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(57) Реферат: 

Спосіб масового лабораторного розведення культури шовкопряда соснового (Dendrolimus ріnі 
L.) для потреб біологічного захисту лісів, що включає режим лабораторного розведення з 
прийомом обприскування кормових рослин специфічними біостимуляторами для підвищення 
репродуктивного потенціалу самиць, причому рано весною, за 5-7 діб до початку реактивації 
гусениць шовкопряда, що перезимували, із рослинних решток, опаду та поверхні ґрунту 
приштамбових кіл сосни звичайної відбирають зразки гусениць, при цьому об'єм зразка 
становить не менше 300 особин, крім того, у лабораторних умовах проводять фізіологічний 
моніторинг, з видаленням неповноцінних особин, уражених ентомофагами та збудниками 
хвороб різної етіології, при цьому решту біоматеріалу розташовують на букети з сосни 
звичайної, зібраного з середньої частини крон дерев не старше 15-ти років із повноцінною 
хвоєю, при цьому до 70 % це хвоя минулого року, решта - цьогорічний приріст, крім того, на 
другу добу після перелиняння гусениць на 5-й вік, упродовж трьох діб проводять обприскування 
букетів 0,02-0,03 %-ним водним розчином препарату Ізатізон, при цьому увесь термін відгодівлі 
гусениць проводять за контрастних умов температури повітря - уночі 15-17 °C, удень 18-22 °C, 
відносна вологість повітря 75-80 %, фотоперіод - 18 годин, 6 годин темрява, крім того, на другу 
добу після перелиняння гусениць на сьомий вік, упродовж трьох діб проводять обприскування 
букетів сосни 0,03-0,04 %-ним водним розчином нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК), крім того, за 2-3 доби до початку процесу заляльковування гусениць, у букети сосни 
розташовують снопики із сухої трави, крім того, для подальшого розвитку культури відбирають 
яйця шовкопряда соснового, при цьому для подальшого розвитку культури відбирають яйця 
шовкопряда соснового, котрі відкладали самиці з найбільшою масою. 
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Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема, до галузі масового 
промислового розведення комах та захисту рослин від шкідливих членистоногих і може бути 
використана в інтегрованих системах захисту соснових насаджень. 

Відомо, що для захисту лісостанів від комплексу домінуючих фітофагів використовують 
переважно хімічні інсектициди, з високим рівнем ефективності. Проте їх масове використання 5 

супроводжується також рядом негативних наслідків. Серед них - масова загибель природних 
популяцій ентомофагів, важливого регуляторного механізму, що стримує наростання 
чисельності фітофагів. 

Відомо також окремі прийоми використання біологічних засобів для контролю чисельності 
шкідників соснових насаджень [Рыбкин Б.В. Биологический метод борьбы с вредными 10 

насекомыми в лесу. М.; Гослесбумиздат, 1952, 78 с]. Пропонуються лише окремі елементи, що 
спрямовані на збереження розселення та активізацію природніх популяцій ентомофагів. 
Наголошується на перспективі розселення у лісостани лабораторних культур паразита яєць 
фітофагів - трихограми. Наведено також технологічні прийоми та способи розведення 
трихограми в яйцях молі зернової. 15 

Відомий також спосіб розведення культури дубового шовкопряда, який є найбільш близьким 
технічним рішенням до запропонованого способу і вибраний у якості найближчого аналога 
[Авторское свидетельство СССР № 1197618, Стимулятор повышения массы куколок и 
плодовитости дубового шелкопряда. МПК А01К 67/04, Опубл. 15.12.1985, Бюл. № 46, Дрозда 
В.Ф., Вититнев И.В., Шкаруба Н.Г.]. 20 

Спосіб, викладений у найближчому аналозі полягає у тому, що після линяння гусениць 
шовкопряда, формують варіанти, де їх вирощують у марлевих садках на букетах із гілок дуба 
черешчатого. При цьому, у процесі відгодівлі гусениць, листя дуба у період 4-го та 5-го віків 
обробляють водним розчином 2-хлоретилфосфонової кислоти (етрел) у концентрації 0,005-
0,020 %. Прийом обприскування листя проводять один раз на добу, щоденно. Сумарно було 25 

проведено 10 прийомів обприскувань. В результаті, внаслідок реалізації відомого способу 
зростала маса лялечок на 10-30 %, а плодючість самиць на 10-33 %. 

