
 

  

 

Головна наукова устано-

ва Національної академії 

аграрних наук України і 

Мінагрополітики України з 

напряму промислових 

біотехнологій виробництва 

і використання засобів 

біологізації землеробства. 

ІНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ 

"БІОТЕХНІКА" 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 

НАУК УКРАЇНИ 

 

Тhe main institution of the 

National Academy of Agrari-

an Sciences of Ukraine and 

the Ministry of Agrarian Poli-

cy of Ukraine in industrial 

biotechnologies in the of agri-

culture’s biologization prod-

ucts manufacturing and using 

ENGINEERING  

AND TECHNOLOGICAL 

INSTITUTE 

"BIOTEKHNIKA" OF 

NATIONAL ACADEMY OF 

AGRARIAN SCIENCES OF  

UKRAINE` 



   Інженерно-технологічний 

інститут "Біотехніка" Націо-

нальної академії аграрних на-

ук України (ІТІ "Біотехніка" 

НААН) розпочав свою діяль-

ність як Одеський філіал 

НВО "Агроприлад" 17 листо-

пада 1971 р. З 05 червня 1981 

року він став окремою устано-

вою ОСКПТБ НВО "Агроп-

рилад", з 06 вересня 1987 р. – 

було перетворено у ВНДЦ 

ВВНО "Союзсельхозхімія". 

Сучасного статусу інженерно-

технологічного інституту 

установа набула 28 квітня 1992 

року. 

 
 
 

 

 

   Engineering and Technologi-

cal Institute "Biotekhnika" of 

the National Academy of Agrar-

ian Sciences of Ukraine (ETI 

"Biotekhnika" NAAS) began its 

activity as the Odesa Branch of 

the NPO "Agroprilad" on No-

vember 17, 1971. It became the 

separate institution the 

OSKPTB NPO "Agroprilad" on 

June 5, 1981, which was further 

transformed into VNDC 

SVVNO "Soyuzselkhozhimiya" 

on September 6, 1987. The cur-

rent status of the engineering 

and technological institute was 

obtained on April 28, 1992. 
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ІТІ "Біотехніка" є головною 

установою системи Національної 

академії аграрних наук України і 
Мінагрополітики України з пріо-

ритетного напряму використання 

промислових біотехнологій для 
створення засобів біологізації зем-

леробства. 

ІТІ "Біотехніка" НААН є єдиною в 
Україні організацією, яка на основі 

наукових досліджень розробляє обла-

днання та технології для напрацюван-

ня та використання у промислових 
масштабах ентомологічних і мікробіо-

логічних засобів захисту рослин від 

шкідників та хвороб. 
Головним завданням Інституту є 

наукове забезпечення виробництва 

засобів біологізації за мікробіологі-
чним та ентомологічним напряма-

ми: розроблення спеціалізованого 

технологічного устатковання для 

виробництва мікробіологічних пре-
паратів, створення нових комплек-

сних мікробіопрепаратів, розроб-

лення та вдосконалення технологі-
чних процесів та відповідного об-

ладнання для розведення корисних 

ентомоакарифагів і їх господарів. 

Здійснюється наукове та інжене-
рне забезпечення масового розве-

дення ентомологічних культур. На 

даний час в Інституті створено центр 
маточних культур комах. 

Зібрано колекцію мікроорганіз-

мів з агрономічно-цінними власти-
востями. 

 

 

 

ETI "Biotekhnikа" is the main insti-

tution of the system of the National 

Academy of Agrarian Sciences of 
Ukraine and the Ministry of Agrarian 

Policy of Ukraine in the priority aria of 

industrial biotechnologies employment 
for biologization of agriculture. 

 

ETI "Biotekhnikа" NAAS is the on-
ly organization in Ukraine that devel-

oping equipment and technologies of 

cultivation and using on industrial 

scale entomological and microbiologi-
cal plant protection products on the 

base of the research investigations. 

The main purpose of the Institute 
is scientific support of plant protec-

tion products manufacturing in the 

microbiological and entomological 
directions: technological equipment 

development for microbial prepara-

tions production, novel complex mi-

crobial preparations creation, devel-
opment and improvement of techno-

logical processes and appropriate 

equipment for breeding of useful 
entomophages, acariphages and their 

hosts. 

