудовано на основі PEST-аналізу, зокрема, його 

технологічної складової та результатів експертної оцінки щодо впливу факторів 

на процеси прийняття рішень у виробництві ентомофагів. Діаграма свідчить 

про найбільший вплив інформації про значущість факторів, що забезпечують 

якість процесів виробництва та якість продукції.  

Алгоритмічне забезпечення складається з алгоритмів побудови фреймової 

структури інформаційних потоків в управлінні виробництвом ентомофагів та 

розроблення інноваційної інтелектуальної системи керування виробництвом 

ентомофагів. 

Алгоритм побудови фреймової структури інформаційних потоків в 

управлінні виробництвом ентомофагів містить формалізацію інформаційних 

потоків у вигляді сукупності фреймів-структур; представлення фреймів у 

вигляді множини слотів (слотів, що містять факти; слотів для зв’язків з іншими 

фреймами; слотів, що містять процедурні знання) та визначення зв’язків між 

фреймами. 

Алгоритм розроблення інноваційної інтелектуальної системи керування 

виробництвом ентомофагів представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1  – Алгоритм розроблення інноваційної інтелектуальної системи 

керування виробництвом ентомофагів 

 

Розглянуті підходи дозволяють систематизувати знання стосовно процесів 

управління виробництвом, підвищити інформативність про його стан. 

 

INFORMATION-METHODICAL AND ALGORITHMIC PROVISION OF 

THE INNOVATIVE INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM FOR 

PRODUCTION OF ENTOMOPHAGES 

 

I. Chernova 

bioischernova@ukr.net 

 

Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine  

 

The paper presents the informational, methodological and algorithmic support of the 

innovative intelligent control system for the production of entomophages based on the 

use of intelligent data analysis, structural synthesis, and expert analysis. The 

considered approaches make it possible to control information flows that affect the 

processes of managing the production of entomophages. 
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Розглянуто підходи до визначення гідродинамічної картини течій в 

біореакторах з перемішуванням і аерацією. Визначено, що стандартні підходи 

оминають або частково не враховують гідродинамічну картину в 

технологічних розрахунках. Наведено теоретичні основи розроблення нового 

підходу на базі представлення перемішування, як процесу утворення і 

розповсюдження хвиль в замкненому просторі біореактору. 

 

Глибинний спосіб культивування мікроорганізмів є основою промислового 

виробництва мікробіологічних препаратів, зокрема засобів для боротьби зі 

шкідниками рослин, рістстимуляторів та біодобрив. Реалізація цього способу 

головним чином пов’язана з використанням біореакторів різного типу. 

Ферментаційна технологія у галузі виробництва мікробіопрепаратів для захисту 

рослин, як і для багатьох інших галузей фармацевтичної та хімічної 

промисловості, базується на біореакторах з примусовим перемішуванням і 

аерацією. Всередині цих апаратів протягом всієї стадії ферментації 

культуральна рідина знаходиться у русі. Від гідродинамічної картини руху 

рідини в біореакторах напряму залежить інтенсивність обмінних процесів між 

субстратами (поживними речовинами, киснем повітря) та культурою 

мікроорганізмів. Тому в основі визначення багатьох показників технологічного 

процесу лежить саме гідродинаміка. 

Гідродинамічна картина процесу перемішування ферментаційного 

середовища являє собою сукупність структури і параметрів течій, сформованих 

всередині біореактору під дією перемішуючого пристрою. Для визначення 
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гідродинамічної картини наразі використовується два основних підходи: 

інженерно-технологічний та модельний.   

Інженерно-технологічний підхід – це стандартний підхід з вирішення 

питань, пов’язаних з гідродинамікою, при проведенні технологічних 

розрахунків. Він базується на визначенні загальних показників руху 

середовища під дією перемішуючих пристроїв. Основними показниками 

гідродинамічної картини є безрозмірні характеристичні числа (Re, Ne, Eu та ін.), 

які у подальшому використовуються для розрахунку масообмінних 

характеристик. Структура течій розглядається доволі умовно – у вигляді схем з 

приблизними напрямами циркуляційних течій в робочому об’ємі апарату.  

Фактично цей підхід розглядає біореактор як «чорну скриньку» зі 

стандартним методом проведення досліджень за схемою «дія – відгук». Тобто 

фіксується певна дія, що призводить до низки наслідків – відгуків системи, які 

за своєю сутністю можуть бути і не гідродинамічного походження. Наприклад, 

збільшення обертів мішалки стандартно призводить до змінення структури та 

загальної турбулізації течій, це, в свою чергу, збільшує інтенсивність 

масообміну між аераційним повітрям і середовищем. В рамках методу така 

«дія» фіксується, як збільшення числа потужності Ne, а «відгуки», оминаючи 

гідродинамічні явища, напряму визначаються коефіцієнтом масопередачі 

кисню від аераційного повітря до рідини kLα (фізичний відгук) або розрахунком 

динамічних напружень зсуву і лізису клітин (біологічний відгук). Отже, 

гідродинамічна картина внаслідок «дії» якось змінюється всередині «чорної 

скриньки» біореактору (як саме – для розрахунків неважливо), а «відгуки» 

фіксують величини вторинні від цих змін.  

Літературні джерела наразі містять великий досвід використання 

інженерно-технологічного підходу. Навіть самі технологічні параметри несуть 

на собі відбиток використання принципу «чорної скриньки». Це й не дивно, 

адже інтенсивний розвиток промислової ферментаційної технології припадає на 

другу половину XX ст. Тобто на час, коли зазирнути всередину біореактору, що 

працює, було доволі складно. А наявні візуальні спостереження за 
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перемішуванням виявляли лише локалізовані гідродинамічні структури на фоні 

загального хаотичного руху рідини, з якого дуже складно винести якісь 

закономірності.  

Навіть на сьогодні задача встановлення гідродинамічної картини процесів 

в біореакторі є нетривіальною. Для її вирішення останнім часом широко 

застосовують модельний підхід. Цей підхід оснований на використанні, 

головним чином, комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів 

всередині біореакторів за допомогою методів обчислювальної гідродинаміки 

або ж CFD-методів (CFD – Computational Fluid Dynamic). Комп’ютерне 

моделювання дозволяє встановити гідродинамічну картину, як в окремих 

перетинах, так і в об’ємі апарату. Отримані зображення, як правило, 

відображають напрями руху рідини за допомогою векторів, а величини 

швидкостей, густин та інших величин – у вигляді кольорових градієнтів. 

Спільно це дозволяє створити певне уявлення про циркуляційні течії, мертві 

зони та процеси вихроутворення, а також кількісні параметри руху рідини, 

тобто про основні складові гідродинамічної картини.  

Однак аналіз літературних джерел показує, що в більшості випадків 

результати комп’ютерного моделювання зводяться до тих самих загальних 

характеристик інженерно-технологічного підходу – часу перемішування, 

газонасичення, часу розподілення тощо. Розрахунок цих параметрів відносно 

всього об’єму апарату не потребує застосування складних математичних 

інструментів. Тому отримана при комп’ютерному моделюванні структура 

циркуляційних течій та картина розподілення їх параметрів (швидкості руху, 

густини та ін.) в об’ємі біореактору у подальших технологічних і 

конструктивних розрахунках практично не використовується. 

Іншим методом, що застосовується в рамках модельного підходу, є 

оптична візуалізація картини течій з одночасним вимірювання їх параметрів. 

Цей метод дозволяє отримати найбільш інформативні і найбільш точні дані 

щодо гідродинамічної картини процесів у біореакторах. Однак його реалізація 

потребує проведення експериментальних досліджень на фізичних моделях 
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біореакторів з малою місткістю (до 10 дм
3
), використання спеціального 

устаткування та розчинів для візуалізації структури течій. Аналіз літературних 

джерел показав, що розвиток даного напряму все ще знаходиться на стадії 

розроблення способів візуалізації картини течій. 

Одним з основних проблемних питань модельного підходу є відтворення 

турбулентних явищ, що мають місце у промислових біореакторах. В її основі 

лежить відсутність загальної теорії турбулентності. Це створює складнощі з 

вибором математичної моделі турбулентності (k-ε, k-ω тощо), яка дозволила б 

точно відтворити фізичні процеси при комп’ютерному моделюванні. До того ж 

верифікація CFD-методів потребує проведення експериментів хоча б на 

макетах. При фізичному моделюванні, зокрема оптичній візуалізації, неповнота 

уявлень щодо турбулентності ускладнює інтерпретацію експериментальних 

даних, а також не дозволяє робити точні прогнози щодо структури течій при 

масштабуванні апарату. Тому найбільшого розповсюдження методи оптичної 

візуалізації знайшли у дослідженнях ламінарних течій у біореакторах. 

Отже використання наявних підходів на сьогодні призводить до отримання 

однобокої гідродинамічної картини процесів, що відбуваються в біореакторах з 

примусовим перемішуванням і аерацією. Інженерно-технологічний підхід 

основну увагу приділяє отриманню кількісної картини процесів, узагальненої 

відносно всього об’єму біореактору, нівелюючи роль гідродинамічної 

структури і параметрів течій, розподілених в об’ємі апарату. Модельний підхід 

усуває ці поділки, однак недосконалість теоретичної бази щодо турбулентності 

не дозволяє прогнозувати гідродинамічну картину в апаратах без її верифікації 

на основі експериментальних випробувань. Таким чином, жодний підхід не 

дозволяє зробити точний прогноз відносно гідродинаміки перемішування та 

пов’язаних з нею масообмінних характеристик при зміні режиму роботи 

перемішуючих пристроїв або масштабуванні апарату. 

В рамках досліджень останніх років, проведених в ІТІ «Біотехніка» НААН, 

було сформовано основу для розроблення нового підходу до визначення 

гідродинамічної картини течій у біореакторах. Сутність цієї основи полягає в 
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дослідженні структури течій, отриманої методами оптичної візуалізації, з 

позиції оцінювання процесу перемішування, як сукупності хвильових явищ.  

Насамперед, перемішування рідини у замкненому просторі біореактору не 

передбачає транспортування її крізь русло, сформоване твердими стінками або 

поверхнями розділу фаз. Тобто не передбачає формування потоку рідини у 

класичному уявленні. Тому й опис процесів в об’ємі рідини також має 

відрізнятись від опису формування і еволюції потоків. По-друге, періодичний 

характер підведення енергії (імпульсу) від перемішуючого пристрою до рідини, 

наводить на думку про періодичний у часі характер розподілення цієї енергії у 

рідині. Відмова від розгляду перемішування з позиції формування потоків в 

об’ємі рідини, потребує вироблення іншої моделі опису динаміки цих 

періодичних процесів. Найкраще для цього підходить модель коливань і хвиль. 

Адже у хвильовому стані можуть знаходитись параметри течій, що не 

обов’язково тягне за собою класичний опис розповсюдження хвиль на вільній 

поверхні рідини. Непрямим підтвердженням хвильової моделі процесу є 

формування стабільних у часі гідродинамічних структур – замкнених 

циркуляційних зон та вихорів. Нарешті, по-третє, використання оптичної 

візуалізації для виявлення і дослідження хвильових явищ обумовлене 

можливістю прямого вивчення фізичного процесу, а не його математичної 

моделі, як це робить класична гідродинаміка. 

Таким чином, запропонована основа нового підходу до визначення 

гідродинамічної картини явищ, що відбуваються при перемішуванні, 

передбачає розгляд явищ крізь призму утворення, розповсюдження, накладення 

і гасіння хвиль у замкненому просторі біореактору. Подальше розроблення 

цього підходу дозволить зв’язати функціонально або параметрично  

конструктивні особливості біореактору і характеристики роботи перемішуючих 

пристроїв з формуванням відповідної структури течій або ж інакше хвильової 

картини перемішування. Це, в свою чергу, конкретизуватиме процес переходу 

від гідродинамічних до масообмінних характеристик, адже прив’язуватиме їх 

до конкретних хвильових явищ у просторі і часі. Для забезпечення обмінних 
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процесів у культуральних рідинах це вкрай важливо, адже надає фізичний базис 

біохімічним перетворенням, що у підсумку веде до більш глибокого розуміння 

ферментативних реакцій. 

 

THE APPROACHES TO HYDRODYNAMIC PATTERNS DETERMINING 

IN BIOREACTORS FOR MICROBIAL PESTICIDES PRODUCTION 

 

V. Yaroshevsky 

wladscience@gmail.com 

 

Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine 

 

Different approaches to hydrodynamic patterns determining in agitated and aerated 

bioreactor vessels were reviewed. It was found that standard approaches are skirt 

around or partly ignore hydrodynamic patterns influence to technological 

parameters calculation. Novel approach theoretical basis for stirring description as 

wave motion in closed bioreactor space was shown. 
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СЕКЦІЯ 2. МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО І ВИКОРИСТАННЯ 

ЕНТОМОАКАРИФАГІВ У ЗАХИСТІ РОСЛИН 

 

УДК 632.937.3 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МАСОВОГО РОЗВЕДЕННЯ АГЕНТІВ БІОЛОГІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ СІЛЬГОСПКУЛЬТУР 

 

Брадовська Н.П., Брадовський В.А. 

brad-alex@mail.ru 

 

Інститут генетики, фізіології та захисту рослин, Молдова  

 

Розглянуто особливості використання яйцепаразиту Uscana senex Grese у 

захисті гороху. Проведено аналіз причин недостатньої кількості укани для 

зниження шкідливості зернівок у природних умовах. Запропоновано спосіб 

подолання цієї проблеми шляхом сезонної колонізація ускани, розмноженої в 

лабораторних умовах на яйцях альтернативного хазяїна Acanthoscelides 

obsoletus. 

 

Серед відомих ентомофагів горохової зернівки, яйцепаразиту Uscana senex 

Grese приділяється особлива увага. Її перспективність вперше була відмічена 

Грезе Н.С. та Корабом І.І. у 1923 р. Брудна А.А. відводить ускані провідне 

місце в комплексі ентомофагів у захисті гороху, а Васильєв І.В. називає її 

найбільш активною та ефективною серед паразитів брухуса. Ускана – дрібна 

перетинчастокрила комаха з слабкими літальними здібностями: за період життя 

(близько 10 днів) імаго переміщується на 40-70 м. В природних умовах ускана 

розвивається на яйцях багатьох видів зернівок: еспарцетової, чинової, 

чечевичної, акацієвої і, звичайно ж, горохової. Однак даний ентомофаг не дуже 

розповсюджений і ефективність природних популяцій не помітна, тому його 

розселяють додатково, вручну або, рідше, механізовано. Паразит та його хазяїн 

мають схожі потреби щодо умов середовища, і здатні активно розмножуватися 

за температури від 20 °С до 27 °С . 
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Весінній виліт та яйцекладка паразита починаються наприкінці травня, що 

співпадає з появою перших суцвіть на еспарцеті, де паразит відкладає частину 

своїх яєць в яйця еспарцетової зернівки. За період вегетації гороху встигають 

розвинутися два літніх покоління яйцеїда. Збір врожаю співпадає за строками з 

вильотом третьої генерації. Після збору господарських посівів гороху паразит 

прилаштовує своє четверте, а іноді й п’яте покоління на яйцях зернівок на пізніх 

посівах гороху, чини і чечевиці. 

На посівах гороху до періоду його плодоношення створюється таке 

співвідношення чисельності хазяїна і паразита, при якому діяльність останнього 

недостатня для зниження шкідливості зернівки до господарсько-невідчутної 

шкоди. Це пов’язано з рядом причин. По-перше, нечисленність вильоту 

покоління, яке перезимувало, обумовлене масовою загибеллю яйцеїда при 

зяблевій оранці. По-друге, розвиток на інших видах зернівок та слабка здібність 

до значних перельотів. І, по-третє, короткий період відкладання яєць основним 

хазяїном. Це приводить до того, що наростання чисельності паразита 

відбувається із запізненням. Тому кількість знищених яєць шкідника 

коливається від 3-5 % на ранніх посівах культури до 80-90 % на пізніх. 

Спостерігається несинхронність масового відкладання яєць зернівкою і 

досягненням популяції паразита значної чисельності. Можливим рішенням 

вказаної проблеми є сезонна колонізація ускани, розмноженої в умовах 

лабораторії. 

З метою отримання ускани у великих кількостях для проведення сезонної 

колонізації або розселення в осередках поширення шкідника, було розроблено 

технології її лабораторного та масового розмноження. Масове розмноження і 

застосування ускани проводиться за відповідною технологічною картою. Для 

розведення ускани використовуються яйця альтернативного хазяїна – 

квасолевої зернівки Acanthoscelides obsoletus.  

Застосування розроблених нами технологій розведення корисних 

ентомофагів дає змогу оптимізувати застосування біологічних засобів в 

інтегрованих системах захисту бобових культур. Результати проведених 
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досліджень свідчать, що застосування ускани в технології захисту гороху 

дозволяє скоротити використання інсектицидів, а при обмеженому видовому 

складі шкідників в агроценозі горохового поля, виключити їх повністю. 

 

BIOLOGICAL CONTROL AGENTS MASS BREEDING TECHNOLOGY 

FOR AGRICULTURAL CROP PESTS 

 

N. Bradowsky, V. Bradowsky 

brad-alex@mail.ru 

 

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Moldova 

 

Special aspects of Uscana senex Grese using in pea protection were reviewed. The 

basis of ineffective breeding population of uscana for blighting decrease of bean 

weevils in nature was analyzed. The way of solving this problem by uscana seasonal 

colonization breeded in lab on Acanthoscelides obsoletus eggs was proposed 
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ACANTHOSCELIDES OBTECTUS SAY AS THE ALTERNATIVE HOST FOR 

THE REPRODUCTION OF THE EGG EATING USCANA SENEX G. 

 

V. Bradowsky, N. Bradowsky 

brad-alex@mail.ru 

 

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection , Moldova 

 

The laboratory regulations of Uscana senex rearing includes the reproduction of 

Acanthoscelides obtectus as a secondary host, based on Belitzcaia-16 bean sort 

which provides a high female’s biological potential, presenting a high viability and 

prolificacy and a large quantity of individuals obtained from a substratum unit.  

 

A complex of pests – Sitona lineatus L., S.crinitus Hrbst., Laspeyresia nicrigana 

F., Bruchus pisorum L., Etiella zinckenella Tr., Kakotrips obustus Uz., 
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Acyrthosiphion pisum Harr. and Bruchus pisorum L. were found on the cultural 

variety of pea. The hidden form of larvae life makes difficult the conducting of the 

destructive measures against these pests, and insecticides using with a large spectrum 

of action reduce noticeably the number of the natural enemies and contribute to 

appearance of their resistant populations. 

There is sufficient information about the possibility of controlling the pest 

population by natural entomophages, as the oviparasite Uscana senex G. and 

ovilarvaparasite Triaspis rugosus Szepl. 

The reproduction of the insects is based on the principle of more rational 

utilization of the food substratum. Therefore the aim of our research was the optimal 

conditions creation for reproduction of A. obtectus with the lowest labor and financial 

expenses. The most spreaded bean crop Pisum sativum L. as well as Faba 

vulgaris Mnch., F. var. minor Besk. and different sorts of Fasoleus vulgaris Savi 

were tested as a substratum for this purpose. 

The results of these investigations are presented in Table 1. As one can see, the 

most favorable crop for reproduction of A. obtectus is F. vulgaris. Its development 

qualitative and quantitative characteristics surpasses the ones for other crops 

Table 1 – The quantitative characteristics of A. obtectus larvae inculcation 

Crop 

Seeds  

infected,  

% 

Beetles 

eclosion, 

 % 

Larvae incul-

cation in 1 seed,  

indiv. 

Seed use 

productivity,  

% 

Pisum sativum L. 9.6 62.6 1.7 13.3 

Faba vulgaris Moencgh 12.7 74.7 2.8 15.0 

Faba var. minor Besk 36.7 65.3 4.2 21.3 

Fasoleus vulgaris Savi 71.2 85.4 6.8 79.6 

 

Thus the percentage of the seeds populated by A. obtectus on grain P. sativum 

was 9.6 with the use productivity of the substratum for larvae development was 

13.3 % while on F. vulgaris these indices constituted 71.2 % and 79.6 % respectively. 

Consequently in a natural form such crops as P. sativum, F. vulgaris and F. var. 



Секція 2. Масове виробництво і використання ентомоакарифагів у захисті рослин 
 

Біологічний метод захисту рослин: Досягнення і перспективи         Одеса, 4-5 жовтня 2022 р. 

 39 

minor with mass laboratorial rearing of A. obtectus are less economic. The principal 

cause of the insignificant infection of these crops by A. obtectus is the different 

biochemical composition of the seeds suitable for nutrition of pest larvae at a 

different degree. 

It was revealed that the Beltskaia-16 variety was the most susceptible and the 

less resistant to infection from 5 varieties of haricot bean proposed for development 

of A. obtectus as a laboratory host of egg obtaining for U. senex breeding (Table 2). 

 

Table 2 – The variety resistance of haricot bean to infection by A. obtectus in 

laboratory conditions 

Variety 

Seed 

infection,  

% 

Inculcation 

number, 

indiv. 

Beetle 

eclosion, 

indiv. 

Female 

fertility, 

indiv. 

Variety 

production,  

% 

Beltskaia-16 69.0 6.8 80.3 284.0 80.3 

Aluna 48.0 11.7 61.1 186.0 64.5 

Moldavian white 44.0 9.8 83.0 82.0 60.2 

Moldavian improved 51.2 12.1 70.1 116.0 51.2 

Variety blend 56.2 15.6 63.4 112.0 58,4 

 

The results presented in Table 2 demonstrated that the variety of haricot bean 

Beltskaia-16 is the most accepted substratum in a natural form for obtaining of the 

high indices of A. obtectus reproduction. The fact is confirmed by the significant 

number of the eclosed beetles and their fertility in comparison with the similar 

characteristics on other varieties. On such varieties of the haricot bean as Aluna, 

Moldavian white, Moldavian improved and a mixture of varieties, the seed 

productivity significantly yielded to variety Beltskaia-16 and constituted by varieties 

from 51 % to 64 %. 

The influence of the feeding up on the female fertility of A. obtectus allowed 

establishing the direct dependence of it on the form of feeding up. So the number of 

eggs laid by the females of A. obtectus in the test where they were offered a 10 % 

solution of sugar as an additional nutrition exceeded by a significant value the similar 

indices in the test without additional nutrition.  
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Duration of egg laying in the tests was increased 1.2 times when the individuals 

were feeding only by distilled water and 1.5 and 1.3 times in tests with the solutions 

of sugar and honey respectively as compared with the control. Consequently, the 

carbo-hydrate feeding up as well as distilled water are necessary on the whole both 

for ripening and more complete realization of the eggs and for life prolongation of 

feeding adults of A. obtectus. Determination of the qualitative and quantitative 

characteristics of the grain moth in dependence of temperature has demonstrated that 

the biological indices of its development are realizing the most completely under the 

laboratorial conditions at temperature 25 °C to 29 °C. 

Life duration of the adults kept at 27 °C to 30 °C was lower by 8-10 days in 

comparison with the individuals grown at temperature 22- 23 °C. It’s worth 

mentioning that at temperature 18 °C the development of the larvae was not 

observed. Fertility of the eclosed females at temperature 27 °C was significantly 

higher than the one of the females which eclosed at temperature 23 °C. 

With determination of the influence of different conditions of maintenance of 

A. obtectus which are the thickness of the substratum layer, on the biological 

parameters of its development, it was established that the grain infestation of haricot 

bean was different in dependence on the layer thickness of haricot bean. So the 

percentage of the inculcations in the tests which differed by the layer thickness        

(1-6 cm) had no discrepancies by a significant value during the development of 

A. obtectus under the conditions of complete darkness. 

With 16 hours light period, this index decreased 2.5 times while layer thickness 

of the haricot bean increased up to 5 cm, i.e. the number of inculcations per one seed 

of haricot bean decreased by a significant value. So it was established that 

temperature increasing on 4 or 5 °C voted the change of the sexual index to the side 

of male increasing. Consequently, the decreasing of the female number, in this case, 

tells up on the number of eggs obtained from an unit of the forage. However it is 

necessary to note that the number of eclosed beetles was dependent on the layer 

thickness of haricot bean in a lower grade where they were developing.  
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The intensive egg laying by the females under laboratorial conditions takes 

place during 10 days with a clear expressed peak on 6-10
th

 day from the beginning of 

laying. In this time period, 80 % of the eggs are laid that constitutes up to 10 g from 

1 kg of haricot bean at a maximum realization of the females egg production. It was 

noted that in different periods of egg laying their quantity in 1 mg constitutes 34 to 

44 pieces i.e. more than 34 thousand pieces in 1 g. At the same time, the weight of 

one egg is different too and ranges 20 to 29 mkg. 

Thus elaboration of laboratory regulations for reproduction of A. obtectus with 

the aim of mass production of Uscana senex G. allowed establishing the following: 

haricot bean is the most preferable among the investigated substrata (crops) by the 

percentage of inculcations and infections per one seed, eclosion, fertility of the host 

females. From 5 investigated varieties of haricot bean, Beltskaia-16 is marked by the 

biological indices of A. obtectus. It was revealed the influence of the layer thickness 

of the haricot bean on the qualitive indices of infection, inculcation, eclosion and 

fertility of the host. It was determined the quantitive and qualitive index of obtaining 

A. obtectus from a substratum unit. 

 

ACANTHOSCELIDES OBTECTUS SAY – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ГОСПОДАР 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯЙЦЕПАРАЗИТА USCANA SENEX G. 

 

Брадовський В.А., Брадовська Н.П.  
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Інститут генетики, фізіології та захисту рослин, Молдова  

 

Наведено дані про розведення квасолевої зернівки (Acanthoscelides obtectus Say) 

на різних кормових субстратах (сортах квасолі), як альтернативного 

господаря для масового отримання яйцепаразита Uscana senex G. 

З досліджених сортів квасолі при розведенні зернівки найбільш перспективним 

відзначено сорт Більська-16. 
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THE CONSEQUENCES OF THE APPLICATION OF SEX PHEROMONES 

ON THE ONTOGENETIC DEVELOPMENT OF THE TARGET  

INSECT SPECIES 

 

T. Nastas  

tudor_nastas@mail.ru 

 

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Moldova 

 

The features of the action of sex pheromones are presented and an assessment is 

made of the consequences that arose during the development of target species. It has 

been established that an environment saturated with sex pheromones causes the 

appearance of a number of stress factors that lead to significant disturbances in the 

mechanism of sexual behavior and in the development cycle of target insects. 

 

The aim of the given work is to highlight the particularities of the action of 

sexual pheromones and to appreciate the consequences during the ontogenetic 

development of the phytophagous target species. 

Phytophagous insect species with a hidden way of life, which have a major 

economic importance for the agriculture of the Republic of Moldova, were trained as 

objects for investigations:  Mamestra brassicae, Heliothis armigera and Agrotis 

segetum. The investigations were carried out on the ontogenetic stages of these insect 

species – eggs (bridge), larvae, pupae, imago. The biological material used in the 

research was obtained by multiplication in laboratory conditions and collected 

directly from the conditions of the natural habitat. In laboratory conditions, 

phytophagous insect species were maintained on nutrient substrate according to the 

known methodological procedures of mass reproduction. 

For all the tested insect species, the mode of development and the consequences, 

which took place during the ontogenetic development under the conditions of the 

environment saturated with synthetic sex pheromones, compared to the mode of 

development of the insects under conditions favorable to existence (control) was 

assessed. 
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Thus, it was found that the diurnal behavior of the target insect species, 

maintained in conditions favorable to existence, consists of 5 well-defined phases – 

relatively passive, active, sexual activism, courtship, and coupling. 

At the same time, it was demonstrated that the diurnal behavior of these target 

insect species, maintained in the conditions of the environment saturated with 

synthetic sexual pheromones, consists of only 3 phases – relatively passive, sexual 

and mating activism. Thus, as a result of the investigations carried out, it was found 

that the diurnal behavior of the target insect species, maintained under the conditions 

of an environment saturated with synthetic sex pheromones, is simplified, namely by 

omitting two important ritual phases (active and courting), in comparison with the 

behavior of insect species, maintained under the conditions of an environment 

favorable to existence. The phases of diurnal sexual behavior are identical for the 

tested insect species, but at the same time it was found that the manner of their 

development is characteristic of each individual species. 

The detailed analysis of the development of each phase separately, detected 

substantial deviations in the development of the mating phase of the target insect 

species. Thus, it was established that the duration of an act of mating of the species 

M. brassicae, maintained in conditions favorable to existence, constituted on average 

approximately 19.0 hours, while the duration of the insects maintained under the 

conditions of an environment saturated with sexual pheromone-constituted on 

average only about 5.0 hours. 

During the investigations, it was also demonstrated that the environment 

saturated with sexual pheromones causes essential disturbances in the mechanism of 

the diurnal sexual behavior of the investigated insect species. Thus, it was detected 

that the environment saturated with pheromones causes the emergence of some 

stressogenic factors, due to which the insects include some new elements in their 

sexual behavior and omit others, making it possible to initiate mating acts. These 

elements exclude the blocking of sexual bonds between the sexes of the target insect 

species, which are maintained under the conditions of an environment saturated with 

sex pheromones. It was also found that not only the sexual pheromone emitted by 
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females possesses attractive properties for males, but also the pheromone emitted 

from the abdominal brushes of sexually excited males possesses attractive properties 

for females. All the clues detected and exposed confirm the fact that the saturation of 

the environment with sexual pheromones causes essential deviations in the sexual 

behavior of the target insects, but all the given factors also cause the appearance of 

new elements, which make it possible for the target species to mate. 

Thus, the investigations carried out contributed directly to the deciphering of the 

mechanism of action of the environment saturated with pheromones on the sexual 

behavior of the target insect species, which demonstrated the incompleteness of the 

existing hypothesis, by which it was considered that the conditions created can cause 

the blocking of sexual bonds between the sexes, thus making the initiation of a 

coupling act impossible. It was found that the act of mating also takes place in an 

environment saturated with sexual pheromones. 

Further investigations were aimed at elucidating the impact of the environment 

saturated with synthetic sex pheromones on the other ontogenetic developmental 

phases of the target insect species. It was found that the stressful factor of the 

influence of the environment saturated with sexual pheromones was not limited to the 

sexual behavior of the adults of the target insect species, but also to the following 

phases of ontogenetic development of the populations. Thus, following thorough 

analyses, significant deviations were detected in the prolificacy of mated females 

under the conditions of an environment saturated with sexual pheromones. 

The analysis of the obtained results established that the action of the 

environment saturated with synthetic sex pheromones also affected the prolificacy of 

the females of the target insect species, reducing it considerably compared to the 

control (H. armigera  – by 46.5 %, A. segetum – by 37.5 %, M. brassicae – 41.7 %). 

At the same time, a considerable increase in the rate of sterile eggs in the laid eggs 

was reported (H. armigera – by 30.8 %, A. segetum – by 31.0 %, M. brassicae – 

19.7 %). The detected phenomenon confirms the fact that the environment saturated 

with synthetic sex pheromones has a stressful influence on the adults of the target 

insect species, and as a result, there is an essential reduction in the prolificacy of 
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mated females. 

In order to clarify the results obtained, a series of investigations were 

subsequently carried out in order to highlight the degree of deviations from the norm, 

which occur in the reproductive organs of the target insect species, under the 

influence of the environment saturated with synthetic sex pheromones. As a result of 

the investigations carried out, it was demonstrated that the stressful factor of the 

environment saturated with synthetic sex pheromones causes hormonal disturbances 

in the body of the target insect species, especially of the juvenile hormone on which 

the activity of enzymes depends, which have a direct influence on the system of 

reproduction. Thus, in the target insect species, under the influence of the stressful 

factor of an environment saturated with synthetic sex pheromones, the activation 

speed of alanine aminotransferase and acid phosphatase is much higher, than in the 

adults of the insect species maintained in conditions of an environment favorable to 

existence. Due to the occurrence of these hormonal disturbances in the body of adult 

target insects, the inactivation of the sperm and its retention in the spermatophores 

takes place. The identified factors further cause a considerable reduction in egg 

fecundity. In this way, it was demonstrated that the acts of coupling, initiated by the 

target insect species, under the influence of the stressful factor of an environment 

saturated with synthetic sex pheromones, block the process of full egg laying due to 

sperm inactivation. Thus, the females of the target insect species, under appropriate 

conditions, lay clutches in which the number of fertile eggs is reduced and the 

number of sterile eggs – increased compared to females maintained in an 

environment favorable to existence. Further investigations demonstrated that the 

stressful factor of an environment saturated with sexual pheromones extends its 

indirect influence on the development of other ontogenetic stages – larva and pupa of 

the target insect species. 

Thus, it was demonstrated that the larvae of the target species, found in the 

stressful conditions of the environment saturated with sexual pheromones, develop at 

a slower rate (by approximately 4 days), than those found in the conditions of the 

environment favorable to existence. At the same time, it was found that the larvae of 
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the corresponding species had a lower degree of viability than those of the control. 

Thus, during the development of the larvae of the H. armigera species, until reaching 

the pupa stage, approximately 30.0 % more of the initial number died, of the A. 

segetum species – by 34.0 %, and of the M. brassicae species – with 15.0 % more 

than the larvae, which develop under the conditions of the environment favorable to 

existence. The analysis of the obtained results showed that even in the following 

phases of ontogenetic development of the target insect species, the population 

continued to decrease under the conditions of the environment saturated with sexual 

pheromones. Thus, thanks to the investigations carried out, it was found that the 

stressful factor of the environment saturated with synthetic sex pheromones has 

influence not only on the adult phase, but also extends its action indirectly on the 

other stages of ontogenetic development of the target insect species. 

The results obtained during the initiated investigations allowed to systematize 

and decipher the mechanism of action of synthetic sex pheromones both on sexual 

behavior and to evaluate the consequences on the development cycle of target insect 

populations under the action of the stressful factors of the environment saturated with 

sex pheromones. It has been demonstrated that due to the disturbances and 

ethological changes in the sexual behavior of the target insect species, in the 

conditions of the environment saturated with sexual pheromones, the males detect the 

females and initiate the mating acts. It was found that the intersection of both sex 

during the diurnal sexual behavior of the target insect species, under the action of the 

pheromone-saturated environment, occurs due to the fact that the males, being 

sexually excited, emit aphrodisiac pheromone from the abdominal bristles and thus 

attract the females looking for a partner of the opposite sex. Another factor is the 

specific mode of emanation of the sex pheromone by the females. Along the way, it 

was demonstrated that the changes detected during the ontogenetic development 

cycle of the target insect species (reduction of female prolificacy and the number of 

fertile eggs, increase in the number of sterile eggs in the laid clutches and major 

morbidity during the development of a generation), they occurred only when they 

were under the action of an environment saturated with synthetic sex pheromones. 
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Research was carried out within the project of the State Program 20.80009.5107.27 

“Elaboration of the alternative methods based on environmentally friendly means and 

procedures for harmful arthropods control in different agricultural crops”, financed 
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НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТЕВИХ ФЕРОМОНІВ  
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Представлено особливості дії статевих феромонів і надано оцінку наслідків, 

що виникли під час розвитку видів-мішеней (Mamestra brassicae, Heliothis 

armigera та Agrothis segetum). Встановлено, що середовище, насичене 

статевими феромонами, викликає появу ряду стресогенних факторів, які 

призводять до суттєвих порушень у механізмі статевої поведінки та в циклі 

розвитку комах-мішеней. 
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ЛАБОРАТОРНА КУЛЬТУРА КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА ДЛЯ 

ГОДУВАННЯ PERILLUS BIOCULATUS 

 

Баркар В.П. 

barkarvitalij@gmail.com 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

Розроблено методи розведення колорадського жука в лабораторних умовах. 

Перший метод передбачає проходження більшої частини розвитку жуків в 

одному сажку. Другий метод передбачає використання харчових пластикових 

ємностей для розвитку шкідника від яйця до імаго. Обидва методи можуть 

використовуватись залежно від потреб виробництва. 
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Perillus bioculatus (Fabricius, 1775) відноситься до ряду Hemiptera родини 

Pentatomidae. Клоп походить з Північної Америки. В процесі утворення 

трофічних зв’язків однією з цільових жертв клопа став колорадський жук 

(Leptinotarsa decemlineata Sey, 1824). Найбільшої шкоди жук завдає 

насадженням картоплі (Solanum tuberosum L, 1753), одній з найважливіших 

сільськогосподарських культур у світі. Наразі P. bioculatus акліматизовано в 

багатьох країнах, у тому числі в Україні. Ведуться дослідження з розведення 

хижака в штучних умовах. Існує досвід розведення P. bioculatus в умовах 

приватних господарств, що дає можливість дрібним виробникам в умовах 

воєнного часу покращити продовольчу ситуацію з отриманням високоякісної 

продукції.  

В техноценозі для напрацювання P. bioculatus в якості корму 

використовують представників штучної культури L. decemlineata. Тому метою 

наших досліджень було розроблення методів розведення L. decemlineata в 

лабораторних умовах. 

В процесі досліджень було апробовано два методи розведення. Обидва 

потребують попереднього штучного вирощування картоплі в ємностях. Після 

досягнення рослинами 30 см, вони використовуються для годування жука та 

відкладання ним яєць. 

Перший метод розведення передбачає проходження більшої частини 

розвитку жуків в одному сажку. Сажок представляє собою каркас з дерев’яних 

рейок, обтягнутий ситотканиною. На дно сажка ставлять ємності з пророщеною 

картоплею та випускають імаго колорадського жука з розрахунку від 6 до 

10 особин на 1 кущ картоплі. Дорослі особини шкідника наносять рослинам 

деяку шкоду. Крім того, з часом відбувається природне висихання кущів 

картоплі. Тому, залежно від стану картоплі в сажках, туди постійно додають 

молоді рослини картоплі, сухі рослини вилучають, слідкуючи, щоб на них не 

лишились імаго шкідника. Жука вирощують за температури повітря від +25 °С 

до +27 °С, відносної вологості повітря від 60 % до 75 %. Фотоперіод день/ніч 

складає 16/8. 
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Коли розпочинається розмноження шкідників, необхідно слідкувати за 

наявністю яйцекладок, з яких згодом відроджуються личинки. Іноді жуки 

відкладають яйця на старі рослини. В таких випадках при можливості субстрат 

з яйцекладками відрізають та переміщують на молоді рослини. 

Щільність личинок складає 20-30 особин на кущ, надлишок збирають 

методом струшування та переміщують в інші сажки або використовують для 

годування хижака. Після досягнення личинками IV вікової групи, їх 

переміщують в харчові пластикові ємності з кришкою, затягнутою 

ситотканиною, для отримання імаго. Дно ємності вкрите прошарком вологого 

субстрату товщиною 70-80 мм. Проводиться годування комах до повного їх 

занурення в субстрат. Імаго, що через 10-15 діб вийшли з субстрату, 

використовують для подальшого розмноження та годування P. bioculatus. 

