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Створення резерватора 
ентомофага бракон

Мета. Створення маточника-резерватора 
ентомофага бракон і його застосування в системі 
біологічного захисту рослин. Методи. розробку 
здійснювали на основі досвіду безперервного 
культивування бракона впродовж 20-ти років 
у лабораторії інституту, аналізу біологічних 
особливостей ентомофага і його фітофагів- 
господарів і методів створення маточника-
резерватора ентомофага трихограми. 
Результати. розроблено принципи створення 
маточника-резерватора ентомофага бракон — 
гусеничного паразита, який використовують 
для захисту сільськогосподарських культур від 
шкідників. Висновки. маточник-резерватор 
бракона являє собою конвеєр рослинних культур, 
на яких упродовж сезону відбувається розвиток 
фітофагів — природних господарів ентомофага.

Забезпечення екологічної безпеки 
і здоров’я людини постійно потребують 
значного скорочення використання хіміч
них засобів захисту рослин, що є основою 
стратегічної сільськогосподарської політики 
всіх провідних держав. Досягти при цьому 
збереження високої врожайності неможливо 
без подальшого вдосконалення екологічно 
орієнтованих методів захисту сільськогоспо
дарських культур. Серед них провідне місце 
займає біологічний метод. Особливого зна
чення розроблення біологічних методів за
хисту рослин набуває з ухваленням Закону 
України № 425 – VII «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції 
та сировини» [10]. Біологічний захист сіль
ськогосподарських культур має стати основ
ним інструментом реалізації цього закону 
на практиці. Серед відомих біологічних за
собів захисту особлива роль належить енто
мофагам, серед яких одним із перспективних 
видів є бракон (Habrobracon hebetor Say.). 

Ключові слова: бракон, маточник-резерватор, ентомокультури.

Бракон — гусеничний ектопаразит багатьох 
видів небезпечних лускокрилих шкідників, 
зокрема стеблового кукурудзяного метелика, 
совок (мальвової, капустяної, бавовняної) 
та ін. [6, 7]. Перед відкладанням яєць сам
ки бракона проколюють яйцекладом покрив 
гусениці і вводять у тіло токсин, який при
зводить до паралічу. Гусениці втрачають рух
ливість і припиняють живлення. Відроджені 
з яєць личинки живляться тілом гусениці 
до моменту заляльковування. Самки пара
зита вибірково відкладають яйця, надаючи 
перевагу гусеницям середніх і старших ві
кових груп, що дає змогу розширити строки 
розселення паразита в агроценози.

Роботи із застосування бракона в Україні 
почалися в 90х роках минулого століття за 
технологіями, розробленими в Середній Азії. 
Відомі технології культивування паразита 
на різних господарях, найчастіше викорис
товували вощину міль та млинову вогнівку 
[7,8]. Однак ці технології не набули широкого 
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виробничого впровадження через ряд недо
сконалостей у забезпеченні технологічного 
процесу масового виробництва ентомофага 
і його господаря. Фахівцями нашого інституту 
розроблено технологію масового розведення 
паразита та модульний комплект обладнання 
для виробництва ентомологічного препарату 
бракон (КОМБ19). Для розведення паразита 
використовують гусениць млинової вогнівки 
(Ephestia küchniella Zell.) IV – V віків, яких ви
рощують на подрібненому ячмені [6].

Для підтримки високої якості та ефектив
ності використання ентомофага в агроце
нозі слід проводити регулярне оновлення 
робочої культури ентомофага під час його 
масового розведення. Джерелом поповнення 
особин штучної популяції є маточні культури, 
які формують з комах, зібраних у природних 
умовах агроценозів або в маточникурезер
ваторі. Матеріал для створення маточних 
культур бажано збирати в районі майбутньо
го застосування біологічного агента для за
безпечення максимальної відповідності еко
логічних особливостей ентомофага умовам 
його подальшого використання.

 Постало питання створення маточників
резерваторів для паразита бракон [2 – 4].

Методика досліджень. Розробку здій
снювали на основі досвіду безперервного 
культивування бракона впродовж 20ти років 
у лабораторії інституту, аналізу біологічних 
особливостей ентомофага і його фітофа
гівгосподарів та методів створення маточ
никарезерватора ентомофага трихограми. 
Розглянуто методику створення резерватора 

в умовах, характерних для Одеської області. 
Маточникрезерватор комах — конвеєр рос
линних культур, на яких впродовж сезону від
бувається розвиток фітофагів — природних 
господарів ентомофага, а також природних 
популяцій самого паразита [2, 5]. У резерва
торі передбачено саморегулювання трофіч
ного зв’язку системи паразит — господар. 

Результати досліджень. Під маточник 
на кілька років відводять 0,5 – 3 га сільсько
господарських угідь, що межують із при
родними ценозами. З урахуванням агро
кліматичної характеристики регіону [1, 9] 
визначено рослини, якими рекомендовано 
засаджувати резерватор, та спектр комах 
шкідниківгосподарів паразита для заселен
ня резерватора.

Ділянку маточникарезерватора розбива
ють на потрібну кількість діляночок. Землю 
навесні обробляють за класичними методи
ками. Склад рослин маточникарезерватора 
має бути таким, щоб шкідники, господарі дра
кона, мали постійну для харчування біомасу 
рослин у фазі, яка вразлива для фітофагів. 
Також у маточнику впродовж усього веге
таційного сезону необхідні квітучі рослини 
для забезпечення бракона вуглеводним хар
чуванням у стадії імаго. Розглянуто 2 при
клади засадження ділянок маточникарезер
ватора (рис. 1).