There is scientific and engineering 

support of entomological cultures 
mass breeding. Insect Stock Culture 

Center have been created in Institute 

by now. 
There was the collection of mi-

croorganism strains with agronomic 

valuable properties. 
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ІТІ «Біотехніка» постійно підтри-

мує зв’язки з зарубіжними наукови-

ми установами, входить до складу 
Східнопалеарктичної регіональної  

 

секції Міжнародної організації з біо-

логічної боротьби з шкідливими тва-
ринами і рослинами (СПРС МОББ), 

в межах якої очолює постійну комі-

сію з технологій промислового ви-
робництва біологічних засобів 

захисту рослин.  

Кожні два роки інститут про-
водить міжнародні науково-

практичні конференції.  

В рамках Європейської програми 

транскордонного співробітництва 
ЕаРТС Молдова-Україна виконано 

грантовий проект "Зміцнення регіо-

нального потенціалу застосування 
екологічно чистих технологій в інтег-

рованих системах боротьби з шкідни-

ками". 
Результати наукових дослі-

джень представлено в монографі-

ях, наукових статтях, матеріалах 

науково-практичних конферен-
цій. 

ETI "Biotekhnika" permanently 

contacts with foreign scientific insti-

tutions, enters to Eastern Palaearctic 
Regional Section of the International  

 

Organization for Biological Control 

Noxious Animals and Plants, in 
which is headed of the Standing 

Committee on Technologies of In-

dustrial Production of Biological 
Products for Plant Protection. 

     

There are international confer-
ences every two years organized by 

the Institute 

The grant Moldova-Ukraine pro-

ject “The Regional Potential Capaci-
ty Development of Environmentally 

Friendly Technologies Using in Inte-

grated Pest Management Systems” 
was realized in European Neighbors 

East Program. 

The research results are published 
in monographs, scientific articles, 

research and practice conference pro-

ceedings  
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Спеціальний випуск ре-
феративного журналу 

«Агропромисловий ком-
плекс України»  
“БІОМЕТОД”  

115 тез ІТІ «Біотехніка» 
115 abstracts in “The 

Biomethod” special issue of 
“Agro-industrial Complex 

of Ukraine” abstract journal 
 

Інтелектуальне 
управління виробни-
цтвом ентомофагів 
Intelligent Control of 

Entomophages  
Production 

 
 
 

Масове розведення  
ентомокультур  

в програмах біологічного 
захисту рослин 

Insect Mass Breeding in 
Biological Pest Control 

Programs 

 

Інженерно-техно-
логічні  інновації у 

виробництві ентомо-
логічних та мікробіо-
логічних засобів захи-

сту рослин 
Engineering and Tech-

nological Innovations in 
Manufacturing of Mi-

crobial and Entomolog-
ical Plant Protection 

Products 
. 

. 

. 

. 

. 

Інституціональні 
засади екологізації 
розвитку секторів 
національної еко-

номіки 
Ecologization Institu-

tional Basis of Na-
tional Economy Sec-

tor Development  

 
 
 
 
 
 

Біологічний метод 
захисту рослин: прак-

тика застосування  
та перспективи  

для України 
Biological Plant Pro-

tection Method: Practi-
cal Applications and 

Perspectives for 
Ukraine 

 
 
 
 



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В Інституті функціонують чо-
тири науково-дослідних відділа: 

 промислової ентомології; 

 промислової мікробіології; 
 автоматизації, приладобу-

дування та експериментальної те-

хніки; 
 біологічних технологій та 

інноваційного забезпечення біологі-

чного захисту рослин 

 
 

НАУКОВІ ШКОЛИ 

 
   “Системи з виробництва біологі-

чних засобів захисту рослин від 

шкідників та хвороб” 
   Керівник – Беспалов Ігор Мико-

лайович, кандидат технічних на-

ук. 

     
 “Системи виробництва та викори-

стання органічних добрив” 

   Керівник – Нікіпелова Олена 
Михайлівна, доктор хімічних наук, 

професор 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

RESEARCH ACTIVITIES 

 

There are four Research De-
partments in the Institute: 

 industrial entomology; 

 industrial microbiology; 
 automation, instrumentation 

and experimental equipment 

 biological technologies and 
innovative support of biological plant 

protection 

 

 
 

SCIENTIFIC SCHOOLS 

 
   Engineering systems for biological 

plant protection products from pests 

and diseases manufacturing 
   Scientific coordinator – Igor 

Bespalov, Ph.D. 

