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Анотація: У роботі приведено результати досліджень Інженерно-

технологічного інституту «Біотехніка» Національної академії аграрних наук 

України за 2021-2022 роки стосовно розроблення технологій та обладнання для 

масового напрацювання мікробіопрепаратів та корисних комах.  

Ключові слова: біологізація, землеробство, захист рослин, біопрепарати, 

дослідження 

 

Біологізація землеробства як стратегічний напрям сталого розвитку України 

передбачає широке використання ентомологічних та мікробіологічних засобів 

захисту рослин. Застосування біопрепаратів знижує пестицидний прес на екологію, 

позитивно впливає на рівень сільськогосподарського виробництва та на якість 

продукції рослинницької галузі. Розвиток біологізації захисту рослин в Україні — 

важлива наукова і практична проблема, від успішного розв’язання якої певною 

мірою залежить рівень конкурентоспроможності продукції агровиробництва на 

європейському і світовому ринках [1, c. 12].  

У практиці захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб 

найбільше значення одержали наступні напрямки біологічного методу: 

використання штучно розмножених хижих і паразитичних комах (ентомофагів), 
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хижих кліщів (акарифагів), мікроорганізмів, птахів й ін. для пригнічення або 

зниження чисельності шкідливих організмів [2, c. 142]. 

Основним функціональним напрямком діяльності Інженерно-технологічного 

інституту «Біотехніка» Національної академії аграрних наук України визначено 

інженерно-технічне забезпечення промисловості з виробництва біологічних засобів 

захисту рослин [3, с. 257]. Науковці Інституту постійно працюють над створенням і 

впровадженням в агроценози біозасобів захисту рослин, розробленням технологій 

та обладнання для масового напрацювання мікробіопрепаратів та корисних комах. 

Інститут є головною науковою установою системи НААН і Мінагрополітики 

України з пріоритетного напряму використання промислових біотехнологій для 

створення засобів біологізації землеробства та виконавцем Програми наукових 

досліджень (ПНД) НААН № 11 "Біологічні методи захисту рослин за умов 

екологізації землеробства" ("БІОКОНТРОЛЬ") на 2021-2025 роки. Особливостями 

наукових досліджень ПНД № 11 "БІОКОНТРОЛЬ" є міждисциплінарність, а саме, 

поєднання технічного, біотехнологічного, екологічного та сільськогосподарського 

напрямків. Так, у 2021-2022 рр. за ПНД № 11 "БІОКОНТРОЛЬ" розроблено: 

- концепцію створення комбінованих біоінженерних комплексів для 

екологізації та біологізації сільськогосподарського виробництва; 

- науково-практичні рекомендації щодо підбору мікробних угруповань для 

створення нового комплексного препарату для біологічного захисту рослин від 

шкідників та хвороб;  

- критерії оптимізації конструкцій біореакторів на основі аналізу картини течії 

ферментаційного середовища; 

- принципи контролю якості комах за цільовими програмами розведення;  

- теоретико-методологічне обґрунтування політики ефективного застосування 

біологічного методу захисту рослин в Україні; 

- науково-практичні рекомендації з організації процесу керування 

виробництвом ентомофагів;  
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- інформаційну базу  щодо агрохімічних та мікробіологічних властивостей 

ґрунту при застосуванні біодобрива на базі осадів стічних вод за вирощування 

фундука;  

- технічні вимоги до технологічного комплексу з виробництва золотоочки;  

- параметри техноценозу для: розведення хижої галиці афідімізи, забезпечення 

онтогенезу мухи чорна львинка; лабораторну культуру колорадського жука для 

годування Perillus bioculatus; 

- перспективні напрями щодо розробки експрес-методів контролю якості 

культур комах; 

- інформаційно-методичне та алгоритмічне забезпечення інноваційної 

інтелектуальної системи керування виробництвом ентомофагів. 

Проведені дослідження дозволяють вирішувати такі завдання, як 

інтенсифікація агровиробництва біологічними методами;  регіональне виробництво 

ентомологічних і мікробіологічних препаратів захисту рослин та біологічно 

активних добрив; розроблення та виготовлення експериментальних зразків 

технологічних комплексів з виробництва біологічних засобів захисту рослин. 
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Анотація. У статті розглянуто вплив біологічних інсектицидів на основі 

штамів із колекції ІТІ «Біотехніка» НААН на чисельність попелиці (Aphididae, 

Aphis) на посівах гречки дослідних полів ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

Визначено їхню інсектицидну активність та біологічну ефективность. 

