ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ГАБРОБРАКОНА
(HABROBRACON HEBETOR SAY.) ПРИ
ЕКСПОНУВАННІ У СКЛАДСЬКІ
ПРИМІЩЕННЯ ЗЕРНОСХОВИЩ
кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник
науково-дослідного відділу
екобіомоніторингу та
моделювання біологічної
безпеки УЛЯБП АПК НУБіП
України, спеціаліст з
сертифікації та експорту
ТОВ «Цефей-еко»
Бондаренко Ілона

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
цілісний системний підхід,
котрий базується на комплексі
методів, що спрямовані на
підтримання високожиттєздатної
екосистеми, екологічно чистого
продовольства, а також
соціальної справедливості.
Органічне виробництво
належить до сертифікованої
діяльності, що пов’язана з
вирощуванням та зберіганням
високоякісної рослинної
продукції.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЗАХИСТУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕРНА ВІД ФІТОФАГІВ
(ЗА ЄС № 834/2007 ТА № 889/2008, BIO SUISSE)
Імунологічні методи захисту –
вирощування стійких по відношенню
до фітофагів сортів с.-г. культур
с
Профілактичні прийоми –
обмеження неконтрольованого
надходження фітофагів з поля чи
зовні складського приміщення
с
Фізичні методи захисту –
контрольовані атмосфери
(вуглекислий газ, озон)
с
Біологічні методи захисту –
регулювання шкідливості фітофагів
з використанням ентомофагів та
ентомопатогенів
с

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЗЕРНОВИХ ЗАПАСІВ ВІД ФІТОФАГІВ
Перспективні види ентомофагів

- Види роду Трихограма –
Trichogramma sp. (T. pintoi
Voeg., T. evanescens Westw.);
- Habrobracon hebetor Say.;
- Lariophagus
distinguendus Forst.;
- Anisopteromalus
calandrae How.;
- Pteromalus gelechii Web.;
- Crysoperla carnea Steph.

Мікробіологічні препарати
бактеріальної та грибної етіології
- Bacillus thuringiensis L.;
- Beauveria bassiana Vuill.;
- Metarhizium
anisopliae (METSCHN) SOROKIN;
- Streptomyces avermitilis KIM AND
GOODFELLOW

HABROBRACON HEBETOR SAY. (BRACONIDAE, HYMENOPTERA)
Ефективний ектопаразит
більшості лускокрилихфітофагів. Паразитує на
гусеницях старшого віку.

МАСОВЕ ЛАБОРАТОРНЕ РОЗВЕДЕННЯ ГАБРОБРАКОНА В УКРАЇНІ
Основний лабораторний
живитель – гусениці
великої воскової вогнівки
(Galleria mellonella L.)

t +26-28 оС, ВВП – 60-80 %

Фотоперіод: 16-ти часовий
світовий день

Додатковий вуглеводневий
раціон у вигляді водного
розчину натурального меду

НЕОБХІДНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИЙОМІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ АДАПТАЦІЇ
ГАБРОБРАКОНА ДО УМОВ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ

Вирощування в
умовах тривалої
доместикації

Порівняно низький
відсоток вологості за
умовами
оптимального
зберігання зерна

Прояв інбридингової
депресії

Відсутність
пасажування на
природних комахахгосподарях в
промислових
масштабах

Дія стресових
чинників при змінні
добових температур

Потреба в
ефективному
паразитуванні
альтернативних
живителів

Напрямки
попередньої
адаптації при
експонуванні
паразита у
зерносховища
гідротермічний режим

фотоперіод
визначений комплекс
лускокрилих-фітофагів,
трофічно та екологічно
пов'язаних з зерновими
запасами

АЛГОРИТМ ПОПЕРЕДНЬОЇ АДАПТАЦІЇ ГАБРОБРАКОНА ДЛЯ
ЕКСПОНУВАННЯ У СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ ЗЕРНОСХОВИЩ
t +28-30 оС, ВВП – 50 %,
визначається
кліматичними умовами
конкретного регіону

Фотоперіод : 16 годин –
утримання в умовах
розсіяного світла, 8
годин – повна темрява
Адаптація до
альтернативних видів
живителів, пов'язаних з
зерновими запасами

Реалізація прийомів
вимагає залучення
спеціального
обладнання –
кліматичних камер з
вмонтованими
світлодіодними
лампами
Залучення
спеціально
розроблених
природніх
препаратів з живих
тканин та штучних
вуглеводневобілкових раціонів

КОМПОНЕНТИ ШТУЧНОГО РАЦІОНУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ГАБРОБРАКОНА
сухе молоко – 60 % джерело протеїнів,
вітамінів та мінералів

олеїнова кислота (4 %) –
жирні кислоти

глюкоза (20 %) та
фруктоза (16 %) –
вуглеводні компоненти

вітамін Е (токоферол)

РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ПРИЙОМІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ АДАПТАЦІЇ ГАБРОБРАКОНА
ДЛЯ ЕКСПОНУВАННЯ У СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ ЗЕРНОСХОВИЩ
Оціночні критерії

Лабораторна культура (без обов'язкової діапаузи)
стандартна без
згодовування
дієти

5 %-ний штучний 10 %-ний
раціон
штучний раціон

10 - 15 %-ний
водний розчин
натурального
меду

Довжина тіла самця, мм

2,33

2,98

2,98

2,98

Довжина тіла самки, мм

2,45

3,15

3,15

3,15

Довжина кокона, мм

3,64

3,91

3,91

3,91

Плодючість самок, шт.

23,50

75,6

50,8

54,4

Тривалість життя самок, діб

9,40

14,4

12,0

12,4

Відсоток відродження імаго з коконів, %

84,21

93,61

93,61

89,65

Кількість паразитів, що отримали
розвиток на одній гусениці, екз.
Співвідношення статей (самці: самки)

2,69

3,87

3,0

3,20

1,2:0,8

0,8:1,2

0,8:1,2

0,8:1,2

Відсоток недеформованих особин імаго
ентомофага, %

98,0

100

100

100

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

