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Агропромислова група «Арніка»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРИХОГРАМИ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ ТА НУТУ ВІД ШКІДНИКІВ 

В УМОВАХ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА



Ефективність застосування агентів біометоду 

перед внесенням (“to the crop”)

під час та після внесення (“on the crop”) 

Steinberg, 2017 з доповненнями

Виробництво: 
вид, хазяїн, 
температура, 
вологість, 
свіжість тощо

Транспортування Зберігання перед внесенням

Пакування

Додаткове живлення
Альтернативні хазяї
Конкуренція
Феромони та інші сигнали
Навколишнє середовище

Моніторинг шкідників
Час внесення
Спосіб внесення
Співвідношення з 
агротехнічними заходами



Біометод в системі органічного землеробства

бавовниковa совкa - шкідник кукурудзи та нуту

трихограма

планування експериментів з 
використанням аерозйомки з дронів

Пілотний проект відділу систематики ентомофагів та 

Агропромислової групи "Арніка"

кукурудзяний стебловий метелик

кукурудза
нут



Впровaдження практики контpольних полів
для оцінки ефективності біометоду у виробництві

за: Hoheisely, Fleischer, 2007

експериментконтроль

Справжня ефективність, або як уникнути логічної помилки 
"Post hoc, ergo propter hoc"

«Після цього, не значить завдяки цьому»



В Україні - 15 видів:

• T. aurosum Sug. et Sorok.

• T. bistrae Kostaid.

• T. cacoeciae Marschal

• T. cephalciae Hoch. et Mart.

• T. dendrolimi Mats.

• T. elegantum Sorok.

• T. embryophagum Hart.

• T. lacustre Sorok.

• T. evanescens Westwood

• T. piceum Djurich

• T. pintoi Voegele

• T. principium Sug. et Sorok.

• T. rossicum Sorok.

• T. semblidis Auriv.

• T. telengai Sorok

"Трихограма" як агент біологічного захисту рослин

"Трихограма" - вид комах, а не препарат!

~ 200 видів у світі

- яйцеїди

- проти комплексу 

лускокрилих

Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae)



Trichogramma проти

кукурудзяного метелика (Ostrinia nubilalis) та бавовникової совки 

(Helicoverpa armigera)

Згідно з результатами польових досліджень, в агроценозах кукурудзи 

домінуючим видом трихограми (95 % усього видового різноманіття трихограми) є 

Trichogramma evanescens Westwood (Дюрич, 1978, 1980; Сорокіна, 2011; 

Коваленков, 2012). 

зразки з 58 біолабораторій на 

території України - 99 % зразків

представлені Trichogramma pintoi

Voegele (Інститут зоології ім. І. І. 

Шмальгаузена НАН України)

Повсюдне застосування непридатної

Trichogramma pintoi Voegele як 

універсального виду проти комплексу 

лускокрилих шкідників стало причиною 

низької ефективності застосування 

трихограми.
Trichogramma evanescensTrichogramma pintoi

Проблеми розведення та використання трихограми …

При відсутності видового контролю, вид 

Trichogramma pintoi Voegele, який 

випадково потрапив в лабораторії, 

швидко витісняв Trichogramma 

evanescens Westwood. 



Визначення Трихограми на видовому рівні



Внесення трихограми різними способами, «Арніка», 2018 р.

дельтaплан

дрон

вручну

літак



Внесення трихограми різними методами
Бекаси – 1 яйце  
Дрони – 4 яйця
Дельтаплани – 0
Клейові пастки – 0 

Лотки 35х15 см
30 шт /  поле ~ 1.5 м

2



Моніторинг поширення трихограми з точки випуску: 

перевірка усталених уявлень



Методичні основи експерименту

Схема експерименту 
А. Чепмен (2007)

більшість ~ 17 м,  загалом - до 45 мДальність поширення Trichogramma ostriniae

(Chapman, 2007)



Поширення трихограми з точки випуску по «чорній землі»

R

R

1 2 3 5 7 9 13

0,3

18 26 45 м

Погодні умови: 

Тср.доб. = 12,6℃

φ = 60%

Vср. = 3,7 м/с

12-16 квітня 2018 р. на базі ТОВ «Інститут органічного землеробства» 

(м. Глобине, Полтавська обл.). 

Чашка Петрі: картка із 

свіжими яйцями зернової 

молі Sitotroga cerealella 

Схема проведення експерименту

12.04 – розміщення в полі

16.04 – збір до лабораторії

18.04 – почорніння яєць ситотроги 

Розміщення чашок Петрі у полі

R - точка випуску трихограми

88 ч.Петрі (8 напрямів х 11 відстаней) 

R

Поле 2,5 га



Заражені трихограмою яйця відмічено на картках на 
відстані 
до 10 м від точки випуску

9 м

Заражені яйця (чорні) Трихограма заражує яйце 
зернової молі

Поширення трихограми з точки випуску по «чорній землі»



Поширення трихограми з точки випуску (з рослинністю)

R

R

1 2 3 5 7 9 13 18Точка випуску

R

2-7 травня 2018 р. на базі «Теремки» Інституту зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ), закинутий яблуневий сад.