Ключові слова: біологічні інсектициди, попелиця, гречка, дослідження, 

ефективність, дослідні ділянки 

 

Останнім часом для регулювання чисельності шкідників в агроценозах поряд 

з хімічним, агротехнічним та механічним методами широко застосовується й 

біологічний [1]. На особливу увагу заслуговує використання біологічних 

інсектицидів, які, крім високої біологічної активності до сприйнятливих видів 

шкідників, післядію, що проявляється у загибелі шкідників у наступних фазах 

розвитку та в наступних поколіннях, вибірковість дії і безпечність для ентомофагів 

та комах-запилювачів, малу вірогідність виникнення стійкості у комах до 

мікроорганізмів, безпечність для теплокровних тварин і людини та відсутність фіто 
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токсичності й впливу на смакові якості продукції, можливість застосування в різні 

стадії вегетації рослин та відсутність загрози нагромадження токсичних речовин у 

навколишньому середовищі [2]. 

З метою розробки ефективних заходів щодо захисту посівів гречки від 

шкідливих комах, у 2022 році проведено польові дослідження з визначення 

ефективності трьох мікробіологічних препаратів – Битоксибацилін БТ (Bacillus 

thuringiensis var. thuringiensis), Актофіт БТ (Streptomyces avervitilis), Ліканіцилін БТ 

(Lecanicillium longisporum) та їхніх сумішей: Битоксибацилін БТ+ Актофіт БТ та 

Битоксибацилін БТ+ Ліканіцилін БТ. Досліджувані препарати виготовлені у відділі 

промислової мікробіології ІТІ «Біотехніка» НААН. При виробництві препаратів 

використано штами мікроорганізмів (бактерій і грибів) з колекції Інституту, які 

мають інсектицидні властивості і є живими діючими чинниками в біологічних 

засобах захисту рослин. Слід зазначити, що Інститут «Біотехніка» напрацьовує 

дослідні партії препаратів тільки з живими діючими чинниками. Тобто всі препарати 

є водною суспензією з живими мікроорганізмами та продуктами їхнього 

метаболізму. 

Оцінювання ентомоцидної дії препаратів здійснено проти попелиці 

(Aphididae, Aphis) на дослідних ділянках посівів гречки ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» в смт Чабани Київської області, в зоні Північного лісостепу. 

Польові досліди з визначення ефективності біологічних препаратів проти попелиці 

здійснювалися за загальноприйнятими методиками і спрямовані на розроблення 

системи захисту посівів гречки від шкідників в умовах органічного землеробства [3]. 

Оброблення гречки біологічними інсектицидами в концентрації, що 

пропонувалася, проведено у впродовж вегетаційного періоду два рази (в період 

бутонізації та на початку цвітіння) при середній чисельності 10-20 попелиць на 

рослину у трьох повторностях ранцевим обприскувачем. У контрольних пробах 

гречку не обробляли. Проведено дві обробки. 
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Для оцінювання дії препаратів у кожному варіанті визначали щільність 

заселення рослин фітофагом і розраховували біологічну ефективність С за 

формулою Аббота з поправкою на контроль [4]:  

%
А

)ВА(
С 100

−
= ,    (1) 

де А – чисельність живих особин у контролі, 

    В – чисельність живих особин у досліді. 

Обліки чисельності фітофагу проводили до обробки та через 7 днів після неї. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що інсектицидну активність 

проти імаго попелиці проявили усі біопрепарати. 

Ефективність препаратів у захисті від попелиці на гречці вагалася від 92 % до 

100 % за проведення двох обробок. 

Таким чином, відібрані біопрепарати з інсектицидними властивостями 

доцільно застосовувати проти попелиці на посівах гречки за органічного 

вирощування. 
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У системах інтегрованого захисту рослин від шкідливих комах важлива роль 

належить біологічному методу, проте його ефективність у польових умовах не 

завжди висока [1, 2]. Ефективність біометоду визначається життєздатністю як 

популяцій комах-господарів, так і його агентів (ентомофагів та ентомопатогенів), 

яких розмножують у контрольованих умовах на особинах комах-господарів [3].  

Життєздатність та адаптивний резерв популяцій комах визначається 

параметрами їхньої структури як основного пристосування до змін навколишнього 

середовища [4]. 

У зв'язку з цим вивчення впливу змін структурних параметрів популяцій 

комах на їх життєздатність і продуктивність актуальне, оскільки є шляхом 

підвищення ефективності біологічного методу захисту рослин. Тому для успішного 

вирішення завдань розведення комах у рамках конкретної програми найважливішою 

умовою є здійснення контролю просторової, генетичної та інших структур культур 

комах та розробка методів її оптимізації з метою підвищення життєздатності та 

продуктивності біоматеріалу. 

Метою наших досліджень було вивчення питань оптимізації параметрів 

просторової структури популяцій зернової молі для одержання культури, що містить 

переважно генотипи, що максимально відповідають цілям програм розведення 

(племінні культури, промислові культури, для випуску в навколишнє середовище 

тощо), що мають високу життєздатність, конкурентоспроможність та високі 

адаптивні особливості в умовах середовища, які змінюються. Такий підхід, на нашу 

думку, має суттєво вплинути на рівень ефективності програм розведення комах – 

агентів біометоду, а також продуцентів сировини, біологічно активних речовин, 

біоінсектицидів та інших. 

