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Перший передбачає 
розведення в достатній 

кількості комах-
господарів трихограми

Другий пов'язаний з
нарощуванням

достатньої кількості
паразитів

який включає в себе: 
теплову обробку зерна, 
зараження зерна, 
зволожування та 

перемішування його, 
аналізування зерна та 

завантаження його у бокси,
 збір імаго зернової молі,

 збір яєць зернової молі (рис.1), 
очищення, калібрування та 

зберігання яєць.

в якому проводять :
накатування яєць зернової 

молі та зараження їх 
трихограмою, 

збирання (рис.2) та очищення 
паразитованих яєць,

 визначення якісних показників 
трихограми та  її зберігання 

(рис.3) 
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Рис.1. Технологічний процес 
відбору яєць зернової молі 

(Sitotroga cerealella Oliv.)

Рис.2. Технологічний процес збирання 
паразитованих яєць зернової молі 

(Sitotroga cerealella Oliv.)

Рис.3. Технологічний процес зберігання паразитованих
яєць зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.)
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Рис.4 . Закладені досліди на 
визначення якості трихограми

У відповідності з існуючими 
нормативами оцінювання якості 
трихограми (Рис 4.) проводяться 

за наступними показниками:
 морфологія, 
ступінь зараженості яєць 
лабораторного живителя, 
плодючість самок,
 відродження імаго паразита, 
статевий індекс,
 кількість здеформованих 
особин,
міграційно-пошукова 
здатність. 

На основі одержаних статистичних даних за 
відповідними показниками визначається 
узагальнений критерій якості трихограми
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ПЛОДЮЧІСТЬ САМИЦЬ
За українськими нормативами плодючість оцінюють за загальною 

кількістю паразитованих яєць зернової молі у перерахунку на одну самку. 
За іншими методиками плодючість визначається безпосередньо за 

кількістю яєць, котрі були паразитовані однією самкою у процесі 
лабораторного аналізу. 

ВІДСОТОК ВІДРОДЖЕННЯ ІМАГО
врахування виходу імаго зі ста яєць у трьох чи чотирикратній 

повторності

МІГРАЦІЙНО-ПОШУКОВА ЗДАТНІСТЬ
оцінюється мотиваційна здатність культури до пошуку яєць 

комах-господарів та ефективність їх паразитування
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Рис.5. Інтегрований визначник якості ОКИ-2 з лабіринтом

Рис. 6. Дошка з свіжовідкладеними яйцями зернової молі для 
визначення міграційно-пошукової здатності трихограми
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98%

Співробітниками науково-дослідного відділу 
екобіомоніторнигу та моделювання процесів АПК 

сезонно досліджується понад 100 зразків лабораторних 
культур трихограми з провідних біолабораторій України. 

Загалом, у відповідності до статистичних даних 
встановлено, що за останні п’ять років діяльності відділу 

в напрямку оцінювання якості лабораторних культур 
ентомофагів, за узагальнюючим критерієм якості 98,0 % 

досліджуваних зразків різних видів трихограми 
відповідають першому класу якості.
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