Погодні умови: 

Тср.доб. = 21,3℃

φ = 59%

Vср. = 1,7 м/с

02.05 – розміщення в полі

07.05 – збір до лабораторії

07.05 – почорніння яєць ситотроги

Схема проведення експерименту

32 ч. Петрі (64 картки) + 32 клейові пастки 

Розміщення чашок Петрі та клейових пасток 

Карточки

Клейова пастка



Заражені трихограмою яйця відмічено на картках на 
відстані 
до 10 м від точки випуску

9,2 м

Трихограма на яйцях ситотроги

Поширення трихограми з точки випуску (з рослинністю)



Виживання внесеної трихограми в природних умовах

половина карток в посадках і усі картки на луках пошкодженo хижаками...
? цукор



Виживання внесеної трихограми в природних умовах

яйця в кюветах з піском не демонструють істотної пошкодженості...



кукурудза



Моніторинг ефективності трихограми 

проти стеблового метелика на кукурудзі,

грунтуючись на кількісно-порівняльних критеріях



Моніторинг ефективності трихограми 

проти стеблового метелика на кукурудзі



Моніторинг ефективності трихограми 

проти стеблового метелика на кукурудзі,

грунтуючись на кількісно-порівняльних критеріях



Ураження кукурудзи шкідниками:

Ostrinia nubilalis тa Helicoverpa armigera

ушкодження качана бавовниковою совкою

ушкодження стебла стебловим метеликом

ушкодження стебла стебловим метеликом



Ураження кукурудзи шкідниками:

Ostrinia nubilalis тa Helicoverpa armigera



нут



The residence time of female Trichogramma chilonis on chickpea leaves was affected by
trichomes and the acidic trichome exudates secreted on all green parts of the plant. The
parasitoids spent a longer time on chickpea leaves where the acidic trichome exudates had been
washed off than on unwashed leaves, and longer on leaves of a glabrous chickpea mutant than
on washed leaves. When placed on unwashed chickpea leaves, 6.8% of the parasitoids were
trapped and killed by the exudates. In a filter paper bioassay, female
T. chilonis were deterred by high concentrations of malic and oxalic acids, the major
components of the trichome exudate. Acetone and hexane extracts from the surface of chickpea
leaves did not elicit a response from the parasitoids in the bioassay. Similarly, the parasitoids
did not respond to volatiles emitted by chickpea plants in a four-armed airflow
olfactometer. No parasitized eggs were collected from a chickpea field in which T.
chilonis were released five times at a weekly interval at a rate of > 137,000 females ha.
Sticky trap catches showed that no parasitoid population was sustained in the release field.

host plant matters…

Helicoverpa armigera: проблема нуту

листок нуту 

листки нуту - волохаті, і ці волоски (трихоми) виділяють кислоти, які відлякують трихограму, 
та/або спричиняють її загибель: ніякого ураження яєць совки не спостерігалося після масивних

випусків трихограми на полі нуту в Індії …



Підготовка експериментів

Моніторинг ефективності трихограми на нутi



Моніторинг ефективності трихограми на нутi



Моніторинг ефективності трихограми на нутi

!



Моніторинг ефективності трихограми на нутi

Ключовий вплив - пошкодження бобів



Helicoverpa armigera на нутi



• Завдяки наявності контрольних полів вдалося оцінити реальну ефективність
трихограми; при чому врожай контрольних полів не було втрачено. 

• В багатьох випадках "успішні" приклади використання засобів захисту рослин 
грунтуються на вдалому збігу обставин, зокрема низькій фактичній шкодочинності і 
відсутності контрольних експериментів.

• На кукурудзі на експериментальних ділянках вид Trichogramma evanescens показав 
кращі результати у зараженні яйцекладок стеблового метелика порівняно з T. pintoi,
проте за умов підвищення норми внесення (до 4 г/га) вид T. pintoi теж заражує яйця 
стеблового метелика.

• Ефективність застосування трихограми на нуті не знайшла свого підтвердження. 
Використання трихограми на ранніх фазах розвитку нуту в лабораторних умовах 
показало, що зараження яєць відбувається, проте в польових умовах цей ефект не 
було відтворено.

• Природний фон ентомофагів та шкідників може бути вирішальним для контролю 
останніх.

• Встановлено, що дальність поширення Trichogramma evanescens з точки випуску по 
«чорній землі» та на ділянках, вкритих рослинністю, наближається, але не перевищує 
10 м, що може бути використане для планування захисних заходів із внесенням 
ручним або механізованим способами.

• Використання карток з яйцями лабораторного хазяїна – ситотроги – має обмежену 
інформативність щодо природного фону трихограми: навіть коли наявні десятки тисяч 
особин, уражаються лише поодинокі найближчі яйця потенційного хазяїна.

• При аналізі виживання внесеної трихограми в природних умовах спостерігається 
суттєвий відсоток знищення трихограмованих яєць природними ворогами на картках, 
проте при перебуванні на грунті значна кількість яєць зберігається. Тому у яєць, які 
падають на грунт є певний шанс зберегтись до початку виходу трихограми. 

Висновки за експериментaми Дякую за увагу!