У дослідах використовували лабораторну культуру зернової молі (Sitotroga 

cerealella Oliv.), що розводилася на ячмені. Дослідження були спрямовані на 

підвищення привабливості зерна ячменю для гусениць зернової молі та вивчення 
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ефективності зараження зерна найбільш життєздатним біоматеріалом (яйця 2 – 3 дні 

відкладання метеликами). 

Метою наших досліджень було підвищення життєздатності гусениць зернової 

молі та виходу яєць з 1 кг зерна ячменю за рахунок отримання популяції, яка має 

більшу конкурентну здатність до зараження зерна та за рахунок цього, збільшеною 

продуктивністю культури (збільшення виходу яєць). 

Для цього племінну культуру зернової молі підтримували на ячмені протягом 

шести поколінь при зараженні зерна з розрахунку 2 г яєць на 1 кг ячменю. Після 

третього та шостого поколінь контрольне розведення проводили при співвідношенні 

1 г яєць зернової молі на 1 кг ячменю. У контрольному варіанті всі зараження 

проводили за співвідношенням ваги яєць (г) до ваги зерна (кг) 1:1. 

Підвищення щільності заселення зерна яйцями зернової молі у батьківській 

культурі призвело до достовірного підвищення життєздатності гусениць та лялечок 

цього виду, а також показника відродження гусениць із яєць у потомстві (p<0,05). У 

дослідному варіанті відзначено підвищення маси самок, їхню середню плодючість і 

тривалість життя в сьомому поколінні. У результаті конкуренції за субстрат 

протягом шести поколінь відбувається відбір найбільш конкурентоспроможного і, 

отже, більш життєздатного генотипу зернової молі. Прийом може бути 

використаний для підвищення життєздатності зернової молі за її масового 

розведення на біофабриках для отримання трихограми.  

Якщо у гусениць зернової молі під руховою активністю розуміти здатність 

проникати вглиб субстрату, то такі гусениці мають бути більш життєздатними, а 

отже й продуктивними. Тому протягом шести поколінь для зараження зерна 

використовували гусениць двох варіантів - з верхніх та нижніх шарів субстрату, а у 

четвертому та сьомому поколіннях проводили контрольні вигодовування. 

В результаті відбору зернової молі з нижніх шарів субстрату, життєздатність 

особин після 6 поколінь відбору достовірно перевищувала життєздатність у контролі 

та у верхньому шарі субстрату. Достовірно вище був показник відродження 
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гусениць з яєць нижнього шару. Простежується тенденція до підвищення при 

відборі маси самок, їхньої середньої плодючості та тривалості життя особин. 

Підтверджено існування прямої залежності між інтенсивністю рухової активності 

гусениць зернової молі та їх життєздатністю. 

Експериментально доведено можливість регулювання просторової структури 

популяції лабораторної культури зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.) при 

розведенні, ґрунтуючись на особливостях їх біології, поведінкових реакцій та 

адаптивних можливостях.  
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Актуальність дослідження обумовлена необхідністю отримання високоякісної 

ентомологічної продукції для задоволення потреб біологічного методу захисту 

рослин від шкідників [1, с. 101, 2, 3]. 

На підставі проведеного біологічного обґрунтування параметрів контролю 

якості культур комах в залежності від реалізації мети розведення розроблено 

експрес-методи контролю якості біоматеріалу, що дозволяють значно підвищити 

економічну ефективність програми розведення за рахунок усунення з популяції 

низько життєздатних особин на перших етапах культивування.  

Дослідження проводили з маточними культурами зернової молі (Sitotroga 

cerealella) та воскової вогнівки (Galleria mellonella), які є складовою колекції Центру 

маточних культур комах Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН. За 

результатами досліджень розроблено експрес-метод контролю якості фітофагів (на 

прикладі культур зернової молі та воскової вогнівки),  що ґрунтується на показниках 

інтенсивності таксисів комах по відношенню до кормового подразника. Метод 

mailto:t.yu.markina@gmail.com
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дозволяє на стадії личинки відібрати найбільш життєздатних особин. Добір за 

інтенсивністю таксисів дозволяє уникнути додаткових витрат на культивування 

неякісного біоматеріалу вже на перших етапах розвитку комах.   

Розведення зернової молі спрямоване на одержання яєць, які застосовуються 

для паразитування трихограмою, як корм для розведення хижих комах з метою 

використання їх у захисті рослин від шкідників та для відтворення власної популяції. 

Розведення воскової вогнівки спрямоване на одержання яєць, які застосовуються як 

корм для розведення хижих комах, перш за все хижих клопів Perillus biocularus з 

метою застосування  у захисті рослин та для відтворення власної популяції.   