Інший метод вирощування L. decemlineata відрізняється від вказаного тим, 

що всі яйцекладки шкідника вилучають з сажків та переміщують для 

вирощування личинок в харчові пластикові ємності з кришкою, затягнутою 

ситотканиною. Личинкам, що відродились з яєць, надають вологу та гілочки 

картоплі для годування. Цей процес відбувається до переходу личинок в 

IV вікову групу, яких також переміщують в харчові пластикові ємності для 

отримання імаго. 

Існування лабораторної культури L. decemlineata дозволяє забезпечити 

розведення P. bioculatus в умовах техноценозу в будь яку пору року. Перший 

метод створює умови, які наближено до природних та менш трудомісткий. Але 

він не дає можливості повністю контролювати розвиток личинок та 

прогнозувати кількість отриманого корму. Вирощування личинок в дрібних 

харчових ємностях дозволяє уникнути цього недоліку та потребує меншої 

площі, але призводить до збільшення канібалізму, а отже отримання меншої 

кількості біоматеріалу. Тому обидва методи можуть використовуватись 

залежно від потреб виробництва. 
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FOR PERILLUS BIOCULATUS FEEDING 
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Two methods of Colorado potato beetle rearing in laboratory conditions were 

developed. The first method employs one cage for most of the beetle's development 

passage. The second one employs food plastic containers for the pest development 

from egg to imago. Both methods can be used according to production requirements. 
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МАСОВЕ РОЗВЕДЕННЯ ІНТРОДУКОВАНОГО АКАРИФАГА 

МЕТАСЕЙУЛЮСА ЗАХІДНОГО (METASEIULUS OCCIDENTALIS N.)  

У ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ 
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Дослідна станція карантину винограду і плодових  культур ІЗР НААН, 

Україна 

 

Наведено досвід застосування інтродукованого акарифага Метасейулюса 

західного (Metaseiulus occidentalis N.), що має високу природну нечутливість до 

пестицидів широкого спектру дії, у якості біологічного засобу захисту 

виноградних насаджень від садового павутинного кліща (Schizotetranychus 

pruni Oud). Визначено особливості розведення хижого кліща у тепличних 

умовах конвеєрним способом і подальшого випуску на виноградники.  

 

 Акарифаг Метасейулюс західний (Metaseiulus occidentalis N.) відноситься 

до сімейства фітосеїд (Phytoseiidae), групи вільноживучих гамазових кліщів 

(Gamasinaes), загону паразитоформних кліщів (Parasitiformes). Мешкає в 

Північній Америці на диких листопадних деревних і чагарникових рослинах, 
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поширений у садах та на виноградниках. 

Резистентну до пестицидів популяцію хижого кліща було завезено з 

Канади академіком Г.А. Бегляровим у 1975 році. Для визначення ефективності 

проти павутинного кліща його було випущено на виноградники у Криму, 

Грузії, Молдові, Краснодарському краї та Одеській області. На підставі 

багаторічних досліджень нами було встановлено, що Метасейулюс західний 

успішно акліматизується на виноградниках Одеської області та виживає в 

агроценозах на фоні обробки пестицидами СК50 та СК95, норми яких для 

хижака значно перевищують токсикологічні критерії шкідника. 

Метою досліджень було масове розведення хижого кліща (Metaseiulus 

occidentalis N.) у тепличних умовах та використання його проти павутинного 

кліща на виноградниках. 

Масове розведення хижого кліща Метасейулюса західного проводили з 

березня по серпень, включно, а в осінньо-зимовий період його утримували у 

лабораторії. Для розведення хижого кліща використовували рослини сої, 

оскільки її листя довго витримують пошкодження кліщами і не обсипаються. 

Крім того, вони опушені та не злипаються при зберіганні та транспортуванні.  

Насіння сої висівали в дерев'яні ящики з ґрунтом із розрахунку 300 штук 

на 1 м
2
. Оптимальними для росту та розвитку рослин сої є температура повітря 

25-30 °С та гарна освітленість теплиці. Залежно від умов, через 15-30 днів, 

рослини досягають фази 1-2-го трійчастого листка і придатні для зараження 

кліщами. 

Заселення рослин павутинним кліщем проводили у фазу першого 

трійчастого листа із розрахунку 50 самок на рослину. Через 3-5 днів після 

заселення рослин сої павутинним кліщем, аналогічно заселяли їх хижаком, із 

розрахунку 10 особин на рослину. Норму випуску кліщів визначали орієнтовно. 

Інтервал між випусками жертви та хижака залежить від їхнього приблизного 

співвідношення. У разі недостатньої кількості павутинного кліща може 

відбутися його швидке знищення, що перешкоджатиме накопиченню хижака, а 

запізнілий (через 10-15 днів після павутинного кліща) або недостатній випуск 
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хижака призводить до масового розмноження павутинного кліща, сильного 

пошкодження та усихання листя сої. При чисельності павутинного кліща       

60-80 особин на рослину можливий одночасний випуск хижака та жертви. 

Якщо павутинного кліща недостатньо, слід витримати 2-3 дні до появи на листі 

помітних ушкоджень, що означає, що павутинний кліщ приступив до живлення 

та відкладання яєць, а потім випускати хижака.  

Процес розвитку Метасейулюса західного від заселення до збору триває 

15-30 днів. У цей період також продовжували стежити за співвідношенням 

хижака та жертви. Якщо в перші дні після випуску хижака на рослини 

чисельність павутинного кліща повинна бути не дуже високою (60-80 особин 

на лист), то у другій половині періоду розведення, коли чисельність 

метасейулюсу досягає 3-5 особин на лист, рослини мають бути рясно заселені 

павутинним кліщем (близько 150 особин на лист).  

Розводили Метасейулюса західного конвеєрним способом, перевага якого 

полягає в тому, що частина популяції хижака кожного попереднього циклу 

може бути використана у наступному циклі. Крім того, при конвеєрному 

розведенні можна кожні 15-25 днів проводити збір акарифага та випускати його 

на виноградники. На момент збору чисельність Метасейулюсу становить 30-40 

і більше особин на трилисник. 

Для збору Метасейулюса західного рослини сої зрізали та поміщали в 

поліетиленові пакети довільного розміру. За кількістю рослин, поміщених у 

пакети,  визначали приблизну чисельність хижака в кожній упаковці. Пакети 

забезпечували відповідними етикетками, на яких вказували дату збору та 

загальну чисельність акарифага. Пакети з Метасейулюсом зберігали у 

побутовому холодильнику при температурі 3-5 °С впродовж 20 днів. При цьому 

загибель його не перевищує 15-20 %, тоді як при більш тривалому зберіганні 

загибель хижака досягає 70-80 %.  

Для випуску Метасейулюса на виноградники необхідна сприятлива погода 

без опадів із середньодобовою температурою повітря не нижче 15-20 °С, при 

чисельності павутинного кліща в середньому 5 особин на лист. Випускали 
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Метасейулюса західного на виноградники Овідіопольського району Одеської 

області в першій половині червня, розкладаючи заселені рослини сої у кроні 

виноградних кущів. На кожному гектарі утворювали чотири колонії хижака по 

10 кущів у кожній. Щодекадно, впродовж вегетаційного періоду, проводили 

обліки чисельності павутинного кліща і акарифага шляхом відбору листя 

винограду (по 20 штук з куща), розташованих по діагоналі ділянки. Як показали 

спостереження, на винограднику впродовж двох сезонів Метасейулюс 

розселяється від місця випуску на 100 метрів уздовж шпалер та на 50 рядів 

упоперек ділянки. Тому при рівномірному заселенні винограднику павутинним 

кліщем колонії акарифага слід створювати на відстані 50 метрів вздовж і 

впоперек поля. Таким чином, на 1 гектарі має бути чотири колонії хижака. 

Таким чином, інтродукований акарифаг Метасейулюс західний є 

ефективним біологічним засобом боротьби з павутинним кліщем на 

винограднику. Цей акарифаг виявляє високу активність проти шкідника і 

надійно контролює його чисельність впродовж усього вегетаційного періоду, 

суттєво знижуючи запас павутинного кліща, що зимує. Випускати його 

доцільно на початку червня і розселяти колоніями (по 10 кущів у кожній), що 

мають розміщатися в шаховому порядку на відстані 50 метрів одна від одної. 

 

MASS REARING OF THE INTRODUCED ACARIPHAGE  

METASEIULUS OCCIDENTALIS N. IN GREENHOUSE CONDITIONS 

 

V. Bolshakova 
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Quarantine Station of Grape and Fruit Cultures of Plant Protection Institute of 

NAAS, Ukraine 

 

The experience of the introduced acariphage Metaseiulus occidentalis N., which has 

a high natural insensitivity to broad-spectrum pesticides, for garden spider mite 

(Schizotetranychus pruni Oud.) biological control at grape plantations is described. 

The special aspects of predatory mite rearing procedure in greenhouse conditions by 

the conveyor method and further release into vineland are determined.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЩОДО РОЗРОБКИ ЕКСПРЕС-МЕТОДІВ 

 КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КУЛЬТУР КОМАХ 
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Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

Роботу присвячено визначенню перспективних напрямів щодо розробки 

експрес-методів контролю якості культур комах. Проведено теоретичне 

обґрунтування розробки експрес-методів контролю якості культур комах на 

підставі аналізу літературних джерел. Наведено відомі на сьогодні експрес-

методи контролю якості комах та визначено перспективні напрями щодо їх 

удосконалення. Запропоновано використання комп’ютерно-інтегрованих 

технологій для експрес-оцінки стану популяцій культур комах. 

 

Контроль якості культур комах є одним з актуальних питань технічної 

ентомології, важливою умовою ефективності виробництва (Маркіна Т.Ю., 

2016). Розробку експрес-методів контролю якості культур комах обумовлено 

необхідністю підвищення ефективності виробництва корисних комах шляхом 

зменшення імовірності отримання некондиційної продукції, використовуючи 

при цьому результати сучасних наукових досліджень. 

Метою роботи було визначення перспективних напрямів щодо розробки 

експрес-методів контролю якості культур комах. 

Проведено теоретичне обґрунтування розробки експрес-методів контролю 

якості культур комах на підставі аналізу літературних джерел. Так, відомо, що: 

1) Експрес-методи являють собою одну з форм поточного контролю.  

2) Контроль є однією з функцій управління якістю продукції. 

3) Формами контролю можуть бути:  

 фізико-хімічні методи оцінки показників якості;  

 візуальна оцінка;  

 органолептичні показники продукції. 
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4) При виборі вихідного матеріалу для закладання культури комах слід 

оцінювати стан популяції за зміною забарвлення (Злотин А.З., 1989). 

До абіотичних чинників, які впливають на забарвлення комах, належать 

вологість, температура, фотоперіод та освітлення. 

Нині відомі: експрес-аналіз життєздатності комах за реакцією на 

еталонний запаховий агент (Приставко В.П., 1986); біофізичні методи 

контролю якості комах (Поливцев О.Ф., Гулий В.В., 1986); тест-метод 

прогнозування життєздатності гібридів шовковичного шовкопряда за відсотком 

великих коконів самок (Сафонова Т.В., 2002); експрес-метод добору вихідного 

матеріалу для створення культур комах на підставі нового застосування 

способу визначення життєздатності комах (Злотін О. З., Маркіна Т. Ю., 2013); 

аналіз зерна через кожних два тижні після проникнення у нього гусені для 

контролю за розвитком ситотроги, методика рентгенографічного аналізу 

зараження зерна зерновою міллю   (Стефановська Т.Р. та ін., 2014); контроль 

якості ентомологічної продукції в умовах невизначеності біологічного об’єкта, 

оцінка інтенсивності процесів розвитку ентомокультур в режимі реального часу 

із використанням автоматизованих систем, вибірковий аналіз певної частини 

ентомологічної продукції за біологічними показниками (Лисенко В.П., 

Чернова І.С., 2018).   

На підставі аналізу літературних джерел визначено перспективні напрями 

щодо розробки експрес-методів контролю якості культур комах, а саме: 

1) Інтенсивність прояву таксисів як критерій життєздатності популяції.  

2) Контроль органолептичних показників якості комах. 

3) Оцінка стану популяції за зміною забарвлення комах. 

4) Використання комп’ютерно-інтегрованих технологій для експрес-оцінки 

стану популяцій культур комах. 

Для підвищення ефективності виробництва ентомофагів доцільним є  

визначення стану процесів формування ентомологічної продукції, їх 

візуалізація та створення інформаційної системи контролю якості культур 

комах як підтримку прийняття рішень фахівцю-біотехнологу. 
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The work is devoted to the definition of promising directions for the development of 

express methods for quality control of insect cultures. Theoretical substantiation of 

the development of express methods of quality control of insect cultures was carried 

out based on the analysis of literary sources. The currently known express methods of 

insect quality control are presented and promising directions for their improvement 

are determined. The use of computer-integrated technologies for express assessment 

of the state of insect culture populations is proposed. 
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Розроблено, виготовлено і досліджено функціональні характеристики основної 

одиниці обладнання для розведення мухи чорна львинка – резервуару для 

вирощування личинок та збирання передлялечок комахи. Визначено перелік і 

послідовність реалізації технологічних операцій з використанням резервуару. 

 

Інновації у виробничому застосуванні личинок мухи чорної львинки 

(Hermetia illucens L.) дозволяють говорити про виникнення напрямку 

ентомоіндустрії, подальший розвиток якої може призвести до зниження 

відносної вартості продуктів харчування. Масло личинок чорної львинки має 
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ліпідний профіль і своєрідний склад, що дозволяє використовувати його як 

біодизель – екологічно чисте альтернативне джерело палива. Тому розроблення 

технології масового розведення мухи чорна львинка і обладнання для його 

реалізації є досить важливим питанням як у воєнний, так і післявоєнний період.  

В рамках досліджень останніх років, проведених в ІТІ «Біотехніка» НААН, 

було розроблено основну одиницю обладнання для розведення цієї комахи – 

резервуар для вирощування личинок та збирання передлялечок (рис. 1). 

Резервуар складається з ємності та станини. Ємність призначена для 

вирощування личинок. Вона розташована на станині і прикріплена до неї 

петлями. Кріплення задньої стінки до бокових є роз’ємним. Це забезпечує 

можливість вилучення гумусу – продукту переробки личинками комахи 

поживного середовища. Для зручності експлуатації задня стінка оснащена 

ручками. 

 

Рисунок 1 – Резервуар для вирощування личинок та збирання передлялечок  

мухи чорна львинка (Hermetia illucens L.)   

 

Усі стінки мають нахил 15° назовні від основи для полегшення покидання 

передлялечками ємності. По верхній частини ємності з зовнішнього боку по 

периметру розташовано знімні жолоби, в які мають потрапляти передлялечки, 

що покидають поживне середовище. Жолоби виготовлено з оцинкованого 
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металу із загнутими всередину стінками для того, щоб передлялечки не 

вилазили назовні.  

При завантаженні резервуару поступово використовується від 2 т. до 5 т. 

відходів, залежно від їх складу. Випорожнення гумусу з резервуару 

реалізується шляхом нахилу ємності за допомогою підйомного пристрою. 

Резервуар забезпечує виконання технологічних операцій у наступній 

послідовності:  

 розміщення харчового субстрату; 

 заселення субстрату личинками першої вікової групи; 

 вирощування личинок; 

 збирання передлялечок;  

 вилучення залишків поживного середовища після розвитку личинок до 

стадії передлялечок.  

Таким чином, в ході досліджень було розроблено, виготовлено і 

досліджено функціональні характеристики резервуару для вирощування 

личинок та збирання передлялечок мухи чорна львинка. Встановлено перелік і 

послідовність реалізації технологічних операцій з використанням резервуару. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на розроблення технологічної лінії 

для розведення чорної львинки на базі цієї основної одиниці обладнання. 

 

THE TANK FOR LARVICULTURE AND PREPUPAE COLLECTION  

OF BLACK SOLDIER FLY 

 

N. Burlaka, E. Kozarev, V. Gurinchyk  

e.m.kozarev@gmail.com 

 

Engineering and Technological Institute "Biotekhnika" of NAAS, Ukraine 

 

The main equipment unit for black soldier flies rearing – the tank for larviculture and 

prepupae collection was developed and manufactured. The tank special features were 

investigated. The list and sequence of technological operations for the tank 

exploitation were determined.  
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УДК 632.937.32  

 

САДОК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯЄЦЬ APHIDOLETES APHIDIMYZA 

 

 Баркар В.П,  Лубяна Л.М. 

barkarvitalij@gmail.com 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна  

 

Розроблено садок для отримання яєць хижої галиці афідімізи. Конструкція 

садка забезпечує завантаження, утримання та вилучення коконів, 

відродження імаго з коконів, утримання імаго, встановлення та вилучення 

паростків пшениці, годування імаго в процесі відкладання яєць, здійснення 

маніпуляцій з біоматеріалом без його пошкодження та санобробку садка і його 

складових. 

 

На даний час, у зв’язку з військовою агресією сусідньої країни, 

забезпечення населення України продовольством набуло особливого значення. 

Важливим є вирощування овочевих культур у захищеному ґрунті, що досить 

актуально в холодний період року. Захист рослин від шкідників стає 

обов'язковим елементом технології вирощування сільгосппродукції в умовах 

захищеного ґрунту. Головною умовою успішного біологічного захисту рослин 

у теплицях є завчасне насичення теплиць ентомофагами.  

Хижа галиця афідіміза (Aphidoletes aphidimyza Rondani, 1847) є 

ефективним афідофагом, що використовується у закритому ґрунті проти 

попелиць (Aphidoidea). Використання A. aphidimyza дозволяє запобігти 

застосуванню штучних інсектицидів, а отже, покращити екологічну ситуацію в 

нашій країні. Очевидно, що внесенню хижака в теплиці передує його 

розведення. Цей процес потребує застосування специфічного обладнання та 

технологій.  

В ІТІ «Біотехніка» НААН в рамках проведення досліджень останніх років 

було розроблено основну одиницю обладнання для розведення A. aphidimyza – 

садок для отримання яєць. Садок являє собою пряму прямокутну призму з 
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прозорого оргскла. Він складається з корпусу, кришки, годувальниці, 

дванадцяти малих коробів для коконів хижака та двох піддонів для паростків 

пшениці, на які галиця буде відкладати яйця. 

Для зручної санітарної обробки садка та здійснення маніпуляцій з 

біоматеріалом кришку виконано знімною. З одного боку розташовано стяжку з 

отвором для розміщення в корпусі годувальниці. Решта кришки затягнута 

ситотканиною для забезпечення у садку повітрообміну.  

Годівницю виготовлено з прозорого оргскла. Вона виконана з двох кілець, 

з’єднаних між собою двома планками, розташованими на протилежних торцях 

кілець. В середині годувальниці розташовано поролон, на який наносять розчин 

вуглеводного корму для імаго. 

В корпусі з лицьової сторони розташовано п’ять отворів, які закрито 

заслінками. На задній стінці розташовано три отвори напроти отворів для 

завантаження коробів. 

Малі заслінки закривають отвори корпусу, через які в корпус 

завантажують малі короби з коконами, призначеними для відродження імаго 

A. aphidimyza з коконів. В один короб завантажують 7 г. коконів (приблизно 

300 шт.). Зміну коробів з коконами, з яких вилетіли імаго, здійснюють кожні дві 

доби. 

Дві великі заслінки закривають два отвори у корпусі, через які в корпус 

завантажують піддони з пророщеними та зараженими попелицями рослинами.  

На дно садка з внутрішньої сторони проклеєно напрямні, які допомагають 

коробам та піддонам переміщуватися всередині садка. Три короба з дванадцяти 

призначено для санобробки.  

Отже конструкція садка забезпечує цілий ряд функцій:  

 завантаження, утримання коконів та вилучення коконів;  

 відродження імаго з коконів і подальше утримання комах;  

 встановлення та вилучення паростків пшениці;  

 годування імаго в процесі відкладання яєць;  
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 отримання та збирання яєць хижака;  

 здійснення маніпуляцій з біоматеріалом без його пошкодження;   

 санобробку садка та його складових. 

 

THE CAGE FOR APHIDOLETES APHIDIMYZA EGGS OBTAINING 

 

V. Barkar, L. Lubyana 

barkarvitalij@gmail.com 

 

The cage for Aphidoletes aphidimyza eggs obtaining was developed. The cage design 

ensures loading, maintenance and extraction of cocoons, imago hatching from 

cocoons, maintenance of imago, wheat sprouts loading and extraction, imago feeding 

in egg deposition process, gently manipulations with biomaterial for its damaging 

prevention, the cage and its components sanitation. 

 

 

 

 

УДК 658.562:632, 632.937 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КУЛЬТУР КОМАХ 

 

Маркіна Т.Ю., Чернова І.С. 

bioischernova@ukr.net 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

Роботу присвячено визначенню теоретичних аспектiв щодо контролю якості 

культур комах у виробництві ентомологічних засобів захисту рослин. Із 

використанням аналізу літературних джерел структуровано методи 

контролю якості культур комах. Встановлено техніко-економічні та 

біологічні показники, що характеризують параметри контролю якості 

культур комах. 

 

Актуальність дослідження обумовлено необхідністю отримання 

високоякісної продукції для біологічного захисту рослин. Метою роботи було 
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визначення теоретичних аспектiв щодо контролю якості культур комах у 

виробництві ентомологічних засобів захисту рослин. 

Із використанням аналізу літературних джерел було структуровано методи 

контролю якості культур комах (рис. 1). Встановлено, що на цей час для 

контролю найбільш широко застосовують традиційні методи. Головною 

умовою об’єктивності критеріїв, що використовують для оцінки якості, для 

традиційних методів є всебічне знання біологічних особливостей видів, як у 

штучних, так і в природних умовах. При цьому велике значення має 

життєздатність отриманого біоматеріалу, яка багато в чому визначає 

продуктивність культури. 

 

Рисунок 1 – Методи контролю якості культур 

 

Залежно від програми розведення критерії контролю якості комах, що 

застосовують у виробництві, поділяють на загальні та цільові. Загальні 
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оцінюють ступінь пристосованості культури до штучних умов розведення 

(техноценозу) та можливість її відтворення, цільові – ступінь ефективності 

культури при її застосуванні (Маркіна Т., 2016). Якість культур комах, що 

вирощуються у техноценозі, безпосередньо пов’язана з якістю процесів 

виробництва.  

Так, контроль якості ентомофагів містить (Чернова І., Лисенко В., 2018): 

 аналіз ентомологічної продукції за біологічними показниками на всіх 

етапах розведення; 

 апріорне ранжування факторів, що призводять до появи браку; 

 автоматизований контроль абіотичних параметрів процесів 

виробництва; 

 контроль якості поживного середовища. 

Якість ентомофагів при напрацюванні в умовах виробництва залежить від 

багатьох факторів, серед яких слід відзначити щільність утримання комах, 

стабільність підтримання параметрів мікроклімату, надійність обладнання, 

рівень організації виробництва.   

 Встановлено техніко-економічні та біологічні показники, що 

характеризують параметри контролю якості культур комах: 

1) Біологічна чистота виду. 

2) Відсутність паразитів та паразитоїдів. 

3) Інтенсивність прояву таксисів у комах. 

4) Життєздатність стартових популяцій для програм біологічного методу 

захисту рослин, що визначається за інтенсивністю трофотаксису комах. 

5) Терміни розвитку окремих стадій онтогенезу. 

6) Життєздатність популяцій комах на всіх стадіях онтогенезу. 

7) Продуктивність культур комах у техноценозі. 

Розглянуті підходи є інформаційною базою для розробки методичної 

документації щодо практичного застосування методів контролю якості культур 

комах на всіх етапах їх онтогенезу. 
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THEORETICAL ASPECTS OF INSECT CULTURES QUALITY CONTROL 

 

T. Markina, I. Chernova  

bioischernova@ukr.net 

 

Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine 

 

The work is devoted to the determination of theoretical aspects to control the quality 

of insect cultures in the production of entomological plant protection products. 

With the use of the analysis of literary sources methods of quality control of insect 

cultures are structured. Technical, economic and biological indicators have been 

established, which characterize the quality control parameters of insect cultures. 
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ПОШУК ІЗОЛЯТІВ ГРИБІВ TRICHODERMA ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

ВІД АЛЬТЕРНАРІОЗУ 

 

 Щербакова Т., Пинзару Б., Кручеан Ш., Лунгу А. 

tatiana.scerbacova@igfpp.md 

 

Інститут генетики, фізіології та захисту рослин, Молдова 

 

Визначається підвищена присутність мікотоксинів Alternaria у продовольчій 

сировині та харчових продуктах. Для пригнічення розвитку грибів роду 

Alternaria та зменшення їхнього шкідливого впливу наразі актуальним є 

використання біологічних препаратів для захисту рослин на основі 

мікроорганізмів. Метою проведених досліджень був відбір штамів грибу роду 

Trichoderma, які є перспективними для створення біопрепарату від 

альтернаріозу. 

 

Пристосування токсигенних патогенних мікроміцетів до факторів зміни 

клімату позначається на розширенні спектру господарів, збільшенні 

поширеності хвороби, виробленні мікотоксинів та підвищеній їх присутності у 

сільськогосподарських продуктах. Токсини патогенних грибів Alternaria дуже 

часто знаходять у зернових продуктах, горіхах, рослинних оліях, продуктах з 

томатiв, червоних винах, фруктових соках та кормах (Hyang B. et al., 2015; 

Alshannaq A., Yu J.-H., 2017). Шкідливість мікотоксинів Alternaria spp. полягає 

у тератогенності, токсичності для ембріонів та здатності викликати 

гематологічні захворювання. Спори Alternaria є причиною алергічних реакцій, 

ринітів та важких загострень бронхіальної астми (Fukutomi Y., Taniguchi M., 

2015; Хрiстова Д. та iн., 2020). Шкідливість альтернаріозів для сільського 

господарства проявляється у виникненні плямистостей, що зумовлює суттєві 
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втрати врожаю. Пліснявіння та гниття насіння, плодів і коренеплодів – це 

різновиди шкоди, які можуть бути заподіяні видами грибів Alternaria. Розвиток 

інфекції може тривати і при зберіганні врожаю (Ганнiбал Ф., 2011).  

Наразі для захисту рослин актуальності набуває використання біологічних 

препаратів на основі мікроорганізмів, як альтернативи хімічним пестицидам. 

Застосування мікробіологічних препаратів є доцільним, у тому числі, і для 

пригнічення розвитку та поширення грибів Alternaria, зменшення їх 

шкідливості та токсиноутворення. Мета цих досліджень – відібрати штами 

грибу Trichoderma, які є перспективними для створення біопрепарату від 

альтернаріозу. 

Гриби роду Trichoderma є лідерами у біологічному захисті рослин від 

хвороб. Вони мають широкий спектр антифунгальної дії і можуть проявляти 

поліфункціональну біологічну активність. Їх легко культивувати в 

лабораторних та промислових умовах, вони добре та доволі швидко ростуть на 

дешевих, доступних та нескладних у приготуванні поживних середовищах. 

Об'єктами досліджень було 20 штамів грибу Trichoderma з робочої 

колекції лабораторії. Одну частину з них було виділено з природних субстратів 

у 2020-2021 рр., другу частину – виділено раніше. Також використовувались 

штами Trichoderma virens CNMN-FD-13, T. lignorum CNMN-FD-14 і 

T. harzianum CNMN-FD-16 – продуценти біопрепаратів Gliocladină-SC, 

Trichodermină-SC, Trichodermină-BL та Trichodermină Th-7F-BL. Патоген 

Alternaria alternata, що використовувався в експериментах, виділено з листя 

волоського (грецького) горіха. 

Антагоністичну активність міцеліальних культур Trichoderma по 

відношенню до патогену A. alternata визначали методом зустрічних культур, на 

10-ту добу обчисляли показник інгібування патогену грибами Trichoderma 

(у %) та визначали тип взаємовідносин Trichoderma та фітопатогену. У балах 

оцінювали рівень наростання антагоністів на колонії Alternaria 

(Поліксенова В., 2004). Фунгіцидну активність рідких культур по відношенню 

до A. alternata оцінювали методом дифузії в агар (Єгоров Н.С., 2004). 
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Через підвищену кількість опадів, початок вегетаційного періоду 2020 р. і 

все літо 2021 р. були сприятливими для розвитку, як патогенів рослин, так і їх 

антагоністів. У цей період з природних субстратів нами було ізольовано 

12 аборигенних ізолятів Trichoderma, які поселялися, переважно, на грибах 

Alternaria, як гіперпаразити. 

В експерименті подвійних культур з A. alternata відмічено два 

перспективних ізоляти антагоністів 2N і 13N з показниками інгібування 

патогену на 5-ту добу – 89 % і 68 %, на 10-добу – 94 % та 83 % відповідно. Інші 

18 грибів Trichoderma виявили меншу антагоністичну активність з показниками 

інгібування на 5-ту добу 29-64 %, на 10-у добу 59-81 %. У період між п'ятою та 

десятою добою зростання колоній патогену у всіх випадках призупинялося. 

На 10-ту добу в балах визначали ступінь наростання антагоністів на 

колонію A. alternata: 9 ізолятів повністю заселили колонії патогену, ступінь 

наростання склала 4 бали, у 4-х ізолятів ступінь колонізації склала 3 бали, ще 

4 ізоляти заселили колонії наполовину (2 бали), штам T. virens CNMNFD-13 

заселив колонію патогену на 25 % (1 бал). Не відмічено наростання у 2-х 

ізолятів (0 балів). Наростання патогену на гриби Trichoderma не відмічено. 

За характером росту грибів у подвійних культурах було визначено, що 

18 штамів грибу Trichoderma з 20-ти виявляють фунгістатичний аліментарний і 

територіальний антагонізм, при якому відбувається наростання колонії гриба 

Trichoderma на поверхню колонії фітопатогену, внаслідок чого його активний 

ріст припиняється. 

Фунгіцидну активність рідких культур визначали методом дифузії в агар з 

використанням металевих циліндриків. За підсумками експерименту відзначено 

три штами грибу Trichoderma, до яких виявив чутливість патоген A. alternata. 

Метаболіти трьох ізолятів дифундували в агар і стримували ріст патогену з 

утворенням стерильних зон відсутності росту радіусом 13-16 мм (рис. 1). 
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а) б) 

Рисунок 1 – Фунгіцидна активність рідких культур Trichoderma по відношенню 

до патогену A. alternata, метод дифузії в агар: а  –  контроль, у циліндрику вода; 

б – ізоляти Trichoderma, у циліндриках рідкі культури 
 

За результатами двох експериментів було відібрано 9 штамів грибу 

Trichoderma з високою антагоністичною активністю для подальшого 

визначення їх впливу на схожість насіння пшениці сорту Молдова-614 на 

інфекційному фоні зараження ґрунту патогеном A. alternatа. У досліді 

використали метод передпосівної обробки насіння на штучному фоні зараження 

ґрунту. Інфекційний фон створювали внесенням у стерильний субстрат 

(чорнозем + 10 % піску) гриба A. alternata, вирощеного на стерильних зернах 

пшона, у пропорції 1 % від маси субстрату. Насіння пшениці обробляли 

суспензіями рідких культур Trichoderma у концентрації 5 %. За кількістю 

загиблого насіння встановлено біологічну ефективність рідких культур 

Trichoderma, що використовувались для передпосівної обробки (табл. 1). 

Проведений експеримент дозволив виявити перспективні штами для 

створення біопрепаратів від альтернаріозу рослин. Максимальну енергію 

проростання на 3-ю добу досліду відзначено в ізоляті Trichoderma sp. 2N, яка 

становить 71 %, схожість на 10-й день склала 93 %. Біологічна ефективність 

ізоляту, що визначалась у зниженні загибелі насіння від патогену A. Alternata, 

склала 87,3 % порівняно з контролем на інфекційному фоні зараження ґрунту. 

У ізоляті Trichoderma sp. 13N схожість на 10-й день становила 91 % з 

біологічною ефективністю 83,6 %. Інші мікроміцети проявили себе більш 

слабкими у захисті насіння від інфекційного навантаження з ефективністю 36,4-

69,1 %. 
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Таблиця 1 –  Біологічна ефективність обробки насіння пшениці сорту   

Молдова-614 різними штамами грибів роду Trichoderma на фоні штучного 

зараження стерилізованого ґрунтового субстрату патогеном A. alternatа 

№ 

з/п 
Варіант 

Енергія 

проростання, 

% 

Схожість, %  

на день обліку 

Біологічна 

ефективність, 

% 7 10 

1 T.harzianum CNMN-FD-16 27 60 65 36,4 

2 Trichoderma sp. 1K 39 76 80 63,6 

3 Trichoderma sp. 3K 11 55 63 32,7 

4 Trichoderma sp. 8Т 16 65 68 41,8 

5 Trichoderma sp. 11Т 5 37 45 0 

6 Trichoderma sp. 12Т 17 56 65 36,4 

7 Trichoderma sp. 2N 71 93 93 87,3 

8 Trichoderma sp. 13N 59 89 91 83,6 

9 Trichoderma sp. 14N 55 81 83 69,1 

10 Контроль інфекційний 25 43 45 - 

11 Контроль неінфекційний 47 80 83 - 

НСР0,05 29 18 17 22,9 

 

Таким чином, вирішальне значення у відборі штамів Trichoderma для 

створення біопрепаратів від альтернаріозу мав експеримент із пророщування 

обробленого суспензіями мікроміцетів насіння пшениці на інфекційному фоні 

зараження ґрунту. Перспективними для створення мікробіологічних препаратів 

можна вважати ізоляти 2N та 13N, що мають біологічну ефективність захисту 

насіння від альтернаріозу 87,3 % та 83,6 %. 

Подяки. Дослідження виконано у рамках проєкту Державної Програми 

20.80009.7007.16 «Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, 

ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare 

pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică», за 

фінансової підтримки Національної Агенції з Досліджень та Розвитку 

Республіки Молдова (ancd.gov.md ). 
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Currently there is an increased presence of Alternaria spp. mycotoxins in raw food 

materials and foods. In order to reduce the development of Alternaria spp. fungi and 

to reduce their harmfulness, it is important to use biological preparations on the base 

of the microorganisms for plant protection. The aim of the research was to select 

strains of Trichoderma spp. fungi promising to control alternariosis in plant crops. 
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З метою створення мікробіологічних препаратів комплексної дії з Колекції 

мікроорганізмів ІТІ «Біотехніка» НААН було відібрано 10 штамів, що мають 

фунгіцидні та інсектицидні властивості. Експериментально встановлено 

фунгіцидну та інсектицидну активність відібраних культур відносно 

шкодочинних об’єктів. Визначено п’ять найбільш перспективних асоціацій для 

створення комплексних біопрепаратів. 

 

Перспективним напрямом удосконалення агротехнологічних процесів 

вирощування сільськогосподарських культур є застосування мікробіологічних 

препаратів, що використовуються для регулювання чисельності шкідливих 

mailto:tatiana.scerbacova@igfpp.md
mailto:nceb2017@gmail.com
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організмів. В Україні застосовують біологічні препарати різного спектра дії: 

проти шкідників і збудників хвороб, для підвищення врожаю, фіксації 

атмосферного азоту, мобілізації важкодоступного фосфору, стимуляції росту 

рослин, проти мишоподібних гризунів. Ці екологічно безпечні препарати 

сприяють інтенсифікації фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, 

підвищують їхню стійкість до захворювань і позитивно впливають на стан 

мікробного угруповання ґрунтів, збільшуючи кількість корисної мікробіоти. 

Предметом досліджень останніх років у різних країнах світу стало розроблення 

нових ефективних мікробних препаратів комплексної дії. Таким чином, 

створення комплексних мікробіопрепаратів для біологічного захисту рослин від 

шкідників та хвороб наразі є перспективним та актуальним напрямом. 

В колекції ІТІ «Біотехніка» НААН зберігаються мікроорганізми з 

фунгіцидними функціями, які є основою біопрепаратів для захисту рослин від 

фітопатогенів. Також в колекції є мікроорганізми з інсектицидними функціями, 

які використовуються при розробленні біозасобів боротьби з фітофагами. З 

метою створення комплексних препаратів інсекто-фунгіцидної дії було 

проведено скринінг колекційних культур мікроорганізмів. В результаті для 

подальших досліджень було відібрано штами, що мають фунгіцидні та 

інсектицидні властивості:  

 грибні мікроміцети – Trichoderma viride шт. Т-4 (T. v. шт. Т-4), 

Trichotecium roseum (T. r.), Gliocladium roseum (G. r. шт. 3Х), 

Streptomyces avermitilis (S. a.), Beauveria bassiana (B. b.). 

 бактерії – Pseudomonas aureofaciens шт. 5 (P. a. шт. 5), Pseudomonas 

fluorescens шт. 2 (P. f. шт. 2), Bacillus subtilis шт. 215 (B. s. шт. 215), 

Bacillus thuringiensis var. thuringiensis шт. 202 (B. t. v t.  шт. 202), 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki шт. BTK-4 (B. t. v k.  шт. BTK-4). 

В рамках досліджень вивчалась фунгіцидна активність відібраних штамів 

мікроорганізмів за відсутністю зони росту тест-об'єктів (рис. 1). Фунгіцидні 

властивості визначали методом перпендикулярних штрихів із застосуванням 

комплексу домінуючих фітопатогенів: Alternaria alternata, Sclerotinia 
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sclerotiorum, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme, 

Fusarium graminearum. Індекс антагонізму оцінювали за чотирибальною 

шкалою, враховуючи зону відсутності росту тест-об’єктів.  

В результаті було встановлено, що мікроорганізми роду Trichoderma 

проявили високу фунгіцидну активність. Затримка росту шкодочинних об’єктів 

була на рівні 93 %. Грибні штами-антагоністи G. rozeum і T. roseum за рахунок 

біологічно-активних речовин викликали зони затримки росту фітопатогенів в 

межах від 89 % до 91 %. Серед бактеріальних штамів найактивнішими 

виявились P. aureofaciens шт. 5 та P. fluorescens шт. 2, які за рахунок активних 

метаболітів подавляли розвиток фітопатогенів на 89-95 % (рис. 1). 

  

T. v. – Trichoderma viride; Trichothecium roseum; G. r. – Gliocladium roseum;  B. s. –  Bacillus 

subtilis; P. f. – Pseudomonas fluorescens; P.a. –  Pseudomonas aureofaciens. 