Проте, спосіб - найближчий аналог має такі недоліки: не встановлена можливість 
використання гусениць соснового шовкопряда для розведення ентомофагів; відсутні прийоми 
оздоровлення гусениць шовкопряда з використанням специфічних препаратів, відсутні 30 

прийоми, що спрямовані на підвищення життєздатності та продуктивності культури шовкопряда 
соснового. 

В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб 
масового лабораторного розведення культури шовкопряда соснового (Dendrolimus ріnі L.) для 
потреб біологічного захисту лісів. Ставилось завдання оптимізувати параметри, у складі 35 

технології розведення шовкопряда, у яйцях якого паразитують такі ентомофаги як види роду 
Trichogramma та теленомус - Telenomus verticilatus Kieffer. 

Поставлена задача вирішується шляхом послідовної реалізації суттєвих елементів у складі 
запропонованого способу. Зокрема, рано весною, за 5-7 діб до початку реактивації гусениць 
шовкопряда, що перезимували, із рослинних решток, опаду та поверхні ґрунту приштамбових 40 

кіл сосни звичайної відбирають зразки гусениць. Об'єм зразка становить не менше 300 
гусениць. У лабораторних умовах проводять фізіологічний моніторинг, з видаленням 
фізіологічно неповноцінних особин, уражених ентомофагами та збудниками хвороб. Решту 
біоматеріалу розташовують на букети з сосни звичайної, зібраних з середньої частини крон 
дерев не старше 15-ти років із повноцінною хвоєю. До 70 %, це хвоя минулого року, решта - 45 

цьогорічний приріст. 
Суттєвим у способі є і те, що на другу добу після перелиняння гусениць на 5-й вік, упродовж 

трьох діб проводять прийом обприскування букетів сосни 0,02-0,03 %-ним водним розчином 
препарату Ізатізон. Увесь термін відгодівлі гусениць проводять за контрастних умов 
температури повітря - уночі 15-17 °C, удень - 18-22 °C. Відносна вологість повітря 75-80 %, 50 

фотоперіод - 18 годин світлова фаза, 6 годин темрява. Суттєвим є також і те, що на другу добу 
після перелиняння гусениць на сьомий вік, упродовж трьох діб проводять обприскування букетів 
сосни 0,03-0,04 %-ним водним розчином нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). За 2-3 
доби до початку процесу заляльковування гусениць, у букети сосни розташовують снопики із 
сухої трави. Для подальшого розвитку культури відбирають яйця шовкопряда соснового, котрі 55 

відкладали самиці з найбільшою масою. 
Суть запропонованого методу полягає у тому, що культура шовкопряда соснового необхідна 

у якості отримання яєць, у яких розвиваються такі ентомофаги, як теленомус вертицилятус та 
види роду Трихограма. Обидва види, за їх розселення у лісостани та агроценози, ефективно 
контролюють чисельність багатьох видів лускокрилих фітофагів. 60 
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Складові елементи запропонованого способу оптимізують процес розведення шовкопряда. 
Внаслідок ретельного фізіологічного моніторингу, відбирають тільки життєздатну стартову 
популяцію гусениць шовкопряда з природних умов. Подальші прийоми спрямовані на 
профілактику захворювань, а також на стимуляцію репродуктивного потенціалу самиць. 

Приклад здійснення способу 5 

Експериментальна база - Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК. У її 
структурі - відділ біологічного захисту рослин, де підтримуються культури ряду ентомофагів та 
комах-господарів. Серед них і культура шовкопряда соснового, а також паразити лускокрилих 
фітофагів - види роду Трихограма та теленомус вертицилятус. Приладове оптичне та 
обчислювальне обладнання в лабораторії відповідає міжнародним стандартам, з відповідною 10 

сертифікацією. Це свідчить про високий рівень вірогідності отриманих результатів досліджень. 
Для експериментального обґрунтування запропонованого способу, формували дослідні 

варіанти, яких було два та контроль. У першому варіанті реалізовували суттєві елементи 
запропонованого способу. У другому - елементи способу найближчого аналога. Передбачалась 
і контрольна популяція шовкопряда соснового, без будь-яких дій на культуру. Під час 15 

проведення досліджень використовували загальноприйняті у ентомології, паразитології та 
біотехнології методи. 