На прикладі ентомофага Perillus bioсulatus розроблено експрес-метод добору 

вихідного матеріалу за інтенсивністю таксису на нетиповий кормовий подразник. 

Метод базується на існуванні внутрішньопопуляційної гетерогенності даного виду 

по відношенню до корму. Метод дозволяє диференціювати особин для подальшого 

ефективного розмноження на кормовому субстраті, якому надано перевагу, і 

використовувати такий біоматеріал у програмах біологічного захисту рослин від 

шкідників. Розроблені експрес-методи запропоновано для впровадження у 

виробництво з метою підвищення життєздатності та продуктивності біоматеріалу. 
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Анотація: Для вирощування різних видів ентомокультур суттєве значення має 

тепловологісний режим повітряного середовища виробничих приміщень. 

Здебільшого йдеться про забезпечення температури в діапазоні від 15 до 30 оС та 

відносної вологості від 55 до 100 %. Яйця комах найбільш чутливі до рівня вологості 

середовища. При заданих параметрах температури особливу увагу потрібно 

приділяти саме значенням відносної вологості. Для використання як зволожувача 

повітря для системи підготовки мікроклімату запропоновано поверхневий 

контактний апарат із регулярними насадками (РН). Проведені попередні 

дослідження довели переваги використання для зволоження повітря в системах 

mailto:belchenkovm@gmail.com
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підготовки мікроклімату в ентомологічних виробництвах контактних апаратів із 

регулярними насадками.  

Ключові слова: ентомологічне виробництво, система мікроклімату, 

термовологісна обробка повітря, регулярні насадки. 

 

Виробничі приміщення ентомологічних біофабрик та біолабораторій 

характеризуються великими тепловими навантаженнями. Створення необхідних 

параметрів зовнішнього повітря для всього річного циклу роботи системи 

життєзабезпечення для таких приміщень може забезпечуватися зволожувачами з РН 

– універсальними контактними апаратами [1]. Регулювання необхідних параметрів 

повітря може здійснюватися в широкому діапазоні значень за допомогою зміни 

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

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

матеріаломісткість апаратів, підвищити ефективність процесів і надійність при 

мінімальному зростанні енерговитрат. Апарати для контактного зволоження повітря 

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

впорядкованої або невпорядкованою насадкою, барботажні, розпилюючі і з 

рухомою насадкою. Залежно від виду поверхні розділу контактуючих фаз РН 

бувають наступних типів: плівкового, крапельного, крапельно-плівкового, 

плівковий-пористого, плівковий-барботажного і ін. Найбільш перспективними для 

тепломасообмінних апаратів кондиціювання повітря є апарати з регулярними 

насадками плівкового типу. Конструктивно тип насадок характеризується 

матеріалом насадок, структурою поверхні і геометрією. 

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

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

стійкість до корозії, незаймистість, довговічність. 

Використовуються регулярні насадки з різних матеріалів: тонкої алюмінієвої 

фольги, целюлози, скловолокна та ін. Найчастіше для виготовлення насадок 
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застосовуються різні пластмаси: полівінілхлорид, полістирол, склопластик, 

поліетилен високої щільності. Істотний недолік пластмас – погана змочуваність. 

Рівномірну плівкову течію рідини можна забезпечити впливом на структуру 

поверхні насадок, наданням листам складної форми з великим числом виступів, 

турбулізаторів. В процесі експлуатації внаслідок забруднення змочуваність 

пластмас поліпшується. 

Вибір матеріалу визначається також його вартістю, що зумовило широке 

застосування полістиролу. В даний час для використання в якості насадок поверхонь 

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

полівінілхлорид. 

До насадок ставляться такі вимоги:  

• рівномірне водорозподілення;  

• відсутність застійних зон;  

• інтенсивність процесів обміну. 

Для виготовлення зрошуваних насадок застосовують такі матеріали, за 

допомогою яких можна створити пористі шари, що володіють великою питомою 

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

повітря, достатньою механічною міцністю і довговічністю. 

Збільшення щільності насадкового шару (конструктивної поверхні насадки в 

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

апаратури. При підвищенні щільності шару в n раз і зменшенні висоти насадки в 2 n 

разів, ввівши ряд припущень, енерговитрати на здійснення процесу і коефіцієнт 

тепловіддачі залишаться незмінними. Зміна щільності шару призводить до 

монотонної зміни інтенсивності процесів і енерговитрат. При зміні висоти РН 

величина енерговитрат і інтенсивність процесів тепломасопереносу залежить від 

довжини вхідних і вихідних ділянок, а також від зон стабілізованої гідродинамічної 

і теплової течії [3]. Зоні нестабілізованої течії відповідають найбільші значення 

коефіцієнтів опору і тепловіддачі. 



«АГРАРНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»                
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

24-25 ЛИСТОПАДА 2022,                                                             
ОДЕСА, ОДАУ 

  
 

 
177 

Проведено аналіз сучасних матеріалів та досліджено умови їх використання в 

апаратах для створення мікроклімату в приміщеннях ентомологічного виробництва.  
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Анотація. Встановлено основних представників ентомокомплексу посівів 

гороху підзимової сівби у 2021-2022 с.-г. році. Виявлено 12 видів багатоїдних та 

спеціалізованих фітофагів, серед яких потенційними шкідниками гороху було 7 

видів. Найбільш небезпечні бульбочкові довгоносики Sitona crinitus Hrbst., Sitona 

lineatus L. та горохова зернівка Bruchus pisorum L, люцерновий клоп Adelphocoris 

lineolatus Gz. При відновленні вегетації гороху зареєстровано у великій кількості 

багатоїдних шкідників (мідляки Opatrum sabulosum L. та кукурудзяний Pedinus 

femoralis L., хлібний турун Zabrus tenebrioides Goeze.) 

Ключові слова: горох підзимової сівби, ентомокомплекс, шкідники, захист 

 

Горох є однією із поширених зернобобових культур. У зв’язку зі зміною 

клімату суттєвий інтерес викликає підзимова сівба гороху у Південному Степу. 
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Лімітуючим фактором підвищення врожайності гороху є шкідники. В агроценозі 

зустрічається біля 60 видів, що трофічно пов’язані з цією культурою. Метою роботи 

було виявлення найбільш шкодочинних видів на посівах гороху підзимової сівби в 

умовах Півдня України (Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства). 

Спостереження та обліки проводили на посівах сорту Ендуро, який висіяно 20 

жовтня 2021 року суцільним способом; попередник пшениця озима. На посівах 

використано біопрепарати: для обробки насіння Seed Treatment, Вітазим, Біостимікс 

та хімічний протруювач; під час вегетації через 15 днів від відновлення вегетації - 

триходермін + планриз (3%), триходермін+пентофаг(3%); від стадії 10-15 см через 

15 днів - метаризин (3%), актофіт (3%) та метаризин + актофіт. 

Виявлявся ентомокомплекс, визначалась урожайність гороху. Ефективність 

препаратів порівнювалась з контролем (відсутній будь – який обробіток) та з 

варіантом, де використовували хімічні препарати синтетичного походження. 

Обробіток проти бур'янів гербіцидом та десікантом здійснювалися фоново по всій 

площі досліду. Загалом, весняно-літній період розвитку озимого гороху 2021-2022 

с-г. року проходив в умовах сильної посухи: гідротермічний коефіцієнт коливався  

від 0,24 до 0,46. 

Польові дослідження, розміщення дослідів в натурі, відбір зразків рослин та їх 

аналіз проводилися у відповідності до стандартних методик. Для збору та обліку 

шкідників використовували загальноприйняті методи: хортобіонтів - косіння, 

герпетобіонтів - пастки Барбера [2, 3].  

Аналіз зібраних членистоногих показав різноманітний груповий склад 

герпетобію. До ентомокомплексу гороху підзимового посіву у 2021-2022 с.-г. році 

належало 12 видів багатоїдних та спеціалізованих фітофагів, серед яких 

потенційними шкідниками гороху було 7 видів.  

Під час відновлення вегетації із шкідників відмічені переважно багатоїдні 

(мідляки Opatrum sabulosum L. та кукурудзяний Pedinus femoralis L., хлібний турун 
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Zabrus tenebrioides Goeze.), які були домінантними; звертає увагу велика кількість 

бульбочкових довгоносиків та горохової зернівки на ділянках. Динамічна щільність 

не відрізнялась на ділянках з різними методами захисту. Чисельність хижаків 

(павуки, деякі туруни, стафілініди, кокцинеліди та клопи) була незначною, що 

свідчить про неможливість природної регуляції чисельності шкідників. 

Фаза формування бобів є особливо критичною відносно пошкодження [19.]. В 

цей час в агробіоценозі гороху було виявлено потенційних шкідників 7 видів. Окрім 

перерахованих було зареєстровано попелиць, люцернового клопа та інших 

представників родини сліпняків, листоїдів, коників, саранових, совок. При 

формуванні зерна найбільш чисельними були люцерновий клоп Adelphocoris 

lineolatus Gz., бульбочкові довгоносики Sitona crinitus Hrbst., S. lineatus L. та 

горохова зернівка Bruchus pisorum L. Відзначено незначну чисельність 

прямокрилих, рівнокрилих, з жуків – листоїдів, лускокрилих. Зареєстровані 

поодинокі особини грохового трипса. Кількість хижаків малашок Malachius 

bipustulatus (L.) та кокцинелід незначна, що не вплинуло на чисельність фітофагів. 

