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РОЗДІЛ 2. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО ТА 

РОСЛИННОГО СВІТУ: ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА 

 

РОЛЬ РОСЛИННОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЗБЕРЕЖЕНІ ТА 

АКТИВІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ЕНТОМОФАГІВ 

Дрозда В.Ф., Загайко О.І., Шевченко В.А. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Біорізноманіття визначається, по суті, як багатство видів — ро-
слинних, тваринних та мікроорганізмів, котрі взаємодіють в межах пе-
вного природного середовища. Реальна цінність біорізноманіття поля-
гає у інформації, котра закодована в генах та молекулах особин. Зва-
жаючи на те, що зараз не існує способів відтворення рослин та тварин, 
що зникли, подальше зменшення біорізноманіття — незворотній про-
цес. Саме тепер назріла необхідність не тільки розробки адекватних 
програм зі збереженням біорізноманіття, але і інформування громад-
ськості про величезне значення підтримки різноманіття біологічних 
видів для існування людей [1,7]. У багатьох країнах світу, де аграрний 

сектор відіграє домінуючу роль, а сюди відноситься і Україна, біоріз-
номаніття — одна із основ благополуччя економіки [4]. Саме тому, у 
1992 р. у Найробі відбулась конференція стосовно прийняття тексту 
Конвенції про біологічне різноманіття. Її текст підписали 168 країн 
[2,3]. 

Предметом наших досліджень є теоретичні та прикладні про-
блеми складової частини аграрної діяльності — галузь захисту рослин 
від популяцій фітофагів. Мова йде про таку важливу проблему, як бі-
ологічний захист рослин, зокрема проблеми, що пов’язані зі збере-
женням, розселенням та активізацією природного комплексу парази-
тичних та хижих членистоногих. 

Відомо, що Україна у радянські часи була світовим лідером за 
показниками промислового розведення та використання паразитичної 
комахи трихограми. Вид, який паразитує на яйцях багатьох видів лу-
скокрилих комах, є складовою частиною сучасних інтегрованих тех-
нологій захисту овочевих, технічних культур, соняшнику та кукуру-
дзи, багаторічних трав, лісопаркових насаджень. Ці технології добре 
відомі. Значна кількість робіт практичного та прикладного характеру 
виконана в Україні, зокрема у Національному університеті біоресурсів 
і природокористування України [6,8]. 

Практика освоєння біоресурсів ентомофагів, фактично сти-
хійна, проте, і вона дала ряд позитивних результатів [5]. На період з 
1990 р. по 2014 р. на світовому ринку біологічних засобів захисту ро-

слин більш ніж у два рази збільшилась кількість торгових марок, де 
зареєстровані ентомофаги [1]. 

В Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК , у 
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складі НУБіП України, підтримується лабораторна культура ектопара-
зита габробракона Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braco-
nidae). Досліджували будову та характер функціонування гонад са-
миць. 

Наші дослідження підтвердили те, що у самиць їздців, у залеж-
ності від терміну формування яєць відмічається наявність двох груп — 
проовігенних та синовігенних. Проовігенні види характеризуються 
формуванням яєць на лялечковій фазі. Синовігенні види відрізняються 
тим, що частина яєць у них досягає зрілості на стадії лялечки, а час-
тина на дорослій стадії. Встановлена закономірність свідчень про ви-
рішальне значення для повноцінного протікання оогенезу самиць, а 

відтак і їх ефективності, як паразитичних видів, повноцінного спожи-
вання дієти у вигляді вуглеводів, а це нектар квітів та падь, а також 
білок — пилок квітів. 

Іншим важливим джерелом живлення їздців є гемолімфа комах-
господарів [9,10]. Початок вітеллогенезу їздців зумовлений необхід-
ністю живлення азотистою дієтою, тобто споживанням гемолімфи. До-
цільність у цьому виді їжі пов’язана з процесом оогенезу. У самиць 
габробракона, котрих утримують у присутності комах-господарів, але 
без вуглеводневої дієти, резерви жирової тканини вичерпуються уп-
родовж 6 — 8 годин і далі вони гинуть. 

Із викладеного, цілком очевидно, що живлення вуглеводневою 
та азотистою дієтою їздців відбувається в екосистемах та агроценозах, 

на квітках нектароносних рослин та шляхом споживання гемолімфи 
гусениць на яких вони паразитують. 

Дослідження зв’язків браконід з нектароносними рослинами 
проводились нами у Поліссі та Лісостепу з 2015 по 2017 рр. Встанов-
лено, що більшість браконід концентрується на рослинах з родин зо-
нтичних, малочайних та капустових. На бобові рослини браконіди 
приваблювались виключно солодкими виділеннями попелиць. 

Рівень біологічної та господарської ефективності активі-
зації природних та лабораторних культур ентомофагів в 

агроценозах (Вінницька обл., 2015 — 2017 рр.) 