Для підсумкової оцінки ефективності та величини можливого позитивного результату, 
використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики. Отриманий 
цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. 20 

 
Таблиця 

 
Результати реалізації способу лабораторного розведення культури шовкопряда соснового. 

Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК. Дослідження 2017-2020 рр 
 

Способи, що 
порівнюються 

Життє-
здат-

ність, %  

Причини 
смертності 
гусениць 

шовкопряда, 
% 

Маса 
самиць 
шовко-

пряда, мг 

Трива-
лість 

розвитку 
гусениць 
шовко-

пряда діб 

Статевий 
індекс, ♀:♂  

Заражено 
яєць 

шовкопряда 
трихограмою, 

% 
Мікози 

Бак-
тері-
ози 

Спосіб, що 
пропонується 

88,4 9,4 4,2 294,8 63,1 56,4:43,6 86,4 

Спосіб - найближчий 
аналог 

70,7 17,8 11,5 269,5 72,4 43,8:56,2 73,8 

Контрольна культура 61,2 26,9 11,4 253,4 75,8 41,2:58,8 68,2 

НІР05 5,7 2,8 2,1 6,8 6,1 - 5,7 

 
Встановлено, що задача поставлена корисною моделлю виконана. За усіма тестовими 

характеристиками, запропонований спосіб перевищував показники найближчого аналога. 
Запропонований спосіб дозволяє масово розводити лабораторну культуру шовкопряда 25 

соснового. Отримують культуру для потреб біологічного захисту рослин. Зокрема, для 
вирощування таких паразитичних видів, як теленомус вертицилятус та види роду Трихограма. 
Матеріали таблиці показують, що яйця шовкопряда соснового, відкладені його самицями, на 
86,4 % паразитують самиці трихограми. Це і є найбільш суттєвий позитивний результат. 
Важливим при цьому є і те, що кормом для гусениць є хвоя сосни звичайної, котру гусениці 30 

поїдають упродовж усього терміну розвитку. Економічна складова реалізації запропонованого 
способу досить приваблива для практичної реалізації, враховуючи те, що повністю виключені 
витрати, що пов'язані з використанням штучних живильних середовищ для вирощування 
культури шовкопряда. 

 35 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб масового лабораторного розведення культури шовкопряда соснового (Dendrolimus ріnі 
L.) для потреб біологічного захисту лісів, що включає режим лабораторного розведення з 
прийомом обприскування кормових рослин специфічними біостимуляторами для підвищення 40 

репродуктивного потенціалу самиць, який відрізняється тим, що рано весною, за 5-7 діб до 
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початку реактивації гусениць шовкопряда, що перезимували, із рослинних решток, опаду та 
поверхні ґрунту приштамбових кіл сосни звичайної відбирають зразки гусениць, при цьому об'єм 
зразка становить не менше 300 особин, крім того, у лабораторних умовах проводять 
фізіологічний моніторинг, з видаленням неповноцінних особин, уражених ентомофагами та 
збудниками хвороб різної етіології, при цьому решту біоматеріалу розташовують на букети з 5 

сосни звичайної, зібраного з середньої частини крон дерев не старше 15-ти років із повноцінною 
хвоєю, при цьому до 70 % це хвоя минулого року, решта - цьогорічний приріст, крім того, на 
другу добу після перелиняння гусениць на 5-й вік, упродовж трьох діб проводять обприскування 
букетів 0,02-0,03 %-ним водним розчином препарату Ізатізон, при цьому увесь термін відгодівлі 
гусениць проводять за контрастних умов температури повітря - уночі 15-17 °C, удень 18-22 °C, 10 

відносна вологість повітря 75-80 %, фотоперіод - 18 годин, 6 годин темрява, крім того, на другу 
добу після перелиняння гусениць на сьомий вік, упродовж трьох діб проводять обприскування 
букетів сосни 0,03-0,04 %-ним водним розчином нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК), крім того, за 2-3 доби до початку процесу заляльковування гусениць, у букети сосни 
розташовують снопики із сухої трави, крім того, для подальшого розвитку культури відбирають 15 

яйця шовкопряда соснового, при цьому для подальшого розвитку культури відбирають яйця 
шовкопряда соснового, котрі відкладали самиці з найбільшою масою. 
 

Комп'ютерна верстка М. Мацело 

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