Не спостерігається відмінностей у чисельності фітофагів (бульбочкових 

довгоносиків, зернівок) на досліджуваних ділянках. На ділянках, де 

використовувалися біопрепарати для регуляції чисельності шкідників попелиці не 

були зареєстровані, але ці данні потребують перевірки бо на інших ділянках їх 

чисельність була незначною. 

Ушкодження бобів. Найбільш небезпечним шкідником в 2021/2022 с-г році 

виявилася горохова зернівка. Ушкодження зерен гороху складало на ділянках при 

використанні хімічних засобів регуляції чисельності ближче до середини поля 34,5% 

і за Т-критерієм значно нижче, ніж на ділянках поблизу лісосмуги 44,2%. Не 

спостерігалося суттєвих відмінностей в ушкодженні зерен гороху між ділянками 

контрольними та з використанням біоінсектицидів і хімічних засобів. Горохова 

плодожерка вражала незначнну кількість зерен гороху (0 - 10%). 
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Рівень урожайності – основний інтегральний показник ефективності будь – 

якого технологічного прийому. Продуктивність посівів гороху підзимової сівби в 

погодних умовах поточного року була невисока і коливалася за варіантами досліду 

від 1,38 т/га до 1,79 т/га. 

За результатами використання біологічних та хімпрепаратів визначено, що 

біологічні та хімічні засоби захисту суттєво не вплинули на чисельність фітофагів. 

У погодних умовах 2021-2022 с.-г. року до фази формування бобів гороху підзимової 

сівби не виявлено достовірної різниці впливу біоінсектицидів Метаризин та Актофіт 

на кількісний та якісний склад його шкідників; спостерігалася лише тенденція до 

зменшення кількості попелиць після 3-х обробок посівів. 

В подальшому потребує детального вивчення питання впливу біоінсектицидів 

на структуру і динаміку фітофагів гороху підзимової сівби. 

Робота виконана згідно фінансування завдання 11.00.03.09П «Розроблення 

екологізованої системи захисту гороху підзимової сівби, адаптованої до умов 

південного степу», № ДР 0121U108890 (2021 – 2023 р.р.)  
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Анотація. На основі багаторічного моніторингу овочевих агроценозів в 

Правобережному Лісостепу України встановлено видовий склад збудників хвороб і 

шкідників. Розроблено технологічні параметри застосування мікробіологічних 

препаратів на основі високопродуктивних штамів ентомопатогенів та грибів-

антагоністів на овочевих культурах.  

Ключові слова: агроценоз, патогени, фітофаги, чисельність, шкідливість, 

ефективність. 

На сьогодні одним з основних елементів сучасних технологій фітосанітарної 

оптимізації агроекосистем є використання біологічних засобів захисту 

сільськогосподарських культур проти шкідливих організмів. На овочевих культурах 

формується високий рівень заселення, як патогенами, так і фітофагами. Чисельність 

шкідливих видів складає біля 80 видів, але їх кількісний склад постійно змінюється 

залежно від природно-кліматичних умов тієї чи іншої зони [1, с. 18–21]. 

mailto:biotechnica.od@gmail.com
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Також за останні 10–15 років досить сильно змінився сортовий склад, 

технологічні способи вирощування, що і призвело до зміни видового складу 

збудників хвороб та шкідників [2, с. 5–14; 3, с. 5–14]. 

Метою досліджень було провести фітосанітарний моніторинг овочевих 

агроценозів, визначити видовий склад шкідників і збудників хвороб, вивчити 

ефективність мікробіологічних препаратів.  

Дослідження проводили у СФГ «Злагода» Київської обл. протягом 2017–

2022 рр. за загальноприйнятими методиками [4, с.174–175]. 

На основі результатів моніторингу встановлено, що на капусті білоголовій 

домінували бактеріози судинний та слизовий 15,1–37,5%; альтернаріоз – 15,8–

23,7%; фузаріозне в’янення 8,3–17,3%, чорна ніжка – 2,8–3,7%; пероноспороз – 1,3–

2,3%; фомоз – 0,5–1,2% та кила – 0,5–2,7%.  

В посівах огірків: кореневі і прикореневі гнилі – 17,3–28,4%; аскохітоз– 17,3–

28,5%; бактеріози – 14,5–22,0%; борошниста роса – 7,0–10,5%; несправжня 

борошниста роса – 10,2–28,7%, аскохітоз – 3,2 – 4,2%, фузаріозна гниль плодів – 0,4–

2,0%.  

Комплекс шкідливої ентомофауни на капусті білоголовій: хрестоцвіті блішки 

– 16,3–20,7%, весняна і літня капустяні мухи – 0,3–4,7%; капустяна міль – 8,3–14,3%; 

капустяна попелиця – до 4–5 балів; білани – 7,5–10,3%; капустяна совка – 4,5–6,1%; 

клопи і прихованохоботник стебловий капустяний – 0,2–2,0%, капустяна білокрилка 

– 12,3–16,0%.  

