
 

 

Технології розведення акароентомофагів для захисту рослин відкритого 

та закритого ґрунту від шкідників 

 

1 день (8 годин) 

Теоретичне заняття 1 Основи технічної та промислової ентомології, 

система виробництва ентомологічних препаратів для захисту рослин. (2 

години) 

Теоретичне заняття 2 Основи створення мікроклімату для розведення 

комах та кліщів як важливої складової побудови біотехнологічних систем. (2 

години) 

Теоретичне заняття 3 Інженерне забезпечення біотехнологічних систем 

у промислової ентомології. (2 години) 

Теоретичне заняття 4 Методичне забезпечення контролю якості 

ентомокультур при їх лабораторному вирощуванні. (2 години) 

2 день (7 годин)  

Теоретичне заняття 5 Знайомство з ентомокультурами відділу 

промислової ентомології. (2 години) 

Теоретичне заняття 6 Наукові підходи щодо виробництва культур за 

критерієм якості. (2 години) 

Теоретичне заняття 7 Особливості організації виробництва бракона. 

(2 години) 

Практичне заняття 1 Виготовлення паперової оболонки та брикетів. 

(1 година) 

3 день (6 годин) 

Практичне заняття 2 Вирощування млинової вогнівки. (1 година) 

Практичне заняття 3 Вирощування ентомофага бракон. (1 година) 

Теоретичне заняття 8 Організація виробництва трихограми. (2 

години) 

Практичне заняття 4 Вирощування зернової молі. (1година) 

 Практичне заняття 5 Вирощування трихограми. (1 година) 

4 день (7 годин) 

Теоретичне заняття 9 Вирощування хижих клопів Macrolophus. (1 

годин) 

Теоретичне заняття 10 Хижий клоп Perillus bioculatus – 

перспективний ентомофаг колорадського жука. (1 година) 

Практичне заняття 6 Вирощування білокрилки. (1 година) 

Практичне заняття 7 Вирощування хижого клопа макролофус. (1 

година). 

Теоретичне заняття 11 Біологічні особливості та методи  розведення 

Hermetia illucens. (1 година) 

Практичне заняття 8 Розведення Hermetia illucens в штучних умовах. 

(1 година) 

Практичне заняття 9 Розведення павутинного кліща як корму для 

хижих комах. (1 години) 

 



 

 

5 день (8 годин) 

 Теоретичне заняття 12 Вирощування золотоочки звичайної. (1 година) 

 Практичне заняття 10 Вирощування золотоочки звичайної. (1 година)

 Теоретичне заняття 13 Вирощування галиці афідімізи. (1 година)  

Практичне заняття 11 Вирощування попелиці звичайної. (1 година) 

 Практичне заняття 12 Вирощування галиці афідімізи. (1 година) 

Теоретичне заняття 14 Біологічні особливості ентомофагів з родини 

Coccinellidae та їх розведення в штучних умовах. (1 година) 

Теоретичне заняття 15 Процес збирання кокцинелід та створення 

стартових колоній. (1 година) 

Практичне заняття 13 Лабораторне розведення кокцинелід. (1 година) 