 

 
   Organic fertilizer manufacturing 

and usage systems 

   Scientific coordinator – Olena 
Nikipelova, Ph.D., professor 
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ВІДДІЛ ПРОМИСЛОВОЇ  ЕНТОМОЛОГІЇ 

Основні напрями досліджень 
■ Науково-методичні основи створення екологічно безпечних 

ресурсоощадних технологій та обладнання для виробництва енто-

мологічних засобів захисту рослин для використання відкритому 
ґрунті; 

■ Наукові та методологічні основи розроблення технологій 

масового розведення та використання ентомоакарифагів для захи-

сту рослин у закритому ґрунті. 

 

THE RESEARCH DEPARTMENT  

OF INDUSTRIAL ENTOMOLOGY 

The Main Research Directions 

■ Research and methodological fundamentals development of the  en-

vironmental responsible resource-saving technologies and equipment crea-
tion for entomological plant protection products manufacturing for open-

earth soil; 

■ Research and methodological fundamentals development of crop 

protection entomophages mass culturing and application in closed soil. 

Результати досліджень 

► Наукові основи промислової 

експлуатації ентомокультур  

► Промислові технології масо-

вого розведення трихограми, золо-
тоочки, бракона гебетора, млинової 

вогнівки,  вощинної молі та інших 

ентомологічних культур 
► Інформаційне,  технічне, ал-

горитмічне забезпечення системи 

контролю якості ентомофагів 
 

► Біотехнології масового розве-

дення комплексу акароентомофагів 

тепличних культур 
► Критерії стандартизації ен-

томокультур 

► Модульний комплект облад-
нання для виробництва три-

хограми (Trichogramma) 

Research results 

► There were developed insect cul-

tures industrial operation scientific basis; 

► There were developed manu-

facturing process of mass breeding of  
trichogramma, green lacewing, 

bracon hebetor, mill moth, honey-

comb moth and other insects 
► The information, engineering 

and algorithmic  support of 

entomophages quality control system 
were worked out 

► There were created biotechnolo-

gies of acari-entomophages mass 

breeding for glass-house cultures 
► Insect cultures standardization 

criterions were developed 
► Equipment modular set for  

Trichogramma breeding was de-

signed and created 
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► Колекція лабораторних та ма-

точних культур: Trichogramma 

pintoi,  Habrobracon hebetor, 
Chrysoperla, Chrysoperla carnea, 

Aphidoletes aphidimyza, Amblyseius 

Swirskii, Phytoseiulus persimilis, 
Macrolophuspygmaeus, Orius 

laevigatus, Coccinella septem-

punctata, Propylea quatuor-
decimpunctata 

► Модульний комплект облад-

нання для виробництва бракона 

(Habrobracon hebetor Say) 
► Модульний комплект облад-

нання для виробництва звичайної 

золотоочки (Chrysopa carnea) 
► Комплект обладнання для ма-

сового розведення фітосейулюса 

(Phytoseiulus persimilis) 
► Методика розведення мухи 

чорна львинка 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

► Trichogramma pintoi, 

Habrobracon hebetor, Chrysoperla 

carnea, Aphidoletes aphidimyza, 
Amblyseius Swirskii, Phytoseiulus 

persimilis, Macrolophus pygmaeus, 

Orius laevigatus, Coccinella 
septempunctata, Propylea 

quatuordecimpunctata laboratory and 

stock cultures collections were gath-
ered 

► Equipment modular set for  

Habrobracon hebetor Say breeding 

was designed and created 
► Equipment modular set for 

Chrysopa carnea breeding was de-

signed and created 
► Equipment set for Phytoseiulus 

persimilis breeding was designed and 

created 
► Black soldier fly rearing tech-

nique was developed 

Обладнання  

для промислового розведення 

Phytoseiulus  persimilis 

Equipment set for Phytoseiulus  

persimilis industrial breeding 

Обладнання  

для промислового виробництва 

золотоочки (Trichogramma) 

Equipment set for Trichogramma 

industrial breeding  

 