Види ентомо-

фагів 

Домінуючі 

нектаро-

носні рос-
лини 

Фітофаги 

Рівень зара-
ження фітофа-

гів парази-

тами, % 

Пошкоджено урожаю 
томатів, % 

 

Некта-

ро-

носи у 

сис-
темі 

агро-

ланд-

шафту 

Кон-
т-

роль 

Нектаро-

носи у 

системі 
агро-

ландша-

фту 

Контроль 

Габробракон 

(Habrobracon 

hebetor Say.) 

Фацелія, 

коріандр, 

морква, 

кріп 

Совка — ка-

радрина 

(Spodoptera 
exigua Hb.) 

70,9 9,6 4,7 38,5 

Бавовни-

кова совка 
86,5 21,4 3,0 29,4 
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(Helicoverpa 

armigera 
Hb.) 

Афелінус 

(Aphelinus 

mali H.) 

Конюшина 

червона, 

фацелія, 
кріп 

Кров’яна 

попелиця 

на яблуні 

(Eriosoma 
laningerum 

Hausm.) 

96,4 42,5 

Пооди-

нокі осе-

редки на 
гілках 

Масове 

засе-

лення де-
рев 

Трихограма 

(Trichogramm

a pintoi 

Voeg.), 

Габробракон 
(Habrobracon 

hebetor Say.) 

Фацелія, 

люцерна, 

акація 

біла, кріп, 
морква. 

Листогри-

зучі та підг-

ризаючі со-

вки, супутні 

лускокрилі 
фітофаги 

пасльоно-

вих культур 

84,6 32,7 2,8 32,8 

 
На початку літа, коли масово зацвітають малочаї, на них вияв-

лено понад 20 видів браконід. Всередині літа відбувалось цвітіння ди-
кої моркви, де за нашими спостереженнями виявлено понад 30 видів 
браконід. Восени, на фоні інших нектароносних рослин, інтенсивно 

цвів бедринець, який приваблював 24 види браконід. Наведені мате-
ріали свідчать про те, що для збереження та розселення природних 
популяцій ентомофагів, необхідно у складі оточуючого агроладшафту 
культивувати нектароносні рослини. На користь цього висновку свід-
чать матеріали наведені у таблиці. Ці дослідження переконливо пока-
зують рівень ефективності паразитування лускокрилих фітофагів на-
саджень томатів та кров’яної попелиці спеціалізованими ентомофа-
гами. Привертає увагу технологічний прийом біологічного захисту то-
матів від лускокрилих фітофагів, шляхом розселення в агроценози 
промислових культур трихограми, виду Trichogramma pintoi Voeg. — 
три прийоми, та габробракона — два прийоми. Специфічні нектаро-

носи, сумісно з розселенням трихограми та габробракона фактично 
забезпечували захист томатів від лускокрилих фітофагів. 

Таким чином, ґрунтуючись на матеріалах проведених дослі-
джень та літературних джерел, можна зробити висновок про те, що 
біологія розмноження різноманітних їздців характеризується рядом 
специфічних ознак. Зокрема, у багатьох видів для їх повноцінного іс-
нування необхідна двокомпонентна дієта для нормального оогенезу. 
Штучне створення сприятливих умов для живлення та розмноження 
перетинчастокрилих ентомофагів забезпечує високий рівень їх ефек-
тивності в агроценозах, шляхом паразитування різних стадій розвитку 
фітофагів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КАЛІФОРНІЙСЬКОГО 

ЧЕРВОНОГО ЧЕРВ’ЯКА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

Бажан А.Г. 
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Світова спільнота стурбована неминучим дефіцитом продоволь-
ства у близькому майбутньому, пов’язаним з приростом населення, 
зниженням урожайності через кліматичні зміни та збіднення ґрунтів. 
Така проблема існує. У зв’язку з цим все актуальнішим стає необхід-
ність широкого впровадження природоохоронного господарювання, 

основою якого є органічне землеробство, що забезпечує збереження 
і примноження родючості ґрунтів та отримання екологічно безпечних 
продуктів харчування, збереження біосфери планети [2]. 

В ґрунтотворчих процесах беруть активну участь багато орга-
нізмів, однак особливо важливе значення у формуванні і підтримці ро-
дючості ґрунтів належить дощовим черв’якам. Саме тому в останні 20 
років значно зріс інтерес до них як до унікального і поновлюваного 
природного «інструменту» для біопереробки органічних відходів з ме-
тою отримання екологічно безпечного добрива, а також сировини для 
кормових, харчових білкових добавок і лікувально-профілактичних 
препаратів. Vermes — у перекладі з латині означає черв'як. Отже, 
слово вермикультура — це утримання і розведення дощових черв'яків. 