 

Рисунок – 1. Фунгіцидна активність відібраних штамів мікроорганізмів  

 

Інсектицидна активність, відібраних в результаті скринінгу 

мікроорганізмів, наведена на рис. 2, з якого видно, що найбільш активними 

виявились грибні культури Streptomyces avervitilis (81 %) та Beauveria bassiana 

(79 %). 

Визначалась конкурентоздатність відібраних культур в різних комбінаціях, 

які формували з грибних і бактеріальних штамів, на агаризованих поживних 

середовищах. В результаті проведених дослідів було встановлено, що штам 
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Trichoderma подавляє ріст і розвиток Bacillus subtilis, на відміну від Bacillus 

thuringiensis, який розвивається у симбіозі з грибними культурами. Тобто, 

спільний біосинтез вищеназваних штамів не допускає антагоністичних 

відносин між ними. Pseudomonas fluorescens шт. 2 подавляє ріст та розвиток 

таких штамів, як Bacillus subtilis, Pseudomonas aureofaciens та частково штамів 

Trichoderma. 

  

B. t. t. – Bacillus thuringiensis var. thuringiensis; B. t. k. – Bacillus thuringiensis var. kurstaki;  

S. a. – Streptomyces avermitilis; B.b. – Beauveria bassiana 

 

Рисунок  2 – Інсектицидна активність відібраних штамів мікроорганізмів 

 

Таким чином, для створення комплексних препаратів визначено наступні 

асоціації мікроорганізмів, з якими доцільно проводити подальші дослідження:  

1. Trichoderma viride шт. Т-4, Bacillus thuringiensisvar. thuringiensis 

шт. 202; 

2. Pseudomonas aureofaciens шт. 5, Streptomyces avermitilis; 

3. Bacillus subtilis шт. 215, Bacillus thuringiensis var. kurstaki шт. BTK-4, 

Streptomyces avervitilis; 

4. Gliocladium rozeum, Beauveria bassiana, Streptomyces avermitilis; 

5. Streptomyces avermitilis, Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, Beauveria 

bassiana, Pseudomonas fluorescens шт. 2. 
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There were 10 microbial strains with insecticidal and fungicidal properties selected 

from the microbial collection of ETI “Biotekhnika” of NAAS for complex action 

microbial preparations development. Fungicidal and insecticidal activity of selected 

cultures against harmful organisms was experimentally investigated. The most 

promising five microbial associations for complex action preparation creation were 

separated.  
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Проведено серію дослідів з визначення впливу вуглецевого сорбенту БМ-біочару  

на біотехнологічний потенціал мікроорганізмів з різним таксономічним 

статусом. Підібрано концентрації БМ-біочару, які було використано у складі 

рідких поживних середовищ, для біосинтезу препаратів фунгіцидної дії. 

Встановлено позитивний вплив вуглецевого сорбенту на якість біопрепаратів. 

 

Продукт БМ-біочар – це вугілля рослинного походження з вмістом 

вуглецю до 99 % та відсутністю токсичних речовин. Основна складова           

БМ-біочару – вуглець, який накопичується в біомасі при спеціальній обробці 
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деревного вугілля. Високоякісний  інноваційний наукоємний продукт            

БМ-біочар – мілко дисперсійний порошок (вуглецевий сорбент) з хімічною 

інертністю, високою адсорбцією, при застосуванні якого досягнуто певні 

обнадійливі результати в сільськогосподарському виробництві. 

Нами зроблено спробу застосування БМ-біочару при біосинтезі препаратів 

мікробного походження з фунгіцидною дією. З цією метою було виділено та 

відселекціоновано мікроорганізми з різним таксономічним статусом, але 

широким спектром антифунгальної дії щодо захворювання рослин. 

Для досліджень було використано штами мікроорганізмів: Pseudomonas 

aureofaciens шт. 5 (P.a. 5), Pseudomonas fluorescens шт. 2 (P.f. 2), Trichoderma 

viride шт. 256 (Tr.v. 256). Після культивування вищезазначених штамів 

мікроорганізмів на агаризованих поживних середовищах забезпечено відбір 

активних клонів. 

На другому етапі досліджень підготовлено рідкі середовища з 

рецептурним складом поживних речовин, що необхідно для культивування 

P.a. 5, P.f. 2, Tr.v. 256 (контрольні), а також поживні середовища, які 

модифіковано за участі різних концентрацій БМ-біочару від 0,1 % до 0,2 % 

(експериментальні). 

Після інокуляції рідких поживних середовищ (контрольних і 

експериментальних) проводили біосинтез препаратів на качалці підвісній 

мікробіологічній (КПМ 36/90): 36 годин проводили культивування 

біопрепаратів на основі P.a. 5, P.f. 2 та 96 годин культивували препарат, діючою 

речовиною якого був штам мікроорганізмів Tr.v. 256. При верифікації 

експериментального препарату на основі P.a. 5 встановлено утворення 

яскравого пігменту, який дифундує в товщу агару. Це опосередковано 

підтверджує високу концентрацію феназин-карбонових кислот, що здатні 

забезпечити високу біологічну активність препарату, в складі якого присутній 

вуглецевий сорбент. Окрім того, титри життєздатних клітин в 

експериментальному препараті на основі P.a. 5 були на порядок вищі, ніж в 

контрольному. 
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При визначенні біологічної активності експериментальних і контрольних 

препаратів відносно шести фітопатогенів: Alternaria alternata (A.a.), Sclerotinia 

sclerotiorum (S.s.), Botritys cinerea (B.s.), Bipolaris sorociniana (B.s.), Fusarium 

oxysporum (F.o.), Fusarium moniliforme (F.m.), практично, через 5 діб було 

супресовано всі фітопатогени експериментальним препаратом на основі P.a. 5. 

Експериментальний препарат на основі Tr.v. 256 через 7 діб пригнічував 

агресивні штами фітопатогенів від 75 % до 100 %. Значно нижчі результати 

зафіксовано при застосуванні контрольного препарату, продуцентом якого був  

штам Tr.v. 256. В умовах in vitro контрольний препарат лише на 50 % 

пригнічував деякі фітопатогени (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Біологічна активність препаратів щодо комплексу фітопатогенів: 

контрольні препарати (зліва) та експериментальні препарати (справа) 

 

При застосуванні БМ-біочару не встановлено покращення якісних 

характеристик експериментального препарату, продуцентом якого був штам 

Pseudomonas fluorescens 2. Таким чином, вплив вуглецевого сорбенту не завжди 

покращує якість мікробних препаратів. Це, в свою чергу, потребує додаткових 

досліджень з метою встановлення доцільності застосування біочару при 

створенні нових ефективних біозасобів для захисту рослин.  
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THE STUDY OF BM-BIOCHAR INFLUENCE ON  

THE MICROORGANISMS BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL 

 

V. Khodorchuk, L. Loban, N. Pyliak 

nceb2017@gmail.com 

 

Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine  

 

A series of experiments was conducted for the effect determining of the carbon 

sorbent BM-biochar on the biotechnological potential of microorganisms with 

different taxonomic status. The concentrations of BM-biochar, which were used as 

part of liquid nutrient media for the biosynthesis of fungicidal preparations, were 

selected. A positive effect of carbon sorbent on the quality of biological preparations 

was established. 

 

 

 

 

УДК 631.147 

 

ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ  

ЗА ВИРОЩУВАННЯ ФУНДУКА 

 

Нікіпелова О.М.,
 
Пиляк Н.В.

 

olena.nikipelova2020@gmail.com 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна  

 

Досліджено вплив органічних добрив різного походження на мікробіологічні 

властивості ґрунту за вирощування фундука. Встановлено, що збільшення 

чисельності мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп спостерігається 

при внесенні у ґрунт гною великої рогатої худоби і біодобрив, які вироблено на 

основі осадів стічних вод станцій біологічної очистки м. Одеса. 

 

Заходи з відтворення родючості ґрунтів, у першу чергу, повинні 

враховувати оптимізацію мікробіологічних процесів деструкції-синтезу 
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гумусових речовин. При цьому слід враховувати, що біологічна рекультивація 

ґрунтів – це забезпечення їх достатньою кількістю органічної речовини.  

Розповсюдженим способом відновлення необхідної кількості органічної 

речовини є застосування органічних добрив різного походження. Звичайно, 

основним органічним добривом є гній великої рогатої худоби (гній ВРХ). 

Однак через відсутність розвиненої галузі тваринництва у нашій країні 

неможливо забезпечити землеробство необхідними обсягами цього добрива.  

Останніми роками все більше уваги приділяється нетрадиційним видам 

органічних добрив, серед яких важливе місце займають добрива на основі 

осадів стічних вод станцій біологічної очистки (СБО) різних міст. При 

застосуванні таких добрив ґрунт збагачується на мікроорганізми, яким 

належить вирішальна роль у формуванні його родючості, а це, в свою чергу, 

сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур. Крім того, 

такий спосіб використання осадів вирішує питання утилізації відходів СБО. 

Однак питання ефективності застосування нетрадиційних біодобрив наразі 

є мало вивченим. Тому дослідження останніх років, які проведено в 

ІТІ «Біотехніка» НААН, було спрямовано на вивчення ефективності 

застосування біодобрив на основі осадів стічних вод СБО «Південна» м. Одеса 

(надалі ОСВ) та порівняння отриманих результатів з використанням інших 

видів органічних добрив. Досліди проводились в умовах Південного Степу 

України при вирощуванні фундукових насаджень на чорноземних ґрунтах.  

Схема дослідів включала: контроль – без використання добрив; 

застосування органічних добрив двох видів: гною ВРХ та курячого посліду; 

використання осадів у нативному вигляді та два види біодобрив на основі цих 

самих осадів. Біодобриво № 1 складалось з ОСВ, соломи пшениці озимої та 

бактеріальної культури Microbacterium barkeri ЛП-1 (M. b.), яку виділено з 

ОСВ. Біодобриво № 2 мало аналогічний склад, однак замість соломи 

використовувалось лушпиння насіння соняшника. Схема садіння фундука: 

4 × 4 м. 
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За результатами мікробіологічних досліджень ґрунту у фундукових 

насадженнях було встановлено, що чисельність мікроорганізмів різних еколого-

трофічних груп корелює з видом внесених органічних добрив (рис. 1). 

 

Групи мікроорганізмів: 1 – амоніфікатори; 2 – нітрифікатори; 3 – стрептоміцети;   

4 – спорові мікроорганізми; 5 – мікроорганізми, що розчиняють органічні фосфати; 

6 – мікроорганізми, що розчиняють мінеральні фосфати; 7 – азотфіксатори; 8 – оліготрофи. 

 

Рисунок 1 – Чисельність мікроорганізмів окремих еколого-трофічних груп 

 

З рис. 1 видно, що кількість мікроорганізмів, які використовують органічні 

сполуки азоту, була високою у всіх варіантах досліду. Це свідчить про 

активізацію мікробіоти у чорноземі звичайному внаслідок наявності в ньому 

поживного субстрату у вигляді додаткової органічної речовини (органічних 

добрив). Чисельність мікроорганізмів, що засвоюють мінеральний азот і беруть 

участь у розкладанні рослинних і тваринних решток у ґрунті та мінералізації 

гумусу, була незначною у всіх варіантах досліду. Найбільшу їх кількість було 

отримано при застосуванні гною ВРХ та біодобрива № 1.  

До складу мікроорганізмів, що використовують мінеральні форми азоту, 

також відноситься така еколого-трофічна група мікроорганізмів, як 

стрептоміцети. З літератури відомо, що наявність цих мікроорганізмів може 

сприяти інтенсифікації процесів гумусоутворення у ґрунті. Як свідчать 
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одержані результати (рис. 1), найбільшу кількість стрептоміцетів визначено при 

застосуванні біодобрив № 1 та № 2. Таким чином, удобрення ґрунту 

біодобривами на основі ОСВ сприятиме більш активному проходженню 

процесів утворення гумусу в орному шарі, ніж за внесення традиційних 

органічних добрив. 

Чисельність спороутворюючих мікроорганізмів, які беруть участь у 

трансформації органічної речовини ґрунту, була високою у всіх варіантах 

досліду. Найвищі показники чисельності даної групи мікроорганізмів відмічено 

за застосування традиційного гною ВРХ та біодобрива № 2. Варто зауважити, 

що отримані результати підтвердили припущення щодо позитивного впливу 

всіх застосованих добрив на розвиток спорових мікроорганізмів. Адже у цих 

органічних добрив є необхідні вуглецеві субстрати та зв’язані сполуки азоту. 

При аналізі показників загальної чисельності фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів (бактерій, які розчиняють органофосфати і мінералофосфати) у 

ґрунті при застосуванні органічних добрив різного походження було 

встановлено, що найбільша кількість мікробіоти даної еколого-трофічної групи 

присутня при застосуванні гною ВРХ. Достатньо високу кількість 

фосфатмобілізаторів встановлено також при застосуванні обох біодобрив. 

Найбільшу кількість азотфіксувальних бактерій було отримано у варіантах 

із використанням в якості добрив гною ВРХ та біодобрива № 1.  

Кількісний склад мікроорганізмів оліготрофної групи, які функціонують в 

умовах малого вмісту доступних  вуглецевмісних сполук у ґрунтовому розчині, 

був незначним. Це вказує на достатню кількість поживних речовин у 

ґрунтовому розчині при застосуванні органічних добрив.  

Загалом проведені дослідження показали, що внесення органічних добрив 

різного походження при вирощуванні фундука підвищує мікробіологічну 

активність ґрунту. Як відомо, родючість ґрунту залежить саме від наявності та 

чисельності мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT ORIGIN ORGANIC FERTILIZERS ON 

THE SOIL MICROBIOLOGICAL PROPERTIES IN HAZELNUT GROWING 
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The influence of different origin organic fertilizers on the soil microbiological 

properties in hazelnut cultivation was investigated. It is shown that microbial count 

increasing for main ecological trophic groups was observed in applying into soil of 

cattle manure as well as biofertilizers based on wastewater sludge from Odesa 

biological sewage treatment stations. 
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THE COMBINATION OF PREPARATIONS IMPACT ON ALTERNARIA 

BLIGHT DEVELOPMENT AND POTATO PRODUCTIVITY IN TERMS OF 

UKRAINIAN WESTERN FOREST-STEPPE 
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The research results of Planryz and Aminostym preparations using, which both have 

fungicide and growth stimulating action, on alternaria blight causative agent 

development and potato productivity are presented. The fact of these preparations 

inhibiting action on alternaria blight causative while potato growing period was 

verified experimentally. Also their using increased potato productivity in tests. 

The highest disease development inhibition of 43.5% was observed by using of 

Planryz and Aminostym combination. The yield increase of 2.5 t/ha by the 

preparations’ combination usage was obtained  

 

Potato Solanum tuberosum L. is important agricultural crop. It takes important 

place in the food list of human products. It is widely used as a feed for animals and in 

industry. The potato diseases control is an actual problem by now.  
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Alternaria blight (early blight or alternaria leaf spot) is a dangerous fungal 

disease. It takes serious spread in the Ukrainan’s territory. It can cause serious 

economic losses for potato growing, as the disease can decrease crop yield to 50 %. 

In the same time the quantity number of yield as well as its quality is decreasing and 

phytosanitary state of agrocenosis is dropping off. The potato plantation defeating 

happens by husbandry culture decrease e.g.: non-control fertilizers input, absence of 

quality seeds, non-favourable weather conditions and fungal pathogen organisms. 

Agricultural crops protection from the complex of pests is very important for 

economy. Agricultural losses are 50-60 % of yield every year. Now it is possible to 

increase yield of basic Ukrainian agricultural crops by organic farming development. 

Therefore new biotechnologies introduction is important. They should be based on 

biopreparations usage. It allows increasing of plant resistance to phytopathogens, 

leads to productivity and production quality improvement, and with the same allows 

environment protection from anthropogenic negative factors, such as: groundwater 

pollution, negative impact on plants growth and soil’s microbial flora destruction. 

The research was conducted for impact determining of combinations of 

preparations on disease development and potato productivity. Field researches were 

conducted at the selection and seed crop rotation in Ukrainian Scientific-Research 

Plant Quarantine Station IPP NAAS during 2020-2022. Winter wheat was the 

predecessor. Potato alternaria blight causative agent Alternaria solani (Ell.et Mart) 

was the research object. The biological preparations Planryz, Aminostym were used 

during the experiments. The Typhon potato variety was used for experiments. The 

generally approved growing technology for the region was employed. Potato was 

planted manually. The first plant treating was realized during planting in rows, the 

next ones were provided three times in every 12 days. Potato was cut on two weeks 

before gathering. All test procedures were conducted in accordance with the potato 

studies methodological recommendations.  

Planryz is a high effective microbial preparation of fungicide and bactericide 

actions. It is based on viable soil (rhyzosphere) bacterium Pseudomonas fluorescens 

strain АР-33 and its secondary metabolites. The microbial concentration of the 
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preparation is not less than 3,0 · 10
9
 CFU/ml. The bacteria actively occupy the plant-

feeder root system and start producing of new substances: ferments, phytoalexins, 

antibiotics, organic acids, which inhibit phytopathogens development and stimulate 

plant growth. 

Aminostym is a natural growth stimulator. It has a high content of plant proteins 

and amino acids. It is used in unfavorable and stress conditions for plant growth or in 

the case of plant damage. The preparation content was: 0.03 g/l cytokinins, 

10 g/l auxins, 20 g/l potassium sulfate, 20 g/l water-soluble phosphorous fertilizers, 

24 g/l mineral and organic nitrogen, 134 g/l free amino acids.  

Research results showed that plants spraying by the preparations inhibited the 

alternaria blight development and led to potato yield increasing during the growing 

period. The research results showed that disease development on Typhon variety in 

Planryz treating was 50.7 %, and alternaria blight development in Aminostym 

treating was 53.9 %. The combination of preparations resulted in reduction of disease 

development to 43.5 %.The technical efficiency of used preparations was             

31.7-28.5 %. The combination of preparations Planryz + Aminostym showed the 

highest efficiency 38.9 % (table 1). 

Table 1 – Potato damage by alternaria blight and the productivity in treating by 

different combinations of preparations in 2020-2022 

Test conditions 

Preparation 

consumption 

rate, l/ha 

Disease 

development 

level,% 

Technical 

efficiency,% 
Yield, t/ha 

Control (without 

treating) 
– 82.4 – 41.3 

Planryz treating 3.0 50.7 31.7 43.0 

Aminostym treating 2.5 53.9 28.5 42.7 

Treating by Planryz 

and Aminostym 

combination 

3.0+2.5 43.5 38.9 43.8 

LSD05  2.2  0.2 

 

As one can see treating by Planryz during growing period had the positive 

impact on potato yield, as it was increased on 1.7 t/ha. Aminostym using allowed 
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increasing of yield on 1.4 t/ha. The combination of Planryz and Aminostym allowed 

disease development inhibition on potato plants during growing period to 43.5 %, and 

resulted in yield increasing on 2.5 t/ha in the same time. 
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країнах. З метою вирішення цієї проблеми в роботі наведено інформацію про 

можливості застосування синергічних явищ у захисті рослин. Виходячи зі 

змісту синергетики, як визначення стану, що виникає внаслідок 

багатоваріантності поведінки багатоелементних структур або середовищ, 

що розвиваються внаслідок відкритості, стає раціональним використання 

груп факторів захисту рослин, взаємодія між якими забезпечує значне 

підвищення показників ефективності та стабільність стану системи.  

 

Численні види шкідників (віруси, гриби, бактерії, нематоди, комахи та 

бур’яни) вражають сільськогосподарські культури, знижуючи рівень 

урожайності. Шкідники відповідальні за сорокавідсоткове падіння 

продуктивності сільського господарства у світі та за певних умов викликають 

повне зниження кількості та якості врожаю. 

Практично управляти шкідниками для забезпечення продовольчої безпеки 

та задоволення потреб постійно зростаючого населення дуже складно. Захист 

сільськогосподарських культур від шкідників тривалий час ґрунтувався 

виключно на пестицидах. Результати досліджень останніх років стали основою 

для розробки біопестицидів, які відіграють життєво важливу роль у 

довгостроковій життєздатності сільського господарства та забезпечують 

скорочення популяцій шкідників до того, як вони досягнуть економічно 

значущого рівня. Найкращі результати застосування біопестицидів, які стають 

стійкішими, досягаються в рамках системних програм ІРМ (Integrated Pest 

Management).         

На фоні підсилення впливу шкідливих організмів на сільськогосподарські 

культури і загострення  екологічних проблем в результаті застосування 

хімічних засобів захисту рослин, людство постійно просуває заходи щодо 

покращення стану природних та техногенних екосистем. Наприклад, 

Європейська комісія заявила, що правила, які діють щодо обмеження 

використання пестицидів, доволі слабкі і не застосовуються послідовно в 

країнах ЄС. У зв'язку з цим  було запропоновано рішення встановити  
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юридично обов'язкові цілі щодо скорочення використання хімічних пестицидів 

на 50 % до 2030 року та заборони на використання усіх пестицидів. 

На підставі широкого спектру корисних біологічних агентів розроблено 

технології їх отримання і застосування для боротьби з шкідниками основних 

груп сільськогосподарських культур. Особливо важливими чи доведеними є 

взаємозв'язки між різними групами біологічних агентів, взаємозв'язки, що 

сприяють підвищенню біологічної активності і ефективності при застосуванні 

засобів на основі різних груп бактерій, мікроскопічних грибів, актинобактерій, 

ентомопатогенних вірусів для боротьби з широким спектром шкідливих 

організмів. Універсальність цієї синергічної взаємодії вимагає кращого обліку 

особливостей взаємин між активними елементами з різних груп активності, 

щоб у подальшому кожний біологічний агент міг отримати більший ефект, ніж 

при застосуванні окремо. Все це підвищує ступінь захисту 

сільськогосподарських культур та стан навколишнього середовища. 

Сільське господарство відіграє ключову роль у створенні продовольчої 

безпеки у світі, забезпечуючи більш 50 % продуктів харчування, які 

виробляються. Для скорочення об'єму синтетичних хімічних пестицидів все 

частіше демонструється необхідність розробки екологічно безпечних засобів та 

стратегій боротьби зі шкідниками. В умовах підвищеного пестицидного 

пресингу і заміни на альтернативні засоби захисту рослин, які безпечні для 

людини і нецільових організмів, розроблено безліч різних біотехнологічних 

біопестицидів, які показали високий результат біологічної активності у 

боротьбі зі шкідниками сільськогосподарських культур. Розроблення 

біологічних пестицидів на основі мікроорганізмів, та інших природних джерел 

для боротьби зі шкідниками все ще залишаються областю, що розвивається. В 

основу роботи покладено результати багаторічної наукової діяльності. В роботі 

розглянуто сучасний стан вивченості та розробленості ряду біопестицидів для 

боротьби зі шкідниками в нашій державі, технології виробництва різних 

біопестицидів, методи застосування на різних стадіях розробки і отримання 
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результатів, високоефективна рецептура, їх використання у боротьбі зі 

шкідниками у традиційному і екологічному сільському господарстві.  

Стурбованість споживачів щодо труднощів, пов'язаних з використанням 

синтетичних пестицидів для боротьби зі шкідниками і забезпечення безпеки 

харчових продуктів, спонукало виробників шукати інноваційні екологічно 

прийнятні альтернативні засоби. Біопестициди стали життєздатною 

альтернативою хімічним пестицидам, і попит на них поступово зростає у 

всьому світі.  

Біопестициди за своєю природою є менш токсичними, ніж звичайні 

пестициди, впливають тільки на цільового шкідника та близькі споріднені 

організми. Вони ефективні в дуже малих кількостях і часто швидко 

розкладаються, що сприяє меншому навантаженню. Використовуються у якості 

компонента в системах інтегрованої боротьби зі шкідниками (IPM), що 

призводить до скорочення використання звичайних  пестицидів. Як 

нетоксичний засіб, використовуються біопестициди, отримані з живих 

організмів, їх продукти та напівхімічні препарати, призначені для боротьби зі 

шкідниками сільськогосподарських культур. Вони включають в себе широкий 

спектр мікробних пестицидів, біохімічних речовин, які отримано із 

мікроорганізмів, і більшість природних джерел на основі механізмів дії для 

боротьби зі шкідниками, таких як антибіоз, конкуренція, гіперпаразитизм і 

синергізм. 

Конкуренція між шкідливими і корисними мікроорганізмами лежить в 

основі здібності біопестицидів агресивно конкурувати, швидко рости і 

колонізувати субстрат, виключаючи збудників хвороб. 

Антибіоз обумовлено взаємодією з іншими мікроорганізмами, 

опосередковано специфічним мікробним метаболітом, летючими хімічними 

речовинами, ферментами і іншими речовинами, які впливають на розвиток 

шкідників. 

Гіперпаразитизм – лізис, викликаний іншими мікробами, а також прямий 

паразитизм. 
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Синергізм – являє собою екологічну асоціацію, при якій фізіологічні 

процеси поведінки індивідуума посилюються за рахунок присутності іншого 

сусідньої організму. Коли біоагент може сполучати дії гідролітичних ферментів 

і вторинних метаболітів антибіотика, це називається синергізмом. Ефективність 

Trichoderma spp., наприклад, у якості агента біоконтролю і його 

пристосованості до навколишнього середовища обумовлено синергічним 

ефектом протимікробних сполук. 

Синергісти наразі використовуються і вже внесли значний вклад у 

підвищення ефективності інсектицидів і фунгіцидів. Ці природні або 

синтетичні хімічні речовини, які підвищують смертоносність і ефективність 

наявних інсектицидів, самі по собі вважаються нетоксичними. Спосіб дії 

більшості синергістів полягає у блокуванні метаболічних систем, які інакше 

руйнували б молекули інсектицидів. Роль синергістів в управлінні 

резистентністю напряму пов'язано з дією, що інгибує ферменти, відновлює 

сприйнятливість комах до хімічної речовини, для боротьби з якими в іншому 

випадку знадобилися б вищі рівні токсиканта. Тому синергісти вважаються 

прямими інструментами для подолання метаболічної резистентності, а також 

можуть відстрочити прояв резистентності. Синергісти відіграють важливу роль 

у дослідженні токсичності інсектицидів та механізму дії, а також природи 

механізму резистентності. Їх також можна використовувати для розуміння 

впливу інших ксенобіотиків на нецільові організми. 

За результатами досліджень повторно схвалено такі біопрепарати: 

Нематофагін-БЛ – Arthrobotrys oligospora, для боротьби з фітопатогенними 

нематодами, титр – 3 млн. спор/г; Вертицилін гранульований-BL – Verticillium 

lecanii проти білокрилки у теплицях, з титром 3 млрд спор/г; Вірін АВВ-3 – 

Вірус гранульозу + Вірус ядерного поліедрозу, для боротьби з Hyphantria cunea, 

титр – 6 млрд гранул (багатогранників)/г; Вірін-ЦП – вірус гранульозу проти 

Carpocapsa pomonella, титр – 3 млрд. гранул/г; Вірін-ГС-2 – вірус ядерного 

поліедрозу для боротьби з Helicoverpa armigera, титр – 7 млрд поліедр/г; Вірін-

МБ – вірус ядерного поліедрозу проти Mamestrabrassicae, титр – 1 млрд 
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поліедр/г; Вірін-ОС – вірус гранульозу для боротьби з Agrotis segetum, титр – 3 

млрд гранул/г; Триходермін Th-7F-BL – Trichoderma harzianum для боротьби з 

кореневими гнилями, титр – 15 млрд. спор/г. Trihodermin BL – Trichoderma 

lignorum M-10 для боротьби з кореневими гнилями, титр – 15 млрд. спор/г. 

Визначено роль апробованих препаратів та показано їх біологічну, економічну і 

екологічну ефективність. 

Отримані результати показали, що позитивні сторони застосування 

біологічних методів захисту рослин в системах комплексного захисту і прояв 

синергічних явищ між розробленими препаратами є міцною основою для 

забезпечення розвитку екологічно безпечних агроценозів. Це сприяє 

розширенню області застосування екологічного сільського господарства, що є 

ефективним важелем для забезпечення стійкості рослин, як проблеми, з якою в 

даний час стикається людство. 

Подяки. Роботу виконано за підтримки проєкту Державної  програми (2020-

2023 рр.) «Синергізм між природними факторами і мікробіологічними, 

екологічно безпечними, засобами регулювання чисельності шкідливих 

організмів для захисту сільськогосподарських культур в традиційному і 

органічному землеробстві». № 20.80009.7007.16. 
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IN THE ELABORATION OF POLYFUNCTIONAL BIOPESTICIDES 
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Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Moldova 

 

Despite the risks associated with using synthetic pesticides to combat pests, they 

widely used in all countries. The paper contains information on the possibilities of 

synergistic phenomena application in plant protection for overcoming this problem. 

One of the synergetic definitions is a state resulting from the multivariate behavior of 

multi-element structures or environments that develop as a result of openness. 

Therefore it becomes rational to use groups of factors in plant protection, which 

interaction provides a significant efficiency and stability increase of the system state. 
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ЕФЕКТИВНІ МІКРООРГАНІЗМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ В УМОВАХ 

ХОЛОДИЛЬНИКА 

 

Пиляк Н.В., Нікіпелова О.М.
 

nceb2017@gmail.com  

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

Досліджено властивості мікроорганізмів, прийнятних для обробки 

плодоовочевої продукції за довгострокового зберігання в умовах холодильника. 

Для досліджень відібрано грибні і бактеріальній штами мікроорганізмів з 

колекції ІТІ «Біотехніка» НААН. Визначено їх фунгіцидну активність щодо 

комплексу домінуючих фітопатогенів, яка склала від 80 % до 94 %. 

 

Сьогодні Україна виходить у світові лідери з виробництва 

сільськогосподарської продукції, у тому числі, у галузі садівництва. Вітчизняні 

садоводи володіють сучасними технологіями вирощування плодів та ягід, чітке 

дотримання яких дозволяє зібрати урожай з часткою високоякісних плодів на 

рівні 95-98 %, які відповідають вимогам і вітчизняних, і європейських 

нормативних документів. 

Задачі виробництва включають не лише вирощування плодів та ягід, але й 

налагодження їх тривалого зберігання, що дає змогу рівномірно забезпечувати 

споживачів впродовж року вітамінною продукцією. Це спонукає науковців до 

постійного вдосконалення технологій зберігання на інноваційній основі. 

Екологічність і безпечність технологічних прийомів у поєднанні з 

ефективністю може стати великою перевагою при виборі технології зберігання.  

При довгостроковому зберіганні рослинної продукції можливі значні її 

втрати за рахунок усушки та мікробіологічного псування. Сучасні способи 

обробки рослинної продукції при зберіганні такі, як обробка хімічними 

препаратами, штучне охолодження, озонування, електромагнітне опромінення 

та інші, запобігають мікробному псуванню, але, в той же час, знищують 
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природний біологічний бар'єр, що перешкоджає проникненню у плоди 

патогенних мікроорганізмів. Перспективним напрямом при довгостроковому 

зберіганні рослинної продукції може бути застосування біологічних засобів 

захисту на основі активних штамів мікроорганізмів.  

Попередні досліди зі зберігання рослинної продукції, обробленої 

мікробіологічними препаратами, в Україні та за її межами дали позитивні 

результати. Враховуючи це, перспективним напрямом досліджень є вивчення 

впливу мікробіопрепаратів на плодоовочеву продукцію при її довгостроковому 

зберіганні в умовах холодильника. Дослідження використання ефективних 

біопрепаратів для обробки плодоовочевої продукції, мають високу практичну 

цінність, адже дозволяють забезпечити значне скорочення втрат в процесі 

зберігання. Розроблення технологій обробки біологічними засобами захисту є 

найбільш ефективним, екологічно безпечним і економічним способом 

підготовки до зберігання рослинної продукції.  

В ІТІ «Біотехніка» НААН зібрано колекцію мікроорганізмів, яка нараховує 

понад 120 штамів з різними характеристиками і специфічністю дії. З цієї 

колекції було відібрано найбільш перспективні в плані запобігання 

мікробіологічному псуванню штами мікроорганізмів. 

Досліджено фунгіцидні властивості відібраних штамів з використанням 

методу перпендикулярних штрихів. Фунгіцидна активність (рис 1). визначалась 

відносно комплексу домінуючих фітопатогенів: Alternaria alternata, Sclerotinia 

sclerotiorum, Botritys cinerea, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme, 

Fusarium graminiarum Індекс антагонізму оцінювали за чотирибальною 

шкалою, враховуючи зону відсутності росту тест-об’єктів. 

З рис. 1 видно, що з шести колекційних штамів найбільшу активність 

показали грибні культури Ampelomyces artemisia, Gliocladium roseum та 

бактеріальна – Pseudomonas fluorescens. 
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B.s. 215 – Bacillus subtilis шт. 215; B.s.26D – Bacillus subtilis шт. 26D;  

P.a. – Pseudomonas aureofaciens шт. 111; P. f. – Pseudomonas fluorescens шт. 2;  

T.v. – Trichoderma viride шт. Т-4; G.r. – Gliocladium roseum; A.a. – Ampelomyces artemisia 

 

Рисунок 1 –  Фунгіцидна активність колекційних мікроорганізмів, відібраних 

для обробки плодоовочевої продукції при довгостроковому зберіганні в умовах 

холодильника 

 

Таким чином, можна сподіватися, що застосування препаратів на основі 

вищезазначених колекційних штамів мікроорганізмів позитивно вплине на 

процес довгострокового зберігання плодоовочевої продукції  в умовах 

холодильника.  

 

EFFECTIVE MICROORGANISMS FOR FRUIT AND VEGETABLE 

TREATMENT DURING LONG-TERM REFRIGERATED STOCK 

CONDITIONS  

    

N. Pyliak, O. Nikipelova    

nceb2017@gmail.com 

 

Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine  

 

The properties of microorganism acceptable for fruit and vegetables treatment 

during long-term refrigerated stock were studied. There were selected fungi and 

bacteria strains from the Microbial Collection of ETI “Biotekhnika” of NAAS for the 
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study. Their fungicide activity against dominant phytopathogen complex was 

determined. The activity was variated from 80 % to 94 %. 
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ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ 
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, Нікіпелова О.М.
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1
Одеський національний технологічний університет, Україна 

2
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

Показано перспективність і переваги застосування біопрепаратів для захисту 

рослин, наведено їх класифікацію та зазначені товарні форми препаратів. На 

прикладі пестицидів показано доцільність та обґрунтовано актуальність 

розробки вимог до якості води, призначеної для приготування робочих розчинів  

біологічних засобів захисту рослин.  

 

В умовах погіршення екологічної ситуації у світі та Україні все більш 

широкого застосування на сільськогосподарських угіддях набуває застосування 

препаратів для біологічного захисту рослин. Така практика є одним з 

ефективних рішень на шляху до  отримання якісної і безпечної харчової 

продукції, кормів для тварин, а також створення безпечного навколишнього 

середовища. 

Для біологічного захисту рослин широко застосовують мікробіологічні 

препарати на основі різних мікроорганізмів (як правило вилучених зі 

шкідників) та їх метаболітів. Метою застосування таких препаратів є боротьба 

зі шкідниками та збудниками захворювань рослин, а також з бур’янами. На 

відміну від хімічних засобів, вони мають високу біологічну активність по 
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відношенню до шкідників рослин, безпечні для комах-запилювачів, тварин, 

людей та навколишнього середовища, не впливають на органолептичні 

властивості продукції з рослинної сировини, можуть застосовуватися в різні 

фази вегетації рослин та для оброблення насіння.  

Класифікують мікробіологічні препарати для захисту рослин за 

наступними ознаками: за видовою приналежністю (бактеріальні, грибні, 

вірусні); за механізмом дії на шкідників (кишкової, контактної чи комбінованої 

дії); за кількістю штамів мікроорганізмів (одно-, двох- та багато штамові); за 

призначенням (захищають від фітофагів, фітопатогенів та гризунів; 

підвищують стійкість до захворювань; підвищують ефективність застосування 

добрив, підвищують врожайність, покращують властивості ґрунтів тощо). 

Товарною формою  мікробіологічних препаратів для захисту рослин є сухі 

порошки або препарати в гранульованій, пастоподібній чи рідкій формі.  

На сільськогосподарських чи приватних господарствах біопрепарати для 

захисту рослин переважно застосовують у вигляді водних розчинів різної 

концентрації. Концентрація розчину та тривалість оброблення ними рослин 

залежить від призначення процесу оброблення (замочування насіння, 

оброблення кореневої системи, обприскування чи поливання рослин в процесі 

вирощування). На ефективність використання робочих розчинів біопрепаратів 

для захисту рослин в першу чергу впливає якість та властивості самого 

біопрепарату. Однак і вода, якої в складі робочого розчину біопрепарату 

переважна кількість, також може чинити вплив на ефективність його 

застосування.  

Огляд літературних джерел показав, що для приготування водних розчинів 

пестицидів, природа яких є хімічною, доцільно використовувати воду, 

водневий показник якої не перевищує рН ≤ 8. Це пов’язано з тим, що лужне 

середовище є сприятливим для протікання процесів розкладання діючих 

речовин пестицидів. Особливо піддаються такому деструктивному впливу 

пестициди, в яких діючими речовинами є гліфосат та клопіралід. Також за 

результатами досліджень рекомендовано для робочих розчинів пестицидів 
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використовувати воду, жорсткість якої не перевищує 4 ммоль/дм
3
. Це пов’язано 

з тим, що катіони кальцію та магнію у водному розчині вступають у взаємодію 

з іонами діючої речовини. Створюються умови для агрегації часток і утворення 

осадів в розчині. Особливо чутливими до води з підвищеною жорсткістю є 

пестициди, в яких діючими речовинами є гліфосат, клопіралід, 2,4 – Дамінна 

сіль, МЦПА амін, діфлуфенікан. Крім того, карбонатні відкладення є причиною 

порушення роботи механізмів обприскувачів. На ефективність дії робочих 

розчинів пестицидів впливає вміст у воді інших розчинених солей, зокрема 

солей натрію і калію. Висока мінералізація води знижує розчинність 

пестицидів. Важливими показниками якості води для приготування робочого 

розчину пестициду також є вміст суспендованих речовин та температура води. 

Суспендовані речовини у воді повинні бути відсутні, а рекомендований 

температурний діапазон становить від +12 °С до +16 °С. 

