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Використання йодоВмісних 
сполук у період розмноження 
ентомофагіВ

Мета. Вивчити ефективність йодовмісної 
сполуки в період онтогенезу ентомофагів. 
Методи. лабораторні, містять оптимізацію 
живлення, життєздатності, продуктивності. 
Результати. промивання яєць живителів 
йодовмісною сполукою за температури 20 – 25ос 
та зберігання їх до 180 год за температури 
2 – 4ос оптимізує репродуктивний потенціал, 
виживання, життєздатність F2, міграційну 
та пошукову спроможність, адаптивність 
ентомофагів до аборигенних фітофагів. унаслідок 
цього формуються популяції ентомофагів із 
позитивними змінами. Висновки. Використання 
йодовмісних сполук під час розмноження 
ентомофагів сприятиме охороні довкілля, 
відповідності продукції міжнародним стандартам.

Для отримання якісного кінцевого продукту 
ентомологічні технології потребують постійних 
новацій, в основі яких є раціоналізація та інтен-
сифікація технологічного процесу [2, 3, 5, 6]. За 
використання ентомологічних технологій попу-
ляції корисних комах втрачають зв’язок із ви-
хідним природним середовищем, а їх існування 
залежить від створених регуляторних механіз-
мів [1, 4, 8, 9]. Умови вирощування корисних 
комах не завжди екологічно є найкращими 
і як наслідок — негативна реакція організму 
на будь-яку зовнішню дію. Незбалансованість 
взаємозалежних речовин у кормі, порушення 
життєво важливих функцій негативно позна-
чаються на виживанні і продуктивності корис-
них комах. Через це для підтримки високої 
продуктивності та резистентності організму 
надзвичайно важливо забезпечити його пов-
ноцінним живленням [10, 13]. Установлено, 
що йод є першорядною організуючою ланкою 
життя в усіх проявах, впливає на етологію ко-
мах, бере участь у білковому, ліпідному і вугле-
водневому обмінах, помітно поліпшує імунітет 
популяцій корисних комах[11]. Опрацьована 
концепція розвитку програми «Йодіс» істот-
но відрізняється від традиційного розв’язання 
проблеми дефіциту йоду. Йодовмісну сполуку 
(йодіс-концентрат) виробляють за спеціальною 
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технологією, за якої реалізовано оригінальні 
властивості води щодо утворення асоціатів. 
Установлено, що навіть за нестандартних си-
туацій вирощування фізіологічна реакція корис-
них комах на йодіс-концентрат є оптимальною. 
Цей безпечний імуномоделюючий препарат 
має яскраво виражені антибактеріальні та ан-
тимікозні властивості [12].

Мета досліджень — вивчити ефектив-
ність біологічно активної йодовмісної сполуки 
(йодіс-концентрату) у період онтогенезу та 
використання ентомофагів.

Методика досліджень. Ефективність йодо-
вміс ної сполуки досліджували на лаборатор-
них лініях Масrolophus nubilis H.-S., Аntho coris 
nеtоrum L., Dicyphus errans Wolff., Orius niger 
Wolff. В експериментах використовували яйце-
кладки сімей ентомофагів, маса яких на початок 
відродження личинок була на 10 – 15% більшою 
від середньостатистичної величини. Кормом 
для ентомофагів були яйця видів — Scotia 
exlamationis L., Autographa gamma L., Helicoverpa 
armigera Hbn., Heliothis viriplaca Hfn., Scotia 
segetum Schiff., які після відкладання самицями 
промивали за температури 20 – 25оС водним 
розчином йодіс-концентрату (20 – 40 мг/дм3)  

і до подачі як поживу зберігали за температу-
ри 2 – 4оС до 180 год. В експериментальному 
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інсектарії, де розміщували ентомофагів дослід-
них і контрольних варіантів по 100 екземплярів 
у 6-ти повторностях підтримували оптимальні 
параметри чинників абіотичного походження — 
температуру 25оС, відносну вологість повітря — 
75 – 85% і тривалість світлового дня — 14 – 16 год  
із силою освітлення 8 – 9 тис. люкс. Личинок та 
імаго контрольних варіантів розводили в анало-
гічних із дослідними особинами технологічних 
умовах на яйцях живителя — зернової молі 
Sitotroga cerealella Oliv. За розведення дослід-
них і контрольних особин ентомофагів врахову-
вали рекомендації щодо особливостей біології, 
етології та технології розведення зоофагів [7].

Результати досліджень свідчать про ефек-
тивність йодовмісних сполук у період вирощуван-
ня і використання ентомофагів як перспективних 
біологічних засобів захисту рослин (табл. 1). 

