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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
найбільш ефективним способом підвищення 
продуктивності шовковичного шовкопряда є за-
стосування біостимуляторів на племінних і про-
мислових вигодівлях. Однак у зв’язку з розпа-
дом Союзу основні виробники з їх виробництва 
залишилися за кордоном (Росія, Прибалтика). 
Тому перед шовківництвом нині гостро постала 
проблема пошуку нових високоефективних біо-
стимуляторів вітчизняного виробництва, а також 
використання біологічно активних речовин, що 
використовуються в суміжних областях, із ме-
тою їх використання в шовківництві.  
Для успішного вирішення питання оптимізації 

шовковичного шовкопряда на вигодівлях необхід-
но розробити способи раціонального застосування 
вітчизняних біостимуляторів з урахуванням особ-
ливостей механізму їх дії та сезону вигодівлі. З 
цією метою перед виконанням досліджень нами 
проведений детальний аналіз літературних джерел 
щодо питань вирішення даної проблеми. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання проблеми. Для 
підвищення життєздатності і продуктивності шов-
ковичного шовкопряда на племінних і промисло-
вих вигодівлях сучасному шовківництву пропону-
ється значна кількість різних біостимуляторів, од-
нак відгуки про ефективність тих чи інших препа-
ратів мають суперечливий характер [6].  

На ефективність застосування біостимуляторів 
суттєво впливають особливості фізіологічного ста-
ну шовкопряда, обумовлені як характером стадій-
них відмінностей (яйце − личинка − лялечка − іма-
ґо), що супроводжуються морфо-фізіологічними та 
біохімічними перебудовами організму, зміною в 
характері діяльності нейроендокринної системи, 
так і специфікою притаманних їм гормонів, які 
обумовлюють реакцію відповіді організму на дію 
біостимуляторів [6, 15]. 
За прийнятою в світі класифікацією біостиму-

лятори (за механізмом їх стимулюючої дії) поді-
ляють на чотири групи [11]: 

1) добавки, що збагачують корм; 
2) біостимулятори, що активують ферменти 

травної системи комах; 
3) хімічні речовини, що покращують і збері-

гають властивості корму; 
4) біостимулятори гормональної та нейро-

тропної дії. 
Біостимулятори гормональної і нейротропної 

дії останнім часом у шовківництві не використо-
вують, оскільки вони подовжують час розвитку 
шовкопряда, і хоча й збільшують масу кокона, 
проте нерідко спостерігається передчасне само-
відродження гусениць. Враховуючи сказане, у 
своїх дослідженнях ми використовували препа-
рати перших трьох груп: «Байкал ЕМ-1У», Амі-
носол та хлорнокислий амоній. 

«Байкал ЕМ-1У» – продукт життєдіяльності мі-
кроорганізмів, який має стимулюючу та нормалі-
зуючу дії на життєво важливі функції організму 
[11]. Він успішно випробуваний у бджільництві. 
Підгодівля бджіл цим препаратом забезпечує збі-
льшення на 45% виходу меду, розплоду в сім’ях 
(на 25%), окрім того відмічено підвищення їх стій-
кості до інфекційних захворювань [1]. 
Застосування препарату позитивно впливає на 

нейтралізацію токсинів; пригнічення патогенної 
та умовно патогенної мікрофлори; нормалізує 
кишкову мікрофлору, секрецію і ферментативну 
активність; активізує функціональну діяльність 
травного тракту й покращує обмін речовин; сти-
мулює неспецифічну резистентність [11]. 