Для зниження негативного впливу кислотності та жорсткості води в неї 

перед розчиненням пестицидів додають ад’юванти, солі чи спеціальні 

кондиціонери для води. Ад’юванти не мають властивостей пестицидів, але 

здатні коректувати рівень рН розчину, а також покращувати контакт робочого 

розчину з поверхнею рослини, що обробляється. Деякі солі (зокрема сульфат 

амонію, сульфат заліза (ІІ) чи сульфат заліза (ІІІ)), а також спеціальні 

кондиціонери сприяють пом’якшенню води, призначеної для приготування 

робочих розчинів пестицидів. Кондиціонери (наприклад, препарат 

ПРОАКВА®) – це багатокомпонентні препарати, що містять 

комплексоутворюючі агенти, здатні зв’язувати катіони кальцію і магнію у 

комплексні сполуки, унеможливлювати утворення карбонатних осадів, 

підвищувати розчинність та ефективність дії пестицидів. Кондиціонери можна 

використовувати разом із ад’ювантами. Разом з тим, дозування допоміжних 

реагентів потребує ще виконання низки досліджень, спрямованих на 

обґрунтування умов їх застосування, зокрема і з позицій екологічної безпеки.  

Щодо вимог до води, призначеної для приготування робочих розчинів 

біопрепаратів для захисту рослин, то вони відсутні. Хоча відомо, що біологічні 
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агенти є чутливими як до температури води, так і до таких показників її якості, 

як вміст солей кальцію та магнію, рН води, вмісту важких металів та інших 

домішок води. Тому наукові дослідження, спрямовані на розробку вимог до 

води для робочих розчинів біологічних засобів захисту рослин є актуальними.  

 

THE ACTUALITY OF REQUIREMENTS DEVELOPMENT FOR WATER 

QUALITY FOR MICROBIAL PLANT PROTECTION PRODUCTS 

WORKING SOLUTIONS PREPARATION 

 

О. Kovalenko
1
, О. Nikipelova

2
 

e_kov@ukr.net 

 
1
Odesa National University of Technology, Ukraine 

2
Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine 

 

The prospects and advantages of microbial preparations using for plant protection 

are shown, their classification is given, and the commercial forms of the preparations 

are indicated. Using the example of pesticides, the expediency and justified relevance 

of the requirements development for water quality for the preparation of microbial 

plant protection products working solutions is demonstrated. 
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СЕКЦІЯ 4. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ В АГРОЦЕНОЗАХ 

 

УДК 632.651:633.63 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОНЕМАТОЦИДУ ПРОТИ 

БУРЯКОВОЇ НЕМАТОДИ В ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 

Доронін В.А., Калатур К.А., Кравченко Ю.А., Дрига В.В., Суслик Л.О., 

Гончарук Г.С., Половинчук О.Ю., Доронін В.В. 

kkalatur@meta.ua 

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Україна 

 

Застосування біонематоциду Кларіва 156, ТН (д. р. спори бактерії Pasteuria 

nishizawae шт. Pn 1, 0,02 л/п.о.) дозволило знизити чисельність першого 

покоління бурякової нематоди в посівах цукрових буряків на 27,7-35,3 %  або в 

1,5 рази порівняно з щільністю її популяції до сівби культури. Також 

відзначено, що на варіантах досліду, де насіння обробили біологічним 

препаратом Кларіва, врожайність цукрових буряків збільшилася на                

2,3-12,6 т/га, а збір цукру зріс на 0,5-1,9 т/га  порівняно з варіантом, де 

нематоцид не застосовували.  

 

Бурякова цистоутворювальна нематода Heterodera schachtii Schmidt, 1871 є 

одним з найнебезпечніших паразитів, який уражує кореневу систему цукрових 

буряків Beta vulgaris L., спричиняючи захворювання гетеродероз. В Україні 

вона поширена у 18 областях, а втрати врожаю цукрових буряків внаслідок 

ураження їх гетеродерозом можуть досягати 50-70 %, в деяких випадках 

спостерігається повна загибель рослин. На сьогодні заходи контролю бурякової 

нематоди полягають переважно у дотриманні рекомендованої сівозміни або 

запровадженні спеціальних протинематодних сівозмін, проведенні обстежень 

полів шляхом відбирання зразків ґрунту, а також використанні нематоцидів. 

Щодо останнього методу, то застосування цих хімічних препаратів має вагомі 
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недоліки, адже вони негативно впливають на довкілля, корисну флору і фауну, 

здоров’я людини і тому їх було заборонено в багатьох країнах світу, зокрема, і в 

Україні. Зважаючи на постійне зростання екологічних вимог до вирощування 

будь-якої сільськогосподарської культури, вчені пропонують застосовувати 

альтернативні екологічно чисті, але водночас ефективні методи боротьби з 

буряковою нематодою. Приміром, використовувати для обробки насіння 

цукрових буряків нематоциди біологічного походження. Тому, метою 

дослідження було визначити ефективність дії біонематоциду Кларіва 156, ТН 

(д. р. спори бактерії Pasteuria nishizawae штам Pn 1, 0,02 л/п.о.) проти бурякової 

нематоди в посівах цукрових буряків.  

Дослідження проводилися впродовж 2017-2019 рр. у Вінницькій області на 

полях із середньою та високою щільністю популяції бурякової нематоди в 

ґрунті. Встановлено, що попри різну допосівну чисельність нематоди на 

дослідних полях (від 291 до 1966 яєць+личинок/100 см
3
 ґрунту) застосування 

біопрепарату Кларіва негативно вплинуло на розвиток першого покоління 

гетеродери. Так, найбільше скорочення популяції нематоди відбулося на 

науково-дослідному полі УЛДСС – майже в 1,5 рази або на 35,3 % порівняно з 

її чисельністю до сівби буряків. Аналогічні результати отримано й на інших 

дослідних полях, де використання біонематоциду Кларіва дозволило знизити 

чисельність першого покоління бурякової нематоди на 27,7-29,2 % або в 

1,4 рази. Варто зазначити, що на контрольному варіанті, де насіння не 

оброблялося препаратом, щільність популяції нематоди в перший місяць 

вегетації цукрових буряків збільшилася в середньому в 1,2 рази (табл. 1).  

Аналіз зразків ґрунту, які були відібрано вже перед збиранням буряків, 

засвідчив зростання в декілька разів кількості паразита на всіх варіантах 

досліду. Отримані результати досліджень довели, що біонематоцид Кларіва 

ефективно захищає рослини тільки в перші 30 діб з початку вегетації. Науковці 

припускають – до кінця вегетації у буряків формується значна коренева 

система, що виходить за межі захисної зони, створеної спорами бактерії 
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P. nishizawae, і личинки бурякової нематоди можуть безперешкодно 

проникнути у рослину. 

Таблиця 1 – Ефективність дії біонематоциду Кларіва 156, ТН за обробки 

насіння цукрових буряків проти бурякової нематоди (2017-2019 рр.) 

№ Варіант досліду 

Чисельність бурякової нематоди, 

яєць+личинок / 100 см
3
 ґрунту 

Ефективність 

дії 

нематоциду 

проти І 

покоління 

нематоди, % 

до сівби 

цукрових 

буряків 

після  

розвитку 

І покоління 

нематоди 

перед 

збиранням 

цукрових 

буряків 

Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція (УЛДСС) 

(виробниче поле, Калинівський р-н., Вінницька обл.) 

1 
Контроль – насіння не оброблене 

нематоцидом 
1966 2536 5547 – 

2 

Насіння, яке оброблене 

нематоцидом Кларіва 156, ТН – 

0,02 л/п.о.  

1880 1342 6572 28,6 

Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція (УЛДСС) 

(науково-дослідне поле, Калинівський р-н., Вінницька обл.) 

1 
Контроль – насіння не оброблене 

нематоцидом 
1655 2224 12359 – 

2 

Насіння, яке оброблене 

нематоцидом Кларіва 156, ТН – 

0,02 л/п.о. 

875 566 7288 35,3 

м. Хмільник (Хмільницький р-н., Вінницька обл.) 

1 
Контроль – насіння не оброблене 

нематоцидом 
498 597 826 – 

2 

Насіння, яке оброблене 

нематоцидом Кларіва 156, ТН –

0,02 л/п.о. 

291 206 517 29,2 

с. Вербівка (Липовецький р-н., Вінницька обл.) 

1 
Контроль – насіння не оброблене 

нематоцидом 
1713 1863 3706 – 

2 

Насіння, яке оброблене 

нематоцидом Кларіва 156, ТН – 

0,02 л/п.о. 

1577 1140 3670 27,7 

 

Незважаючи на відновлення щільності популяції бурякової нематоди у 

другій половині вегетації цукрових буряків, застосування біонематоциду 

Кларіва дозволило захистити молоді рослини в найбільш уразливі початкові 

фази їхнього росту й розвитку. Відзначено, що зменшення чисельності паразита 

в ґрунті в першій половині вегетації сприяло не тільки збереженню врожаю 

буряків на полях, заражених гетеродерозом, а й забезпечило значне зростання 
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показників продуктивності. Зокрема, на варіантах досліду, де насіння обробили 

біологічним препаратом Кларіва, врожайність цукрових буряків збільшилася на 

2,3-12,6 т/га, а збір цукру зріс на 0,5-1,9 т/га порівняно з варіантом, де 

нематоцид не застосовували.  

Таким чином, зважаючи на широке розповсюдження та значну шкоду, яку 

спричиняє бурякова нематода посівам цукрових буряків, проблема захисту цієї 

культури від гетеродерозу не втрачає актуальності. Отримані результати 

досліджень переконують, що використання для обробки насіння цукрових 

буряків біонематоциду Кларіва дозволяє зменшити чисельність першого 

покоління бурякової нематоди в ґрунті до 35 % та підвищити врожайність 

культури.  

 

EFFICIENCY OF BIONEMATІCIDE APPLICATION AGAINST BEET 

NEMATODE IN SUGAR BEET SOWINGS 

 

V. Doronin, К. Kalatur, Yu. Kravchenko, V. Drуha, L. Suslyk,  

H. Honcharuk, О. Polovynchuk, V. Jr. Doronin 

kkalatur@meta.ua 

 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS, Ukraine 

 

The use of bionematicide Clariva 156, FS (spores of the bacterium Pasteuria 

nishizawae, strain Pn 1, 0.02 l/seed unit) allowed to reduce the number of the first 

generation of beet nematode in sugar beet sowings by 27.7-35.3 %, or 1.5 times 

compared to the density of its population before sowing the crop. In particular, in the 

treatments where the seeds were treated with the biological preparation Clariva, root 

yield increased by 2.3-12.6 t/ha, and the sugar collection increased by 0.5-1.9 t/ha, 

compared to the treatments without nematicide. 
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УДК 632.7:634.8, 632.937.3 

 

БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД САДОВОГО ПАВУТИННОГО КЛІЩА 

(SCHIZOTETRANYCHUS PRUNI OUD.) 

 

Большакова В.М., Клечковський Ю.Е.
 

oskvpk@te.net.ua 

 

Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН, 

Україна 

 

Досліджено застосування інтродукованого акарифага Метасейулюса 

західного у якості біологічного засобу захисту виноградних насаджень від 

садового павутинного кліща (Schizotetranychus pruni Oud) на виноградних 

насадженнях Одеської області. Встановлено, що акарифаг швидко 

акліматизувався в нових умовах і завдяки резистентності до пестицидів 

широкого спектра дії виявив високу ефективність. 

 

Одним з основних шкідників виноградної лози є садовий павутинний кліщ 

(Schizotetranychus pruni Oud.), боротьба з яким нині проводиться, в основному, 

хімічними засобами захисту рослин. Однак це пов'язано з низкою труднощів і 

призводить до негативних наслідків: швидкого утворення стійких популяцій 

шкідника, придушення корисної фауни, накопичення залишків пестицидів у 

рослинах та ґрунті. Тому, все більшого поширення набуває інтегрована система 

захисту рослин, важливим фактором якої є поєднання хімічного та біологічного 

методів. Тобто, сучасну систему захисту виноградних насаджень спрямовано на 

використання природних механізмів регуляції чисельності популяцій фітофагів, 

насамперед, їх природних ворогів. 

Метою досліджень було вивчення біологічних особливостей 

інтродукованого акарифага Метасейулюса західного та його ефективності 

проти павутинного кліща на виноградниках Одеської області. 

       На підставі проведених досліджень встановлено, що на початку 

вегетаційного періоду природні вороги павутинного кліща, такі як личинки 
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золотоочки звичайної (Chrysopa vulgaris Schm.) і стеторус точковий (Stethorus 

punctillum Wse.) не здатні стримувати розселення і загальне зростання 

популяції шкідника, адже чисельність їх не велика і становить, у середньому, 

0,09 і 0,02 особини на лист відповідно. У другій половині літа щільність 

популяції ентомофагів дещо збільшується за рахунок появи кліщоїдного трипсу 

(Scolothrips acariphagus Janh.) та деяких видів фітосейід, таких як (Typhlodromus 

pyri Oud.) та (Amblyseus finlandicus Oud.), чисельність яких у середньому 

складає 0,06, 1,4 та 3,7 особин на лист відповідно. Однак, незважаючи на це, 

природні вороги павутинного кліща, не здатні стримувати його чисельність на 

рівні, що нижче порогу шкідливості. У зв'язку з цим, запас павутинного кліща, 

що зимує, залишається порівняно високим, а це може призвести до масового 

розмноження його у наступний вегетаційний період. 

Тому виникла необхідність використання проти павутинного кліща на 

виноградниках Одеської області інтродукованого акарифага Метасейулюса 

західного (Metaseiulus occidentalis N.), який відноситься до сімейства фітосейід 

(Phytoseiidae), групи вільноживучих гамазових кліщів (Gamasinaes), загону 

паразитоформних кліщів (Parasitiformes). Резистентну до пестицидів популяцію 

хижого кліща було завезено з Канади академіком  Г.А. Бегляровим у 1975 році. 

Наші дослідження з вивчення ефективності Метасейулюса західного проти 

павутинного кліща на виноградниках Одеської області проводилися впродовж 

1985-1990 рр. Хижого кліща було розведено спочатку в лабораторних умовах, а 

потім – масово в теплиці конвеєрним способом і випущено на виноградники 

Овідіопольського району. 

У процесі багаторічних спостережень встановлено, що незважаючи на 

низькі середньодобові температури повітря в зимовий період, що сягають від    

–6 °С до –15 °С, акарифаг перезимовує цілком задовільно. Загибель його 

становить у середньому 32,3 %. 

 Ранньою і теплою весною самки хижого кліща, які перезимували, 

починають відкладання яєць на листя виноградної лози у першій декаді травня, 

тому що вони харчуються самками павутинного кліща, що диапаузують, 
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перебуваючи ще в місцях зимівлі. Розвиток першої його генерації проходить 

впродовж 9-12 діб, за середньодобової температури повітря 17 °С і 15 °С 

відповідно. Найбільш інтенсивний розвиток акарифага встановлено у липні та 

першій половині серпня, коли температура повітря досягає 22-27 °С, період 

розвитку одного покоління при цьому становить 5-6 діб. При зниженні 

середньодобової температури повітря в осінній період до 18-17 °С акарифаг 

розвивається значно довше, тобто 10-12 діб. 

Таким чином, впродовж сезону на виноградниках Одеської області 

встановлено 20-22 генерації Метасейулюса західного, період розвитку яких 

становить 5-12 діб, тоді як павутинний кліщ дає 11-15 поколінь, що 

розвиваються за 7-21 добу. Вища швидкість розмноження дозволяє акарифагу 

ефективно контролювати чисельність павутинного кліща  впродовж усього 

вегетаційного періоду, стримуючи її на рівні значно нижчому від порогового. 

Крім того, використання Метасейулюса західного проти павутинного кліща на 

виноградних насадженнях дозволяє отримати екологічно чисту продукцію зі 

значним збільшенням врожаю (51,9 %) та підвищеним вмістом цукру у ягодах 

на 18,2 %. 

З метою використання акарифага Метасейулюса західного проти 

павутинного кліща визначались оптимальні норми його випуску. Встановлено, 

що за чисельності шкідника, яка не перевищує поріг шкідливості, доцільно 

розселяти його у нормі 50-100 особин на кущ (2000-4000 особин/га), а понад 

порогу шкідливості – 1000 особин на кущ (40000 особин/га). На кожному 

гектарі винограднику необхідно створювати чотири колонії хижака 

(по 10 кущів), розташовуючи їх в шаховому порядку на відстані 50 м одна від 

одної. 

Таким чином, інтродукований акарифаг Метасейулюс західний успішно 

акліматизується на виноградниках Одеської області та ефективно контролює 

чисельність павутинного кліща на рівні, значно нижчому від порогового. 

Невибагливість, висока швидкість розмноження та ненажерливість, простота 

утримання та розведення дозволяє використовувати Метасейулюса як 
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ефективний засіб біологічної боротьби з павутинним кліщем. Випускати його 

доцільно на початку літа при чисельності шкідника, яка не перевищує поріг 

шкодочинності, в нормі – 2000 особин на гектар, а понад порогу – 40000 особин 

на гектар. Розселяти акарифага потрібно колоніями (по 10 кущів), 

розташовуючи їх в шаховому порядку на відстані 50 метрів один від одного. 
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The introduced acariphage Metaseiulus occidentalis N. using as a biological control 

agent of garden spider mite (Schizotetranychus pruni Oud.) on the vineyards of 

Odessa region was studied. It was found that acariphage quickly acclimatized to new 

conditions and due to resistance to broad-spectrum pesticides showed high efficiency. 

 

 

 

 

УДК 632.93:634.11 

 

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЯБЛУНЕВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД СІРОЇ 

ЯБЛУНЕВОЇ ПОПЕЛИЦІ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Гунчак М.В. 

gunchak00@ukr.net 
 

Чернівецька філія Державної установи  

«Інститут охорони ґрунтів України», Україна 

 

Досліджено ефективність біологічних засобів захисту яблуні проти сірої 

яблуневої попелиці в умовах Західного Лісостепу України. Ефективність дії 

досліджуваних біоінсектицидів проти фітофага складала від 33,5 % 
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(Метаризин БТ, р.) до 61,3 % (Біоспектр БТ, р.).  Урожайність яблуні за 

застосування біологічних препаратів становила 17,1-18,3 т/га. 

Плодовим насадженням яблуні чималих збитків завдає значна кількість 

шкідників. В умовах Західного Лісостепу України в останні роки збільшується 

шкідливість попелиці червоноголової яблуневої або сірої яблуневої (Dysaphis 

devecta Walk.). Попелиця висисає соки з бруньок і листя, яке розпускається. 

Пошкоджені листки потовщуються, грубішають, загинаються всередину і 

набувають характерного вишнево-червоного, а іноді рожевого забарвлення. 

Такі листки засихають і опадають. При сильному розмноженні попелиця 

пошкоджує й плоди, на яких утворюються червоні плями. 

Сучасні системи захисту яблуневого саду від шкідливих організмів 

базуються на інтенсивному застосуванні хімічних препаратів, за використання 

яких знищується корисна ентомофауна та виникає резистентність до 

пестицидів. Важливе значення в обмеженні негативного впливу хімічних 

засобів захисту має біологічний метод захисту, питання застосування якого у 

Західному Лісостепу України вивчено недостатньо. 

Метою досліджень було вивчення ефективності препаратів біологічного 

походження проти сірої яблуневої попелиці в умовах Західного Лісостепу 

України. Досліди з визначення технічної ефективності біологічних засобів 

захисту проводились 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: 3 × 3 м. Система утримання 

ґрунту – під багаторічними травами. 

Обліки заселення попелицями проводились за загальноприйнятими 

методиками. Ефективність дії біоінсектицидів визначали за офіційними 

методиками через 2 та 7 діб. Статистичну обробку результатів досліджень 

проведено методом дисперсійного аналізу. 

Для боротьби з сірою яблуневою попелицею досліджувані препарати було 

внесено у фенофази: «рожевий бутон», «формування плодів», «ріст плодів» 

(плід розміром волоського горіха) (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Ефективність інсектицидів біологічного походження  

проти сірої яблуневої попелиці (яблуневий сад УкрНДСКР ІЗР) 

Варіант, норма 

внесення 

*Крат-

ність 

обробки 

Чисельність попелиць, 

кіл./100 лист. 

Ефективність, % 

Урожай-

ність, т/га 
до обр. 

через 2 

доби 

через 

7 діб 

через 

2доби 

через 

7 діб 

Контроль (вода) 

1 4,2 4,3 4,7 - - 

11,4 2 8,3 8,5 8,9 - - 

3 9,6 9,5 9,2 - - 

Контроль хімічний: 

Каліпсо 480 SC, к.с. 

(0,3 л/га) 

1 4,3 1,8 0,6 59,1 87,5 

12,4 2 8,4 2,8 1,0 67,5 88,9 

3 9,5 2,8 0,8 70,2 91,2 

Актофіт БТ, к.е.  

(2,0 л/га)  

1 4,4 3,7 2,9 17,9 41,1 

11,8 2 8,3 6,8 4,2 20,0 52,8 

3 9,6 7,2 4,5 24,2 51,1 

Актофіт БТ, к.е.  

(3,0 л/га) 

1 4,3 3,5 2,8 20,5 41,8 

11,9 2 8,4 6,8 4,2 21,0 53,4 

3 9,4 7,3 4,6 21,5 48,9 

Актофіт БТ, к.е.  

(4,0 л/га) 

1 4,5 3,5 2,8 24,0 44,4 

11,9 2 8,2 6,7 3,8 20,2 56,8 

3 9,5 7,1 4,5 24,5 50,6 

Боверин БТ, р. 

(20,0 л/га) 

1 4,2 3,6 2,6 16,3 44,7 

12,2 2 8,3 6,8 4,3 20,0 51,7 

3 9,6 7,7 4,4 18,9 52,2 

Метаризин БТ, р. 

(4,0 л/га) 

1 4,3 3,8 3,2 13,7 33,5 

11,7 2 8,5 7,8 5,9 10,4 35,3 

3 9,7 8,2 6,1 14,6 34,4 

Боверин БТ, р.(10 

л/га) + Метаризин 

БТ, р. (3,0 л/га) 

1 4,3 3,7 2,1 16,0 56,4 

12,0 2 8,2 6,7 3,5 20,2 60,2 

3 9,6 7,3 3,3 23,2 64,1 

Бітоксибацилін БТ, 

р. (З,0 л/га) 

1 4,4 3,7 2,8 17,9 43,1 

11,9 2 8,4 6,6 4,8 23,3 46,7 

3 9,5 6,9 4,1 26,6 55,0 

Бітоксибацилін БТ, 

р. (4,0 л/га) 

1 4,5 3,6 2,7 21,9 46,4 

12,0 2 8,3 6,5 4,6 23,5 48,3 

3 9,6 6,8 3,8 28,4 58,7 

Бітоксибацилін БТ, 

р. (5,0 л/га) 

1 4,4 3,5 2,5 22,3 49,2 

12,1 2 8,3 6,4 4,4 24,7 50,6 

3 9,4 6,7 3,6 28,0 60,0 

Біоспектр БТ, р. 

(3,0 л/га) 

1 4,3 3,5 2,4 20,5 50,1 

12,0 2 8,4 6,1 3,7 29,1 58,9 

3 9,7 6,9 3,9 28,1 58,0 

Біоспектр БТ, р. 

 (6,0 л/га) 

1 4,2 3,4 2,2 20,9 53,2 

12,1 2 8,3 6,0 3,5 29,4 60,7 

3 9,4 6,8 3,7 26,9 58,9 

Біоспектр БТ, р.  

(10,0 л/га) 

1 4,3 3,3 2,1 25,0 56,4 

12,2 2 8,2 5,9 3,4 29,7 61,3 

3 9,3 6,7 3,6 27,2 59,6 

НІР05  0,21 0,75 1,25   0,3 

*Обробки проводилися у такі фенофази: 1 – «рожевий бутон», 2 – «формування плодів», 3 – 

«ріст плодів» (плід розміром волоського горіха). 
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Початкова ефективність препарату Актофіт БТ (аверсектин С, 0,2 %), к.е. у 

нормі 2,0 л/га становила 17,9 %, 20,0 % та 24,2 %, а ефективність біологічного 

препарату через 7 діб становила 41,1 %, 52,8 % та 51,1 %. Початкова 

ефективність препарату Актофіт БТ, к.е. у нормі 3,0 л/га становила 20,5 %, 

21,0 % та 21,5 %, а ефективність біопрепарату через 7 діб становила 41,8 %, 

53,4 % та 48,9 %. Ефективність препарату Актофіт БТ, к.е. у нормі 4,0 л/га через 

2 доби після обробки становила 24,0 %, 20,2 % та 24,5 %, а ефективність 

біопрепарату через 7 діб становила 44,4 %, 56,8 % та 50,6 %. 

Застосування препарату Боверин БТ (гриби роду Beauveria, титр 

життєздатних клітин не нижче 3,0.10
9
 КУО/см

3
), р. проти сірої яблуневої 

попелиці у нормі 20,0 л/га дозволило отримати ефективність через дві доби 

після обробки на рівні 16,3 %, 20,0 % та 18,9 %; а через 7 діб – 44,7 %, 51,7 % та 

52,2 %.  

Препарат Метаризин БТ (гриби роду Metarhizium, титр життєздатних 

клітин не нижче 2,0
.
10

9
 КУО/см

3
), р. у нормі 4,0 л/га проти сірої яблуневої 

попелиці показав найнижчу ефективність серед досліджуваних біопрепаратів. 

Ефективність препарату через дві доби після обробки у фенофазі «рожевий 

бутон» становила 13,7 %, а через 7 діб – 33,5 %. Початкова ефективність 

наступних обприскувань становила 10,4 % та 14,6 %, а ефективність 

біологічного препарату через 7 діб становила 35,3 % та 34,4 %. 

Ефективність обприскування сумішами препаратів Боверин БТ, р. у нормі 

10,0 л/га та Метаризин БТ, р. у нормі 3,0 л/га через дві доби становила 16,0 %, 

20,2 % та 23,2 %, а через 7 діб – 56,4 %, 60,2 % та 64,1 %; що є вищим, ніж при 

застосуванні цих препаратів окремо. 

Застосування препарату Бітоксибацилін БТ (життєздатні клітини Bacillus 

thuringiensis var. thuringiensis (серотип 1), титр не нижче 2,0
.
10

9 
КУО/см

3
 і 

споро-кристалічний комплекс з токсинами двох видів: β-екзотоксин і                

δ-ендотоксин), р. у нормі 3,0 л/га дозволило отримати ефективність через дві 

доби після обробки 17,9 %, 23,3 % та 26,6 %, а через 7 діб – 43,1 %, 46,7 % та 

55,0 %. Початкова ефективність препарату Бітоксибацилін БТ, р. у нормі 
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4,0 л/га становила 21,9 %, 23,5 % та 28,4 %, а ефективність біопрепарату через 

7 діб становила 46,4 %, 48,3 % та 58,7 %. Ефективність препарату 

Бітоксибацилін БТ, р. у нормі 5,0 л/га у фенофазі «рожевий бутон» та 

«формування плодів» через дві доби становила 22,3 % та 24,7 %,  через 7 діб – 

49,2 % та 50,6 %. Найвищу ефективність отримали при обприскуванні у період 

росту плодів: через дві доби – 28,0 %, а через 7 діб – 60,0 %. 

Застосування препарату Біоспектр БТ (бактерії роду Pseudomonas з титром 

не нижче 5,0·10
9
 КУО/см

3
), р. у нормі 3,0 л/га дозволило отримати ефективність 

через дві доби після обробки на рівні 20,5 %, 29,1 % та 28,1 %; а через 7 діб – 

50,1 %; 58,9 % та 58,0 %. Початкова ефективність препарату Біоспектр БТ, р. у 

нормі 6,0 л/га становила 20,9 %, 29,4 % та 26,9 %, а ефективність біопрепарату 

через 7 діб становила 53,2 %, 60,7 % та 58,9 %. Ефективність препарату 

Біоспектр БТ, р. у нормі 10,0 л/га у фенофазі «рожевий бутон» через дві доби 

становила 25,0 %, а через 7 діб – 56,4 %. Ефективність у фенофазі «ріст плодів» 

через 2 доби становила 27,2 %, а через 7 діб – 59,6 %. Початкова ефективність 

обприскування у фенофазі «формування плодів» становила 29,7 %, а 

ефективність біологічного препарату через 7 діб – 61,3 %, що є найвищим серед 

досліджуваних біопрепаратів. 

Ефективність дії інсектициду Каліпсо 480 SC (тіаклоприд), КС у нормі 

0,3 л/га, який використовувався як еталон, проти сірої яблуневої попелиці через 

2 доби становила 59,1 %, 67,5 % та 70,2 %. Ефективність його дії через 7 діб 

становила 87,5 %, 88,9 % та 91,2 %. 

Отже, дія біоінсектициду Актофіт БТ, к.е. проти сірої яблуневої попелиці 

була на рівні 41,1-56,8 %. Застосування Боверину БТ, р. дозволило на              

44,7-52,2 % зменшити шкідливість фітофага, а Метаризину БТ, р. – на           

33,5-35,3 %. При застосуванні суміші Боверину БТ, р. та Метаризину БТ, р. 

отримали ефективність в межах 56,4-64,1 %. За застосування препарату 

Бітоксибацилін БТ, р. вдалося зменшити поширення фітофага на 43,1-60,0 %, а 

за застосування Біоспектру БТ, р. – на 50,1-61,3 %. Урожайність яблуні за 

застосування біологічних препаратів становила 11,7-12,2 т/га. 
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(Metarizin BT, r.) to 61.3 % (Biospectr BT, r.). The yield of apple trees with the use 

of biological preparations was 17.1-18.3 t/ha. 

 

 

 

 

УДК 632.937 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ІНСЕКТИЦИДІВ  

НА КУЛЬТУРІ ГРЕЧКИ 

 

Барабаш А.Д., Алієва І.В. 

bad53421@gmail.com 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

Розроблено науково-методичні підходи до оцінки чисельності шкідливих комах 

на посівах гречки та визначення біологічної ефективності інсектицидів. На 

базі цих підходів запропоновано методику проведення реєстраційних 

випробувань біопрепаратів проти окремих видів шкідників у обраних 

кліматичних зонах.  

 

Сучасна концепція захисту рослин, орієнтована на всебічну екологізацію 

землеробства, вимагає підбору таких препаратів, які відповідають критеріям, 

що дозволяють знизити негативну дію засобів захисту рослин на довкілля. В 

даний час провідним методом боротьби зі шкідниками на посівах круп’яних 

mailto:gunchak00@ukr.net
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культур є хімічний метод. Аналіз сучасного асортименту інсектицидів, що 

застосовуються на посівах гречки, показав суттєву нестачу кількості 

дозволених препаратів. Сьогодні всі реєстраційні випробування пестицидів 

проводять відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 

1996 р. № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних 

випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків 

пестицидів агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». 

Мета проведених дослідів з випробування біологічних інсектицидів – 

вивчення дії препаратів на шкідливі організми і рослини, що захищаються, для 

встановлення основних регламентів використання препаратів у практиці 

захисту рослин. 

На сьогодні відсутні методики, які було б можна використовувати при 

реєстраційних випробуваннях інсектицидів для захисту круп’яних культур. В 

рамках проведених досліджень було запропоновано нові науково-методичні 

підходи до оцінювання чисельності основних шкідників круп’яних культур та 

визначення біологічної ефективності як нових, так і розроблених раніше 

біологічних препаратів інсектицидної дії. Реалізація цих підходів дозволить 

розробляти регламенти використання біопрепаратів проти відповідних 

шкідників. 

Експериментальна перевірка запропонованих науково-методичних 

підходів була проведена для біопрепаратів проти попелиці на посівах гречки. У 

випробуваннях використовувались біоінсектициди, розроблені на основі 

колекційних штамів ІТІ «Біотехніка» НААН. Найбільш поширеними видами 

попелиць агробіоценозу гречкового поля були черемхова (Rhopalosiphum 

padi L.) та в’язово-злакова (Tetraneura ulmi L.).  

В експериментах використовувалась наступна методика проведення 

випробувань 

1. Умови проведення досліду 

 Культура: гречка сорту Син 3/02. 
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 Тест-об’єкти: імаго та личинки попелиць. 

 Варіанти: препарат, який випробується;  контроль, який  не 

оброблюється. 

 Дослід закладали на ділянках, які вирівняно з агротехніки та стану 

рослин. 

 Розміщення ділянок рендомізоване.  

 Дрібно-ділянковий дослід, розмір ділянок – 30 м
2
. 

 Повторність – триразова. 

2. Особливості проведення випробувань 

 Препарати, що випробуються, – біологічні інсектициди рідкої 

препаративної форм з двома нормами витрати. 

Обробку проводили протягом вегетації при середній чисельності –          

10-20 попелиць на рослину. 

Обприскували рослини за норми витрати робочої рідини 300 л/га. Норму 

застосування препарату встановлювали відповідно до програми випробувань. 

Робочі суспензії біопрепаратів наносили зверху і зі споду листків рослин, де 

знаходяться яйця, личинки та імаго фітофагу. 

3. Методи обліку фітофагів 

Шкідників виявляють оглядом певної кількості рослин на облікових 

ділянках. Візуальні підрахунки імаго та личинок попелиць проводять методом 

вибірки: на кожній ділянці (5 стебел у 5 місцях) підраховували попелиць (імаго 

і личинки) на рослині у всіх повторностях. 

Облік заселення посівів гречки попелицями до обробки та через 7 днів 

після неї проводили у всіх варіантах і повторностях. 

Розрахунок біологічної ефективності проводили за формулою Хендерсона 

та Тілтона: 

     
    

    
     ,  

де М – ефективність або відсоток загибелі шкідника; 

К1  – кількість живих особин шкідника у контролі до обробки, шт.; 
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К2  –  кількість живих особин шкідника у контролі після обробки, шт.; 

Р1 – кількість живих особин шкідника на ділянці, що обробляється, до 

обробки, шт.; 

Р2 – кількість живих особин шкідника на обробленій ділянці після 

обробки, шт. 

Результати випробувань дозволили виявити особливості впливу 

біологічних інсектицидів на шкідників гречки. Зокрема було виявлено ряд 

найефективніших біопрепаратів для захисту гречки проти попелиць в умовах 

Північного Лісостепу України. У подальшому їх можна буде пропонувати до 

реєстрації для цієї кліматичної зони. 

Таким чином, експериментальна перевірка показала ефективність 

розроблених науково-методичних підходів до оцінювання чисельності 

основних шкідників круп’яних культур та визначення біологічної ефективності 

препаратів. Отримані результати підтверджують доцільність використання 

методики, розробленої на основі цих підходів,  для проведення реєстраційних 

випробувань різних біоінсектицидів. Практичні добутки досліджень можуть 

будуть покладені в основу розроблення регламентів використання 

біопрепаратів, розроблених в ІТІ «Біотехніка» НААН, проти попелиці на 

посівах гречки. 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF BIOLOGICAL ASSESSMENT OF 

INSECTICIDES IN BUCKWHEAT CULTURE 

 

А. Barabash, I. Alieva 

bad53421@gmail.com 

 

Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS, Ukraine 

 

Scientific and methodological approaches for harmful insect number evaluation on 

buckwheat crops and insecticides biological efficiency rate determining were 

developed. The methodology for registration tests of biopreparation against different 

pest species in chosen climatic zones based on these approaches was proposed. 
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УДК 635.63:632.9:631.544.43 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У ЗНИЖЕННІ 

УРАЖЕНОСТІ РОСЛИН ОГІРКА ХВОРОБАМИ  

 

Онищенко О.І., Чаюк О.О. 

iob.vchena@gmail.com 

 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН, Україна 

 

Установлено ефективність регуляторів росту рослин на основі гумінових 

кислот, біологічно активних речовин і мікродобрива КомплеМет, як індукторів 

стійкості рослин до хвороб. Визначено строки застосування: триразове 

обприскування рослин у фазах: 3-4 справжніх листки, початок цвітіння та 

масове плодоношення.  

 

Система захисту культур у захищеному ґрунті істотно відрізняється від 

системи захисту рослин у відкритому агроценозі. Продукція, що вирощується в 

захищеному ґрунті, в основному, споживається у свіжому вигляді і тому до неї 

пред’являються більш високі вимоги якості. Закон України обмежує 

можливість застосування пестицидів в спорудах захищеного ґрунту. Пошук 

альтернативних, економічно доцільних й екологічно безпечних заходів їх 

захисту залишається вкрай актуальним. Одним із таких є використання 

регуляторів росту рослин (РРР), як індукторів стійкості до хвороб. На відміну 

від традиційних засобів хімічного захисту рослин регулятори росту 

безпосередньо не впливають на фітопатогенні мікроорганізми, вони змінюють 

гормональній баланс рослин, прискорюючи їх ріст і розвиток та підвищуючи їх 

хворобостійкість. Тож дослідження, які спрямовано  на вивчення ефективності 

РРР в обмеженні поширеності та шкідливості фітопатогенного комплексу 

огірка в умовах плівкових теплиць, залишаються актуальними. 

Метою досліджень було визначити роль регуляторів росту рослин в 

обмеженні шкідливості хвороб огірка в умовах захищеного ґрунту. 

Дослідження проводились впродовж 2016-2018 рр. на експериментальній базі 
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Інституту овочівництва і баштанництва НААН в умовах захищеного ґрунту 

плівкових теплиць. У польових умовах досліджували вплив РРР  на підвищення 

стійкості рослин огірка гібрида Лірик F1 (Каміла F1) до ураження збудниками 

хвороб за «Методикою дослідної справи в овочівництві і баштанництві» (2001). 

Інтенсивність розвитку хвороб та їх поширеність встановлювали за 

загальноприйнятими методиками (Шамрай С.Н., Глушенко В.И., 2006). У 

дослідах застосовували РРР на основі гумінових речовин (Гідрогумін, Гулівер 

Стимул, Вимпел Максі), на основі біологічно активних речовин (бурштинова 

кислота, саліцилова кислота, Епін екстра) та комплексне мікродобриво 

КомплеМет. Препарати застосовували шляхом 3-разового обприскування у 

різні фази вегетації: 3-4 справжні листки, початок цвітіння та масове 

плодоношення. Вплив препаратів на зниження шкідливості хвороб огірка 

вивчали за «Методикою випробування і застосування пестицидів» (2001). 

Серед досліджених препаратів найменший ступінь розвитку кореневих 

гнилей забезпечило комплексне мікродобриво КомплеМет – 12,3 %, контроль – 

30,5 % (табл. 1). Біологічна ефективність заходу становила 60 %. 

Серед варіантів із застосуванням РРР на основі гумінових кислот суттєве 

зменшення інтенсивності розвитку кореневих гнилей забезпечив препарат 

Вимпел Максі – 13,3 % (біологічна ефективність – 56 %), на основі біологічно 

активних речовин – саліцилова кислота, розвиток кореневих гнилей становив 

13,6 %, біологічна ефективність – 55 %.  