8 



   ► Комплект промислового об-

ладнання виробництва трихограми 

на базі безкасетного розведення 
зернової молі 

   ► Енергозберігаюча технологія 

та модифікований комплект обла-

днання для виробництва бракона 
(КОМ-Б28) 

   ► Центр маточних культур ко-

мах для забезпечення масового 

виробництва ентомологічних засо-
бів захисту рослин від шкідників 

    

 
 

► Industrial equipment set for 

Trichogramma breeding based on 

cassetteless raising of mill moth was 
developed 

► Modified equipment set 

(COM-B28) and energy saving tech-

nology for bracon hebetor breeding 
was created 

► There was created the Insect 

Stock Cultures Centre for the support 

of entomological plant protection 
products mass production 

  

Промислове обладнання для виробництва трихограми  

на базі безкасетного розведення зернової молі 

Industrial equipment set for Trichogramma breeding based on 
 cassetteless raising of mill moth was developed 

 

 

 

 

a

2 

Центр маточних культур комах 

Insect Stock Cultures Centre 



ВІДДІЛ ПРОМИСЛОВОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ 

Основні напрями досліджень 

■ Наукові та інженерно-технологічні основи створення екологіч-
но безпечних ресурсоощадних технологій для промислового вироб-

ництва мікробіологічних препаратів захисту, живлення та стимулю-

вання розвитку рослин; 
■ Розробка та удосконалення технологічних процесів мікробі-

ологічних виробництв для регіональних біолабораторій та біофа-

брик. 

THE RESEARCH DEPARTMENT 

OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY 

The Main Research Directions 

■ Research and methodological fundamentals development of the envi-
ronmental responsible resource-saving technologies of microbial prepara-

tions production for plant protection, feeding and growth promotion; 

■ Development and improvement of fermentation technological 

processes for regional biofactories and biolaboratories. 

 Результати досліджень: 
► Cформовано колекцію культур 

мікроорганізмів для створення та 

виробництва мікробіологічних засо-

бів захисту рослин 
   ► Задепоновано 12 штамів у де-

позитарії Інституту мікробіології 

ім. Д.К. Заболотного  НАН Украи-
ны 

   ► Розроблено ілюстрований до-

відковий посібник "Атлас валідних 

колекційних культур для захисту 
рослин від хвороб та шкідників" 

 

Research results: 
► The microbial culture collection 

for plant protection products develop-

ment and manufacturing were formed 

 
► 12 strains were deposited by 

Danylo Zabolotny Institute of Micro-

biology and Virology depository 
 

► The illustrated resources guide 

"Atlas of Valid Collection Cultures 

for Plant Protection against Diseases 
and Pests" was developed 

 

 

Колекція культур мікроорганізмів  

для виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин 

The microbial culture collection for plant protection products manufacturing 
The microbial culture collection for plant protection products manufacturing 

 

БЛОК 

ІНКУБАЦІЇ 
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► Розроблено виробничу тех-

нологію виготовлення біодобрив з 

осадів стічних вод 

► Розроблено виробничу тех-
нологію застосування біодобрив з 

осадів стічних вод 

► Розроблено препарати фун-
гіцидної та інсектицидної дії на 

основі колекційних культур мікро-

організмів 
► Створені нові комплексні 

препарати і технологічні регламе-

нти з їх виробництва 

 
 

 

 
 

 

 

 
   ► Process technology for manu-

facturing of biofertilizer based on 

waste water sludge was developed 

   ► Process technology for using of 
biofertilizer based on waste water 

sludge was developed 

   ► There were created microbial pesti-
cides and insecticides on the base of col-

lection microorganism cultures 

 
   ► New complex preparations and pro-

cess regulations for their manufacturing 

were created 
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Атлас валідних колекційних культур для захисту рослин  

від хвороб та шкідників 

Atlas of Valid Collection Cultures for Plant Protection  

Against Diseases and Pests 



Результати досліджень 

► Енергоефективний автомати-

зований тонкостінний фермента-
ційний комплекс продуктивністю 

420 л за цикл 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Research results 

► The energy-efficient automat-

ed thin-walled fermentation complex 
of 420 l per cycle productivity was 

created 
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ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

Основні напрями досліджень 
■ Розроблення технологій промислового виробництва мікробіоло-