Висвітлено результати нового прийому раціональ-
ного застосування біостимуляторів на племінних 
та промислових вигодівлях шовковичного шовко-
пряда. Встановлено, що одночасне використання 
різних за механізмом дії біостимуляторів, а саме 
мікробіологічного препарату «Байкал ЕМ-1У» у 
поєднанні з Аміносолом та «Байкал ЕМ-1У» спіль-
но з хлорнокислим амонієм сприяє підвищенню 

життєздатності гусениць і збільшенню урожаю 
коконів у порід та в гібридів. Запропонований спо-
сіб забезпечує підвищення якості шовкопродукції 

та зменшення її собівартості. 
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«Аміносол» – імуномодулятор для всіх видів 
тварин. Комплексний препарат гідрофільних ві-
тамінів, амінокислот і солей у рідкій формі. До 
його складу включені практично всі відомі неза-
мінні амінокислоти, які необхідні кожному жи-
вому організму для нормального росту й життє-
діяльності. «Аміносол» добре стимулює імунну 
систему, надійно захищає організм від пагубного 
впливу навколишнього середовища.  
Встановлено, що самостійне застосування ви-

щевказаних біостимуляторів на вигодівлях шовко-
вичного шовкопряда забезпечує підвищення осно-
вних та господарсько цінних показників [8]. 
Хлорнокислий амоній (ХКА) − хімічна сполу-

ка (NH4ClO4), що відноситься до групи біости-
муляторів активності ферментних систем трав-
ного тракту. Успішно застосовується в якості 
підгодівлі крупного рогатого скота, птиці й шов-
ковичного шовкопряда на промислових вигодів-
лях [3-4]. При використанні ХКА в процесі роз-
ведення непарного шовкопряда на штучно при-
готовлених середовищах спостерігається друж-
ний розвиток біоматеріалу [12]. 
У попередніх дослідженнях доведена висока 

ефективність ХКА при застосуванні на промис-
лових вигодівлях: підгодівля даним препаратом 
дає могу підвищити життєздатність гусениць та 
врожай коконів у порід до рівня гібридів [13]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

дження була експериментальна перевірка мож-
ливості оптимізації культури шовковичного 
шовкопряда на племінних та промислових виго-
дівлях шляхом поєднання різних за механізмом 
дії біостимуляторів. 
Крім того стояла задача оптимізувати можли-

вості використання біостимуляторів, виходячи з 
раніше розробленої концепції обов’язкового вра-
хування особливостей механізму їх дії, фізіоло-
гічного стану шовковичного шовкопряда та се-
зону вигодівлі. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили на експериментальній базі відділу 
шовківництва і технічної ентомології ННЦ «Ін-
ститут експериментальної та клінічної ветери-
нарної медицини» НААН у 2009 році на оптима-
льному агрофоні. 
Об'єктом досліджень були районовані в 

Україні породи шовковичного шовкопряда Біло-
коконна 1 поліпшена (Б-1пол.) та Білококонна 2 
поліпшена (Б-2пол.), а також їх гібриди: Б-1пол.×Б-
2пол. і Б-2пол.×Б-1пол.. 

“Байкал-ЕМ-1У” – це прозора рідина без оса-
ду, що має колір від світлого до темно-
коричневого, рН – 2,8-3,5, з приємним кефірно-

силосним запахом, до складу якого входять фо-
тосинтезуючі, молочнокислі бактерії, дріжджі та 
продукти життєдіяльності цих організмів. 
Підгодівлю препаратом “Байкал-ЕМ-1У” кон-

центрацією 0,5% здійснювали за розробленою на-
ми раніше методикою, яка полягає в тому, що гу-
сениць підгодовували раз на добу в першу годівлю 
після кожної линьки на наступний вік [10]. 