Установлено, що в результаті промивання 
за температури 20 – 25оС водним розчином 
йодіс-концентрату (20 – 40 мг/дм3) після від-
кладання яєць самицями живителя Autographa 
gamma L. забезпечуються найкращі показ-
ники репродуктивного потенціалу самиць 
Масrolophus nubilis H.-S. та Orius niger Wolff. 
Так, після промивання яєць живителя водним 
розчином йодіс-концентрату (20 – 40 мг/дм3) 
потенціальна середньодобова та фактична 
плодючість самиць Масrolophus nubilis H.-S. 
та Orius niger Wolff. у зазначених варіантах 
становила відповідно 2,8 – 2,9 шт. і 1,7 – 1,8 
та 6,2 – 6,6 і 2,8 – 3,3 шт., що на 40 – 45% 
і 112,5 – 125% та 40,9 – 50 і 75 – 106,3% більше 
порівняно з контролем.

Результати досліджень впливу технологічних 

параметрів зберігання яєць Scotia exlamationis L. 
перед використанням як корму на репродуктив-
ний потенціал самиць ентомофагів наведено 
в табл. 2. Аналіз підтверджує, що найкращі по-
казники щодо потенціальної плодючості самиць 
Масrolophus nubilis H.-S., Аnthocoris nеtоrum L. 
та Orius niger Wolff. спостерігалися у варіантах, 
де яйця живителя Scotia exlamationis L. перед 
використанням як корму зберігали за темпера-
тури 2 – 4оС до 180 год. У цих варіантах потен-
ціальна плодючість піддослідних самиць з по-
зиції технологічного процесу була найкращою. 
Слід відзначити, що подальше зберігання яєць 
живителя як корму (до 240 год) зменшувало 
можливу плодючість самиць зоофагів порівняно 
з варіантами до 180 год зберігання.

Вплив корму на міграційну та пошукову 
здатність личинок Масrolophus nubilis H.-S. 
показано на рис.  1. Отримані результати 
свід чать про те, що найбільші показники мі-
граційної і пошукової спроможності личинок 
Масrolophus nubilis H.-S. — у дослідних ва-
ріантах, де кормом були яйця лускокрилих 
Scotia exlamationis L., Autographa gamma L., 
Helicoverpa armigera Hbn., Heliothis viriplaca 
Hfn., Scotia segetum Schiff. Скажімо, середня 
кількість знайдених і знищених личинок теплич-
ної білокрилки за добу становила відповідно 768; 
777; 764; 751 та 744 екз., що на 36,41; 38,01; 
35,70; 33,39 та 32,15% більше порівняно з конт-
ро ль ним варіантом. За використання на корм 
яєць живителів Scotia exlamationis L., Autographa 
gamma L., Helicoverpa armigera Hbn., Heliothis 
viriplaca Hfn., Scotia segetum Schiff. експери-
ментально доведено, що найкращі показники 

1.Вплив технологічних параметрів обробки яєць Autographa gamma L. як корму на репродуктив-
ний потенціал самиць зоофагів 

Показник 

Репродуктивний добовий потенціал самиць зоофагів, шт./% до контролю

Масrolophus nubilis H.-S. Orius niger Wolff.

Потенціальна 
середньодобова 

плодючість

Фактична 
плодючість

Потенціальна 
середньодобова 

плодючість

Фактична 
плодючість

Концентрація розчину йодіс-концентрату 
для промивання яєць живителя, мг/дм3:

20 
40 

2,8/ 140,0
2,9/ 145,0

1,7/ 212,5
1,8/ 225,0

6,2/ 140,9
6,6/ 150,0

2,8/ 175,0
3,3/ 206,3

Температура розчину йодіс-концентрату 
для промивання яєць живителя, оС:

20
25

2,9/ 145,0
3,0/ 150,0

1,8/ 225,0
1,9/ 237,5

6,3/ 143,2
6,6/ 150,0

3,0/ 187,5
3,1/ 193,8

Контроль (яйця Autographa gamma L. 
оброблено Н2О) 2,0/ 100,0 0,8/100,0 4,4/100,0 1,6/100,0
Примітка. У чисельнику — особини зоофагів, шт., у займеннику — співвідношення кількості особин 
зоофагів до контролю.
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фізіологічної адаптивності організмів мікропо-
пуляцій ентомофагів до аборигенних хазяїв — 
шкідливих фітофагів — спостерігаються також 
у дослідних варіантах (рис. 2). Завдяки кращим 
поживним якостям, обробці, технології збері-
гання яєць лускокрилих як корму в цих варі-
антах відзначено високий відсоток виживання 
нащадків (F2), який залежно від яєць як корму 
становив відповідно у Масrolophus nubilis H.-S.  
48; 41; 39; 42; 39%, що на 18; 11; 9; 12; 9% 
більше порівняно з контролем; у Dicyphus errans 
Wolff. — 63; 56; 53; 55; 51%, що на 25; 18; 15; 
17; 13% більше від контролю; у Аnthocoris nеtо
rum L. — 54; 50; 47; 46; 44%, що на 14; 10; 7; 6; 
4% більше порівняно з контролем; у Orius niger 
Wolff. — 68; 66; 63; 65; 63%, що на 25; 23; 20; 
22; 20% більше від контролю.

