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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

КУЛЬТУР КОМАХ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 

Анотація. Обґрунтовано необхідність застосування цільового підходу при розробленні 

теоретичних основ контролю якості культур комах для біологічного захисту рослин; визначено 
параметр життєздатності культур комах одним з основних критеріїв, що обумовлює як високу 

якість культури, так і її високу продуктивність; встановлено основні напрями експериментального 

пошуку критеріїв якості культур комах. 
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF QUALITY CONTROL PARAMETERS  

OF INSECT CROPS FOR BIOLOGICAL PROTECTION OF PLANTS 
 
Annotation. Substantiated the need for a targeted approach in the development of theoretical 

foundations for quality control of insect crops for biological protection of plants; the parameter of the 

viability of insect crops was determined as one of the main criteria, which determines both the high quality 
of the culture and its high productivity; the main directions of the experimental search for the quality criteria 

of insect cultures have been established. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

КУЛЬТУР НАСЕКОМЫХ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

Аннотация. Обоснована необходимость применения целевого подхода при разработке 

теоретических основ контроля качества культур насекомых для биологической защиты растений; 
определен параметр жизнеспособности культур насекомых одним из основных критериев, который 

обусловливает как высокое качество культуры, так и ее высокую производительность; установлены 

основные направления экспериментального поиска критериев качества культур насекомых. 

 

Ключевые слова: качество, контроль, биологическая защита растений. 

 

Аналітичний огляд літературних джерел дозволив зробити висновок, що 

контроль якості культур комах, як один з обов’язкових етапів масового 

виробництва ентомокультур, є найважливішою умовою його ефективності. 

Контроль якості або забезпечення якості комах-ентомофагів є неминучим 

кроком у використанні стратегій біологічного контролю для захисту рослин [1]. 

Оцінка якості членистоногих-ентомофагів, які використовуються для 

посилення біологічної боротьби, є однією з основних проблем після їх масового 

виробництва [2].   

Майбутнє виробництва буде проходити через велику автоматизацію та 

контроль якості для зменшення витрат на комах, що виробляються [1]. Для 

досягнення цієї мети дослідження потребують розвитку інноваційних 

інструментів для визначення більш адаптованих дієт та пошуку нових 

ефективних критеріїв якості [1]. 

Відомо чимало методів контролю якості культур комах, серед яких слід 

відзначити контроль якості комах за репродуктивною здатністю, тривалістю 

розвитку окремих фаз та усього преімагінального циклу при різних 

температурах, смертністю комах на кожній фазі їх розвитку [3]; тест-метод 

прогнозування життєздатності гібридів шовковичного шовкопряда за відсотком 

великих коконів самок [4]; експрес-аналіз життєздатності комах за 

електрофізіологічною оцінкою чутливості нюху (за реакцією на еталонний 

запаховий агент) [5]; експрес-метод добору вихідного матеріалу для створення 

культур комах на основі застосування способу визначення їх  життєздатності 

[6]; контроль якості ентомологічної продукції в умовах невизначеності 

біологічного об’єкта [7]; контроль якості комах, що розводять на штучному 

живленні [8]. 

На даний момент, незважаючи на наявний арсенал методів контролю 

якості культур комах, ці питання в технічної ентомології залишаються найменш 

розробленими. Актуальність дослідження обумовлено необхідністю отримання 

високоякісної ентомологічної продукції для задоволення потреб біологічного 

методу захисту рослин від шкідників. 
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На сьогодні методи контролю якості маточних культур комах відсутні. 

Існують окремі способи контролю штучних популяцій комах, які розроблено 

для шовковичного шовкопряда. У вітчизняній і зарубіжній літературі 

відображено спроби створення методів контролю, які дозволили б безперервно 

стежити за якістю культур комах. Однак, необхідно відзначити відсутність 

спільних підходів до вирішення даної проблеми. 

Розробка теоретичних основ контролю якості культур комах у програмах 

біологічного захисту рослин передбачає застосування цільового підходу при 

вирішенні проблеми. Він містить визначення якості культур комах та 

оперативне відстеження стану культури впродовж усіх стадій онтогенезу 

шляхом розробки експрес-методів контролю на кожній з них. Тільки такий підхід 

дає можливість розробити конкретні принципи контролю якості культур комах. 

Встановлено основні напрями експериментального пошуку критеріїв якості 

культур комах: критерії якості маточної культури комах; критерії якості біоматеріалу, 

призначеного для використання у цільових програмах біометоду захисту рослин. 

Виходячи з того, що програми масового розведення комах можна 

розділити на кілька категорій [9], контроль якості повинен враховувати їх 

цільове призначення [10]. Складовою кожної з цих програм є два технологічних 

процеси – виробництво комах для цільового використання (масова культура) і 

для відтворення (маточна культура) [9, 11]. Розведення маточних культур 

передбачає підтримання їх біологічних показників на оптимальному рівні. 

Найбільш інформативним показником якості таких культур є життєздатність 

[12], яка може бути визначена за показником виживання культури на всіх 

етапах її розведення. Аналітичний огляд літературних джерел дав змогу 

визначити параметр життєздатності культур комах одним з основних критеріїв, 

що обумовлює як високу якість культури, так і її високу продуктивність [13]. 

На нашу думку, пошук нових ефективних способів контролю якості 

культур комах і розробка експрес-методів визначення їх стану є актуальними 

питаннями, які вимагають нових підходів, що передбачають їх глибоке 

теоретичне та експериментальне обґрунтування. 
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ДОБІР ВИХІДНОГО БІОМАТЕРІАЛУ ЯК ЗАПОРУКА  

УСПІШНОЇ СЕЛЕКЦІЇ КОМАХ 
 

Анотація. Використання селекційних прийомів сприяють підвищенню ефективності 
виробництва культур комах за для задоволення потреб сучасних високотехнологічних напрямів.  

Наведено результати вивчення лінії шовковичного шовкопряду Bombyx mori L. за показниками 

життєздатності та продуктивності для одержання високоякісного біоматеріалу.  

Ключові слова: масове розведення комах, селекція, вихідний біоматеріал, шовковичний 

шовкопряд Bombyx mori L. 
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ОТБОР ИСХОДНОГО БИОМАТЕРИАЛА КАК ЗАЛОГ  

УСПЕШНОЙ СЕЛЕКЦИИ НАСЕКОМЫХ 

Аннотация. Использование селекционных приемов способствуют повышению эффективности 

производства культур насекомых для удовлетворения потребностей современных 

высокотехнологичных направлений.  