Посіви огірків заселяли переважно сисні шкідники: баштанна попелиця – 

40,3–48,3%, павутинний кліщ – 35,7–40,0%; трипс цибулевий – 7,3–12,8%. Із 

багатоїдних: капустянка звичайна – 2,7–5,8% та паросткова муха 0,2–7,3%. 

Досліджено, що біологічні препарати забезпечують захисну дію проти 

бактеріозів капусти білоголової: судинного на 58,7% у варіанті з Триходерміном, 

Ризопланом – 65,6%, Гаупсином – 61,3%, Ризоплан+Триходермін – 68,6%; слизового 

– відповідно на 53,7%; 65,8%; 67,5% і 64,6%. Підвищують схожість насіння на 7,5–

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
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8,0%, середню масу головки – 0,4–0,65 кг, урожайність на 16,5–22,0%, товарність на 

5,5–10,2%, порівняно з контролем.  

Комплексне застосування біопрепарату Триходерміну на основі T.lignorum і 

T.gliocladium обмежує розвиток хвороб огірків за крапельного зрошення на початку 

вегетації на 82,2 і 85,0%, на кінець – 57,0 і 63,0%, з додаванням прилипача Липосаму 

ефективність біопрепарату підвищується на 12,3-13,0%, Гуміфільду – 10,4 і 14,5% 

відповідно. Урожай огірків збільшується на 13,6%. 

Для біологічного контролю лускокрилих шкідників на капусті білоголовій 

ефективне застосування біопрепаратів Лепідоциду–БТУ (82,3%) і Актофіту, 0,2 к.е. 

(93,4%); проти баштанної попелиці на кабачках– Актофіту 0,2 % к.е. (89,5%) і 

Бітоксибациліну – БТУ ( 85,5%) за проведення двох обробок.  

За результатами досліджень встановлено, що впровадження екологічно 

безпечних систем захисту овочевих культур відкритого ґрунту дає змогу покращити 

фітосанітарний стан овочевих агроценозів, істотно збільшити частку біологічних 

засобів в інтегрованих системах до 65–80,0%, зменшити пестицидне навантаження 

в 2,0–2,5 рази, знизити втрати урожаю до 25% та одержати екологічно безпечну 

овочеву продукцію.  
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Анотація: Роботу присвячено використанню інтелектуальних інформаційних 

технологій у виробництві ентомофагів для біологічного захисту рослин від 

шкідників, зокрема, інформаційній системі управління виробництвом ентомофагів 

із використанням сучасних програмних засобів MS-Access, MS-Excel.    

Ключові слова: виробництво ентомофагів, управління, інтелектуальні 

інформаційні технології, якість, інформаційна система 

На сьогодні виробництво ентомологічних засобів захисту рослин, зокрема, 

ентомофагів гарантованої якості уявляє собою динамічну систему з керуванням, є 

біотехнічним об’єктом людино-машинного типу та потребує використання 

інтелектуальних інформаційних технологій. Це пов’язано з його складністю, 

енергонасиченістю, наявністю слабо структурованих завдань, необхідністю обробки 

великого масиву даних щодо впливу сукупності значної кількості факторів на якість 

ентомологічної продукції.  

Інтелектуальні інформаційні технології являють собою інформаційні 

технології вищого рівня, в яких зафіксовано усвідомлені дії людини як відображення 

її інтелекту при дослідженні і вирішенні завдань [1, c. 11].  

Розроблено інтелектуальну інформаційну систему управління виробництвом 

ентомофагів із використанням сучасних програмних засобів MS-Access, MS-Excel. 

Основними етапами створення системи є:   

mailto:bioischernova@ukr.net
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- структурування завдань управління виробництвом у вигляді бази даних, що 

складається з таблиць [2, с. 59]:  

- моделювання залежності показників якості ентомологічної продукції від 

параметрів виробництва на основі кореляційно-регресійного аналізу; 

- моделювання значущості факторів, що впливають на процеси прийняття 

рішень у виробництві ентомофагів;   

- моделювання знань у вигляді фактів [3, c. 10], продукційних правил типу 

«якщо-то» [3, c. 18]. Знання – це інформація, яку використовують для розробки 

рішення управління в аграрному виробництві на підставі наявних даних за 

допомогою логічних висновків [4, с. 50].  

Використання інформаційної системи у виробництві ентомологічних засобів 

захисту рослин сприятиме підвищенню ефективності управління виробництвом 

шляхом структурування знань із застосуванням сучасних програмних засобів.  
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Анотація: Розглянуто варіанти технічного оснащення регіональних 

біовиробництв. Наведено останні розробки ІТІ «Біотехніка» НААН щодо створення 

сучасного ферментаційного обладнання для виробництва мікробіологічних засобів 

захисту рослин: біореакторів полегшеної конструкції, призначених для експлуатації 

у складі автоматизованих технологічних ліній, та автономних ферментерів. 