Встановлено, що застосування РРР і мікродобрива стримували розвиток 

несправжньої борошнистої роси на її початкових етапах. З поширенням 

хвороби в теплиці майже до 84 % (на 5 добу з моменту виявлення) найменше 

вона розвивалася за використання Вимпел Максі, Епін екстра та КомплеМет – 

8,5 % при 13,7 % на контролі. Ефективність препаратів склала 38 %. Надалі, з 

підвищенням інтенсивності розвитку хвороби, різниця між варіантами 

нівелювалася. 
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Таблиця  – Ефективність застосування препаратів проти хвороб за вирощування 

гібрида огірка Лірик F1 у захищеному ґрунті (середнє за 2016 – 2018) 

Варіант 

Норма 

витрати 

л, кг/га 

Кореневі 

гнилі 

Несправжня борошниста роса 

R*, % БЕ, % 

R, % БЕ, % 5-а доба 10-а доба 5-а доба 

Обробка водою (контроль) - 30,5 - 13,7 56,6 - 

РРР на основі гумінових речовин 

Гідрогумін, р. (еталон) 1,5 17,5 43 11,3 55,1 18 

Гулівер Стимул, р. 1,0 17,7 42 13,8 57,1 0 

Вимпел Максі, р. 1,0 13,3 56 8,5 57,2 38 

РРР на основі біологічно активних речовин 

Бурштинова кислота, п. 0,1 17,2 43 10,2 55,8 26 

Саліцилова кислота, п. 0,1 13,6 55 10,2 55,9 26 

Епін екстра, р.к. 0,08 14,7 52 8,5 55,8 38 

Мікродобриво 

КомплеМет, р. 1,0 12,3 60 8,5 55,8 38 

НІР05 - 4,5 - 4,1 2,1 - 

Примітка. *R – інтенсивність розвитку хвороби, %, БЕ – біологічна ефективність, %. 

 

За рахунок активізації ростових процесів у рослин і наявності інгібуючої 

активності по відношенню до збудників хвороб, уведення в технологію 

вирощування рослин огірка РРР та мікродобрива сприяло приросту 

урожайності на 1,7-2,5 кг/м
2
 або 12,9-18,9 % відповідно. Кращий результат 

показав варіант із застосуванням комплексного мікродобрива КомплеМет – 

15,7 кг/м
2
, де приріст урожаю у порівнянні з контролем становив 2,5 кг/м

2
. 

Серед РРР на основі гумінових речовин найвищу урожайність мали від 

застосування Вимпел Максі – 14,9 кг/м
2
; серед РРР на основі біологічно 

активних речовин – Епін екстра – 15,5 кг/м
2
.  

Таким чином, встановлено, що 3-разова обробка рослин РРР упродовж 

вегетаційного періоду у фазах: 3-4 справжні листки, початок цвітіння та масове 

плодоношення сприяли зниженню рівня ураженості огірка хворобами.  
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EFFICIENCY OF PLANT GROWTH REGULATORS  

IN REDUCING DISEASE OF CUCUMBER PLANTS 

 

O. Onyshenko, O. Chaiuk 

iob.vchena@gmail.com 
 

Institute of Vegetable and Melon Growing of NAAS, Ukraine 

 

The effectiveness of plant growth regulators based on humic acids, biologically 

active substances and KompleMet microfertilizer as inducers of plant resistance to 

diseases has been established. There were determined terms of use: three times 

spraying of plants in the phase of 3-4 true leaves, the beginning of flowering and 

mass fruiting. 
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ВИДІЛЕННЯ СЕРЕД БЕККРОСІВ БАГАТОВИДОВИХ ГІБРИДІВ 

КАРТОПЛІ ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ГРИБА PHYTOPHTORA 

INFESTANS (MONT.) DE BARY В ПОЄДНАННІ З ПРОЯВОМ 

ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 

Коваль В.С. 

vitok1995ok@gmail.com 

 

Інститут картоплярства НААН, Україна 

 

Представлено результати дослідження щодо оцінки стійкості беккросів 

багатовидових гібридів проти фітофторозу. В роботу було залучено 

135 беккросів багатовидових гібридів, які оцінювали методом штучного 

інфікування бульб інокулюмом Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Зразки, які 

виділено, характеризуються високою стійкістю проти патогену та 

комплексом агрономічних ознак.  

 

Збудником фітофторозу є гриб Phytophtora infestans (Mont.) de Bary, який 

уражує практично всі органи рослини: листя, стебла, квітки, ягоди, столони та 

бульби. Основна шкодочинність хвороби полягає в значному зменшенні 
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асимілюючої поверхні листя, що негативно позначається на процесах 

утворення і накопичення речовин в рослинах особливо в період 

бульбоутворення. У роки з сильним ураженням бадилля та бульб врожай може 

знижуватись на 50-80 %. 

Складність захисту від фітофторозу полягає у тому, що в зв’язку з 

рекомбінаціями, викликаними статевим розмноженням патогену, з’являються 

нові раси, які завдають більш значні збитки. В цих умовах все більше 

підвищується роль нових стійких сортів, використання яких зможе привести до 

зниження втрат врожаю картоплі. 

Однак, в даний час протистояти сильному ураженню фітофторозом можуть 

лише сорти з стійкістю горизонтального типу, яка ефективно діє проти всіх рас 

патогену, здатна суттєво послабити ураження природними популяціями 

фітофтори, які містять широкий спектр генів вірулентності. Горизонтальна 

стійкість не запобігає можливості ураження рослин картоплі фітофторою, проте 

є малошкодочинною. 

Мета дослідження полягає у пошуку джерел фітофторостійкості серед 

беккросів багатовидових гібридів розсадника поглибленого вивчення та 

виділення форм з високими показниками резистентності в поєднанні з іншими 

важливими селекційними ознаками. 

Впродовж 2020-2021 років було проведено штучне інфікування 

інокулюмом гриба Phytophthora infestans (Mont.) de Bary беккросів 

багатовидових гібридів розсадника поглибленого вивчення загальною 

кількістю 135 зразків.  

Частка матеріалу зі стійкістю проти патогену вище семи балів складала 

55,8 %, з них 51,4 % мали бал стійкості вище 8  (рис. 1).  

Розподіл матеріалу щодо стійкості проти поширення гриба у бульбі 

зберігає ті ж тенденції, що і при проникненні. Оскільки складність створення 

фітофторостійкого вихідного матеріалу зумовлено полігенним контролем 

ознаки, то надзвичайно цінним є виділення високостійких проти хвороби 

зразків в поєднанні з високим проявом інших господарсько-цінних ознак.  
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Рисунок 1 – Розподіл беккросів багатовидових гібридів за стійкістю проти 

проникнення в бульбу гриба Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, % 

 

Виділено зразки, у яких резистентність поєднується з високим проявом 

інших господарсько-цінних показників. Зразки, наведені у табл. 1, переважають 

за урожайністю сорт-стандарт Скарбниця (539,6 г/кущ).  

 

Таблиця 1 – Характеристика господарсько-цінних показників беккросів 

багатовидових гібридів, які  стійкі проти фітофторозу бульб 
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проникнення поширення 

13.37с5 04.20с16 / Подолія 8,5 9,0 950,0 13,0 85,7 18,2 

13.47/63 208ч7 / Bellarossa 8,5 9,0 600,0 9,4 86,7 13,3 

15.7/15 Гурман / Зарево 8,5 9,0 633,3 12,0 81,0 13,2 

15.17/1 04.17с2 / Тирас 8,5 9,0 622,2 11,8 65,8 12,9 

12.2/38 04.21с31 / Bella Rossa 9,0 9,0 825,0 14,0 87,0 11,7 

12.3/21 04.21с31 / Подолія 9,0 9,0 1014,2 16,0 86,0 10,0 

12.24/14 04.14с54 / Подолія 9,0 9,0 656,2 9,0 88,0 12,9 

12.94/19 86.197с14 / Сантарка 9,0 9,0 611,1 9,0 78,0 12,7 

14.4/11 91380с3/ RussianBlue 9,0 9,0 593,7 11,0 65,0 9,3 

14.16/8 01.37Г46/ Satina 9,0 9,0 568,7 12,0 64,0 18,1 

15.10/14 89.685с56/ 88.730с3 9,0 9,0 557,1 9,0 77,0 14,7 

15.36/13 88.1425с1/ Bellarossa 9,0 9,0 564,2 10,0 69,0 13,2 

15.36/22 88.1425с1/ Bellarossa 9,0 9,0 590,0 9,0 78,0 13,9 

15.38/14 10.3Г60 / Струмок 9,0 9,0 577,7 12,0 70,0 12,2 

 

Так у беккросів 13.37с5 (04.20с16 / Подолія), 12.3/21 (04.21с31 / Подолія), 

урожайність сягала відповідно 950,0 г/кущ та 1014,2 г/кущ, що вище від сорту-
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стандарту Скарбниця у 1,7- 1,8 рази. 

Підвищеним вмістом крохмалю у бульбах, окрім високої стійкості проти 

фітофторозу, характеризуються беккроси 13.37с5 (04.20с16 / Подолія) та 

14.16/8 (01.37Г46 / Satina) – відповідно  18,2 % і 18,1 %. У беккросу 13.37с5 

(04.20с16 / Подолія) спостерігали поєднання всіх складових високої 

продуктивності та крохмалистості. 

Отже, 51,4 % беккроси багатовидових гібридів мали бал стійкості вище 8. 

Виділено зразки, у яких резистентність поєднується з високим проявом 

господарсько-цінних показників. Беккроси 13.37с5, 13.47/63, 15.7/15, 15.17/1, 

12.2/38, 12.3/21, 12.24/14, 12.94/19, 14.4/11, 14.16/8, 15.10/14, 15.36/13, 15.36/22 

та 15.38/14, окрім резистентності проти хвороби, характеризуються 

підвищеною урожайністю (від 564,2 г/кущ до 1014,2 г/кущ). 

Беккрос 13.37с5 (04.20с16 / Подолія), який виділено за високою стійкістю 

проти фітофторозу (8,5/9,0) характеризувався комплексом інших господарсько-

цінних ознак: урожайність на рівні 950,0 г/кущ, кількість бульб під кущем – 

13,0 шт. та вміст крохмалю у бульбах – 18,2 %. 
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The study results of the backcrosses multispecific hybrids resistance evaluation 

against late blight are presented. 135 backcrosses of multi-species hybrids were 

involved in the work, which were evaluated by the method of artificial infection of 

tubers with the inoculum Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. Isolated samples 

are characterized by high resistance to the pathogen and a complex of agronomic 

traits.  
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Дослідженнями, проведеними в умовах зрошення Південного Степу України, 

визначено й систематизовано видовий склад найбільш поширених шкідників 

біоценозу насіннєвої люцерни та надано їх господарську оцінку. Встановлено, 

що істотне пошкодження всім органам насіннєвої люцерни наносять 47 видів 

спеціалізованих шкідників, які належали до 7 рядів, 14 родин, 38 родів. 

Систематизовано видовий склад шкідників. 

 

Люцерна відноситься до бобових багаторічних трав, яка дуже 

пошкоджується шкідниками й за несвоєчасного або й повного не проведення 

заходів щодо захисту насіннєвих посівів, істотно знижується урожайність та 

посівні якості насіння культури.  

Метою досліджень, які проведено в умовах зрошення Південного Степу 

України, було встановлення й систематизація видового складу найбільш 

поширених шкідників біоценозу насіннєвої люцерни та надання їм 

господарської оцінки. 

Для боротьби зі шкідниками й хворобами насіннєвої люцерни необхідно 

застосовувати інтегровану систему захисту, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на зниження ступеня пошкодження рослин протягом усього 

вегетаційного періоду, у тому числі організаційно-господарських, 

агротехнічних, хімічних та біологічних. 

Організаційно-господарські заходи направлено на зниження на посівах 

чисельності шкідників, яке досягається: дотриманням правильного чергування 

культур у сівозмінах та використанням насіннєвих посівів люцерни не більше       

двох-трьох років; при виборі укосу на насіння потрібно враховувати рік 
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використання культури, видовий склад і допустиму чисельність шкідників, а 

також погодні умови кожного конкретного року вегетації культури. 

Розміщувати нові посівні площі люцерни, яку вирощують на насіння, не 

ближче 1,5-2,0 км від старовікових травостоїв, своєчасно видаляти й спалювати 

рослинні залишки після збирання врожаю. За масової появи шкідників першого 

укосу переносити збір урожаю насіння на другий укіс. При цьому збирання 

врожаю зеленої маси з першого укосу необхідно проводити в стислі строки, а 

після  скошування своєчасно вивозити її з поля. 

З агротехнічних заходів захисту насіннєвих посівів люцерни від шкідників 

ефективним є якісний обробіток ґрунту, сівба кондиційнім насінням 

районованих сортів і боротьба з бур’янами. На насіннєвих посівах треба 

своєчасно вносити мінеральні добрива, проводити ранньовесняне або 

післязбиральне осіннє спалювання стерні та рослинних залишків, а також 

своєчасне рихлення старовікових посівів люцерни. Для боротьби зі 

спеціалізованими шкідниками насіннєвої люцерни найбільш ефективним є 

ранньовесняне спалювання стерньових та рослинних залишків з подальшим 

дискуванням посівів важкими боронами (БДТ-7; БД-10; БДНТ-2,2). Проведення 

дискування насіннєвих посівів другого й третього років використання вище 

вказаними боронами сприяло заробленню в ґрунт післяжнивних залишків, 

заражених яйцями люцернового клопа, а також фітономуса, попелиць і 

личинками люцернової товстоніжки й переміщенню на поверхню ґрунту 

личинок бульбочкових довгоносиків. 

Своєчасне, на низькому зрізі збирання врожаю насіння люцерни та 

обробіток посівів дисковими боронами або лущильниками з малим кутом 

атаки, а також рихлення міжрядь, видалення й спалювання рослинних залишків 

після збирання їх з поля в декілька разів знижують чисельність яєць 

люцернового клопа, попелиць та личинок насіннєїда люцернової товстоніжки, 

що зимують. Поряд зі знищенням яєць зазначених видів шкідників суттєво 

зменшувалася й загальна кількість жуків бульбочкових довгоносиків, 

насіннєїдів-тихіусів та жуків листкового люцернового довгоносика. 
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Хімічний метод боротьби зі шкідниками насіннєвої люцерни за масштабом 

дії значно перевершує інші методи знищення фітофагів культури. Застосовують 

його, передусім, проти жуків та личинок листкового люцернового довгоносика, 

насіннєїдів-тихіусів, бульбочкових довгоносиків та інших видів шкідників. При 

цьому найбільш доцільне застосування інсектицидів контактної та системної 

дії. Проти комах, що мають колючо-сисний ротовий апарат (клопи, попелиці, 

трипси), а також для боротьби з личинками листкового люцернового 

довгоносика (фітономуса), насіннєїдів-тихіусів, квіткової люцернової галиці та 

люцернової товстоніжки, які ведуть прихований спосіб життя, з урахуванням 

економічних порогів шкодочинності, слід застосовувати системні або бакові 

суміші системних та контактних інсектицидів. 

У наших дослідженнях проведення чотирьох хімічних обробок забезпечувало 

отримання істотного приросту врожайності насіння культури, яка, порівняно з 

контролем (без обробок), складала 261 кг/га, а спільне застосування хімічних 

обробок та спалювання стерні підвищувало приріст врожайності насіння до 

325 кг/га. Без застосування хімічних засобів і без проведення агротехнічних 

обробок посівів ранньою весною (контроль) врожайність кондиційного насіння 

люцерни формувалась найнижчою й не перевищувала 134 кг/га. Спалювання 

стерні й рослинних залишків, порівняно з контролем (без прийомів захисту), 

сприяло суттєвому зростанню врожайності кондиційного насіння – до 226 кг/га. 

Біологічний метод боротьби з шкідниками включає використання живих 

істот або продуктів їх життєдіяльності для запобігання збитку від шкідливих 

організмів. Такими корисними комахами в біоценозі насіннєвої люцерни є 

кокцинеліди, павуки, золотоочки, хижі клопи, богомоли, дзюрчалки, наїзники 

та багато інших ентомофагів, яких необхідно розводити й охороняти. З усіх 

корисних комах у південній частині зони Степу для боротьби з підгризаючими 

совками та іншими шкідниками найбільшою мірою використовують 

ентомофага трихограму, який заражує яйця більше 200 видів шкідників. 

Випускають трихограму після інкубації й приурочують до початку масового 

відкладання яєць шкідниками. Листочки з трихограмою розкладають в 50 
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точках на кожному гектарі посіву. Норма чисельності складає 20-30 тисяч 

екземплярів на 1 га. 

Вказаний метод боротьби з шкідниками, насамперед проти гусениць 

лускокрилих, що масово з’являються на посівах у фазу цвітіння люцерни, 

полягає в застосовуванні нешкідливих для диких запилювачів препаратів: 

бітоксибацилін (БТБ) – 2 кг/га, дендробацилін – 0,5-1,0 кг/га та лепідоцид – 2,0 

кг/га за препаратом, які містять патогенні мікроорганізми й спричиняють 

загибель гусениць різних видів совок. Витрата робочого розчину складає 300-

400 л/га. Дія препаратів проявляється у вигляді токсикозу внаслідок 

розмноження бактерій у організмі шкідника. Препарати не токсичні для рослин, 

більшості ентомофагів, бджіл, а також теплокровних тварин та людей. 

Особливо ефективне їх застосування у боротьбі зі шкідниками у фазу цвітіння 

та плодоутворення насіння люцерни, оскільки не відбувається загибелі чи 

зниження діяльності диких запилювачів культури. 

В результаті досліджень було встановлено, що в умовах зрошення 

Південного Степу України найбільшої шкоди насіннєвим посівам люцерни 

завдавали 47 видів спеціалізованих шкідників, які належали до 7 рядів, 14 

родин, 38 родів. Систематичний розподіл видового складу шкідників 

встановлено наступним:  

 твердокрилі – 35,1 %;  

 лускокрилі – 31,9 %;  

 клопи – 17,0 %;  

 рівнокрилі – 5,3 %;  

 двокрилі – 4,3 %;  

 прямокрилі – 4,2 %;  

 перетинчастокрилі – 1,1 %; 

 трипси – 1,1 %.  

Найбільш шкодочинними виявилися: 

 листковий люцерновий довгоносик (фітономус);  
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 насіннєїди-тихіуси (люцерновий жовтий та рудий насіннєїди);  

 брунькоїд люцерновий тонконосий;  

 люцерновий галовий довгоносик; 

 люцернова товстоніжка. 

За характером пошкоджень розподіл спеціалізованих шкідників насіннєвої 

люцерни наступний: шкідники сходів – 10 видів; верхівкових бруньок та       

листя – 6; генеративних органів (бутонів, квіток, зелених бобів) – 18; 

дозріваючого насіння – 5 та коренів – 8 видів. 

Таким чином, для отримання високих врожаїв кондиційного насіння 

люцерни в степовій зоні України на зрошенні необхідно своєчасно проводити 

заходи боротьби зі шкідливими комахами в усі періоди їх розвитку, коли 

фітофаги найбільш чутливі до застосування вищевказаних засобів захисту 

рослин культури. 

 

BIOLOGICAL PROTECTION SYSTEM OF ALFALFA SOWINGS IN 

IRRIGATION CONDITIONS IN UKRAINIAN SOUTH STEPPE  

 

S. Holoborod’ko, O. Dymov 

goloborodko1939@gmail.com 

 

Institute of Irrigated Agriculture of NAAS, Ukraine 

 

The species composition of the most common alfalfa biocenosis pests was 

determined, systematized and provided economic assessment on the base of our 

studies conducted in irrigation conditions in Ukrainian Southern Steppe. It was found 

that 47 species of specialized pests belonging to 7 rows, 14 families, and 38 genera 

cause significant damage to all organs of alfalfa. The pest species composition was 

systematized. 
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УДК 631.86, 631.14 

 

ХЕЛАФІТ®-ОРГАНІК: СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ  ТА  ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Гармашов В.В.
1
, Ходорчук В.Я.

2
 

garmashvvladimir@rambler.ru 

 
1
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна 

2
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

  

Наведено характеристику біологічного препарату Хелафіт® органік, який 

сертифіковано у органічному виробництві як добриво, фунгіцид та 

стимулятор росту. Наведено відомості щодо його складу, властивостей, 

загальних принципів та особливостей застосування.    

 

Хелафіт®-органік – біологічний препарат, сертифікований в органічному 

землеробстві  (сертифікат «Органік Стандарт» № 15-3012-01). Призначенням 

препарату є листові підживлення та передпосівна обробка насіння.  До складу 

препарату Хелафіт®-органік входять: органічні добрива (мікроелементи у 

хелатній формі); гумінові та фульвові кислоти; амінокислоти; морські 

водорості; комплекси на основі хітозану; пектинові полісахариди; спори 

бактеріальних культур (Bacillus subtilis) та міцелій і спори грибів (Trichoderma 

lignorum). 

Багатокомпонентність складу препарату Хелафіт®-органік визначає 

багатовекторність (або поліфункціональність) його дії на рослину і не 

призводить до розвитку резистентності. Під впливом препарату оптимізується 

живлення рослин, покращується засвоюваність поживних речовин з ґрунту, 

прискорюється процес їх поглинання. Оцінка дії препарату на біохімічному 

рівні показала інтенсифікацію синтезу рослиною специфічних білкових 

речовин, які підвищують опір рослини негативним біотичним та абіотичним 

стресовим факторам. Обприскування посівів Хелафіт®-органік сприяє 

підвищенню холодо- та посухостійкості рослин, протидіє тепловому та 
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сольовому стресу. Препарат характеризується високою біологічною, 

рістрегулюючою, імуностимулюючою та імуномодулюючою активністю. 

Завдяки метаболічній компоненті біологічних фунгіцидів, що входять до складу 

препарату, пріоритетно формується імунна система на тлі оптимізації живлення 

та стимуляції ростових процесів. Зрештою застосування препарату сприяє 

підвищенню врожайності, якості продукції, покращується смак та фарбування 

плодів, підвищується їхня лежкість та транспортабельність. 

Завдяки цим властивостям в органічному землеробстві препарат 

Хелафіт®-органік сертифіковано і як добриво, і як фунгіцид, і як стимулятор 

росту. Функції препарату реалізуються за різних принципів його застосування. 

Вони включають: комплексне та індивідуальне застосування. Комплексне або 

змішане застосування практикують, коли виникає необхідність специфічного 

посилення властивостей препарату введенням до складу бакової суміші засобів 

захисту рослин, добрива та ін. Індивідуальне застосування Хелафіт®-органік 

практикують у тих випадках, коли немає обґрунтованих причин в обробці 

посівів іншими препаратами, але є потреба інтенсифікації продукційних 

процесів у критичні фази розвитку та в період стресових ситуацій.  

При індивідуальному застосуванні обприскування рослин проводиться за 

кілька днів до початку критичного періоду. Критичний період у розвитку 

рослин – це період, коли є недолік або надлишок дії того чи іншого факторів 

середовища (температура, вологозабезпеченість, дефіцит елементів живлення 

та ін.). Це призводить до незворотних морфофізіологічних змін, що 

супроводжуються різким зниженням врожайності. Аналогічно і відносно 

хвороб – обмеження інфекційного фону або стимуляція стійкості до них є 

вирішальним фактором у попередженні можливої епіфітотії. Завдання 

агротехнічних прийомів полягає у створенні умов випереджаючого зростання 

та розвитку культурних рослин. Тому саме в цей період додаткова імунізація та 

стимуляція процесів росту та розвитку рослин препаратом Хелафіт®-органік 

посилює адаптивну функцію посівів та найбільшою мірою підвищує їх стрес-

толерантність, а головне – суттєво збільшує врожайність. 
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Препарат сумісний з більшістю фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та 

однокомпонентними або комплексними добривами, які рекомендовано для 

органічного землеробства. За своїми функціональними характеристиками та 

хіміко-технологічними властивостями Хелафіт®-органік є ідеальним партнером 

для бакових сумішей; не має фітотоксичністі, більше того, він «знімає» її та 

інші стресові синдроми з інших компонентів розчину.  

Оптимальна температура під час обприскування Хелафіт®-органік має 

відповідати температурі, за якої відбувається активна вегетація культури, що 

обробляється. Зокрема, найбільша системність Хелафіт®-органік у 

холодостійких культур проявляється за температури 8-25 °С, а теплолюбних – 

10-25 °С. Отже,  препарат забезпечує високу ефективність у широкому 

діапазоні температур. Знижена та підвищена температура повітря після обробки 

не має негативного ефекту. Виражено стимулюючий ефект ростових та 

продукційних процесів. 

По відношенню до дії на рослину склад препарату Хелафіт®-органік має 

мезостемно-системні властивості. Тобто, з одного боку, він має властивість 

закріплюватися на поверхні рослини і досить швидко поширюватись по всіх 

тканинах, що запобігає змиву дощем. Фактично, вже через 15-20 хвилин після 

застосування більше 70 % кількості препарату надійно розподілено на листі, він 

не змивається наступними атмосферними опадами і є доступним для рослини. 

Навіть сильний дощ через 0,5-1 годину після обробки не знижує його 

ефективність. Завдяки мезостемно-системним властивостям обробки можна 

проводити в умовах перемінної погоди, яка мало впливає на ефективність 

препарату. Препарат Хелафіт®-органік має і трансламінарну активність –  

здатність проникати всередину листових пластинок рослин і пересуватися 

судинною системою. Це гарантує тривалу ефективність препарату, яка мало 

залежить від погодних умов.   

Таким чином, препарат Хелафіт®-органік – препарат, що є стійким до 

змиву опадами. Він має високу спорідненість до поверхні рослин, гарне 

проникнення в клітину патогену, тривалий ефект за будь-яких погодних умов. 
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Хелафіт®-органік забезпечує високу ефективність у широкому діапазоні 

температур (знижена та підвищена температура повітря після обробки не має 

негативного ефекту), виражені стимулюючі ефекти ростових та продукційних 

процесів. 

На підставі результатів лабораторних, вегетаційних, польових дослідів, 

виробничих випробувань та безпосереднього широкого застосування у 

виробництві не встановлено відомостей про появу резистентності. Тривалість 

оптимізації систем збалансованого та адекватного живлення, а також імуно- та 

рістстимулюючої дії зберігається впродовж 3-4 тижнів. Вона залежить від 

погодних умов, ступеня інфікованості на момент проведення обробки та інших 

факторів. Період захисної дії складає 18-25 діб.  

 

HELAFIT®-ORGANIC: COMPOSITION, PROPERTIES AND 

APPLICATION FEATURES 

 

V. Garmashov
1
, V. Khodorchuk

2
 

garmashvvladimir@rambler.ru 

 
1
Odesa State Agricultural Research Station NAAS, Ukraine 

2
Engineering and Technological Institute “Biotekhnikа” of NAAS, Ukraine 

 

The characteristics of the biological preparation Helafit®-organic, which is certified 

in organic production as a fertilizer, fungicide and growth stimulator, are given.            

The preparation composition, properties, general principles and application features 

are described.  
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УДК 635.21:632.3  

 

БІОЛОГІЯ ЗБУДНИКА OOSPORA LACTIS D.R., ЩО ВИКЛИКАЄ 

РЕЗИНОВУ ГНИЛЬ КАРТОПЛІ 

 

Положенець В.М.
1
, Немерицька Л.В.

2
, Лосєва А.І.

1
, Свідельська Н.М.

1 

lina_loseva@ukr.net 

 
1
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Україна 

2
Житомирський агротехнічний фаховий коледж, Україна 

 

Вивчено ступень розповсюдження і шкідливості резинової гнилі картоплі в зоні 

Лісостепу і Полісся України. Фітосанітарний моніторинг динаміки розвитку 

резинової гнилі в різні роки вирощування картоплі показав залежність 

виникнення захворювання від погодних умов, ступеня резистентності сортів 

та якості насіннєвого матеріалу бульб. Визначено тісну кореляцію між 

ступенем ураження маточних бульб і розвитком резинової гнилі під час 

зберігання врожаю картоплі. 

 

Вперше резинову гниль картоплі було виявлено та описано у 

Великобританії в 1948 році, дещо пізніше в колишньому Радянському Союзі в 

Ленінградській області. В Білорусі перші випадки ураження картоплі 

резиновою гниллю спостерігалися в Брестській, Мінській та Могильовській 

областях, а розвиток зазначеного патогенну набрав характер епіфітотійного 

розвитку. 

В Україні нами резинову гниль картоплі вперше було зареєстровано в 

1995 році в Житомирській та Хмельницькій областях. Кількість бульб з 

симптомами резинової гнилі сягало до 5,6%. 

Метою наших експериментів, які здійснювали в навчально-

дослідницькому господарстві «Ворзель» Національного університету 

біоресурсів і природокористування, було вивчення ступеня розповсюдження і 

шкідливості резинової гнилі картоплі в зоні Лісостепу і Полісся України.  

В залежності від ступеня проявлення резинової гнилі територію країни 

умовно розділено на три зони: 
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1) До зони відносно слабкого розвитку патогенну (2,5-3,0 %) віднесено 

Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Хмельницьку області. 

2) До зони помірного проявлення зазначеної хвороби (3,1-5,0 %) 

віднесено Житомирську, Волинську, Ровенську, Чернігівську області. 

3) В зону сильного розвитку резинової гнилі (5,1-8,0 %) ввійшли 

Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Тернопільська області. 

Нами проведені також експерименти з визначення динаміки 

фітосанітарного моніторингу розвитку резинової гнилі в різні роки 

вирощування картоплі. Внаслідок здійснення фітопатологічних обстежень 

вияснено, що збитки, які викликані цим захворюванням, в значній мірі 

залежали від погодних умов, ступеня резистентності сортів та якості 

насіннєвого матеріалу бульб. 

З метою виявлення ступеня шкідливості резинової гнилі в досліді 

використовували три сорти картоплі, які характеризувалися різним ступенем 

стійкості та належали до різних груп стійкості: Повінь – ранній, Слов’янка – 

середньостиглий і Хортиця – середньопізній. 

Встановлено, що резинова гниль має суттєвий вплив в період вегетації на 

схожість насіннєвих бульб, формування стебел, висоту і продуктивність 

рослин. Однак ступінь шкідливості зазначеного фітопатогенну в розрізі різних 

сортів різних груп стиглості різнився. Найбільший відсоток загиблих до сходів 

насіннєвих бульб спостерігався у середньопізнього сорту Хортиця. Так 

збільшенні ступеня їх ураження на один бал призвело до зниження схожості на 

30 %. Дещо менша шкідливість резинової гнилі спостерігалася на сорті Повінь. 

Слабке (0,5-1,0 бала) і сильне ураження посадкових бульб призвело до загибелі 

їх сходів від 12,5 % до 60,3 %. У середньостиглого сорту Слов’янка схожість 

насіннєвих бульб знизилася на 45,0 %. 

Формування стебел і висота рослин у цих випадках також зменшувалася 

прямо пропорційно ступеню ураження маточних бульб. Продуктивність рослин 

при цьому знижувалася в середньому на 33,4 % при слабому ураженні, та на 

72,1 % при сильному ураженні насіннєвого матеріалу. 
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Розрахунки коефіцієнту шкідливості резинової гнилі показали, що 

найбільші втрати, при ураженні бульб на один бал, характерні для 

середньостиглого сорту Слов’янка. 

При зберіганні бульб після збирання врожаю в умовах провокаційно-

інфекційного фону встановлено, що збудник Oospora lactis (Fres) Sacc. Значно 

сильніше проявляється у випадках високого балу ураження посадкових бульб. 

Внаслідок обробки отриманих результатів досліджень методом статистичного 

аналізу виявлено тісну кореляцію між ступенем ураження маточних бульб і 

розвитком резинової гнилі під час зберігання врожаю картоплі.  

Отже, при різних фазах розвитку картоплі повна загибель бульб до сходів 

внаслідок ураження їх резиновою гниллю і часткове загнивання та відмирання 

певної кількості вічок і паростків призводить до зменшення висоти рослин, 

кількості стебел в кущі та продуктивності картоплі. Збитки, які нанесені під час 

зберігання врожаю виражаються в утворенні значних осередків загнивання 

бульб картоплі, що призводить до погіршення насіннєвих товарних і харчових 

властивостей. 
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Rubbery rot of potato prevalence in Ukrainian Forest-steppe and Polisya was 

studied.  Phytosanitary monitoring of rubbery rot of potato evolution dynamic 

indicated the dependence of disease appearing from weather conditions, variety 

resistance level, and potato seed grass quality. Close correlation between degree of 

stock potato damage and rubbery rot disease progression through potato yield 

storage was found. 
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Встановлено потенціал біопродуктивності біологічної системи землеробства 

без застосування агрохімікатів в Лівобережному Лісостепу України. На цій 

основі на прикладі типового сільськогосподарського підприємства за 

допомогою імітаційного комп’ютерного моделювання опрацьовано 

перспективні варіанти розвитку біологічних систем аграрного виробництва з 

отримання органічних продуктів харчування. 

 

Робота є продовженням наукових досліджень, спрямованих на розробку 

концептуальних засад біологічно орієнтованої моделі розвитку аграрного 

сектора економіки України. Мета – оцінити потенціал біопродуктивності 

біологічної системи землеробства без застосування мінеральних добрив і 

пестицидів у східній частині Лісостепу, розробити перспективні моделі 

аграрного виробництва з отриманням органічних продуктів рослинництва і 

тваринництва. Оцінку потенціалу продуктивності чорнозему типового у 

східному Лісостепу здійснювали на інформаційній базі стаціонарного 

агротехнічного досліду, що ведеться у Харківському національному аграрному 

університеті імені В.В. Докучаєва з 1996 року. На цій теоретичній основі 

здійснювали імітаційне моделювання біологічних систем аграрного 

виробництва на прикладі типового для регіону сільськогосподарського 
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підприємства СТОВ «Колос 2000» площею 2030 га за допомогою 

комп’ютерного програмного комплексу «Агроекосистема».  

Аналізувалися п’ять перспективних варіантів розвитку підприємства, 

зокрема, з виробництва різних видів органічної продукції:  

 органічне зерно;  

 переробка органічного зерна до продуктів харчування;  

 розвиток тваринництва і біоенергетики;  

 вирощування і переробка коренів цукрових буряків;  

 підвищення продуктивності сівозмін за рахунок високого рівня 

рециркуляції біогенних елементів з органічними добривами тваринного 

походження.  

Важливо, що в результаті впровадження біоенергетичної системи 

аграрного виробництва буде освоєно сівозміни з оптимальними складом 

культур і термінами їх повернення на попереднє місце. Крім того, у процесі 

метанового бродіння при виробництві біогазу повністю знезаражуються усі 

відходи, навіть насіння бур’янів втрачає схожість. Поряд із створенням 

замкнених циклів макро- і мікроелементів, все це дасть змогу відмовитися від 

застосування агрохімікатів і перейти до біологічної системи захисту рослин. 

Встановлено, що потенціал виробництва в регіоні органічного зерна 

становить 2,1 т/га, органічної крупи – 1,7 т/га, органічних твердих сирів –           

250-400 кг/га, вершків – 200-300 кг/га, м’яса – 45-65 кг/га, цукру –                   

800-1000 кг/га, газу-метану – 740-1100 м
3
/га. Формування інфраструктури із 

зберігання органічного зерна та його переробки на крупу потребуватиме         

100 у.о./га фінансових затрат, для створення галузевої структури з молочним 

скотарством і отриманням готових до споживання органічних продуктів 

тваринництва та біоенергії потрібно вкласти 3 тис. у.о./га, за додаткової 

організації вирощування і переробки цукрових буряків – 3,5 тис. у.о./га, 

підвищення продуктивності ріллі за рахунок органічних добрив буде 

супроводжуватися збільшенням потужностей складових інфраструктури та 
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зростанням капітальних затрат до 4,5 тис. у.о./га. В результаті за сертифікації 

зерна, як органічного, чистий прибуток буде на рівні 1 тис. у.о./га, за його 

переробки  –   2,3 тис. у.о., за створення тваринницької галузі з отриманням 

продуктів харчування і біоенергії чистий дохід зросте до 8,6 млн. у.о. або до 

4,7 тис. у.о./га. Додаткове залучення до виробничої системи цукрового 

виробництва буде супроводжуватися ростом прибутковості до 6,8 тис. у.о./га, а 

за підвищення продуктивності сівозміни – до 8,8 тис. у.о./га.  

Висновок: існуючий потенціал біопродуктивності регіону дає змогу у 

системі біологічного землеробства організувати збалансоване виробництво 

значних обсягів органічного продовольства і біоенергії з короткими термінами 

окупності капітальних затрат. При цьому сертифікація і реалізація органічної 

продукції у 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. 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, генетичних, трудових та 

інших ресурсів. 
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The bioproductivity potential of the biological farming system without the use of 

agrochemicals in the Ukrainian Left Bank Forest Steppe has been established. On 

this basis, on the example of a typical agricultural enterprise, promising options for 

the development of biological systems of agricultural production for the production 

of organic food products were worked out with the help of simulation computer 

modeling. 
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Визначено основні тенденції розвитку біометоду у світі, за якими 

прогнозується вартість світового ринку біоконтролю у 10 млрд. дол. США до 

2025 року з сукупним середньорічним темпом росту у 15-18 %. З’ясовано, що в 

Україні відбуваються зворотні процеси – різке зниження застосування 

біоконтролю з 15,2 % у 1995 році до 3,6 % у 2020 році. Вказано на причини 

низького застосування біоконтролю в Україні та запропоновано конкретні дії 

для подолання проблем.  

 

У переважній більшості розвинутих країн світу біометод захисту рослин 

розвивається прискореними темпами і завойовує щораз більшу частку у засобах 
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захисту, поступово витісняючи хімічні препарати. Експерти консалтингової 

компанії DunhamTrimmer прогнозують вартість
 

світового ринку сектору 

біоконтролю
 
понад 10 мільярдів доларів США до 2025 року (DunhamTrimmer, 

2019), який зберігатиме свою позицію сегмента ринку засобів захисту рослин, 

що розвивається найшвидше. CAGR (сукупний середньорічний темп росту) 

становитиме більше 16 % (15 %-18 %) до 2025 року. Це зростання призведе до 

того, що ринок біоконтролю досягне майже 10 % загальної частки глобального 

ринку засобів захисту рослин до 2025 року. Мікробні препарати є сегментом 

продуктів, що розвивається найшвидше, а Латинська Америка, за прогнозами, 

буде найбільш швидкозростаючим регіональним сегментом. Біоінсектициди, за 

якими йдуть біофунгіциди, продовжуватимуть домінувати на світовому ринку з 

часткою майже 90 %, хоча прогнозується, що ринок біонематоцидів буде 

сегментом використання, що зростає найшвидше. 