«Аміносол» – рідина темно-коричневого ко-
льору, без запаху та смаку. При розведенні з во-
дою набуває яскраво-жовтого кольору.  
Хлорнокислий амоній (ХКА) − хімічна сполу-

ка (NH4ClO4) у вигляді білого порошку. Під дією 
ХКА прискорюються різноманітні хімічні пере-
творення, в ході яких відбуваються зміни, роз-
щеплення або синтез різних речовин-субстратів 
[12]. Для підгодівлі гусениць шовковичного 
шовкопряда використовували 0,01 %-ний водний 
розчин ХКА. 
Дослідження проводили за такими варіантами: 
Б-1пол. − контроль (без підгодівлі); 
Б-2пол. − контроль (без підгодівлі); 
Б-1пол.×Б-2пол. − контроль (без підгодівлі); 
Б-2пол.×Б-1пол. − контроль (без підгодівлі); 
Б-1пол. − підгодівля гусениць раз на вік у пер-

шу годівлю після кожної линьки біостимулято-
ром «Байкал ЕМ-1У» 0,5% концентрацією. У 
цьому ж варіанті гусениць у IV-V віці підгодо-
вували препаратом ХКА в концентрації 0,01%; 
Б-1пол. − підгодівля гусениць у I-V віці раз на вік 

у першу годівлю після кожної линьки біостимуля-
тором «Байкал ЕМ-1У» 0,5 % концентрацією. У 
цьому ж варіанті гусениць у IV-V віці підгодову-
вали препаратом Аміносол у концентрації 2 %; 
Б-2пол. − підгодівля гусениць у I-V віці раз на вік 

у першу годівлю після кожної линьки біостимуля-
тором «Байкал ЕМ-1У» 0,5 % концентрацією. У 
цьому ж варіанті гусениць у IV-V віці підгодову-
вали препаратом ХКА в концентрації 0,01 %; 
Б-2пол. − підгодівля гусениць у I-V віці раз на вік 

у першу годівлю після кожної линьки біостимуля-
тором «Байкал ЕМ-1У» 0,5% концентрацією. У 
цьому ж варіанті гусениць у IV-V віці підгодову-
вали препаратом ХКА в концентрації 0,01%; 
Б-1пол.×Б-2пол. − підгодівля гусениць у I-V віці 

раз на вік у першу годівлю після кожної линьки 
біостимулятором «Байкал ЕМ-1У» 0,5 % концент-
рацією. У цьому ж варіанті гусениць у IV-V віці 
підгодовували препаратом ХКА в концентрації 
0,01 %; 
Б-1пол.×Б-2пол. − підгодівля гусениць у I-V віці 

раз на вік у першу годівлю після кожної линьки 
біостимулятором «Байкал ЕМ-1У» 0,5 % конце-



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 2 • 2010 84 

нтрацією. У цьому ж варіанті гусениць у IV-V 
віці підгодовували препаратом ХКА в концент-
рації 0,01 %; 
Б-2пол.×Б-1пол. − підгодівля гусениць у I-V віці 

раз на вік у першу годівлю після кожної линьки 
біостимулятором «Байкал ЕМ-1У» 0,5% концен-
трацією. У цьому ж варіанті гусениць у IV-V віці 
підгодовували препаратом ХКА в концентрації 
0,01%; 
Б-2пол.×Б-2пол. − підгодівля гусениць у I-V віці 

1 раз на вік у першу годівлю після кожної линь-
ки біостимулятором «Байкал ЕМ-1У» 0,5% кон-
центрацією. У цьому ж варіанті гусениць у IV-V 
віці підгодовували препаратом ХКА в концент-
рації 0,01%. 
Підгодівлю гусениць у I-V віці біостимулято-

ром «Байкал ЕМ-1У» проводили за новою мето-
дикою [10]. Підгодівлю гусениць у IV-V віці пре-
паратами ХКА та Аміносолом проводили за зага-
льноприйнятою (класичною) у шовківництві ме-
тодикою [7, 9]. У контролі гусениць вигодовували 
згідно з прийнятими в Україні правилами [2], а у 
варіантах із підгодівлею – листям, змоченим роз-
чином біостимулятора (120 мл розчину на 1 кг 
листя з пагонами). Дослідження проводили у три-
разовому повторенні по 50 мг гусениць-
«мурашів». Враховували такі показники: життє-
здатність гусениць, %; урожай коконів з 1 г гусе-
ниць, кг; сортові кокони, %; кокони-“глухарі”, %. 
Облік результатів проводили за  14, загально-