Експериментально доведено (рис. 3), що 
навіть за несприятливих екологічних умов, які 
призводять до максимального послаблення 
діяльності організму, спостерігається най-
більша життєздатність особин другого по-
коління ентомофагів у дослідних варіантах. 
Завдяки використанню як корму яєць видів 

живителів та технології їх зберігання перед 
подачею для личинок та імаго корисних 
комах спостерігалося зростання відсотка 
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Яйця видів живителів, що використовувалися
для Масrolophus nubilis H.-S. як корм

рис. 1. Вплив корму на міграційну та пошукову 
здатність личинок Масrolophus nubilis H.-S.
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Яйця видів живителів, що використовувалися
для зоофагів як корм

Рис. 2. Вплив корму на фізіологічну адаптив-
ність організмів ентомофагів до аборигенних 
хазяїв — шкідливих фітофагів:  — Dicyphus 
errans;  — Аnthocoris nеtоrum;  — 
Масrolophus nubilis;  — Orius niger 

Яйця видів живителів, що використовувалися
для зоофагів як корм
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Рис. 3. Фізіологічна адаптивність організмів 
ентомофагів до аборигенних хазяїв — шкідли-
вих фітофагів:  — Масrolophus nubilis;  — 
Аnthocoris nеtоrum;  — Dicyphus errans;  — 
Orius niger

2. Вплив технологічних параметрів зберігання яєць Scotia exlamationis L. як корму на репродук-
тивний потенціал самиць ентомофагів 

Показник 
Потенціальна плодючість самиць, шт./% до контролю

Масrolophus nubilis Аnthocoris nеtоrum Orius niger

Температура під час зберігання яєць, оС:
 0
+2
+4
+10

127,6±2,4
144,2±2,8
149,5±3,4
123,5±2,7

163,7±2,1
193,5±2,6
191,2±2,1
124,6±2,3

120,0±2,0
127,6±2,2
128,0±2,1
102,5±1,8

Термін зберігання яєць живителя перед 
використанням як корму, год:

144
180
240

148,6±2,8
147,5±2,9
111,2±2,7

193,5±2,6
193,0±2,2
107,2±1,7

128,4±2,1
128,3±2,3
105,6±1,8
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За використання як корму для ентомофа
гів оброблених водним розчином йодісконцен
трату яєць лускокрилих та оптимізованої 
технології їх зберігання перед подачею поліп
шується середньодобова і фактична плодю
чість самиць Масrolophus nubilis H.-S. та Orius 
niger Wolff. відповідно на 40 – 45 і 112,5 – 125% 
та 40,9 – 50 і 75 – 106,3%. 

За оптимізації міграційної та пошукової спро
можності личинок ентомофага Масrolophus 
nubilis H.-S. середня кількість знайдених і зни
щених личинок шкідливого фітофага тепличної 
білокрилки за добу збільшується на 32 – 38%.

З використанням йодовмісних сполук спо
стерігаються процеси фізіологічної адап
тивності ентомофагів до аборигенних 
хазяїв — шкідливих фітофагів, що призво
дить до підвищення виживання нащадків 
і життєздатності особин другого покоління 
Масrolophus nubilis H.-S. на 24 – 28%.

Дослідженнями установлено, що викорис
тання йодовмісних сполук за лабораторного 
і промислового розведення корисних комах 
сприятиме зменшенню матеріальних ви
трат і підвищенню якісних та кількісних по
казників загального виходу ентомофагів.
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життєздатності особин другого покоління, 
зокрема у Масrolophus nubilis H.-S. — 28; 
27; 26; 24; 26%, що на 11; 10; 9; 7; 9% біль-
ше порівняно з контролем; у Dicyphus errans 
Wolff. — 29; 27; 28; 27; 26, що на 9; 7; 8; 7; 6% 
більше порівняно з контролем; у Аnthocoris 
nеtоrum L. — 29; 30; 29; 28; 29%, що на 8; 9; 
8; 7; 8% більше від контролю; у Orius niger 
Wolff. — 39; 34; 31; 35; 32%, що на 21; 16; 

13; 17; 14% більше порівняно з контролем.
За умов екологічного песимуму можливе 

закріплення й збереження в ентомофагів мор-
фологічних і фізіологічних процесів, які спри-
яють появі нових властивостей, необхідних 
для прогресивного розвитку штучної популяції 
корисних комах. Про це свідчить збереження 
значного відсотка життєздатності особин дру-
гого покоління в дослідних варіантах.