Світовий ринок біопрепаратів розвивався більш динамічно, ніж це 

прогнозувалося раніше. Так, за дослідженнями компанії «Research and Markets» 

обсяг виробництва у грошовому еквіваленті на світовому ринку біопестицидів 

оцінювався в 4 550,83 млн. доларів США в 2021 році, 5 311,57 мільйонів 

доларів США в 2022 році, і, за прогнозами, він зростатиме на рівні 16,89 % і 

досягне 11 610,10 мільйонів доларів США до 2027 року (Research and Markets, 

2022). Глобальний ринок біопестицидів досягне 19,85 мільярдів доларів США 

до 2030 року, зростаючи на 15,6 % щорічно протягом 2020-2030 років. З точки 

зору обсягу продажів, ринок буде зростати у 2020-2030 рр. з середньорічним 

темпом росту у 10,4 % (Research and markets, 2021). Таке стрімке зростання 

випуску і використання біопрепаратів захисту рослин обумовлене загальними 

процесами екологізації землеробства і забезпечення сталого розвитку аграрного 

виробництва, прискореного розвитку органічного агровиробництва.  

На фоні загального і динамічного зростання застосування біоконтролю у 

світі, в Україні відбулося різке скорочення застосування біометоду і поки що 

цю негативну тенденцію подолати не вдається – в останні десятиліття 
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спостерігається вкрай низьке застосування біометоду в землеробстві на рівні    

3-5 % у загальних обсягах захисту рослин (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Частка біологічних методів у загальних обсягах захисту 

сільськогосподарських культур в Україні, %  

(за даними Держпродспоживслужби України) 

 

Аналіз причин різкого скорочення обсягів застосування біопрепаратів для 

захисту рослин в нашій країні засвідчив, що поряд із домінуванням хімічних 

методів захисту та відсутності підтримки сільськогосподарських виробників, 

які надають перевагу біологічним методам, суттєвим гальмом розвитку 

біологічного методу захисту рослин виступає так звана «слабкість» ринку 

біопрепаратів захисту, складний алгоритм пошуку доступних препаратів 

захисту, відсутність доступної та достовірної інформації щодо їх характеристик 

і виробників. Недостатній розвиток ринку біопрепаратів для захисту рослин, на 

нашу думку, є вагомою перешкодою у доступі сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств і власників присадибних ділянок до 

безпечних, ефективних і недорогих засобів біологічного захисту рослин від 

хвороб і шкідників та, зрештою, не дозволяє біометоду повноцінно 

розвиватися.  

В Україні до 1990 року було створено розгалужену мережу з 268 

біофабрик і біолабораторій, які виробляли продукцію для захисту рослин, 
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насамперед, біологічні препарати бактеріального і грибкового походження, а 

також на основі ентомофагів. Однак починаючи з 1991 року близько 160 з них 

за різних причин припинили свою роботу. Таке катастрофічне становище, 

нажаль, й далі подовжується. Так, за даними Держпродспроживслужби України 

у 2021 році діяли лише 25 біофабрик і біолабораторій, а їх загальна кількість із 

врахуванням виробництв приватного сектору (за власними оцінкам авторів) 

складає лише 45 підприємств. 

Аналіз вітчизняного ринку біологічних препаратів для захисту рослин з 

різних точок зору ускладнено через відсутність статистичної інформації щодо 

обсягів їхнього випуску та застосування у натуральних і вартісних показниках. 

Статистичні спостереження ведуться лише стосовно площ обробітку засобами 

захисту (хімічні, біологічні), за якими можемо констатувати подальше 

зниження частки біологічних методів захисту рослин у загальних обсягах 

захисту, що станом на 2020 рік становила заледве 3,6 % (див. рис. 1).  

Ця тенденція опосередковано свідчить про зниження зацікавленості 

агровиробників до біометоду. Однак повної картини щодо обсягів застосування 

біопрепаратів захисту це не дає.  

Окремі спроби здійснення аналізу ринку біопрепаратів для захисту рослин 

в Україні, які здійснено консалтинговою фірмою Pro-Consalting, вказують на 

збільшення частки біопрепаратів (в натуральному вираженні) на ринку засобів 

захисту рослин в Україні з 6,5 % у 2019 році до 8,3 % у 2020 році. Однак, до 

цих даних потрібно підходити критично, оскільки є сумніви щодо повного 

охоплення обсягів випуску біологічних засобів захисту рослин вітчизняними 

виробниками, у тому числі тієї частки, яка надходить на внутрішній ринок.  

Оскільки  державні статистичні спостереження стосовно обсягів випуску 

біопрепаратів у натуральних і вартісних показниках не ведуться, аналіз ринку 

може здійснюватися лише з використанням фрагментарних даних, що не мають 

офіційного підтвердження.  

Достовірною можемо вважати лише інформацію щодо найменування 

препаратів, їх видів, а також виробників, які включено до «Державного реєстру 
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пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Станом на 

травень 2022 р. у Держреєстрі з діючою ліцензією перебуває 126 біопрепаратів 

для захисту рослин від 38 вітчизняних виробників та 117 препаратів зарубіжних 

фірм від виробників з 28 країн світу. В той же час, визначити фактичну частку 

вітчизняних продуктів на ринку біологічних засобів захисту рослин України 

практично неможливо.  

Завдання з широкої екологізації землеробства України передбачають 

поступове збільшення частки біологічного та інтегрованого методів захисту 

рослин у загальних обсягах, переходу до екологічно безпечних технологій 

вирощування сільськогосподарської продукції, зниження надмірного 

навантаження на природне середовище через зменшення хімізації 

сільськогосподарського виробництва, у тому числі хімічних методів захисту 

сільськогосподарських культур, а також ефективного використання біологічних 

методів захисту рослин. Ці завдання потребуватимуть реалізації політики більш 

активного застосування біологічних засобів захисту рослин вітчизняного 

виробництва та повноцінного і ефективно функціонуючого ринку біопрепаратів 

для захисту рослин. 

Підсумовуючи сказане, на нашу думку, необхідне виконання наступних 

конкретних дій: 

– приведення законодавства у сфері виробництва і обігу біологічних 

засобів захисту рослин у відповідність до правових норм ЄС; 

– реконструювання та модернізація існуючих біофабрик і біолабораторій з 

використанням сучасного технологічного та технічного їх оновлення та 

умов забезпечення обсягів виробництва, які враховують зростання 

споживчого попиту; 

– створення механізмів підтримки і преференцій для вітчизняних 

виробників біопрепаратів захисту рослин; 

– окреме виділення біологічних препаратів у Державному реєстрі 

пестицидів і агрохімікатів, які дозволено до використання в Україні. 

Спрощення процедур включення до Державного реєстру пестицидів і 
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агрохімікатів, що дозволено до використання в Україні, біопрепаратів 

захисту рослин, які розроблено і випускаються спеціалізованими 

науково-дослідними інститутами НААН України і НАН України; 

– подальше розроблення механізмів підвищення ефективності 

функціонування ринку біологічних засобів захисту рослин в Україні, для 

більш повного його насичення і задоволення потреб виробників; 

– проведення нових наукових досліджень з біологізації захисту рослин та 

розроблення механізмів їх впровадження у практику; 

– розроблення стратегії та державної програми розвитку біологічного 

методу захисту рослин. 
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The main trends in the development of biocontrol methods in the world are presented. 

The value of the world biocontrol market, according to this data, is predicted to be 

10 billion US dollars up to 2025 with a compound annual growth rate of 15-18 %. It 

was found that reverse processes are taking place in Ukraine. A dramatic drop of 

biocontrol usage from 15.2 % in 1995 to 3.6 % in 2020 is shown. The reasons for the 

low biocontrol usage in Ukraine are indicated, and the concrete steps for overcoming 

the problems are proposed. 
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Інститут фізіології рослин і генетики НАН, Україна 

 

Уточнено видовий склад шкідливої ентомофауни пшениці озимої в Південному 

Степу України. Відмічено тенденції їх коливань в умовах кліматичних змін. 

Серед фітофагів пшениці озимої визначено 46 видів 19 родин, з яких особливої 

уваги потребують представники 22 найбільш шкодочинних видів. 

 

За численними гідрометеорологічними даними в Україні за останні              

10-25 років формуються ознаки нового клімату. З 1999 року відмічається значне 

збільшення середньорічної температури повітря, яка за період 1999-2018 рр. у 

порівнянні до середніх показників підвищилась на 1,2 °С. З 1994 по 2018 рр. 

сума річних опадів збільшилась в середньому до 470,3 мм. Змінилися розподіл 

та інтенсивність опадів: більша частина опадів припадає на зимовий період та 

червень-липень, до 80 % їх випадає у вигляді злив і значно менше за 5 мм 

одноразово. Тобто, опади є непродуктивними. За останні 20 років погіршилась 

водозабезпеченість посівів: перед посівом озимини та ярих культур запаси 

продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту, навіть за кращими 

попередниками, не перевищують 90-110 мм (проти 160-180 мм до 1997 р.), а в 

критичні фази розвитку – менші за 50 мм; вже декілька років підряд 

спостерігається «розрив вологи» в шарі ґрунту від 50 см, іноді від 40 см.  

Ці екологічні чинники впливають на розвиток шкідників. Для більшості 

комах порогова температура перебуває в межах 6-10 °С та більше 35 °С, 

оптимальною є – 17-27 °С. Має велике значення й відносна вологість повітря, 

наявність роси, опадів, зволоженість орного шару та вміст води у тканинах 
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рослин. Абіотичні фактори мають великий вплив на якісний і чисельний склад 

шкідників. Тому метою цієї роботи було вивчення особливості видової 

структури ентомокомплексу озимих зернових культур в умовах зміни клімату 

Степової зони України. 

Спостереження та обліки проводили на посівах озимої пшениці дослідного 

поля Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції впродовж 

2020-2021 с.-г. року за загальноприйнятими методиками. Для аналізу також 

використовувались показники водно-температурного режиму. 

В агробіоценозі озимої пшениці впродовж 2020-2021 с.-г. року виявлено 

46 видів комах-фітофагів з 19 родин, які в тій чи іншій мірі можуть 

пошкоджувати зернові колосові культури. Найбільшим видовим різноманіттям 

характеризувалися ряд Cоleoptera, який представлено родинами: Carabidae, 

Scarabaeidae, Chrysomelidae, Elateridae, Tenebrionidae та ряд Homoptera з 

родинами Cicadinea і Aphidinea, частка яких в структурі ентомокомплексу 

складала по 40,4 % від загалу. Найменш чисельними були представники ряду 

Hymenoptera – 23,8 %. 

Аналіз видового складу шкідників показав, що в систематичному 

відношенні найбільша кількість шкідливих видів належить до ряду рівнокрилих 

та напівтвердокрилих (по 40,4 % та 23,8 % від загального числа видів комах-

фітофагів). До другої за чисельністю видів групи відносяться твердокрилі – 

11,6 %. Найменш чисельними є представники ряду перетинчастокрилих – 3,1 % 

та прямокрилих – 1,6 %.  

Незважаючи на широке видове різноманіття фітофагів, особливої уваги 

заслуговують 22 найбільш шкодочинних видів. Суттєву загрозу посівам 

пшениці озимої становлять клопи (Hеmіptera: Scuteleridae, Pentatomidae, 

Miridae); злакові попелиці (Hоmоptera: Aphididae); пшеничний трипс 

Haplothrips tritici Kurd. (Thysanoptera: Phloeothripidae); злакові мухи (Diptera: 

Cecidomyidae та Cloripidae); цикадки (Hоmоptera): смугаста (Psammotettix 

striatus L.), шестикрапкова (Мacrosteles laevis Rib.) та темна (Laodelphax 

striatella Fall.); жуки Coleoptera: хлібний жук кузька (Anisoplia austriaca Hrbst.), 
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хлібна жужелиця (Zabrus tenebrioides Goeze.), п’явиці: синя і червоногруда 

(Oulema lichenis Voet., O. elanopus L.), смугаста блішка (Phyllotreta vittula Redt.) 

та із перетинчастокрилих (Hymenoptera: Cephidae) пильщик хлібний звичайний 

(Cephus pygmaeus L.). Чисельність виявлених шкідників не досягала порога 

шкодочинності. Встановлено, що незалежно від особливостей розвитку озимої 

пшениці, серед основних і найбільш небезпечних шкідників, що завдають 

шкоди в умовах дослідного поля Одеської державної сільськогосподарської 

дослідної станції впродовж 2020-2021 с.-г. року є комплекс сисних комах: 

злакових попелиць, злакових цикадок, хлібних клопів, пшеничного трипсу. 

Серед ентомофагів за кількістю видів найбільш чисельними в агроценозах 

пшениці озимої були представники рядів Coleoptera, Hemiptera та Hymenoptera. 

За кількістю видів домінував ряд Coleoptera, їх частка становила 72 % від усіх 

ентомофагів, основні хижаки: Carabidae: Bembidion quadrimacullatum L., 

B. properans Stoph., Calathus erratus Sahlb., Calathus (Doluchus) halensis Schall., 

Harpalus rufipes Deg., Poecilus cupreus L., Coccinellidae: Coccinella 

septempunctata L., Adonia dipunctata L., Tytthaspis sedecimguttata L., Propylaea 

quatordecimpunctata L. Чисельність ентомофагів була незначною та істотної 

ролі в обмеженні чисельності шкідників вони не відігравали. 

Розвиток комах відбувається за оптимальних температур та вологості 

навколишнього середовища і поживного субстрату. Більшість зареєстрованих 

шкідників теплолюбиві організми. По відношенню до вологості комах можна 

поділити на три групи:  

1) Явні мезофіли і помірні ксерофіли (злакові мухи, злакові попелиці, 

п’явиці). 

2) Ксерофіли (личинки хлібних жуків, хрущів, кукурудзяного навозника, 

чорнишів, чорного довгоносика злакові цикадки, пшеничний трипс, 

саранові). 

3) Види без чіткої реакції на зволоження (шкідлива черепашка, хлібні 

жуки, озима совка, хлібна жужелиця).  
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Підвищення вологості призводить до загибелі ксерофільних шкідників, що 

розвиваються у ґрунті (личинки хлібних жуків, хрущів, кукурудзяного 

навозника, чорнишів, чорного довгоносика). Достаток вологи призводить до 

збільшення кількості поколінь та чисельності гесенської мухи, хлібних 

пильщиків, стеблових метеликів.  

Проаналізувавши біологічні особливості шкідників за даними літератури,  

можемо прогнозувати, що підвищення температури до граничних показників, 

зменшення відносної вологості та вологості грунту може спровокувати 

збільшення чисельності та шкодочинності ряду видів: італійського пруса 

Calliptamus italicus L., перелітної сарани Locusta migratoria migratoria L., 

піщаного мідляка Opatrum sabulosum L., смугастої хлібної блохи Phyllotreta 

vittula Redt., п’явиці Lema melanopus L., цикадок шестикрапкової Macrosteles 

sexnxnotatus Fall. та смугастої Psammotettix striatus L., озимої совки Agrotis 

segetum Schiff., лучного метелика Parausta sticticalis L.  

В той час чисельність та шкодочинність інших видів при підвищенні 

температури та обмеженні вологості може зменшитися. Це стосується хлібних 

жуків Anisoplia austriaca Herbst., хлібного туруна Zabrus tenebrioides Gouze, 

клопів черепашок Eurigaster integriceps Put., злакових попелиць – звичайної 

злакової Schizaphis graminum Rond., пшеничного трипса Haplotrips tritici Kurd., 

стеблових хлібних пильщиків звичайного хлібного Cephus pygmaeus L. та 

чорного Trachelus tabidus F., гесенської мухи Mayetiola destructor Say, 

шведських мух вівсяної Osinosoma frit L. та ячмінної O. pusilla Mg. В умовах 

2020-2021 рр. було зареєстровано незначну їх чисельність на відміну від 

періоду 70-х – початку 90-х років минулого сторіччя. Їх шкодочинність значно 

зменшилась. Результати можна вважати попередніми, необхідні подальші 

дослідження. 

У підсумку можна сказати, що підвищення температури і зменшення 

вологості призводить до змін у ентомокомплексі пшениці, що вирощується на 

Півдні України, зменшується шкодочинність звичайних шкідників. В умовах 

зміни клімату для отримання стійких врожаїв необхідно проводити регулярний 
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моніторинг шкідників. Особливої уваги потребують поліфаги із Acridoidea, 

Cicadellidae, Tenebrionidae, Chrysomelidae, Сarabidae, Pyralidae. 
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The species composition of harmful entomofauna of winter wheat in the Southern 

Steppe of Ukraine has been clarified. The trends of their fluctuations in the 

conditions of climatic changes are noted. Among phytophages of winter wheat, 46 

species of 19 families have been identified. Representatives of the 22 most harmful 

species are requiring special attention. 
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Досліджено вплив препаратів бактеріального походження Азотофіт-р і 

Фітоцид-р на вирощування ріпи сорту Золота куля на сірому опідзоленому 

середньосуглинковому ґрунті в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Визначено, що у результаті застосування біопрепаратів показники біометрії 

рослини ріпи перевищували показники контрольних рослин. За обробки рослин 
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ріпи біопрепаратами двічі впродовж вегетації підвищується врожайність 

коренеплодів до 11,4-14,2 т/га. 

 

Попит на екологічно безпечні харчові продукти в Україні постійно зростає. 

Враховуючи високу вартість імпортованих продуктів даного сегменту 

виробництво екологічно безпечних овочів стає більш прибутковим, що 

актуалізує проблему розробки органічних технологій вирощування 

сільськогосподарських рослин. Впровадження таких технологій зумовлює 

також істотне зниження техногенного навантаження на агробіоценози та 

поступову стабілізацію або відтворення родючості ґрунту таких екосистем. 

Слід зазначити, що в овочівництві рівень використання засобів захисту рослин 

на порядок вищий, ніж за вирощування зернових та технічних культур, що 

зумовлює значне погіршення екологічного стану навколишнього середовища.  

Тому актуальним є розробка технологічних рішень з заміною діючих 

хімічних речовин на біологічні препарати, які є безпечними для здоров’я людей 

і довкілля. Застосування біопрепаратів, основу яких становлять мікроорганізми, 

є важливим елементом технології вирощування в органічному землеробстві. 

Їх можна використовувати для позакореневого підживлення рослини, 

стимуляції ростових  процесів, зменшенні вмісту патогенної ґрунтової 

мікрофлори, підвищенні загальної врожайності рослини. Одночасно, 

використання біологічних препаратів для захисту рослин є безпечним, оскільки 

кількість мікроорганізмів може саморегулюватись. Якщо на початку розробки 

перших біологічних засобів захисту рослин переважали препарати проти 

фітофагів, то останніми роками асортимент біопрепаратів щоразу істотно 

розширюється: розроблено нові препарати, які стримують розвиток збудників 

хвороб і підвищують урожайність рослин. Перспективні біологічні препарати 

комплексної дії, які забезпечують захист культурних рослин від двох і більше 

видів шкідливих організмів. 

Вивчення формування продуктивності ріпи за використання біопрепаратів 

бактеріального походження проводили на сірому опідзоленому 
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середньосуглинковому ґрунті з вмістом гумусу 2,4 %, реакцією ґрунтового 

розчину рН – 5,8, сумою ввібраних основ 15,3 мг/100 г ґрунту,                     

Р2О5 – 21,2 мг/100 г ґрунту, К2О – 9,2 мг/100 г ґрунту. Біопрепарати Азотофіт-р 

(основу препарату становлять бактерії Аzotobacter chroococcum у концентрації  

1·10
9 

КУО/см
3
) і Фітоцид-р (основу препарату становлять бактерії Bacillus 

subtilis у концентрації 1·10
9 

КУО/см
3
) застосовували за допомогою обробки 

рослин ріпи під час вегетації в два строки: у фазі чотирьох справжніх листків та 

через 14 діб після першої обробки. Контролем слугував варіант, в якому 

рослини обробляли водою без біопрепаратів. Дослідження закладено в 

триразовій повторності. Насіння сорту Золота куля висівалось у ІІ декаді квітня 

з міжряддям 45 см.  

Спостерігаючи за ростом і розвитком рослини ріпи встановлено, що 

бактеріальні препарати Азотофіт-р або Фітоцид-р істотно впливають на ріст і 

розвиток рослин. У результаті застосування біопрепаратів показники біометрії 

перевищували контрольний варіант. Найбільшим значенням маси коренеплоду 

характеризувався варіант із використанням Азотофіту-р – 168 г за діяльності 

бактерій Azotobacter chroococcum. Від застосування Фітоциду-р маса 

коренеплоду збільшилась до 152 г.  

Позитивний вплив біопрепарату Азотофіт-р відмічено й на формуванні 

діаметру коренеплоду до 7,2 см. Відповідне проходження процесу фотосинтезу 

в листках і розподілення сухої речовини забезпечило оптимальну величину 

висоту рослини. У результаті вирощування ріпи сорту Золота куля рослини за 

висотою перевищували рослини контрольного варіанту в середньому на 6 см у 

випадку застосування Азотофіту-р та на 3 см – за використання Фітоциду-р. 

За обробки рослин двічі Азотофітом-р площа листків на рослині збільшується 

на 14 %.  

Отже, за двократної обробки рослин ріпи двічі під час вегетації 

біопрепаратами відмічено підвищення врожайності коренеплодів. Від 

застосування Азотофіту-р врожайність коренеплодів становила 14,2 т/га, що на 

12 % більше, порівняно з контролем. Двократні обробки рослин Фітоцидом-р 
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сприяли збільшенню врожайності ріпи до 11,4 т/га, що перевищувало контроль 

лише на 4 %. Бактерії Аzotobacter chroococcum у концентрації 1·10
9
 КУО/см

3
, 

які становлять основу препарату Азотофіт-р, та Bacillus subtilis у концентрації 

1·10
9 

КУО/см
3
 у Фітоциді-р забезпечують стимулюючі та фунгіцидні 

властивості, що сприяє підвищенню врожайності коренеплодів ріпи. 
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The bacterial preparations Azotofit-r and Fitotsyd-r effect on turnip growing of 

Zolota kulia variety on gray podzolic middle loamy soils in the conditions of Right-

bank Forest-steppe of Ukraine was studied. It was found that biopreparations using 

led to increasing of biometry parameters in comparison of ones for control plants. 

The plants treatment by biopreparations twice during vegetation led to root yield 

gain up to 11,4-14,2 t/ha. 
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Досліджено ефективність біологічних засобів захисту сої. Визначено 

найефективніші комплекси препаратів для обробки насіння, а також для 
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обробки по вегетації. Встановлено, що підвищення врожайності та зменшення 

прояву комплексу грибних хвороб сої можна досягнути за допомогою 

правильного підбору системи біофунгіцидів та стимуляторів росту без 

застосування препаратів хімічного походження. 

 

Значна частина сучасних систем захисту сої базується на максимальному 

застосуванні хімічних засобів. Однак сільське господарство має на меті 

збереження навколишнього природного середовища, і, зокрема, раціональне 

використання ґрунтів та відтворення природних ресурсів. Тому особливістю 

стратегії захисту сільськогосподарських культур повинна бути її екологізація, 

внаслідок чого потрібно регулювати чисельність популяцій шкідливих видів на 

рівні економічного порогу шкідливості з використанням їх природних 

антагоністів та біологічних засобів. 

Поряд з хімічним, агротехнічним та механічним методами регулювання 

чисельності шкідників збільшується використання біологічного методу, а саме: 

використання біологічних препаратів. Вони мають ряд переваг над 

пестицидами, серед яких безпечність для ентомофагів і комах-запилювачів. 

Використання біологічних препаратів дає можливість оптимізувати обсяги 

застосування хімічних засобів та забезпечити мінімальний негативний вплив на 

зовнішнє середовище. Окрім того, застосування комбінацій біологічних 

препаратів з стимулюючими речовинами значно підвищує їх дію та забезпечує 

кращий результат, що дає можливість активної конкуренції. 

Ефективне застосування заходів захисту від шкідливих організмів на 

посівах сої має підвищити продуктивність культури при вирощуванні в умовах 

різних природно-кліматичних зон.  

При вивченні ефективності біологічних препаратів та їх впливу на 

розвиток рослин сої в 2017-2018 рр. було відзначено позитивний вплив 

біологічних препаратів, як на морфометричні, так і на фізіологічні показники 

рослин. Було досліджено п’ять комплексів препаратів (табл. 1) 

За результатами аналізу впливу біологічних речовин на розвиток рослин 

сої при обробці насіння встановлено, що найкращі показники були отримані за 
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застосування Комплексу № 1. Після його застосування спостерігали збільшення 

кореневобактеріального симбіозу на 32,3 % (табл. 2). 

Таблиця 1 – Препаративні комплекси,  

що використовувались для експериментів на сої 

Позначення Склад комплексу 

Комплекс № 1 
БіоМаг Соя (4,0 л/т) + Біофосфорин (1,0 л/т) + Фітодоктор (1,0 л/т) 

+ Урожай Старт (0,1 л/т) 

Комплекс № 2 Триходермін (2,0 л/га) + Гаубсин, р. (1,5 л/га) 

Комплекс № 3 Фітодоктор (1,0 л/га) + Триходермін, р. (2,0 л/га) 

Комплекс № 4 
БіоМаг Соя + Екстендер (2,0 + 1,0 л/т) + Біофосфорин (1,0 л/т) + 

Фітодоктор (1,0 л/т) 

Комплекс № 5 

Гаубсин FORTE (1,5 л/га), урожай Бор (1,5 л/га), біоМаг (1,0 л/га), 

актарофіт (0,4–0,6 л/га), біоМаг (0,5 л/га), урожай Со–Мо 

(0,35 л/га). 

 

Таблиця 2 – Вплив біологічних комплексів на інтенсивність прояву грибних 

хвороб сої та розвиток рослин (сорт Чернівецька 9, УкрНДСКР ІЗР) 
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Контроль (без обробок) 48,6 107,3 13,3 2,7 38,5 52,1 56,3 - 

Обробка насіння 

Контроль –  

БіоМаг Соя (4 л/т) 
33,8 103,5 15,0 3,4 21,3 35,2 37,4 36,1 

Комплекс № 1 64,3 109,2 15,1 3,6 16,5 23,4 20,1 59,1 

Обробка рослин 

Комплекс № 2 109,3 221,0 16,3 3,7 10,3 9,7 7,4 81,36 

Комплекс № 3 68,3 146,6 16,8 3,7 5,2 8,4 10,1 83,87 

НІР05 4,1 1,2 0,6 0,12 - - - - 

 

При обробці насіння біологічними препаратами відмічено зниження 

ураження рослин грибними хворобами. Так, при застосуванні комбінації 

препаратів Комплексу № 1 відзначено не тільки збільшення морфометричних 

показників та урожайності, але і певну фунгіцидну та імуностабілізуючу дію. 
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Технічна ефективність цього комплексу проти хвороб на сорті Георгіна 

становила 57,9 %, Чернівецька 9-59,1 % (табл. 2, 3). 

Таблиця 3 – Вплив біологічних комплексів на інтенсивність прояву грибних 

хвороб сої та розвиток рослин (сорт Георгіна, УкрНДСКР ІЗР) 

Варіанти досліду 
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Контроль (без обробок) 39,7 79,3 12,1 2,5 36,2 49,3 55,2 - 

Обробка насіння 

Контроль – 

БіоМаг Соя (4 л/т) 
28,4 97,0 14,0 3,2 25,4 38,2 41,1 25,58 

Комплекс № 1 42,0 110,0 10,9 3,6 14,5 22,5 22,1 57,99 

Обробка рослин 

Комплекс № 2 53,3 178,0 13,1 3,4 10,9 10,2 10,3 77,68 

Комплекс № 3 32,0 110,6 16,1 3,6 8,3 9,6 11,2 79,31 

НІР05 1,5 3,2 1,5 0,2 - - - - 

 

Дослідження ефективності різних біологічних фунгіцидів за їх 

застосування в комплексах обробки сої по вегетації показало істотне 

підвищення морфометричних та фізіологічних показників рослин. Кількість 

бобів була найбільшою на сорті Чернівецька 9 (221 шт./рослину) у варіанті 

досліду із застосуванням Комплексу № 2. Кількість бобів на сорті Георгіна при 

застосуванні того ж комплексу біопрепаратів склала 178 шт/рослину.  

Найбільший вплив на грибні інфекції мали Комплекс № 2 та 

Комплекс № 3. Їх технічна ефективність проти хвороб становила 81,36 % та 

83,87 % для сорту Чернівецька 9 та 77,68 % і 79,31 % для сорту Георгіна 

відповідно (табл. 2, 3). 

У 2018-2019 рр. дослідження впливу комплексів біопрепаратів та 

стимулюючих речовин на ріст і розвиток сої було продовжено. Для 

забезпечення якісного аналізу було сформовано дві серії дослідів, в яких 

повторювалися чотири варіанти обробки насіння, що відрізнялися 
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комбінаціями препаратів обробки по вегетації. В результаті проведеного 

аналізу різних комплексів речовин встановлено, що вегетаційні показники сої 

та стійкість рослин до хвороб чітко формувалися залежно від комбінування 

досліджуваних препаратів. 

Дослідження симбіотичних властивостей за дії різних комплексів 

біопрепаратів для обробки насіння свідчить про позитивний вплив бактеризації 

на вірулентність бульбочкових бактерій. Утворення найбільшої кількості 

бульбочок (72,3-76,3 шт./рослину) забезпечували варіанти досліджень з 

використанням Комплексу № 4. 

Визначено вплив досліджених комбінацій на формування якості зерна, 

зокрема, маси 100 насінин. Встановлено, що цей показник під дією комбінацій 

мікробіологічних препаратів збільшувався відносно контролю на 28,0-31,0 %, і 

мав значний вплив на показники врожайності, забезпечивши 3,68-3,70 т/га на 

дослідних ділянках.  

Найкращий результат при обробці насіння показав Комплекс № 4, а при 

обробці по вегетації – Комплекс № 5. Використання цієї системи забезпечило 

зниження інтенсивності розвитку таких хвороб, як фузаріоз (Fusarium 

oxysporum), аскохітоз (Ascochyta sojaecola) та септоріоз (Septoria glycines), та 

показало технічну ефективність проти хвороб вище 70 %. 

Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що підвищення 

врожайності та зменшення прояву комплексу грибних хвороб сої можна 

досягнути за допомогою правильного підбору системи біофунгіцидів та 

стимуляторів росту без застосування препаратів хімічного походження. За 

результатами дослідів для обробки насіння можна рекомендувати застосування 

Комплекс № 4, а для проведення обробки по вегетації – Комплекс № 5. 
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BIOLOGICAL COMPLEXES AND BIOSTIMULATING COMPLEXES 

IMPACT ON SOYBEAN GROWTH AND DEVELOPMENT IN WESTERN 

FORESTSTEPPE OF UKRAINE 

 

M.Solomiychuk  

ukrndskr.zam@gmail.com 

 

Ukrainian Scientific-Research Plant Quarantine Station IPP NAAS, Ukraine 

 

The efficiency of soybean biological control preparations was studied. The most 

effective preparative complexes for seeds treating and treating throughout vegetation 

were determined. It was established that the yield increasing and number of soybean 

fungi diseases reduction both could be obtained by correct identification of the 

system of biofungicide and growth stimulators without using of chemicals. 

 

 

 

 

УДК 631.53.01:633.15:631.811.98:631.67(477.7) 

 

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ 

КУКУРУДЗИ ІНТЕНСИВНОГО ТИПУ ТА ЇХ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ В 

УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ 

 

Марченко Т.Ю., Базиленко Є.О., Дробіт О.С., Боровик В.О. 

tmarchenko74@ukr.net 

 

Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН 

 

Проведено дослідження з удосконалення технології вирощування ліній-

батьківських компонентів та інноваційних гібридів кукурудзи на зрошуваних 

землях шляхом встановлення впливу нових біопрепаратів Біоспектр БТ, 

Флуоресцин БТ, Трихопсин БТ на ураженість рослин хворобами і шкідниками 

та на урожайність зерна та насіння. Науково обґрунтовано найбільш 

ефективні екологічно безпечні біопрепарати, використання яких дозволить 

підвищити рівень урожайності батьківських компонентів та інноваційних 

гібридів кукурудзи. 

 

Кукурудза піддається ураженню збудниками багатьох інфекційних 

mailto:ukrndskr.zam@gmail.com
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захворювань, особливо в Південному Степу України при зрошенні, де для 

їхнього розвитку складаються оптимальні умови. Кожен із збудників хвороб 

має свої біологічні особливості, певний цикл розвитку і спричиняє характерні 

симптоми захворювань. Особливо шкодочинні хвороби на Півдні України в 

умовах зрошення: пухирчаста сажка кукурудзи (Ustilago zeae Beckm.) та 

фузаріоз (Fusarium moniliforme Scheld.). Слід зауважити, що внаслідок 

біологічних особливостей, самозапилені лінії кукурудзи відрізняються 

підвищеною чутливістю до пошкоджень шкідниками. Тому на ділянках 

розмноження та гібридизації варто приділяти підвищену увагу боротьбі з 

шкідниками та хворобами.   

Метою досліджень було удосконалення існуючої технології вирощування 

ліній-батьківських компонентів гібридів та інноваційних гібридів кукурудзи на 

зрошуваних землях шляхом встановлення впливу нових біопрепаратів на 

ураженість рослин хворобами і шкідниками та на урожайність насіння та зерна 

за умов краплинного зрошення у Південному Степу України. Мета досягалась 

за рахунок підбору та наукового обґрунтування найбільш ефективних 

препаратів для відповідних генетичних плазм ліній-батьківських компонентів 

та гібридів різних груп ФАО за краплинного зрошення, що дозволить 

підвищити рівень урожайності батьківських компонентів та гібридів кукурудзи 

за рахунок використання екологічно безпечних біопрепаратів. 

Дослідження проводилися у 2019-2020 роках на дослідному полі Інституту 

зрошуваного землеробства НААН згідно з ПНД 10 НААН за завданням 

10.00.04.09.П «Визначити вплив біопрепаратів на продуктивність інноваційних 

гібридів кукурудзи інтенсивного типу та їх батьківських форм в умовах 

краплинного зрошення».  

Досліджувались різні за групами ФАО та генетичними плазами лінії-

батьківські компоненти: лінія ДК 445 (ФАО 420, Mixed germ-plasm); лінія 

ДК 411 (ФАО 420, Iodent germ-plasm); лінія ДК 281 (ФАО 190, Mixed germ-

plasm); лінія ДК 247 (ФАО, Mixed germ-plasm). Інноваційні гібриди селекції 

Інституту зрошуваного землеробства НААН: Степовий (ФАО 190), Каховський 
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(ФАО 350), Чонгар (ФАО 420), Арабат (ФАО 430). Обробка батьківських 

компонентів кукурудзи та гібридів інноваційними вітчизняними 

біопрепаратами Флуоресцин БТ, Трихопсин БТ, Біоспектр БТ.  

Досліджувані біопрепарати виявили позитивний вплив на стійкість до 

грибних захворювань. Біопрепарат Флуоресцин БТ зменшив вияв захворювання 

пухирчастої сажки кукурудзи (Ustilago zeae Beckm.) на 1,9 %, біопрепарат 

Трихопсин БТ – на 3,0 %, біопрепарат Біоспектр БТ – на 3,2 %. Технічна 

ефективність біопрепарату Трихопсин БТ при ураженні рослин кукурудзи 

стебловим (кукурудзяним) метеликом (Ostrinia nubilalis) становила від 13,4 % 

до 25,9 %, біопрепарат Біоспектр БТ показав технічну ефективність від 14,3 % 

до 25,0 %. Біопрепарат Флуоресцин БТ не є інсектицидом, тому дії на 

стеблового (кукурудзяного) метелика (Ostrinia nubilalis) не мав. 

Ураженість фузаріозом качана (Fusarium moniliforme Scheld.) 

зменшувалася при застосуванні біопрепаратів. Ураженість фузаріозом качана у 

ліній зменшилася на 2,8-4,0 %. Найбільш ефективним був препарат Біоспектр 

БТ. Ураженість стебловим метеликом знижувалася при застосуванні 

біопрепаратів Трихопсин БТ і Біоспектр БТ, які мають інсекто-фунгіцидну та 

рістстимулювальну дії. Зменшення ураженості становило 2,3-2,8 % залежно від 

генотипу ліній. Технічна ефективність препаратів при використанні проти 

стеблового метелика була найвищою при застосуванні Біоспектр БТ (20,9-

25,9 %). Технічна ефективність Трихопсин БТ була дещо нижчою – 13,4-17,5 %.  

Встановлено, що обробіток біопрепаратом Біоспектр БТ сприяє 

формуванню найвищої врожайності зерна кукурудзи, яка, в середньому, склала 

14,8 т/га. За обробітку препаратом Трихопсин БТ врожайність зерна кукурудзи 

була дещо нижче – 14,7 т/га. За обробітку препаратом Флуоресцин БТ 

врожайність зерна кукурудзи – 14,4 т/га. У порівнянні з контролем прибавка 

врожаю від застосування препарату Біоспектр БТ склала 1,3 т/га або 9,6 %. 

Прибавка врожаю від застосування препарату Трихопсин БТ склала 1,2 т/га або 

8,9 %, прибавка врожаю від застосування препарату Флуоресцин БТ – 1,0 т/га 

або 6,7 %.  
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Визначено, що обробіток біопрепаратом Біоспектр БТ сприяє формуванню 

найвищої врожайності зерна батьківських форм кукурудзи, яка, в середньому, 

склала 4,63 т/га, приріст врожайності склав 0,44 т/га або 10,5 %. Обробіток 

біопрепаратом Трихопсин БТ позитивно вплинув на врожайність, яка склала, в 

середньому, 4,54 т/га, забезпечив приріст  врожайності 0,35 т/га або 8,4 %. 

Обробіток біопрепаратом Флуоресцин БТ забезпечив приріст врожайності 

0,14 т/га або 3,3%.   

Таким чином, застосування біопрепаратів Флуоресцин БТ, Трихопсин БТ, 

Біоспектр БТ зменшило ураженість ліній кукурудзи пухирчастою сажкою на 

1,9-3,2 %. Ураженість фузаріозом качана зменшилась при застосуванні цих 

препаратів на 2,8-4,0 %. Ураженість стебловим (кукурудзяним) метеликом при 

застосуванні Трихопсин БТ та Біоспектр БТ зменшилась на 2,3-2,8 %. Найбільш 

ефективним біопрепаратом виявився Біоспектр БТ.  

Отже, оброблення біопрепаратами сприяє збільшення врожайності зерна та 

насіння кукурудзи на 3,3-10,5 % завдяки зменшенню захворювань рослин 

кукурудзи.  