Заселення маточникарезерватора шкід
никами, які є господарями ентомофага бра
кон, проводять штучно. Їх видовий склад 
залежить від рослин, якими засаджено ре
зерватор, та терміну вегетаційного сезону, 

а б

рис. 1. Схематичні плани маточника-резерватора:  — помідор сортів раннього визрівання;  — по-
мідор сортів середнього визрівання;  — помідор сортів пізнього визрівання;  — капуста рання; 

 — капуста пізня;  — кукурудза столова;  — кукурудза кормова;  — болгарський перець;  — со-
няшник;  — кмин;  — коріандр;  — кріп;  — рапс озимий;  — люцерна; а — І варіант; б — ІІ варіант
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в який здійснюватиметься відловлювання 
імаго бракона.

Заселення резерватора потрібно прово
дити після засадження маточникарезер
ватора рослинами, які досягли найбільш 
уразливої фази розвитку для шкідників. 
Відловлювання шкідників для заселення 
здійснюють в агроценозах у вогнищах зара
ження фітофагів. Збирання фітофагів можна 
виконувати різними засобами: скошуванням 
і струшуванням, за допомогою світлових 
і земляних пасток та збиранням яйцекла
док і гусениць шкідників. Зібраний матеріал 
ідентифікують у лабораторії. Гусениць та 
яйцекладки шкідників у резерваторі розкла
дають на рослини. Внесення здійснюють, 
коли заходить сонце, це допоможе краще 
адаптуватися в умовах, які можуть відрізня
тися від умов їх мешкання [1, 9].

У перший рік після створення маточника
резерватора заселення браконом потрібно 
проводити, коли кількість фітофагів на ділян
ках резерватора та їх вік дадуть змогу пара
зиту відтворюватися. Вуглеводну їжу комахи 
отримують із нектароносних рослин у фазі 
цвітіння. На другий рік після створення резер
ватора ентомофага вносять восени. Упродовж 
експлуатації резерватора слід періодично ви
значати чисельність фітофагів вибірковим 
оглядом рослин та їх плодів на ділянках ре
зерватора. Заселення браконом резерватора 
здійснюється штучно в стадії імаго або лялеч
ки, останнє краще, оскільки він вилітає в до
вкілля з лялечки й краще адаптується до умов 
навколишнього середовища. Насичують ма
точник лабораторною культурою бракона. 
Потрібно проводити кілька випусків паразита 
(до 2х тис. особин на 1 га через кожні 7 діб), 

що дасть змогу через 1 – 2 міс. після коло
нізації бракона гарантовано зібрати в достат
ній кількості колоніюзасновника ентомофага 
в кінці сезону. За внесення бракона в резер
ватор відбувається його пасажування через 
основних господарів у природних кліматичних 
умовах і схрещування з особинами місцевих 
популяцій бракона. У таких умовах виживають 
лише життєздатні особини з найкращими біо
логічними показниками.

Під кінець сезону роботи резерватора за
лишки рослин згортають, розміщують на пев
ній відстані одна від одної і в суху погоду 
зволожують. У них зимуватиме бракон, який 
перебуває в діапаузі. Відловлювання брако
на з маточникарезерватора здійснюють за 
потребою.

В ІТІ «Біотехніка» розроблено конструкцію 
касетипастки для відловлювання ентомофа
га бракон та виготовлено експериментальну 
партію, випробувану безпосередньо під час 
збирання паразита на польових і садових 
культурах (рис. 2, 3). Пастки виготовлено 
з полімерного матеріалу, що дає можливість 
їх використовувати багаторазово в будьяких 
природних умовах. Вони складаються з 2х 
частин, між якими встановлюють принаду 
у вигляді живих гусениць млинової вогнівки, 
узятих з лабораторної культури. Між собою 
частини скріплюються відлитими кнопками 
і тонким гумовим кільцем. Паразит проникає 
крізь сітчасту поверхню всередину пастки 
і разом з пасткою його переносять у лабо
раторію для подальшого розмноження або 

рис. 2. Пастки для відловлювання ентомофага 
бракон

рис. 3. Пастки з принадою для відловлювання 
ентомофага бракон
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збирають і використовують як стартову по
пуляцію за масового виробництва бракона. 

Отримати з маточникарезерватора впро
довж сезону більшу кількість бракона, по
трібного для одержання стартової популяції, 
можна збільшенням розмірів резерваторів 

і відповідно додаткових витрат на утримання 
і використання та збільшенням кількості за
кладених пасток (для підвищення вірогіднос
ті контактів ентомофага з ними), при цьому 
не збільшуючи площу резерватора і витрат 
на його утримання та експлуатацію. 
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Розроблено методику створення маточ-
ника-резерватора, який забезпечує стабіль-
не відтворення популяцій фітофагів та 
ентомофагів. Визначено фітокомплекси 
для забезпечення безперервного розвитку 
ентомофага бракон.

Використання резерватора забезпе-
чує природне пасажування бракона через 

основних господарів у природних кліматич-
них умовах і схрещування з особинами міс-
цевих популяцій бракона. В таких умовах ви-
живають лише високожиттєздатні особини 
з найкращими біологічними показниками.

У маточнику-резерваторі здійснюється 
саморегулювання трофічного зв’язку сис-
теми паразит — господар.

Висновки