Ключові слова: біореактор, ферментер, середовище, ферментаційний  

комплекс, біофабрика 

 

Сучасне промислове мікробіологічне виробництво базується на використанні 

біореакторів, спеціалізованих під потреби певної галузі. Такі апарати випускаються 

серійно, якщо на них є широкий попит, а у разі його відсутності – виробляються на 

замовлення. Є й третій варіант технічного забезпечення виробництва – використання 

ферментаційних апаратів, розроблених для інших галузей та переоснащених під 

конкретні вимоги. 

Виробництво мікробіологічних засобів захисту рослин (МБЗЗР) від хвороб і 

шкідників у нашій країні здебільшого базується на невеликих біовиробництвах 

регіонального масштабу. Тобто ця галузь не створює такий попит на ферментаційне 
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обладнання, який призвів би до випуску промисловістю серійних спеціалізованих 

апараті. Тому українські біофабрики і біолабораторії використовують або 

ферментери, вироблені на замовлення, а значно частіше – переоснащені реактори 

хімічної, мікробіологічної та харчової промисловості. Все це призводить до 

фактично кустарного способу виробництва біопрепаратів на регіональних 

біофабриках [1, c. 38].  

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН вже понад 20 років 

займається розробленням технологій і спеціалізованого ферментаційного 

обладнання для промислового виробництва МБЗЗР. Оригінальною розробкою 

інституту є тонкостінні ферментаційні комплекси – автоматизовані технологічні 

лінії для реалізації всіх стадій виробництва МБЗЗР. В основі ферментаційних 

комплексів лежить використання біореакторів полегшеної конструкції – 

тонкостінних ферментерів, які призначені лише для напрацювання біопрепаратів, а 

всі доферментаційні процедури реалізуються у окремих апаратах і допоміжних 

модулях.  

Особливістю тонкостінних ферментерів останнього покоління є відмова від 

занурення у об’єм середовища будь-яких допоміжних пристроїв – мішалок, 

барботерів, теплообмінників. Це дозволяє збільшити якість миття і стерилізації 

апаратів, що відповідно зменшує імовірність контамінації середовища 

мікрофлорою, яка накопичується у важкодоступних для стерилізації місцях. 

Для перемішування і аерації в цих ферментерах передбачено два варіанти 

зовнішньої обв’язки, яка перетворює апарат на струминно-петльовий чи на 

барботажний біореактор. Це дозволяє регулювати інтенсивність масообмінних 

процесів у ферментаційному середовищі відповідно до потреб культури. Так 

струминно-петльовий варіант краще підходить для напрацювання бактеріальних 

препаратів. Для грибних препаратів використовується більш щадний варіант 

забезпечення масообміну – барботаж. 
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Два таких тонкостінних ферментери місткістю 315 дм3 разом зі 

стерилізатором і допоміжним обладнання для очищення і стерилізації повітря, води 

і викидів складають основу ферментаційної установки  ФУ-500 [2, с. 68]. Це остання 

розробка інституту, використання якої, на нашу думку, дозволить технічно 

переоснастити існуючі біофабрики у повоєнний період.  

Принципово інший підхід до розробки спеціалізованого ферментаційного 

обладнання для МБЗЗР застосовувався при створенні автономних ферментерів типу 

АФ. Це універсальні біореактори місткістю понад 150 дм3, які призначені для 

реалізації і доферментаційних процедур, і для напрацювання препаратів. Вони 

оснащені механічною мішалкою, аератором, водяною сорочкою з ТЕНами та шафою 

керування, зібраною на одному каркасі з біореактором. 

Характерною рисою автономних ферментерів є нестандартні пропорції 

ферментаційної ємності H:D – 1:1,2, що разом із застосуванням малопотужної 

мішалки сприяє щадному перемішуванню культуральної рідини [3, c. 50].  

Іншою особливістю цих біореакторів є спеціальний механізм відкидання 

кришки, який значно спрощує обслуговування апарату, адже не потребується ані 

додаткових дробин, ані підйомних механізмів для відкривання кришки. Автономні 

ферментери можуть бути використані у якості інокуляційних ферментерів на 

біофабриках, а також у якості основного обладнання біолабораторій.  

Отже використання спеціалізованого ферментаційного обладнання 

вітчизняного виробництва для оновлення мережі регіональних біовиробництв має 

ряд переваг, порівняно з використанням переоснащених харчових та хімічних 

реакторів, промислових качалок і спеціалізованих ферментерів закордонного 

виробництва. Насамперед це повна адаптація до умов вітчизняного виробництва, 

гарантовано висока якість отриманої продукції, порівняні, а часто й значно нижчі 

енергозатрати, можливість кваліфікованого інженерного супроводу.  
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