 

THE BIOLOGICAL PREPARATIONS IMPACT ON THE PRODUCTIVITY 

OF INTENSIVE TYPE HYBRID CORN AND THEIR SEED PARENT IN THE 

DROP IRRIGATION CONDITIONS 
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There were the studies of seed parental lines growing technology improvement and 

innovative corn hybrids growing on irrigated lands by investigation of new biological 

preparations Biospectr BT, Fluorescin BT, Trihopsin BT effect on the crops damage 

by diseases and pests, and on the kernel and seed prevalence. The most effective and 

ecologically safe biopreparations were scientifically grounded. Their usage allows 

increasing of corn seed parent yield level as well as innovative hybrids 
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УДК 633.1:632.3. 

 

АНТИМІКРОБНА, АНТИОКСИДАНТНА І Т-2 ТОКСИН-

ТРАНСФОРМУЮЧА АКТИВНІСТЬ ЗЕРНА 

 

Котик А.М., Гавілей О.В., Чорна Г.В., Полякова Л.Л., Катеринич О.О. 

amkotyk@ukr.net 

 

Державна дослідна станція птахівництва НААН, Україна 

 

Визначено антимікробну, антиоксидантну і Т-2 токсин-трансформуючу 

активність різних видів зерна. Встановлено, що рівні антиоксидантної і 

антимікробної активності кукурудзи, пшениці, проса і ячменю були в межах 

10,2-17,5 мг/кг в аскорбінокислотному еквіваленті і 1,8-5,4 мкг/кг в 

стрептоміциновому еквіваленті відповідно. Т-2 токсин-трансформуючу 

активність найбільш виражено у насіння бобових культур (соя, горох) та у 

кукурудзи. 

 

Висока якість насіння зернових культур значною мірою визначається його 

резистентністю до мікроорганізмів, високим рівнем антиоксидантів та 

відсутністю контамінації мікотоксинами. Метою роботи була оцінка 

антимікробної, антиоксидантної і Т-2 токсин-трансформуючої активності 

різних видів зерна, як важливих показників резистентності до патогенів та його 

істотних особливостей у якості харчового та кормового продукту. 

Для виявлення антимікробних факторів та їх кількісної оцінки в 

стрептоміциновому еквіваленті застосували біоавтографічний метод, який 

ґрунтується на тонкошаровій хроматографії екстрактів досліджуваних проб 

зерна з подальшим проявленням хроматограми за допомогою штаму Bacillus 

subtilis (табл. 1). Кількісний вміст в екстрактах зерна суми всіх речовин, яким 

властива антиоксидантна активність, визначали титрометричним методом в 

аскорбінокислотному еквіваленті.  
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Таблиця 1 – Загальні антиоксидантна і антимікробна активності  

різних видів зерна 

Вид зерна 

Кіль- 

кість 

зразків 

Антиоксидантна 

активність, мг/г 
1
 

Антимікробна 

активність, мкг/г 
2
 

M m M m 

Кукурудза 12 10,6 0,6 4,8 1,0 

Пшениця 21 10,2 0,4 1,8 0,3 

Просо 2 11,5;  13,6
3
 5,4;  1,1

3
 

Ячмінь 5 17,5 1,2 5,4 1,2 
1 
в аскорбінокислотному еквіваленті, 

2
 в стрептоміциновому еквіваленті, 

3
 індивідуальні показники для кожного зразка 

 

Для порівняння: повідомлялось (Adom K.K., Liu R.H., 2002), що загальна 

антиоксидантна активність кукурудзи еквівалентна 181,42 ± 0,86, пшениці – 

76,70 ± 1,38, вівса – 74,67 ± 1,49 і рису – 55,77 ± 1,62 мкмоль аскорбінової 

кислоти/г зерна (відповідно,  кукурудзи – 31,8, пшениці – 13,5, вівса – 13,2 і 

рису – 9,7 мг/г). Про рівні загальної антимікробної активності зерна 

повідомлень не знайдено. Однак недавно з’явились перші повідомлення про 

лікувальний ефект зерна, якому властива висока антимікробна активність. В 

умовах експериментального некротичного ентериту бройлерів (викликається 

патогенними штамами Clostridium perfringens) додавання до раціонів кукурудзи 

багатої флавоноїдами – факторами, яким властива антимікробна активність, 

призвело до зниження смертності, зниження частоти кишкових уражень та 

покращення показників росту  (Buiatte V. et al., 2022). В інших дослідженнях 

при ентериті мишей значну протизапальну активність, як in vitro, так й in vivo 

показали лінії кукурудзи, генетично відібрані для експресії високого вмісту 

флавоноїдів (Wu et al., 2020, 2021).  

Т-2 токсин – широко розповсюджений забруднювач зерна. В країнах 

Східної Європи в 2020 р. його виявили в 45 % зразків (Committee on toxicity of 

chemicals in food, consumer products and the environment. First draft statement on 

the potential risks of combined exposure to mycotoxins – TOX/2020/52). Було 
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досліджено властивість різних видів зерна при руйнуванні Т-2 токсину у 

водному середовищі (табл. 2). 

Таблиця 2 – Рівень Т-2 токсину у різних видах зерна за різної тривалості їх 

інкубації у водному середовищі, %. 

Вид зерна 
Тривалість інкубації в водному середовищі, хв. 

0 5 60 120 240 

Соя 100 21 0 0 0 

Горох 100 17,5 0 0 0 

Пшениця 100 43 37 25 13 

Кукурудза 100 13 0 0 0 

Ячмінь 100 100 100 87,5 55 

 

Встановлено, що інкубація суміші подрібненого зерна з водою (1:10), яку 

контаміновано Т-2 токсином, при 20 °С викликає трансформацію Т-2 токсину 

до менш небезпечних метаболітів ─ НТ-токсину, Т-2 триолу і Т-2 тетраолу (їх 

токсичність відносно тест-мікроорганізму Candida pseudotropicalis 44 пк 

визначається співвідношенням 800 : 73 : 2,8 : 1).  Виявлена в цій роботі 

властивість руйнувати Т-2 токсин залежить від виду зерна, що може пояснити 

відомі розбіжності в оцінці різних видів зерна, як потенціального середовища 

для накопичення трихотеценових мікотоксинів (наприклад, за опублікованими 

даними, контамінація Т-2 токсином актуальна для пшениці і незначна для 

гороху чи сої).  

Отже, досліджені види зерна розрізняються за антимікробною, 

антиоксидантною і Т-2 токсин-трансформуючою активністю. Антимікробна і 

антиоксидантна активність найбільш виражена у ячменю. Т-2 токсин-

трансформуючу активність найбільш виражено у насіння бобових культур (соя, 

горох) та у кукурудзи, що може бути використано з метою детоксикації кормів, 

контамінованих Т-2 токсином, за вологого або комбінованого типу годівлі 

тварин (гусей, качок, свиней).  
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ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT AND T-2 TOXIN-TRANSFORMING  

ACTIVITY OF GRAIN 

 

А. Kotyk, O. Gaviley, A. Chorna, L. Poljakova, O. Katerinich 

amkotyk@ukr.net 

 

 State Poultry Research Station of NAAS, Ukraine 

 

The antimicrobial, antioxidant and T-2 toxin-transforming activity of various types of 

grain were determined. It was established that the levels of antioxidant and 

antimicrobial activity of corn, wheat, millet and barley were within 10.2-17.5 mg/kg 

in ascorbic acid equivalent and 1.8-5.4 μg/kg in streptomycin equivalent, 

respectively. T-2 toxin-transforming activity is most pronounced in the seeds of 

legumes (soy, peas) and corn. 

 

 

 

UDC 631.58 

 

BIOLOGIZATION OF MOLDOVA'S AGRICULTURE: CURRENT STATE 

AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES 

 

T. Leah, M.Gamurar 

tamaraleah09@gmail.com 

 

Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection "Nicolae Dimo", 

Moldova 

Organic farming in Moldova is an agricultural method that aims to produce food 

using natural substances and processes. Currently the area of organic agriculture at 

present is 75686 ha (4%). The main crops: orchards and vineyards, medicinal and 

heterologous plants, dried fruits, vegetables, field crops, nuts.The main problems 

faced by organic agriculture are the physical and chemical degradation of soils, the 

lack of adequate crop rotations, the difficult management of organic nutrients, etc. 

  

Organic farming is also known as ecological or biological farming. Even if there 

is no universally recognized definition of organic agriculture, a plausible one has 

been put forward by the International Federation of Organic Agriculture Movement 

(IFOAM): "Organic agriculture is a production system that supports the health of 
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soils, ecosystems and people. It is based on ecological processes, biodiversity and 

cycles adapted to local conditions, less on the use of practices with adverse effects. 

Organic farming combines tradition, innovation and science to benefit a shared 

environment and promotes fair relations and a good quality of life for all involved".  

According to the FAO/WHO Codex Alimentarius, organic agriculture is “A holistic 

production management system that promotes and improves the health of the agro-

ecosystem, including biodiversity, biological cycles and the biological activity of 

soils. Organic farming places preferences on the more in-depth use of management 

practices over off-farm investments, taking into account that regional circumstances 

require locally adopted systems. To fulfill any specific function of the system, 

agronomic, biological and mechanical methods are used, where possible, without 

resorting to synthetic materials". 

Agriculture of the Republic of Moldova is an extremely sensitive sector to 

climatic conditions. The data show that Moldova is exposed to an extremely variable 

climate, which has already experienced an increase in average temperature. Thus, the 

country frequently faces various less favorable phenomena, such as drought, floods 

and frosts. According to some estimates, in the coming decades the Republic of 

Moldova must face new climate risks with the increase in temperatures and the 

reduction of precipitation during the growing season of crops. And the shift from a 

sub-humid to a semi-arid climate will further expose agricultural crops, forests and 

livestock to new pests and diseases. 

From this perspective, the sustainable development of agriculture is not only an 

attempt to keep up with the trends in advanced countries, but also a vital necessity, 

and the greening of agriculture is the most appropriate solution to face the challenges 

that await us. The need to develop organic agriculture is also dictated by the growing 

demand for organically certified products on the European market, a fact that can be 

an incentive for local producers to practice organic agriculture. 

According to UNECE/CEE-ONU, land degradation is a significant threat to the 

country's land resources. Approximately two million hectares of agricultural land are 

located on slopes of varying degrees of inclination, which makes them vulnerable to 
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degradation. Currently, in Moldova is estimated that around 900 th. ha (40 % of the 

agricultural land area) are subject to erosion, and 5 % of the agricultural area is 

heavily eroded. Land erosion advances at an average of approximately 8
th.

 ha per 

year. Annual soil loss varies between 5 t/ha and 10 t/ha on slightly eroded land and 

over 30 t/ha on heavily eroded land. The continuous reduction of soil nutrient 

reserves by 150-180 kg per ha annually leads to the disturbance of the balance 

between nitrogen, phosphorus and potassium in the soil. 

The first attempt to establish a framework for the ecological agriculture 

development in the Republic of Moldova was Government Decision no. 863 of 

21.08.2000 for the approval of the National Concept of ecological agriculture, the 

manufacture and marketing of ecological and non-genetically modified food 

products. The national legal framework in the field of organic agriculture has its roots 

in 2005, when Law no. 115 of 09.06.2005 "Regarding ecological agri-food 

production". The law provides the basic principles and methods specific to organic 

agriculture, the rules for labeling organic products (including provisions regarding the 

national logo of organic agriculture "Ecological Agriculture - Republic of Moldova"), 

the basic principles of the certification system for organic products, as well as 

specific rules for the import and export of ecological products. 

Law 115/2005 was implemented by Government Decision no. 149 of 

10.02.2006 which provided for the implementation of detailed rules through: 

 Regulation on the methods and principles of organic food products; 

 Regulation regarding the inspection and certification system; 

 Rules regarding the import and export of ecological agri-food products. 

The initial legal framework was based on EU legislation or more precisely 

Council Regulation (CEE) no.2092/91 regarding the ecological production of 

agricultural products and its indication on agricultural and food products. In order to 

achieve compliance with the legal framework related to organic agriculture in the 

Republic of Moldova, Decision no.1078 of 22.09.2008 was adopted regarding the 

approval of the Technical Regulation "Organic agro-food production and labeling of 
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organic agro-food products", which refers to Law 115/2005 and HG 149/2006 and 

adds some new rules in accordance with the national legislation on technical 

regulations. This was also an attempt to harmonize Moldovan environmental 

regulations to the new European Union Council (EC) regulation no. 834/2007 on 

organic production and labeling of organic products, which repealed Regulation 

(CEE) no. 2092/91. An amendment to Law 115/2005 was adopted by Law no. 26 of 

24.02.2011 for harmonizing the legal framework of the Republic of Moldova with the 

new changes in the EU regulations. Control and certification bodies must obtain 

accreditation in the field of ecological products from the National Accreditation 

Center of the Republic of Moldova, taking into account SM SR EN ISO/CEI 17065: 

2013, a standard for establishing requirements for certification bodies. 

The production of many countries, including the Republic of Moldova, has 

fairly accurate statistical data on certified organic agriculture, mainly due to various 

financial incentive programs related to certification. However, the organic world is 

bigger, and the effort to assess the exact size of the sector in the Republic of Moldova 

is a challenge. Thus, the official statistics from the Republic of Moldova do not refer 

to those producers who apply organic agricultural practices, but who are not certified, 

or who are certified by foreign organizations outside the National Ecological 

Certification System. 

According to official statistics, organic agriculture has grown at a steady place 

in recent years in the Republic of Moldova. Between 2003 and 2012, organic 

agricultural areas (both certified and in conversion) expanded from 80 ha to 

61.280 ha, with a decrease to 51.681 ha in 2013 (including 42.327 certified ha). In 

2012 (the peak year), the area certified organic constituted almost 1.7 % of the 

agricultural lands of the Republic of Moldova. The area of organic agriculture at 

present is 75686.1 ha (3.9 %). The main crops: orchards and vineyards, medicinal and 

heterologous plants (lavender, calendula, pumpkin seeds, flax seeds, etc.), fruits 

(plums, apricots, cherries, etc.), vegetables, field crops (maize, sunflower, wheat, 

barley, soybeans), nuts. The number of economic agents which practicing ecological 
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agriculture in the Republic of Moldova is 127. The area – 5686.1 ha, with national 

certification –  2261.2 ha, with international certification – 73424.9 ha. 

It is difficult to discuss a market as such for organic products in the Republic of 

Moldova. There is only one store (Casa Bio) specialized in the sale of ecological 

products, most of them being manufactured abroad. In the stores of the Republic of 

Moldova, there are no specialized sections dedicated to ecological products. 

However, some organic products can occasionally be seen in large supermarkets, 

which mainly target foreign buyers in the country, usually from the US or EU states. 

Because organic farming and organic products are not properly promoted, the general 

level of knowledge in this area is quite low and the general public gets confused 

when it comes to this topic. 

Contrary to the legislation of the Republic of Moldova, words such as 

"biological", "bio", "ecological", "eco" and "organic" are frequently used in the media 

to describe products that are not certified organic. Moldovan consumers are 

increasingly concerned about the quality of food products and healthy eating, and this 

can be a serious opportunity for certified organic producers. However, because there 

is no clear line of differentiation in the minds of consumers, organic products 

compete in the same segment as products from conventional agriculture. 

A significant number of export-oriented companies operating in organic 

agriculture are not covered by the national organic certification system due to the 

particularities of the certification systems in the countries where the importing 

companies operate. For example, the EU recognizes the ecological certification 

systems of only 11 countries outside the community, the Republic of Moldova not 

being included in this list.  

The Republic of Moldova is in the top of the countries with the smallest areas 

used for organic agriculture. A special role in the promotion of ecological agriculture 

is played by scientific research, which has the obligation to orient its objectives and 

themes in order to provide technical-practical solutions, easy to apply for all 

technological aspects.  
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Currently, Moldova does not have a sustainable production plan that would 

allow the practice of a circular agriculture model (animal husbandry and production) 

that should contribute to the positive balance of organic matter in the soil. An 

important role is the prevention and combating of all forms of soil (chernozems) 

degradation – the most difficult problem in ecological agculture. Organic agriculture 

allows not only to avoid negative consequences, but also to restore damaged 

ecosystems due to the use of biological methods of increasing soil fertility and plant 

protection, as well as methods of increasing biodiversity, which promotes self-

recovery processes of ecosystems. Organic agriculture is a method of solving 

environmental problems in the agricultural sector. 

Organic farming is experiencing a rapid rise, as a direct result of increasing 

consumer interest in organic products. To find solutions to the challenges generated 

by this rapid rise and to ensure an effective legal framework for the sector, the EU 

adopted new rules that apply from January 1, 2022. 

 

 БІОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МОЛДОВИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Лях Т., Гамурар М. 

tamaraleah09@gmail.com 

Інститут ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів «Ніколае Дімо», 

Молдова 

 

Органічне землеробство у Молдові – це метод ведення сільського 

господарства, спрямований на виробництво продуктів харчування з 

використанням природних речовин і процесів. Наразі площа земель, задіяних в 

органічному землеробстві, становить 75686 га (4 %). Здебільшого на них 

вирощують сади та виноградники, лікарські та гетерологічні рослини, фрукти, 

овочі, польові культури, горіхи. Основними проблемами, з якими стикається 

органічне землеробство, є фізична та хімічна деградація ґрунтів, відсутність 

відповідних сівозмін, складнощі з розподіленням органічних компонентів тощо. 
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ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В 

УКРАЇНІ 
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1
, Гораль С.В.

1
, Мудрак І.В.

2
, Ходорчук В.Я.

2 

khodor.od@gmail.com 

 
1
Інститут захисту рослин НААН, Україна 

2
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Україна 

 

У роботі розглянуто питання екологізації сільського господарства в Україні, 

що пов’язано з  розробкою ефективних та екологічно безпечних технологій 

захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів  в органічному 

землеробстві, зокрема, біологічних засобів захисту рослин. Запропоновано 

ретельне вивчення досвіду органічного землеробства, яке накопичено у 

європейських країнах, враховуючи ґрунтові, економічні та соціальні 

особливості України. 

 

Однією з важливих умов підвищення врожаю та отримання високоякісної 

сільськогосподарської продукції є застосування екологічно безпечних засобів 

для захисту рослин від шкідливих організмів, адже шкідники спричиняють до 

втрат 35 % продукції рослинництва. Згідно з постановою Ради Європи 

№ 834/2007 р. біологічний метод – основний стратегічний еколого-біологічний 

захід контролю шкідливих організмів у сучасних агроекосистемах. У США, 

Нідерландах, Бельгії, Франції – державах з високим (до 19 кг/га посівної площі) 

пестицидним навантаженням – діють Державні програми, які передбачають 

зниження рівня застосування пестицидів у 2 рази за рахунок розробки і 

впровадження екологічно безпечних засобів захисту. Нині і в Україні назріла 

необхідність біологізації захисних заходів, яку викликано не тільки 

екологічними і соціальними, але й економічними проблемами. Застосування 

біологічних препаратів для захисту рослин стає нагальною проблемою в зв’язку 

з необхідністю екологізації землеробства. Тривале застосування хімічних 

препаратів негативно впливає на агробіоценози, призводить до забруднення 
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ґрунтів, продуктів харчування, виникнення резистентності у шкідників і 

патогенів. Усунення цих небажаних післядій можливе лише завдяки пошуку 

нових високоефективних і в той же час екологічно безпечних методів захисту 

рослин.  

Вирішення проблеми забезпечення людства якісними продуктами 

харчування в умовах погіршення екологічного стану навколишнього 

середовища потребує комплексної перебудови сільського господарства на 

біоенергетичній основі та переходу до прискореного розвитку органічного 

землеробства. Це обумовлено, перш за все, економічною доцільністю освоєння 

світового ринку органічної сільськогосподарської продукції вищої якості. Тому 

важливою складовою науково-дослідних робіт в цьому напрямку є проведення 

досліджень з розробки ефективних та екологічно безпечних технологій захисту 

сільськогосподарських культур від шкідливих організмів в органічному 

землеробстві.  

Існуючий арсенал біологічних засобів захисту рослин дозволяє 

використовувати їх в системі органічного захисту сільськогосподарських 

культур, особливо при вирощуванні овочевих, де продукція вживається у 

свіжому вигляді впродовж усього вегетаційного періоду.  

Розвиток органічного землеробства є важливою науковою і виробничою 

проблемою, від успішного розв’язання якої в значній мірі залежить рівень 

конкурентоздатності продукції сільського господарства на світовому, 

європейському і внутрішньому ринках, екологічний стан довкілля та якість 

життя населення. Виробництво органічної продукції сільського господарства у 

світі оцінюється в понад 30 млрд. дол. США, у т.ч. в країнах ЄС біля 15 млрд. 

дол. США, і набуває тенденції до збільшення впродовж наступних 5-7 років до 

70-80 млрд. дол. США.  

Для створення потужного генофонду необхідного здоров’я нації, 

запорукою якого є якісні продукти харчування без залишків пестицидів, 

особливо для дитячого та дієтичного харчування. Є всі підстави визнати 

очевидними перспективи органічного землеробства й безсумнівні можливості 
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України у виробництві й експорті екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції. Досвід органічного землеробства, який накопичено у європейських 

країнах, потребує ретельного вивчення й адаптації до ґрунтових, економічних і 

соціальних особливостей України.  

Головними перевагами біологічного землеробства є висока якість 

сільськогосподарської продукції, зменшення забруднення навколишнього 

природного середовища, а кінцева його межа – екологічне збалансоване 

землеробство для забезпечення людини екологічно безпечними продуктами 

харчування.  

В Україні законодавчим документом, що регламентує правила та норми 

виробництва екологічно чистої продукції, є Закон України «Про органічне 

виробництво». Згідно з ним, органічна продукція та сировина мають 

вироблятися у визначених зонах для ведення органічного 

сільськогосподарського виробництва. До цієї категорії відносяться натуральна 

продукція та сировина рослинного і тваринного походження, лісова, бджоло- і 

рибопродукція, що вирощується, виробляється, переробляється, 

сертифікується, етикетується, зберігається та реалізується за правилами 

органічного виробництва. Ця продукція призначається для споживання у 

переробленому або не переробленому вигляді, має біологічно цінні якості та 

оздоровчі властивості. 
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preparations for plant protection is considered in the work. A thorough study of the 

organic farming experience accumulated in European countries is proposed, taking 

into account the soils, economic and social features of Ukraine. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ БІОПРЕПАРАТІВ 

 

Корж З.В. 

 4545zzz@ukr.net 

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Україна 

 

У дослідженні розглянуто основні переваги та недоліки використання 

традиційних хімічних та біологічних засобів у сільськогосподарському 

виробництві. Чільне місце відведено збільшенню біологізації вирощування 

продукції в системі управління сільськогосподарським виробництвом.  

 

Вирішення проблеми зменшення захворюваності сільськогосподарський 

культур в  традиційному землеробстві відбувається, як за рахунок використання 

хімічних засобів (пестицидів, добрив), так і за рахунок культури вирощування 

рослин, насамперед, використання чергування культур у сівозміні.  

Втрати врожаю від хвороб можуть досягти в залежності від інтенсивності 

їх розвитку 20-30 %, а в епіфітотійні роки – до 70 %. Тому для захисту від 

хвороб і отримання прогнозованих врожаїв традиційно застосовують 

пестициди. Тривале використання хімічних препаратів призводить до 

негативних наслідків в агроценозі: забруднення ґрунту і продукції 

ксенобіотиками, негативного впливу на корисну флору і фауну, виникнення 

резистентності у патогенних організмів. Тому часто виникає необхідність 

використання різних хімічних препаратів (їх чергування) та збільшення 

кількості обробок. 
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В біологічному землеробстві, в основі якого використовуються лише 

природні чинники впливу і регуляції, інтерес останнім часом викликають 

біологічні методи регуляції захворювань сільськогосподарських культур. Серед 

них чільне місце займає використання біофунгіцидних препаратів на основі 

природних антагоністів патогенних грибів, які викликають захворювання 

рослин. Практика використання таких біопрепаратів показала їх ефективність у 

зменшенні захворюваності рослин, що визначає перспективність їх подальшого 

використання. В той же час залишається проблема їх обмеженого 

використання. Так ефективність біопрепаратів часто є дещо нижчою від 

традиційних хімічних засобів, а спектр їх дії проти певних патогенів 

залишається обмеженим. Це спонукає їх вибіркове застосування.  

Залишається також актуальними питання зменшення деградації ґрунтів 

внаслідок порушення екологічної рівноваги, що призводить до зменшення їх 

родючості та необхідності збільшення ресурсозбереження при вирощуванні 

продукції. Такі проблеми вирішує біологізація сільськогосподарського 

виробництва шляхом формування стійкої системи управління 

сільськогосподарським виробництвом на загальних принципах функціонування 

природних систем і циклів, які підтримують і покращують здоров’я ґрунту, 

рослин, тварин, а також зберігають баланс між ними, сприяють збільшенню 

біорізноманіття – як запоруки стабільності екосистем. Використання 

біопрепаратів зменшує хімічне навантаження на навколишнє середовище, що 

спонукає зменшення втрат врожаю за рахунок відновлення природного балансу 

та покращує якість продукції (задовольняючи попит на екологічно безпечну 

продукцію). 

Сучасний асортимент біофунгіцидів дозволяє їх використовувати, як 

окремо від хімічних засобів, так і спільно з ними. Таким чином, при управлінні 

виробництвом сільгосппродукції є можливість регулювання кількості і 

співвідношення використання хімічних та біологічних засобів захисту рослин 

від хвороб в залежності від стану агроекосистеми та біологічних особливостей 
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вирощування культур, в тому числі використання елементів точного 

землеробства. 

Особливу увагу сьогодні приділяють передпосівному обробітку насіння 

захисно-стимулюючими речовинами, які знижують  ураженість рослин 

фітопатогенами до 30-50 % та підвищують схожість насіння на 10-15 %. 

Як відомо, збудники хвороб можуть знаходитися і зберігатися не лише на 

насінні, але і у ґрунті, і на рослинних рештках. З насінням патогени можуть 

поширюватися в нові райони, де їх раніше не було. Ґрунт, як середовище, 

характеризується великою щільністю заселення різноманітними 

мікроорганізмами, і в кореневій зоні вищих рослин накопичується величезна 

кількість фітопатогенних грибів, які можуть впливати безпосередньо і досить 

суттєво на рослини. 

Науковий інтерес викликають ті мікроорганізми (гриби, бактерії), що 

можуть подавляти або обмежувати розвиток патогенної мікрофлори, яка 

викликає захворювання сільськогосподарських рослин. Таким чином, при 

збільшенні їх кількості у ґрунті відбувається оздоровлення ґрунту за 

допомогою природних механізмів регуляції. 

Патогенні ґрунтові мікроорганізми є не тільки збудниками хвороб та 

джерелами інфікування насіння, але й викликають токсикоз ґрунтів своїми 

виділеннями. Ці токсини можуть отруювати рослини під час вегетації, якщо для 

цього створюються відповідні умови. Вони подавляють проростання насіння, 

ріст паростків, загальний розвиток рослин і знижують їх імунітет. 

Пригнічуючий вплив патогенних мікроорганізмів-інгібіторів також відчувають 

і нижчі рослини, бактерії, водорості, гриби, у тому числі й корисні. 

Насіння обробляють біопрепаратами, які містять корисну мікрофлору, для 

підвищення схожості, енергії проростання, захисту від хвороб і стресової дії 

навколишнього середовища. Корисні мікроорганізми забезпечують рослини 

необхідними вітамінами, амінокислотами та гормонами росту, тим самим 

покращуючи розвиток кореневої системи та надземної маси, прискорюючи 

строки цвітіння та утворення плодів. Висока якість насіння без наявності 
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збудників хвороб є запорукою високих і стабільних врожаїв 

сільськогосподарських культур. 

Сучасні вимоги до біопрепаратів вирішують не лише проблему зменшення 

кількості патогенів (при обробці насіння і по вегетуючим рослинам), але й 

завдяки корисним добавкам дозволяють впливати на основні процеси в ґрунті – 

збільшувати біорізноманіття ґрунтової мікрофлори, яка пришвидшує процеси 

мінералізації, збагачує ґрунт на біологічний азот, має фосфатмобілізуючі 

властивості, стимулює життєдіяльність основних еколого-трофічних груп. 

Підвищення біологізації виробництва  сільськогосподарської продукції 

дозволяє таким чином гнучко вирішувати різні задачі – від технологічних до 

екологічних. 
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АНОТАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Секція 1. Механізація і автоматизація  виробництва біологічних засобів 

захисту рослин 

Ярошевський В.П., Булгаков В.М., Беспалов І.М., Осипенко Т.М. 

Економічна ферментаційна установка – технічна і технологічна основа 

повоєнного переоснащення вітчизняних біофабрик 

Наведено результати досліджень з розроблення економічної ферментаційної 

установки для промислового виробництва мікробіологічних засобів захисту 

рослин у рідкій препаративній формі. Установка призначена для технічного 

переоснащення існуючих біовиробництв, що надає можливість відновити 

мережу регіональних біофабрик у повоєнний період та  забезпечити ринок 

засобів захисту рослин і добрив біопрепаратами вітчизняного виробництва. 

Піщанська Н.О., Булгаков В.М., Бельченко В.М.  

Біоінженерні комплекси для реалізації адаптивних технологій вирощування 

ентомокультур 

Удосконалено методи системного підходу до розроблення біоінженерних 

комплексів і обладнання для їх функціонування у адаптивних технологіях 

вирощування ентомокультур. Удосконалено систему багатофакторного 

аналізу для вибору конструкційного виконання обладнання, яке забезпечує 

механізацію біоінженерних комплексів, шляхом формування бази даних. 

Розроблено нові технології та пристрої для використання біоінженерних 

комплексів, визначено їх якісні, енергетичні і економічні показники. 

Ходорчук В.Я., Беспалов І.М., Івановc С.  

Технологічний комплекс для промислового виробництва золотоочки звичайної 

– агента біологічного захисту рослин 

Розроблено технологічний комплекс для промислового виробництва 

ентомофагу золотоочка звичайна. Комплекс складається з сажків для 

утримання личинок і імаго комахи, змінних кришок, устаткування для 

розміщення сажків та вентиляційного апарату. Обладнання комплексу 

реалізує ефективну технологію вирощування комах зі зменшеними трудо- і 

енергозатратами у порівнянні з існуючими аналогами. 

Піщанська Н.О.,  Бельченко В.М., Адамович O.  

Фізичні основи і класифікація процесів підготовки повітряного середовища для 

виробництва ентомологічних препаратів 

Проведено дослідження процесів термовологісної обробки повітря в 

контактному апараті. Для дослідження обрано метод аналізу політропних 

процесів зволоження повітря в щільних насадкових шарах регулярних насадок 

при поперечноточній схемі контактування потоків. Проаналізовано фізичні 

основи і класифікацію процесів підготовки повітряного середовища. 

Розглянуто особливості протікання процесів термовологісної обробки повітря 
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Чернова І.С.  

Інформаційно-методичне та алгоритмічне забезпечення інноваційної 

інтелектуальної системи керування  виробництвом ентомофагів 

У роботі подано інформаційно-методичне та алгоритмічне забезпечення 

інноваційної інтелектуальної системи керування виробництвом ентомофагів 

на основі використання інтелектуального аналізу даних, структурного 

синтезу, експертного аналізу. Розглянуті підходи дають можливість 

контролю інформаційних потоків, що впливають на процеси управління 

виробництвом ентомофагів. 

Ярошевський В.П.  

Підходи до визначення гідродинамічної картини процесів в біореакторах при 

виробництві мікробіопрепаратів для захисту рослин 

Розглянуто підходи до визначення гідродинамічної картини течій в 

біореакторах з перемішуванням і аерацією. Визначено, що стандартні підходи 

оминають або частково не враховують гідродинамічну картину в 

технологічних розрахунках. Наведено теоретичні основи розроблення нового 

підходу на базі представлення перемішування, як процесу утворення і 

розповсюдження хвиль в замкненому просторі біореактору. 

Секція 2. Масове виробництво і використання ентомоакарифагів у захисті 

рослин 

Брадовська Н.П., Брадовський В.А. 

Технологія масового розведення агентів біологічного контролю шкідників 

сільгоспкультур 

Розглянуто особливості використання яйцепаразиту Uscana senex Grese у 

захисті гороху. Проведено аналіз причин недостатньої кількості укани для 

зниження шкідливості зернівок у природних умовах. Запропоновано спосіб 

подолання цієї проблеми шляхом сезонної колонізація ускани, розмноженої в 

лабораторних умовах на яйцях альтернативного хазяїна Acanthoscelides 

obsoletus. 

Брадовська Н.П., Брадовський В.А. 

Acanthoscelides obtectus Say – альтернативний господар для отримання 

яйцепаразита Uscana senex G. 

Наведено дані про розведення квасолевої зернівки (Acanthoscelides obtectus Say) 

на різних кормових субстратах (сортах квасолі), як альтернативного 

господаря для масового отримання яйцепаразита Uscana senex G. 

З досліджених сортів квасолі при розведенні зернівки найбільш перспективним 

відзначено сорт Більська-16. 
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Настас Т. 

Наслідки застосування статевих феромонів на онтогенетичний розвиток 

цільових видів комах 

Представлено особливості дії статевих феромонів і надано оцінку наслідків, 

що виникли під час розвитку видів-мішеней (Mamestra brassicae, Heliothis 

armigera та Agrothis segetum). Встановлено, що середовище, насичене 

статевими феромонами, викликає появу ряду стресогенних факторів, які 

призводять до суттєвих порушень у механізмі статевої поведінки та в циклі 

розвитку комах-мішеней. 

Баркар В.П. 

Лабораторна культура колорадського жука для годування Perillus bioculatus 

Розроблено методи розведення колорадського жука в лабораторних умовах. 

Перший метод передбачає проходження більшої частини розвитку жуків в 

одному сажку. Другий метод передбачає використання харчових пластикових 

ємностей для розвитку шкідника від яйця до імаго. Обидва методи можуть 

використовуватись в залежності від потреб виробництва. 

Большакова В.М. 

Масове розведення інтродукованого акарифага Метасейулюса західного 

(Metaseiulus occidentalis N.) у тепличних умовах 

Наведено досвід застосування інтродукованого акарифага Метасейулюса 

західного (Metaseiulus occidentalis N.), що має високу природну нечутливість до 

пестицидів широкого спектру дії, у якості біологічного засобу захисту 

виноградних насаджень від садового павутинного кліща (Schizotetranychus 

pruni Oud). Визначено особливості розведення хижого кліща у тепличних 

умовах конвеєрним способом і подальшого випуску на виноградники.  

Чернова І.С. 

Перспективні напрями щодо розробки експрес-методів контролю якості 

культур комах 

Роботу присвячено визначенню перспективних напрямів щодо розробки 

експрес-методів контролю якості культур комах. Проведено теоретичне 

обґрунтування розробки експрес-методів контролю якості культур комах на 

підставі аналізу літературних джерел. Наведено відомі на сьогодні експрес-

методи контролю якості комах та визначено перспективні напрями щодо їх 

удосконалення. Запропоновано використання комп’ютерно-інтегрованих 

технологій для експрес-оцінки стану популяцій культур комах. 

Бурлака Н.І., Козарев Є.М., Гурінчик В.Д. 

Резервуар для вирощування личинок та збирання передлялечок чорної львинки 

Розроблено, виготовлено і досліджено функціональні характеристики основної 

одиниці обладнання для розведення мухи чорна львинка – резервуару для 
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вирощування личинок та збирання передлялечок комахи. Визначено перелік і 

послідовність реалізації технологічних операцій з використанням резервуару. 

Баркар В.П,  Лубяна Л.М. 

Садок для отримання яєць Aphidoletes aphidimyza 

Розроблено садок для отримання яєць хижої галиці афідімізи. Конструкція 

садка забезпечує завантаження, утримання та вилучення коконів, 

відродження імаго з коконів, утримання імаго, встановлення та вилучення 

паростків пшениці, годування імаго в процесі відкладання яєць, здійснення 

маніпуляцій з біоматеріалом без його пошкодження та санобробку садка і його 

складових. 

Маркіна Т.Ю., Чернова І.С. 

Теоретичні аспекти контролю якості культур комах 

Роботу присвячено визначенню теоретичних аспектiв щодо контролю якості 

культур комах у виробництві ентомологічних засобів захисту рослин. Із 

використанням аналізу літературних джерел структуровано методи 

контролю якості культур комах. Встановлено техніко-економічні та 

біологічні показники, що характеризують параметри контролю якості 

культур комах. 

Секція 3. Виробництво та використання мікробіологічних препаратів для 

захисту рослин 

Щербакова Т., Пинзару Б., Кручеан Ш., Лунгу А. 

Пошук ізолятів грибів Trichoderma для захисту рослин від альтернаріозу 

Визначається підвищена присутність мікотоксинів Alternaria у продовольчій 

сировині та харчових продуктах. Для пригнічення розвитку грибів роду 

Alternaria та зменшення їхнього шкідливого впливу наразі актуальним є 

використання біологічних препаратів для захисту рослин на основі 

мікроорганізмів. Метою проведених досліджень був відбір штамів грибу роду 

Trichoderma, які є перспективними для створення біопрепарату від 

альтернаріозу. 

Пиляк Н.В., Нікіпелова О.М. 

Визначення перспективних мікроорганізмів для створення комплексних 

препаратів інсекто-фунгіцидної дії 

З метою створення мікробіологічних препаратів комплексної дії з Колекції 

мікроорганізмів ІТІ «Біотехніка» НААН було відібрано 10 штамів, що мають 

фунгіцидні та інсектицидні властивості. Експериментально встановлено 

фунгіцидну та інсектицидну активність відібраних культур відносно 

шкодочинних об’єктів. Визначено п’ять найбільш перспективних асоціацій для 

створення комплексних біопрепаратів. 



Анотації тез доповідей 
 

Біологічний метод захисту рослин: Досягнення і перспективи         Одеса, 4-5 жовтня 2022 р. 

 177 

Ходорчук В.Я., Лобан Л.Л., Пиляк Н.В. 

Дослідження впливу БМ-біочару на біотехнологічний потенціал 

мікроорганізмів 

Проведено серію дослідів з визначення впливу вуглецевого сорбенту БМ-біочару  

на біотехнологічний потенціал мікроорганізмів з різним таксономічним 

статусом. Підібрано концентрації БМ-біочару, які було використано у складі 

рідких поживних середовищ, для біосинтезу препаратів фунгіцидної дії. 

Встановлено позитивний вплив вуглецевого сорбенту на якість біопрепаратів. 

Нікіпелова О.М., Пиляк Н.В. 

Вплив органічних добрив різного походження на мікробіологічні властивості 

ґрунту за вирощування фундука 

Досліджено вплив органічних добрив різного походження на мікробіологічні 

властивості ґрунту при вирощуванні фундука. Встановлено, що збільшення 

чисельності мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп спостерігається 

при внесенні у ґрунт гною великої рогатої худоби і біодобрив, які вироблено на 

основі осадів стічних вод станцій біологічної очистки м. Одеса. 