гічних засобів захисту рослин для регіональних біофабрик і біолабо-

раторій; 
■ Створення новітнього ресурсо- та енергозберігаючого фермента-

ційного обладнання для лабораторного, дослідного та промислового 

виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин у біолаборато-
ріях та на регіональних біофабриках; 

■ Розроблення систем автоматизації технологічних процесів енто-

мологічних та мікробіологічних виробництв 

THE RESEARCH DEPARTMENT OF AUTOMATION,  

INSTRUMENTATION AND EXPERIMENTAL EQUIPMENT 

The Main Research Directions 

■ Pilot-scale and industrial-scale microbial pesticides production tech-
nologies development for regional biofactories and biolaboratories 

■ Novel resource and energy saving fermentation equipment creation 

for lab-scale, pilot-scale and production-scale microbial pesticides manu-
facturing at regional biofactories and biolaboratories 

■ Technological processes automation systems development for ento-

mological and microbial biofactories 

Автоматизований тонкостінний ферментаційний комплекс 
продуктивністю 420 л за цикл 

Automated thin-walled fermentation complex of 420 l per cycle productivity 
 



   ► Проєкт економічної тонкос-

тінної ферментаційної установки 

продуктивністю 500 л за цикл 
► Експериментальні зразки ав-

тономних біореакторів місткістю 

170 та 270 л 
    ► Технологія і обладнання для 

струминної аерації ферментацій-

ного середовища в петльовому бі-
ореакторі 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

► Технологія і обладнання для 

нетермічного знезараження води у 
виробництві мікробіопрепаратів 

► Багатофункціональний екс-

периментальний стенд для дослі-

дження систем знезараження води 
у виробництві мікробіопрепаратів 

для захисту рослин 

► Автоматизована система конт-
ролю якості ентомологічних засобів 

захисту рослин при їх масовому роз-

веденні 
► Експериментальний зразок 

технологічного  комплексу для 

виробництва золотоочки 

► The project of economic thin-

walled fermentation unit of 500 l per 

cycle productivity was developed 
► The self-contained bioreactors 

experimental models of 170 and 270 

l capacity were created 
► There were created technology 

and equipment for jet aeration of 

fermentation broth in loop bioreactor 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

► There were created technology 

and equipment for non-thermal decon-
tamination of water in microbial prepara-

tions production 

      ► Multifunctional experimental 

set-up for water disinfection systems 
study in microbial plant protection 

products manufacturing was created 

► The automated control system 
of the entomological plant protection 

products quality in insect mass breed-

ing was developed 
► Technological complex experi-

mental model for green lacewing rear-

ing was created  

Експериментальні зразки  

автономних біореакторів  

місткістю 170 та 270 л 

The self-contained  

bioreactors experimental 

models of 170 and 270 l 

capacity 

Багатофункціональний 

експериментальний стенд 

для дослідження систем 

знезараження води  

Multifunctional 

experimental set-up for 

water disinfection systems 

study  

Експериментальний 

зразок технологічного 

комплексу для вироб-

ництва золотоочки 

Technological complex 

experimental model for 

green lacewing rearing 



Результати досліджень 

   ► СОУ 74.3-37-264:2005 Техніка 
сільськогосподарська. Машини і 

обладнання для виробництва пре-

паратів для біологічного захисту 

рослин. Методи випробувань. Діє з 
01.08.2006 р. 

   ► ДСТУ 4757:2007 Промислова 

ентомологія. Терміни та визначен-
ня понять. Діє з 01.2009 р. 

Research Results 

   ► SOU 74.3-37-264:2005 Ma-
chinery and Equipment for Prepara-

tions Manufacturing for Biological 

Plant Protection. Testing Methods. 

Valid from 01.08.2006 

    
   ► DSTU 4757:2007 Industrial En-

tomology. Terms And Definitions. 