прийнятими в шовківництві методиками [5, 15].  
Результати досліджень. При розробці мето-

дів раціонального застосування біостимуляторів 
на промислових вигодівлях гібридів шовкович-
ного шовкопряда встановлено, що використання 
мікробіологічного препарату «Байкал ЕМ-1У» 
(підгодівля гусениць за новою методикою) у по-
єднанні з Аміносолом (підгодівля гусениць за 
класичною методикою) та хлорнокислим амонієм 
(ХКА) сприяє вірогідному підвищенню основних 
та господарсько цінних показників як порід, так і 
гібридів. Результати використання біостимуля-
торів за схемою «Байкал+Аміносол» та «Байкал 
+ ХКА» для підгодівлі гусениць порід Б-1пол. та 
Б-2пол. наведені у табл. 1. Так, у породи Б-1пол. 
застосування вищевказаних комбінацій сприяє 
тенденції підвищення життєздатності гусениць, 
у порівнянні з контролем, на 4,51% та 3,49 %, 
вірогідному підвищенню урожаю коконів на 
0,39 кг (р<0,05) та 0,31 кг (р<0,05). Спостеріга-
ється тенденція до зменшення майже на 3 % кі-
лькості коконів-«глухарів». У породи Б-2пол. − 
життєздатність гусениць підвищилася на 5,71 % 
(р<0,05) та 4,94 %, збільшення урожаю коконів – 
на 0,36 кг (р<0,05) та 0,34 кг (р<0,05). У цієї по-
роди відмічено значне підвищення сортності ко-
конів – на 7,16 % та 8,68 % (р<0,05). Економіч-
ний ефект, у середньому, становить 260 грн. з  
однієї коробки гусениць по кожній породі. 

1. Результати підгодівлі гусениць шовковичного шовкопряда біостимулятором  
«Байкал ЕМ-1У» 0,5% у поєднанні з ХКА та Аміносол 

 (породи Б-1пол. та Б-2пол. , вигодівля 2009 р.) 

Поро-
да Варіант 

Життєздат-
ність гусе-
ниць,  

% 

Урожай ко-
конів з 1 г 
гусениць,  

кг 

Середня 
маса  

кокона,  
г 

Сортових 
коконів,  

% 

Коконів-
«глуха-
рів», 

% 
Контроль (без підгодівлі) 79,72±0,91 3,01±0,05 1,41±0,01 86,52±2,30 7,40±1,17

Підгодівля гусениць у I-V віці −
0,5%-ним «Байкал ЕМ-1У»,  
IV-V − 2%-ним Аміносолом 

84,23±2,59 3,40±0,101) 1,43±0,02 87,73±1,92 4,64±0,98
Б-1пол. 

Підгодівля гусениць у I-V віці −
0,5 %-ним «Байкал ЕМ-1У»,  

IV-V − 0,01%-ним ХКА 
83,21±1,77 3,32±0,051) 1,42±0,01 83,25±1,00 4,40±1,12

Контроль (без підгодівлі) 78,08±1,33 2,94±0,10 1,41±0,01 76,80±1,83 8,62±0,37
Підгодівля гусениць у I-V віці −

0,5%-ним «Байкал ЕМ-1У»,  
IV-V − 2%-ним Аміносолом 

83,79±1,421) 3,30±0,021) 1,49±0,02 83,96±2,87 7,83±1,17
Б-2пол. 

Підгодівля гусениць у I-V віці −
0,5%-ним «Байкал ЕМ-1У»,  

IV-V − 0,01%-ним ХКА 
83,02±1,91 3,28±0,041) 1,58±0,02 85,48±1,381) 7,08±1,09

1) р<0,05 
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2. Результати підгодівлі гусениць шовковичного шовкопряда біостимулятором  
«Байкал ЕМ-1У» 0,5 % у поєднанні з ХКА та Аміносолом  
(гібриди Б-1пол.×Б-2пол. та Б-2пол.×Б-1пол., вигодівля 2009 р.) 