Гаврилюк А.Т., Кувшинов О.Я., Кирик М.М. 

Вплив комбінації препаратів на розвиток альтернаріозу та продуктивність 

картоплі в умовах Західного Лісостепу  

Наведено результати застосування препаратів фунгіцидної і рісстимулюючої 

дії  Планриз та Аміностим на розвиток збудників альтернаріозу та 

продуктивність картоплі. Експериментально доведено, що їх застосування під 

час вегетаційного періоду проявляло інгібуючу дію на розвиток збудників 

альтернаріозу, а також збільшило продуктивність картоплі. Найбільше 

інгібування розвитку хвороби (43.5 %) спостерігалось у варіанті використання 

суміші препаратів Планриз+Аміностим. Приріст урожаю від застосування 

комбінації препаратів становив 2.5 т/га. 

Волощук Л. 

Роль синергічних явищ у розробці поліфункціональних біопестицидів 

Незважаючи на ризики, які пов'язано з використанням синтетичних 

пестицидів для боротьби зі шкідниками, вони широко використовуються в усіх 

країнах. З метою вирішення цієї проблеми в роботі наведено інформацію про 

можливості застосування синергічних явищ у захисті рослин. Виходячи зі 

змісту синергетики, як визначення стану, що виникає внаслідок 

багатоваріантності поведінки багатоелементних структур або середовищ, 

що розвиваються внаслідок відкритості, стає раціональним використання 

груп факторів захисту рослин, взаємодія між якими забезпечує значне 

підвищення показників ефективності та стабільність стану системи.  
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Пиляк Н.В.,  Нікіпелова О.М. 

Ефективні мікроорганізми для обробки плодоовочевої продукції за 

довгострокового зберігання в умовах холодильника 

Досліджено властивості мікроорганізмів, прийнятних для обробки 

плодоовочевої продукції при довгостроковому зберіганні в умовах холодильника. 

Для досліджень відібрано грибні і бактеріальній штами мікроорганізмів з 

колекції ІТІ «Біотехніка» НААН. Визначено їх фунгіцидну активність щодо 

комплексу домінуючих фітопатогенів, яка склала від 80 % до 94 %. 

Коваленко О.О., Нікіпелова О.М. 

Актуальність розробки вимог до якості води, призначеної для робочих розчинів 

біопрепаратів для захисту рослин 

Показано перспективність і переваги застосування біопрепаратів для захисту 

рослин, наведено їх класифікацію та зазначені товарні форми препаратів. На 

прикладі пестицидів показано доцільність та обґрунтовано актуальність 

розробки вимог до якості води, призначеної для приготування робочих розчинів  

біологічних засобів захисту рослин.  

Секція 4. Біологічні основи регулювання шкідливих організмів в 

агроценозах 

Доронін В.А., Калатур К.А., Кравченко Ю.А., Дрига В.В., Суслик Л.О., 

Гончарук Г.С., Половинчук О.Ю., Доронін В.В. 

Ефективність застосування біонематоциду проти бурякової нематоди в посівах 

цукрових буряків 

Застосування біонематоциду Кларіва 156, ТН (д. р. спори бактерії Pasteuria 

nishizawae шт. Pn 1, 0,02 л/п.о.) дозволило знизити чисельність першого 

покоління бурякової нематоди в посівах цукрових буряків на 27,7-35,3 %  або в 

1,5 рази порівняно з щільністю її популяції до сівби культури. Також 

відзначено, що на варіантах досліду, де насіння обробили біологічним 

препаратом Кларіва, врожайність цукрових буряків збільшилася на                

2,3-12,6 т/га, а збір цукру зріс на 0,5-1,9 т/га  порівняно з варіантом, де 

нематоцид не застосовували 

Большакова В. М.,  Клечковський Ю.Е. 

Біологічний метод захисту виноградних насаджень Одеської області від 

садового павутинного кліща (Schizotetranychus pruni Oud.) 

Досліджено застосування інтродукованого акарифага Метасейулюса 

західного у якості біологічного засобу захисту виноградних насаджень від 

садового павутинного кліща (Schizotetranychus pruni Oud) на виноградних 

насадженнях Одеської області. Встановлено, що акарифаг швидко 

акліматизувався в нових умовах і завдяки резистентності до пестицидів 

широкого спектра дії виявив високу ефективність. 
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Гунчак М.В. 

Біологічний захист яблуневих насаджень від сірої яблуневої попелиці в 

Західному Лісостепу України 

Досліджено ефективність біологічних засобів захисту яблуні проти сірої 

яблуневої попелиці в умовах Західного Лісостепу України. Ефективність дії 

досліджуваних біоінсектицидів проти фітофага складала від 33,5 % 

(Метаризин БТ, р.) до 61,3 % (Біоспектр БТ, р.). Урожайність яблуні за 

застосування біологічних препаратів становила 17,1-18,3 т/га. 

Барабаш А.Д., Алієва І.В. 

Методичні аспекти біологічної оцінки інсектицидів на культурі гречки 

Розроблено науково-методичні підходи до оцінки чисельності шкідливих комах 

на посівах гречки та визначення біологічної ефективності інсектицидів. На 

базі цих підходів запропоновано методику проведення реєстраційних 

випробувань біопрепаратів проти окремих видів шкідників у обраних 

кліматичних зонах.  

Онищенко О.І., Чаюк О.О. 

Ефективність регуляторів росту рослин у зниженні ураженості рослин огірка 

хворобами 

Розроблено науково-методичні підходи до оцінки чисельності шкідливих комах 

на посівах гречки та визначення біологічної ефективності інсектицидів. На 

базі цих підходів запропоновано методику проведення реєстраційних 

випробувань біопрепаратів проти окремих видів шкідників у обраних 

кліматичних зонах.  

Коваль В.С. 

Виділення серед беккросів багатовидових гібридів картоплі джерел стійкості 

проти гриба Phytophtora infestans (Mont.) de Bary в поєднанні з проявом 

господарсько-цінних ознак в умовах Полісся України 

Представлено результати дослідження щодо оцінки стійкості беккросів 

багатовидових гібридів проти фітофторозу. В роботу було залучено 

135 беккросів багатовидових гібридів, які оцінювали методом штучного 

інфікування бульб інокулюмом Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Зразки, які 

виділено, характеризуються високою стійкістю проти патогену та 

комплексом агрономічних ознак.  

Голобородько С.П., Димов О.М. 

Система захисту насіннєвих посівів люцерни в умовах зрошення Південного 

Степу України 

Дослідженнями, проведеними в умовах зрошення Південного Степу України, 

визначено й систематизовано видовий склад найбільш поширених шкідників 

біоценозу насіннєвої люцерни та надано їх господарську оцінку. Встановлено, 
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що істотне пошкодження всім органам насіннєвої люцерни наносять 47 видів 

спеціалізованих шкідників, які належали до 7 рядів, 14 родин, 38 родів. 

Систематизовано видовий склад шкідників. 

Гармашов В.В., Ходорчук В.Я. 

Хелафіт®-органік: склад, властивості  та  особливості застосування 

Наведено характеристику біологічного препарату Хелафіт® органік, який 

сертифіковано у органічному виробництві як добриво, фунгіцид та 

стимулятор росту. Наведено відомості щодо його складу, властивостей, 

загальних принципів та особливостей застосування.    

Положенець В.М., Немерицька Л.В., Лосєва А.І., Свідельська Н.М. 

Біологія збудника Oospora lactis D.R., що викликає резинову гниль картоплі 

Вивчено ступень розповсюдження і шкідливості резинової гнилі картоплі в зоні 

Лісостепу і Полісся України. Фітосанітарний моніторинг динаміки розвитку 

резинової гнилі в різні роки вирощування картоплі показав залежність 

виникнення захворювання від погодних умов, ступеня резистентності сортів 

та якості насіннєвого матеріалу бульб. Визначено тісну кореляцію між 

ступенем ураження маточних бульб і розвитком резинової гнилі під час 

зберігання врожаю картоплі. 

Секція 5. Теоретичні та практичні аспекти біологізації землеробства 

Кудря С.І., Тараріко Ю.О 

Біологічна система землеробства з виробництва органічної продукції 

Встановлено потенціал біопродуктивності біологічної системи землеробства 

без застосування агрохімікатів в Лівобережному Лісостепу України. На цій 

основі на прикладі типового сільськогосподарського підприємства за 

допомогою імітаційного комп’ютерного моделювання опрацьовано 

перспективні варіанти розвитку біологічних систем аграрного виробництва з 

отримання органічних продуктів харчування. 

Гулич О.І. 

Основні засади і нові тенденції застосування біоконтролю 

Визначено основні тенденції розвитку біометоду у світі, за якими 

прогнозується вартість світового ринку біоконтролю у 10 млрд. дол. США до 

2025 року з сукупним середньорічним темпом росту у 15-18 %. З’ясовано, що в 

Україні відбуваються зворотні процеси – різке зниження застосування 

біоконтролю з 15,2 % у 1995 році до 3,6 % у 2020 році. Вказано на причини 

низького застосування біоконтролю в Україні та запропоновано конкретні дії 

для подолання проблем. 
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Ужевська С.П., Бурикіна С.І., Кривенко А.І. 

Вплив кліматичних змін на ентомокомплекс пшениці в умовах Південного 

Степу 

Уточнено видовий склад шкідливої ентомофауни пшениці озимої в Південному 

Степу України. Відмічено тенденції їх коливань в умовах кліматичних змін. 

Серед фітофагів пшениці озимої визначено 46 видів 19 родин, з яких особливої 

уваги потребують представники 22 найбільш шкодочинних видів. 

Хареба В.В., Куц О.В., Хареба O.В., Черненко Д.С. 

Продуктивність ріпи за використання біопрепаратів Азотофіт і Фітоцид 

Досліджено вплив препаратів бактеріального походження Азотофіт-р і 

Фітоцид-р на вирощування ріпи сорту Золота куля на сірому опідзоленому 

середньосуглинковому ґрунті в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Визначено, що у результаті застосування біопрепаратів показники біометрії 

рослини ріпи перевищували показники контрольних рослин. За обробки рослин 

ріпи біопрепаратами двічі впродовж вегетації підвищується врожайність 

коренеплодів до 11,4-14,2 т/га. 

Соломійчук М.П. 

Вплив біологічних комплексів та біостимулюючих речовин на ріст і розвиток 

сої в Західному Лісостепу України 

Досліджено ефективність біологічних засобів захисту сої. Визначено 

найефективніші комплекси препаратів для обробки насіння, а також для 

обробки по вегетації. Встановлено, що підвищення врожайності та зменшення 

прояву комплексу грибних хвороб сої можна досягнути за допомогою 

правильного підбору системи біофунгіцидів та стимуляторів росту без 

застосування препаратів хімічного походження. 

Марченко Т.Ю., Базиленко Є.О., Дробіт О.С., Боровик В.О. 

Вплив біопрепаратів на продуктивність гібридів кукурудзи інтенсивного типу 

та їх батьківських форм в умовах краплинного зрошення 

Проведено дослідження з удосконалення технології вирощування ліній-

батьківських компонентів та інноваційних гібридів кукурудзи на зрошуваних 

землях шляхом встановлення впливу нових біопрепаратів Біоспектр БТ, 

Флуоресцин БТ, Трихопсин БТ на ураженість рослин хворобами і шкідниками 

та на урожайність зерна та насіння. Науково обґрунтовано найбільш 

ефективні екологічно безпечні біопрепарати, використання яких дозволить 

підвищити рівень урожайності батьківських компонентів та інноваційних 

гібридів кукурудзи. 

 

 



Анотації тез доповідей 
 

Біологічний метод захисту рослин: Досягнення і перспективи         Одеса, 4-5 жовтня 2022 р. 

 182 

Котик А.М., Гавілей О.В., Чорна Г.В., Полякова Л.Л., Катеринич О.О. 

Антимікробна, антиоксидантна і Т-2 токсин-трансформуюча активність зерна 

Визначено антимікробну, антиоксидантну і Т-2 токсин-трансформуючу 

активність різних видів зерна. Встановлено, що рівні антиоксидантної і 

антимікробної активності кукурудзи, пшениці, проса і ячменю були в межах 

10,2-17,5 мг/кг в аскорбінокислотному еквіваленті і 1,8-5,4 мкг/кг в 

стрептоміциновому еквіваленті відповідно. Т-2 токсин-трансформуючу 

активність найбільш виражено у насіння бобових культур (соя, горох) та у 

кукурудзи. 

Лях Т., Гамурар М. 

Біологізація сільського господарства молдови: сучасний стан та перспективи 

розвитку 

Органічне землеробство у Молдові – це метод ведення сільського 

господарства, спрямований на виробництво продуктів харчування з 

використанням природних речовин і процесів. Наразі площа земель, задіяних в 

органічному землеробстві, становить 75686 га (4 %). Здебільшого на них 

вирощують сади та виноградники, лікарські та гетерологічні рослини, фрукти, 

овочі, польові культури, горіхи. Основними проблемами, з якими стикається 

органічне землеробство, є фізична та хімічна деградація ґрунтів, відсутність 

відповідних сівозмін, складнощі з розподіленням органічних компонентів тощо. 

Ткаленко Г.М., Гораль С.В., Мудрак І.В.,Ходорчук В.Я. 

До питання екологізації сільського господарства в Україні 

У роботі розглянуто питання екологізації сільського господарства в Україні, 

що пов’язано з  розробкою ефективних та екологічно безпечних технологій 

захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів  в органічному 

землеробстві, зокрема, біологічних засобів захисту рослин. Запропоновано 

ретельне вивчення досвіду органічного землеробства, яке накопичено у 

європейських країнах, враховуючи ґрунтові, економічні та соціальні 

особливості України. 

Корж З.В. 

Перспективи використання сучасних біопрепаратів 

У дослідженні розглянуто основні переваги та недоліки використання 

традиційних хімічних та біологічних засобів у сільськогосподарському 

виробництві. Чільне місце відведено збільшенню біологізації вирощування 

продукції в системі управління сільськогосподарським виробництвом.  
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ABSTRACTS 

Section 1. Mechanization and automation of biological control products 

manufacturing 

V. Yaroshevsky, V. Bulgakov, I. Bespalov, T. Osipenko 

Cost-effective Fermentation Unit as Engineering and Technological Foundation  

of After War Native Biofactories Reequipment 

Research results of cost-effective Fermentation Unit development for microbial crop 

protection products manufacturing in liquid preparation form are presented. The 

Unit is designed for current bioproduction undertakings technical reequipment that 

will permit regional biofactories network reconstruction after war, and also it will 

provide microbial preparations inland manufacture commoditization for national 

market of crop protection products and fertilizers. 

N. Pishchanska, V. Bulgakov, V. Belchenko 

Bioengineering Complexes for the Implementation of Entomocultures Rearing 

Adaptive Technologies  

The systematic approach methods to the bioengineering complexes development and 

equipment for their operation in adaptive technologies for growing entomocultures 

were improved. The multifactorial analysis system for the selection of equipment 

structural design, which enables the bioengineering complexes mechanization by the 

database forming, was improved. New technologies and devices for bioengineering 

complexes appliance were developed, and their quality, energy and economic 

parameters were determined. 

V. Khodorchuk, I. Bespalov, S. Ivanovs 

The Technological Complex for Industrial Scale Rearing of Common Green 

Lacewing as a Biological Pest Control Agent 

The technological complex for industrial scale rearing of entomophage the common 

green lacewing was developed. The complex consists of rearing cages for larvae and 

imago housing, plug in covers for imago cages, installation facility for rearing cages 

and ventilation unit. Facilities of the complex realize cost-effective technology of 

insect rearing with reduced labor and energy costs comparing with current 

equivalent equipment. 

N. Pishchanska, V. Belchenko, A. Adamovics 

Physical Basis and Classification of air Preparation Processes for Entomological 

Preparations Production 

The study of the processes of thermo-moist air treatment in the contact apparatus was 

carried out. The polytropic processes analysis method of air humidification in dense 

nozzle layers of regular nozzles with a cross-flow design of contacting flows was 

chosen for the study. The physical basis of air preparation processes was analyzed, 

and processes classification was done. The thermo-moist air treatment behavior 

peculiarities were considered. 
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I. Chernova 

Information-Methodical and Algorithmic Provision of the Innovative Intelligent 

Management System for Production of Entomophages 

The paper presents the informational, methodological and algorithmic support of the 

innovative intelligent control system for the production of entomophages based on the 

use of intelligent data analysis, structural synthesis, and expert analysis. The 

considered approaches make it possible to control information flows that affect the 

processes of managing the production of entomophages. 

V. Yaroshevsky 

The Approaches to Hydrodynamic Patterns Determining in Bioreactors for Microbial 

Pesticides Production 

Different approaches to hydrodynamic patterns determining in agitated and aerated 

bioreactor vessels were reviewed. It was found that standard approaches are skirt 

around or partly ignore hydrodynamic patterns influence to technological 

parameters calculation. Novel approach theoretical basis for stirring description as 

wave motion in closed bioreactor space was shown. 

Section 2. Mass Rearing and Usage of Entomoacariphages in Crop Protection 

N. Bradowsky, V. Bradowsky 

Biological Control Agents Mass Breeding Technology for Agricultural Crop Pests 

Special aspects of Uscana senex Grese using in pea protection were reviewed. The 

basis of ineffective breeding population of uscana for blighting decrease of bean 

weevils in nature was analyzed. The way of solving this problem by uscana seasonal 

colonization breeded in lab on Acanthoscelides obsoletus eggs was proposed 

V. Bradowsky, N. Bradowsky 

Bean Acanthoscelides Obtectus (Say) as the Alternative Host for the Reproduction of 

the Egg Eating  Uscana Senex G. 

The laboratory regulations of Uscana senex rearing includes the reproduction of 

Acanthoscelides obtectus as a secondary host, based on Belitzcaia-16 bean sort 

which provides a high female’s biological potential, presenting a high viability and 

prolificacy and a large quantity of individuals obtained from a substratum unit.  

T. Nastas 

The Consequences of the Application of Sex Pheromones on the Ontogenetic 

Development of the Target Insect Species 

The features of the action of sex pheromones are presented and an assessment is 

made of the consequences that arose during the development of target species. It has 

been established that an environment saturated with sex pheromones causes the 

appearance of a number of stress factors that lead to significant disturbances in the 

mechanism of sexual behavior and in the development cycle of target insects. 
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V. Barkar 

Laboratory Culture of the Colorado Potato Beetle for Perillus Bioculatus Feeding 

Two methods of Colorado potato beetle rearing in laboratory conditions were 

developed. The first method employs one cage for most of the beetle's development 

passage. The second one employs food plastic containers for the pest development 

from egg to imago. Both methods can be used according to production requirements. 

V. Bolshakova 

Mass Rearing of the Introduced Acariphage Metaseiulus Occidentalis N. in 

Greenhouse Conditions 

The experience of the introduced acariphage Metaseiulus occidentalis N., which has 

a high natural insensitivity to broad-spectrum pesticides, for garden spider mite 

(Schizotetranychus pruni Oud.) biological control at grape plantations is described. 

The special aspects of predatory mite rearing procedure in greenhouse conditions by 

the conveyor method and further release into vineland are determined. 

I. Chernova 

Prospective Directions Regarding the Development of Express Methods Quality 

Control of Insect Cultures 

The work is devoted to the definition of promising directions for the development of 

express methods for quality control of insect cultures. Theoretical substantiation of 

the development of express methods of quality control of insect cultures was carried 

out based on the analysis of literary sources. The currently known express methods of 

insect quality control are presented and promising directions for their improvement 

are determined. The use of computer-integrated technologies for express assessment 

of the state of insect culture populations is proposed. 

N. Burlaka, E. Kozarev, V. Gurinchyk  

The Tank for Larviculture and Prepupae Collection of Black Soldier Fly 

The main equipment unit for black soldier flies rearing – the tank for larviculture and 

prepupae collection was developed and manufactured. The tank special features were 

investigated. The list and sequence of technological operations for the tank 

exploitation were determined. 

V. Barkar, L. Lubyana 

The Cage for Aphidoletes Aphidimyza Eggs Obtaining 

The cage for Aphidoletes aphidimyza eggs obtaining was developed. The cage design 

ensures loading, maintenance and extraction of cocoons, imago hatching from 

cocoons, maintenance of imago, wheat sprouts loading and extraction, imago feeding 

in egg deposition process, gently manipulations with biomaterial for its damaging 

prevention, the cage and its components sanitation. 
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T. Markina, I. Chernova  

Theoretical Aspects of Insect Cultures Quality Control 

The work is devoted to the determination of theoretical aspects to control the quality 

of insect cultures in the production of entomological plant protection products. 

With the use of the analysis of literary sources methods of quality control of insect 

cultures are structured. Technical, economic and biological indicators have been 

established, which characterize the quality control parameters of insect cultures. 

Section 3. Microbial Pesticides and Insecticides Production and Usage in Crop 

Protection 

T. Scerbacova, B. Pinzaru, S. Crucean, A. Lungu  

The Selection of Trichoderma Fungi Isolates for Plants Protection Against 

Alternariois 

Currently there is an increased presence of Alternaria spp. mycotoxins in raw food 

materials and foods. In order to reduce the development of Alternaria spp. fungi and 

to reduce their harmfulness, it is important to use biological preparations on the base 

of the microorganisms for plant protection. The aim of the research was to select 

strains of Trichoderma spp. fungi promising to control alternariosis in plant crops. 

N. Pyliak, O. Nikipelova  

The Most Promising Microorganisms Identification for Complex Insecticidal and 

Fungicidal Action Preparations Creation 

There were 10 microbial strains with insecticidal and fungicidal properties selected 

from the microbial collection of ETI “Biotekhnika” of NAAS for complex action 

microbial preparations development. Fungicidal and insecticidal activity of selected 

cultures against harmful organisms was experimentally investigated. The most 

promising five microbial associations for complex action preparation creation were 

separated.  

V. Khodorchuk, L. Loban, N. Pyliak 

The Study of BM-biochar Influence on the Microorganisms Biotechnological 

Potential 

A series of experiments was conducted for the effect determining of the carbon 

sorbent BM-biochar on the biotechnological potential of microorganisms with 

different taxonomic status. The concentrations of BM-biochar, which were used as 

part of liquid nutrient media for the biosynthesis of fungicidal preparations, were 

selected. A positive effect of carbon sorbent on the quality of biological preparations 

was established. 
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O. Nikipelova, N. Pyliak  

The Influence of Different Origin Organic Fertilizers on the Soil Microbiological 

Properties in Hazelnut Growing 

The influence of different origin organic fertilizers on the soil microbiological 

properties in hazelnut cultivation was investigated. It is shown that microbial count 

increasing for main ecological trophic groups was observed in applying into soil of 

cattle manure as well as biofertilizers based on wastewater sludge from Odesa 

biological sewage treatment stations. 

A. Gavryluik, O. Kuvshynov, M. Kyryk  

The combination of preparations impact on alternaria blight development and potato 

productivity in terms of Ukrainian Western Forest-steppe 

The research results of Planryz and Aminostym preparations using, which both have 

fungicide and growth stimulating action, on alternaria blight causative agent 

development and potato productivity are presented. The fact of these preparations 

inhibiting action on alternaria blight causative while potato growing period was 

verified experimentally. Also their using increased potato productivity in tests.        

The highest disease development inhibition of 43.5% was observed by using of 

Planryz and Aminostym combination. The yield increase of 2.5 t/ha by the 

preparations’ combination usage was obtained  

L. Volosciuc  

The Role of Synergic Phenomena in the Elaboration of Polyfunctional Biopesticides 

Despite the risks associated with using synthetic pesticides to combat pests, they 

widely used in all countries. The paper contains information on the possibilities of 

synergistic phenomena application in plant protection for overcoming this problem. 

One of the synergetic definitions is a state resulting from the multivariate behavior of 

multi-element structures or environments that develop as a result of openness. 

Therefore it becomes rational to use groups of factors in plant protection, which 

interaction provides a significant efficiency and stability increase of the system state. 

N. Pyliak, O. Nikipelova    

Effective Microorganisms for Fruit and Vegetable Treatment During Long-Term 

Refrigerated Stock Conditions  

The properties of microorganism acceptable for fruit and vegetables treatment 

during long-term refrigerated stock were studied. There were selected fungi and 

bacteria strains from the Microbial Collection of ETI “Biotekhnika” of NAAS for the 

study. Their fungicide activity against dominant phytopathogen complex was 

determined. The activity was variated from 80 % to 94 %. 

О. Kovalenko, О. Nikipelova 

The Actuality of Requirements Development for Water Quality for Microbial Plant 

Protection Products Working Solutions Preparation 

The prospects and advantages of microbial preparations using for plant protection 



Abstracts 
 

Біологічний метод захисту рослин: Досягнення і перспективи         Одеса, 4-5 жовтня 2022 р. 

 188 

are shown, their classification is given, and the commercial forms of the preparations 

are indicated. Using the example of pesticides, the expediency and justified relevance 

of the requirements development for water quality for the preparation of microbial 

plant protection products working solutions is demonstrated. 

Section 4. Biological Foundations of Pest Regulation in Agrocenoses 

V. Doronin, К. Kalatur, Yu. Kravchenko, V. Drуha, L. Suslyk, H. Honcharuk, 

О. Polovynchuk, V. Jr. Doronin 

Efficiency of Bionematіcide Application Against Beet Nematode in Sugar Beet 

Sowings 

The use of bionematicide Clariva 156, FS (spores of the bacterium Pasteuria 

nishizawae, strain Pn 1, 0.02 l/seed unit) allowed to reduce the number of the first 

generation of beet nematode in sugar beet sowings by 27.7-35.3 %, or 1.5 times 

compared to the density of its population before sowing the crop. In particular, in the 

treatments where the seeds were treated with the biological preparation Clariva, root 

yield increased by 2.3-12.6 t/ha, and the sugar collection increased by 0.5-1.9 t/ha, 

compared to the treatments without nematicide. 

V. Bolshakova, Iu. Klechkovskyi  

Garden Spider Mite (Schizotetranychus Pruni Oud.) Biological Control on Grape 

Plantations of Odessa Region 

The introduced acariphage Metaseiulus occidentalis N. using as a biological control 

agent of garden spider mite (Schizotetranychus pruni Oud.) on the vineyards of 

Odessa region was studied. It was found that acariphage quickly acclimatized to new 

conditions and due to resistance to broad-spectrum pesticides showed high efficiency. 

M. Hunchak  

Gray Apple Aphid Biological Control on Apple Trees in the Western Forest Steppe 

of Ukraine 

The effectiveness of gray apple aphid biological control on apple trees in the 

conditions of the Western Forest Steppe of Ukraine was investigated. The studied 

bioinsecticides effectiveness against the phytophagous ranged from 33.5 % 

(Metarizin BT, r.) to 61.3 % (Biospectr BT, r.). The yield of apple trees with the use 

of biological preparations was 17.1-18.3 t/ha. 

А. Barabash, I. Alieva 

Methodological Aspects of Biological Assessment of Insecticides in Buckwheat 

Culture 

Scientific and methodological approaches for harmful insect number evaluation on 

buckwheat crops and insecticides biological efficiency rate determining were 

developed. The methodology for registration tests of biopreparation against different 

pest species in chosen climatic zones based on these approaches was proposed. 
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O. Onyshenko, O. Chaiuk 

Efficiency of Plant Growth Regulators in Reducing Disease of Cucumber Plants 

The effectiveness of plant growth regulators based on humic acids, biologically 

active substances and KompleMet microfertilizer as inducers of plant resistance to 

diseases has been established. There were determined terms of use: three times 

spraying of plants in the phase of 3-4 true leaves, the beginning of flowering and 

mass fruiting. 

V. Koval  

The Identification of Resistance Sources Among Beckros of Multi-specific Hybrids 

of Potato Against the Fungi Phytophtora Infestans (Mont.)  De bary in Combination 

With the Manifestation of Economic and Valuable Signs in Ukrainian Polisya 

Conditions 

The study results of the backcrosses multispecific hybrids resistance evaluation 

against late blight are presented. 135 backcrosses of multi-species hybrids were 

involved in the work, which were evaluated by the method of artificial infection of 

tubers with the inoculum Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. Isolated samples 

are characterized by high resistance to the pathogen and a complex of agronomic 

traits. 

S. Holoborod’ko, O. Dymov 

Biological Protection System of Alfalfa Sowings in Irrigation Conditions in 

Ukrainian South Steppe  

The species composition of the most common alfalfa biocenosis pests was 

determined, systematized and provided economic assessment on the base of our 

studies conducted in irrigation conditions in Ukrainian Southern Steppe. It was found 

that 47 species of specialized pests belonging to 7 rows, 14 families, and 38 genera 

cause significant damage to all organs of alfalfa. The pest species composition was 

systematized. 

V. Garmashov, V. Khodorchuk 

Helafit®-Organic: Composition, Properties and Application Features 

The characteristics of the biological preparation Helafit®-organic, which is certified 

in organic production as a fertilizer, fungicide and growth stimulator, are given.            

The preparation composition, properties, general principles and application features 

are described.  

V. Polozhenets, L. Nemerytska, A. Loseva, N. Svidelska 

The Biology of Agent Oospora Lactis D.R. Which Causes Rubbery Rot of Potato 

Rubbery rot of potato prevalence in Ukrainian Forest-steppe and Polisya was studied.  

Phytosanitary monitoring of rubbery rot of potato evolution dynamic indicated the 

dependence of disease appearing from weather conditions, variety resistance level, 

and potato seed grass quality. Close correlation between degree of stock potato 

damage and rubbery rot disease progression through potato yield storage was found. 
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Section 5. Biologization of Agriculture: Theoretical and Practical Aspects 

S. Kudrya, Y. Tarariko 

Biological Agricultural System for the Production of Organic Products 

The bioproductivity potential of the biological farming system without the use of 

agrochemicals in the Ukrainian Left Bank Forest Steppe has been established. On 

this basis, on the example of a typical agricultural enterprise, promising options for 

the development of biological systems of agricultural production for the production 

of organic food products were worked out with the help of simulation computer 

modeling. 

O. Hulych 

Basic Principles and New Trends in the Use of Biocontrol 

The main trends in the development of biocontrol methods in the world are presented. 

The value of the world biocontrol market, according to this data, is predicted to be 

10 billion US dollars up to 2025 with a compound annual growth rate of 15-18 %. It 

was found that reverse processes are taking place in Ukraine. A dramatic drop of 

biocontrol usage from 15.2 % in 1995 to 3.6 % in 2020 is shown. The reasons for the 

low biocontrol usage in Ukraine are indicated, and the concrete steps for overcoming 

the problems are proposed. 

S. Uzhevska, S. Burykina, A. Kryvenko  

The Effect of Climate Changes on the Entomocomplex of Wheat in the Conditions of 

the Southern Steppe 

The species composition of harmful entomofauna of winter wheat in the Southern 

Steppe of Ukraine has been clarified. The trends of their fluctuations in the 

conditions of climatic changes are noted. Among phytophages of winter wheat, 46 

species of 19 families have been identified. Representatives of the 22 most harmful 

species are requiring special attention. 

V. Khareba, O. Kuts, O. Khareba, D. Сhernenko 

Turnip Productivity by Using of Azotofit and Fitotsyd Biopreparations 

The bacterial preparations Azotofit-r and Fitotsyd-r effect on turnip growing of 

Zolota kulia variety on gray podzolic middle loamy soils in the conditions of Right-

bank Forest-steppe of Ukraine was studied. It was found that biopreparations using 

led to increasing of biometry parameters in comparison of ones for control plants. 

The plants treatment by biopreparations twice during vegetation led to root yield 

gain up to 11,4-14,2 t/ha. 

M. Solomiychuk  

Biological Complexes and Biostimulating Complexes Impact on Soybean Growth 

and Development in Western Foreststeppe of Ukraine 

The efficiency of soybean biological control preparations was studied. The most 

effective preparative complexes for seeds treating and treating throughout vegetation 
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were determined. It was established that the yield increasing and number of soybean 

fungi diseases reduction both could be obtained by correct identification of the 

system of biofungicide and growth stimulators without using of chemicals. 

T. Marchenko, Y. Bazilenko, O. Drobit, V. Borovik 

The Biological Preparations Impact on the Productivity of Intensive Type Hybrid 

Corn and Their Seed Parent in the Drop Irrigation Conditions 

There were the studies of seed parental lines growing technology improvement and 

innovative corn hybrids growing on irrigated lands by investigation of new biological 

preparations Biospectr BT, Fluorescin BT, Trihopsin BT effect on the crops damage 

by diseases and pests, and on the kernel and seed prevalence. The most effective and 

ecologically safe biopreparations were scientifically grounded. Their usage allows 

increasing of corn seed parent yield level as well as innovative hybrids 

А. Kotyk, O. Gaviley, A. Chorna, L. Poljakova, O. Katerinich 

Antimicrobial, Antioxidant and T-2 Toxin-Transforming Activity of Grain 

The antimicrobial, antioxidant and T-2 toxin-transforming activity of various types of 

grain were determined. It was established that the levels of antioxidant and 

antimicrobial activity of corn, wheat, millet and barley were within 10.2-17.5 mg/kg 

in ascorbic acid equivalent and 1.8-5.4 μg/kg in streptomycin equivalent, 

respectively. T-2 toxin-transforming activity is most pronounced in the seeds of 

legumes (soy, peas) and corn. 

T. Leah, M. Gamurar 

Biologization of Moldova's agriculture: current state and development perspectives 

Organic farming in Moldova is an agricultural method that aims to produce food 

using natural substances and processes. Currently the area of organic agriculture at 

present is 75686 ha (4%). The main crops: orchards and vineyards, medicinal and 

heterologous plants, dried fruits, vegetables, field crops, nuts.The main problems 

faced by organic agriculture are the physical and chemical degradation of soils, the 

lack of adequate crop rotations, the difficult management of organic nutrients, etc. 

H. Tkalenko, S. Horal, I. Mudrak , V. Khodorchuk 

On the Issue of Ukrainian Agriculture Ecologization 

The issue of greening of agriculture in Ukraine, which is related to the development 

of effective and environmentally safe technologies for the protection of agricultural 

crops from harmful organisms in organic farming, in particular, biological 

preparations for plant protection is considered in the work. A thorough study of the 

organic farming experience accumulated in European countries is proposed, taking 

into account the soils, economic and social features of Ukraine. 
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Z. Korzh  

Modern Biopreparations Usage Prospects 

The research examines the main advantages and disadvantages of using traditional 

chemical and biological agents in agricultural production. A prominent place is 

given to increasing the biologicalization of growing products in the agricultural 

production management system. 
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Україна, 73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське 

Інститут водних проблем і меліорації НААН України 

Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України 

Україна, 62478, Харківська обл., Харківський р-н, селище Селекційне, вул. 

Інститутська, 1  
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Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 

Україна, 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25 

Інститут картоплярства НААН України 

Україна, 07853, Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, 

вул. Чкалова, 22 

Чернівецька філія Державної установи 

 «Інститут охорони ґрунтів України» 
Україна, 58029, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А 

Дослідна станція карантину винограду і  

плодових культур ІЗР НААН України 

Україна, 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 49 

Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України 

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

вул. Маякська дорога, 24 

Українська науково-дослідна станція  

карантину рослин ІЗР НААН України 

Україна, 60321, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Бояни 

Державна дослідна станція птахівництва НААН України 

Україна, 63421, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Бірки, вул. Центральна, 20 
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THE INSTITUTIONS OF THE CONFERENCE PARTICIPANTS 

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine 

9, Mikhail Omelyanovich-Pavlenko Str., Kyiv, 01010, Ukraine 

Engineering and Technological Institute "Biotekhnika" of NAAS of Ukraine 

26, Mayakska Doroha Str., Khlibodarske Urban-type Settlement, Odesa Raion, Odesa 

Oblast, 67667, Ukraine 

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection 

20, Pădurii Str., Chisinau, MD-2002, Republic of Moldova 

Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection "Nicolae Dimo" 

100, Ialoveni Str., Chisinau, 2070, Republic of Moldova 

Latvia University of Life Sciences and Technologies 

2, Liela Str., Jelgava, LV-3001, Latvia 

Institute of Plant Physiology and Genetics of NAS of Ukraine 

31/17, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine 

Plant Protection Institute of NAAS of Ukraine 

33, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

15, Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine 

Odesa National University of Technology 

112, Kanatna Str., Odesa, 65039, Ukraine 

State Biotechnological University 

44, Alchevskykh Str., Kharkiv, 61002, Ukraine 

Zhytomyr Agrotechnical Professional College 

96, Pokrovska Str., Zhytomyr, 10031, Ukraine 

Institute of Climatically Oriented Agricultural State NAAS, Ukraine 

24, Mayakska Doroha Str., Khlibodarske Urban-type Settlement, Odesa Raion, 

Odesa Oblast, 67667, Ukraine 

Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine 

Naddniprianske Village, Kherson, 73483, Ukraine 

Institute of Water Problems and Reclamation of NAАS of Ukraine 

37, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine 

Institute of Vegetable and Melon Growing of NAAS of Ukraine 

1, Institutskaya Str., Selektsiine Settlement, Kharkiv Raion, Kharkiv Oblast, 62478, 

Ukraine 



 

Біологічний метод захисту рослин: Досягнення і перспективи         Одеса, 4-5 жовтня 2022 р. 

 198 

 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine 

25, Klinichna Str., Kyiv, 03110, Ukraine 

Institute of Potato Growing of NAAS of Ukraine 

22, Chkalov Str., Nemishaieve Urban-type Settlement, Borodianka Raion, Kyiv 

Oblast, 07853, Ukraine 

Chernivtsi Branch of the State Institution "Institute of Soil Protection of 

Ukraine" 

194-A, Heroiv Maidanu Str., Chernivtsi, 58029, Ukraine 

Quarantine Station of Grape and Fruit Cultures of Plant Protection Institute of 

NAAS of Ukraine 

49, Fontanska Doroha Str., Odesa, 65049, Ukraine 

Odesa State Agricultural Research Station of NAAS of Ukraine 

24, Mayakska Doroha Str., Khlibodarske Urban-type Settlement, Odesa Raion, 

Odesa Oblast, 67667, Ukraine 

Ukrainian Scientific-Research Plant Quarantine Station IPP of NAAS of 

Ukraine 

Boiany Village, Novoselytsia Raion, Chernivtsi Oblast, 60321, Ukraine 

State Poultry Research Station of NAAS of Ukraine 

20, Tsentralna Str., Birky Village, Chuhuiv Raion, Kharkiv Oblast, 63421, Ukraine 
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