Valid from 01.2009 

ВІДДІЛ БІОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ТА ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 

Основні напрями досліджень 

■ Відпрацювання методично-нормативних підходів до капіталі-

зації та комерціалізації інтелектуальної продукції, маркетингу рин-
ку інноваційних розробок в галузі біологічного землеробства та 

біологічного методу захисту рослин;  

■ Інформаційно-аналітичне забезпечення науково-дослідного 
процесу в галузі  промислових біотехнологій виробництва і вико-

ристання засобів біологізації землеробства;  
■ Участь у формуванні та підтримці в Інституті фондів патент-

ної та науково-технічної інформації для забезпечення наукових до-
сліджень, питань інтелектуальної власності, маркетингових розро-

бок;  
■ Інформаційне обслуговування, організація семінарів, конфе-

ренцій, виставок. 

THE RESEARCH DEPARTMENT OF BIOLOGICAL 

TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE SUPPLY  

BIOLOGICAL PROTECTION OF PLANTS 

The Main Research Directions 

■ The methodological and normative approaches development to the 

intellectual output capitalization and commercialization, innovative de-
velopments marketing in the field of biological cropping and biological 

plant protection method; 

■ Scientific research information and analysis support in industrial biotech-
nology of manufacturing and using biologization products of agriculture; 

■ The participation in the formation and maintaining of the Institute’s 

of patent and science and technology foundations targeted at scientific 

research support, solving intellectual property problems, marketing stud-
ies; 

■ Informational service, organization of seminars, conferences, exhibitions. 
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   ► ДСТУ 5016:2008 Ентомологічні 

препарати. Трихограма.  Загальні 

технічні умови. Діє з 01.2009 р.  
    

► ДСТУ 7878:2015 Продукція енто-

мологічна для сільського господарс-
тва. Оцінювання впливу на довкілля 

біологічних засобів захисту рослин. 

Діє з 07.2016 р. 
   ► ДСТУ 8450:2015 Продукція 

ентомологічна для сільського гос-

подарства. Пакування, маркуван-

ня, транспортування і зберігання.  
Діє з 07. 2017 р. 

   ► ДСТУ 8668:2016 Виробницт-

во ентомологічних препаратів. 
Вимоги безпеки. Діє з 10.2017 р.  
   ► ДСТУ 8669:2016 Виробництво 

ентомологічних препаратів. Загальні 
технічні вимоги. Діє з 10.2017 р.  

   ► ДСТУ 8632:2016 Ентомологі-

чні препарати. Бракон. Технічні 

умови. Діє з 01.2018 р. 
   ► Методичні рекомендації щодо 

запобігання викидів парникових 

газів при використанні земельних 
ресурсів сільськогосподарського 

призначення. 

   ► Проектні пропозиції та методи 

управління, що мають зменшити емі-
сію парникових газів, які утворюються 

при землекористуванні. 

   ► Лабораторна технологія роз-
ведення вермикультур зі стабіль-

ними біологічними та екологічни-

ми показниками. 
   ► Науково-методичні рекомен-

дації із забезпечення правил орга-

нізації виробництва і контролю 

якості ентомологічних засобів за-
хисту рослин. 

   ► DSTU 5016:2008 Entomologi-

cal Preparations. Trichogramma. 

General Technical Conditions. Valid 
from 01.2009 

   ► DSTU 7878:2015 Entomologi-

cal Products For Agriculture. The 
Evaluation оf Biological Plant Pro-

tection Products Environmental Ac-

tion. Valid from 07.2016 
   ► DSTU 8450:2015 Entomologi-

cal Products For Agriculture. Pack-

ing, Marking, Transporting and Stor-

age. Valid from 07.2017 
   ► DSTU 8668:2016 Entomologi-

cal Preparations Production. Safety 

Conditions. Valid from 10.2017 
   ► DSTU 8669:2016 Entomologi-

cal Preparations Production. General 

Technical Requirements. Valid from 
10.2017 

   ► DSTU 8632:2016 Entomologi-

cal Preparations. Bracon. Technical 

Conditions. Valid from 01.2018 
   ► Methodological Recommenda-

tions for Greenhouse Gas Emission 

Prevention in Using of Lands of Ag-
ricultural Designation 

 

   ► Project Proposals and Methods of 

Management that Must Decrease Green-
house Gas Emission That Generating in 

Using of Agricultural Lands. 

   ► Laboratory-scale rearing tech-
nology for vermicultures with stable 

biological and ecological parameters 

   ► Scientific and Methodological 
Recommendations for Entomological 

Plant Protection Products Good 

Manufacturing Practice Standards' 

Providing 
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