Гібрид Варіант 

Життєздат-
ність гусе-
ниць,  

% 

Урожай 
коконів з 1 
г гусениць, 

кг 

Середня 
маса  

кокона,  
г 

Сортових 
коконів,  

% 

Коконів-
«глухарів»,

% 

Контроль (без підгодівлі) 80,95±2,86 3,25±0,04 1,76±0,01 78,57±1,35 9,51±0,50 
Підгодівля гусениць у I-V віці −

0,5%-ним «Байкал ЕМ-1У»,  
IV-V − 2%-ним Аміносолом 

87,04±1,47 3,64±0,062) 1,75±0,03 89,13±1,122) 4,73±0,422)

Б-1пол.× 
Б-2пол. Підгодівля гусениць у I-V віці −

0,5%-ним «Байкал ЕМ-1У»,  
IV-V − 0,01%-ним ХКА 

81,94±3,31 3,52±0,051) 1,76±0,01 81,64±1,96 5,86±0,252)

Контроль (без підгодівлі) 81,05±0,53 3,27±0,02 1,75±0,01 79,99±1,00 7,83±0,94 
Підгодівля гусениць у I-V віці −

0,5%-ним «Байкал ЕМ-1У»,  
IV-V − 2%-ним Аміносолом 

86,50±0,892) 3,64±0,151) 1,72±0,02 89,20±2,121) 3,45±0,661)

Б-2пол.× 
Б-1пол. Підгодівля гусениць у I-V віці −

0,5%-ним «Байкал ЕМ-1У»,  
IV-V − 0,01%-ним ХКА 

84,91±0,801) 3,55±0,061) 1,76±0,02 81,33±1,09 4,32±0,081)

1) р<0,05; 2) р<0,01 
 
Аналогічні результати були отримані й при ви-

користанні біостимуляторів за схемою «Байкал + 
Аміносол» та «Байкал + ХКА» для підгодівлі гусе-
ниць гібридів Б-1пол.×Б-2пол. і Б-2пол.×Б-1пол. (табл. 2). 
Так, у гібрида Б-1пол.×Б-2пол. спостерігається 

тенденція до підвищення життєздатності гусе-
ниць на 6,09% та 0,99%, підвищення урожаю 
коконів на 0,39 кг (р<0,01) та 0,27 кг (р<0,05), 
підвищення сортових коконів у варіантах на 
10,60% (р<0,01) та 3,07%. Відмічено значне  
зменшення кількості коконів-«глухарів» – майже 
на 4,78% (р<0,01) та 3,65% (р<0,01).  
У Б-2пол.×Б-1пол. життєздатність гусениць підви-

щилася на 5,45% (р<0,05) та 3,86 % (р<0,05), збіль-
шення урожаю коконів – на 0,37 кг та 0,28 кг 
(р<0,05) відповідно. Спостерігається також змен-
шення коконів-«глухарів» на 4,38% (р<0,05) та 

3,51%. Економічний ефект, у середньому, становить  
245 грн. з однієї коробки гусениць по кожному гіб-
риду. 
Висновок. Одночасне використання різних за 

механізмом дії біостимуляторів, а саме мікробіо-
логічного препарату «Байкал ЕМ-1У» у поєд-
нанні з Аміносолом та «Байкал ЕМ-1У» у поєд-
нанні з ХКА сприяє підвищенню життєздатності 
гусениць та вірогідному збільшенню урожаю 
коконів як у порід (у середньому на 4-5% − жит-
тєздатність та на 0,35 кг – урожай), так і у гібри-
дів (у середньому на 3,5-4,5% − життєздатність 
та на 0,33 кг – урожай). Економічний ефект ста-
новить 260 грн. з однієї коробки гусениць по ко-
жній породі та 245 грн. – з однієї коробки гусе-
ниць по кожному гібриду. 
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