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Встановлено, що оптимізоване живильне середо-
вище для культивування Podisus maculiventris Say. 
забезпечує високий рівень розвитку популяції. Запро-
поноване живильне середовище на достеменно висо-
кому рівні забезпечує виживання, зменшення трива-
лості постембріонального розвитку, зростання по-
казників маси імаго, кількості відкладених яєць. Ви-
рощені на живильному середовищі хижі клопи спро-
можні знайти і знищити за добу на  27,91 і 41,86 від-
сотків більше яєць колорадського жука порівняно з 
контрольним варіантом. 
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Постановка проблеми. Відомо, що посилене 
використання інсектицидів в агроценозах нега-
тивно позначається на екологічному стані довкіл-
ля, чистоті аграрної продукції, якості життя лю-
дей. У зв'язку з цим ведеться удосконалення і 
постійний пошук альтернативних екологічно 
безпечних способів захисту рослин, зокрема інт-
родукція і сезонна колонізація корисних енто-
мофагів. Ураховуючи глобальні зміни клімату, 
біологічні та екологічні особливості хижого кло-
па, промислове розведення Podisus maculiventris 
Say. має позитивне значення щодо регуляції чи-
сельності шкідливих фітофагів агроценозів. 
Адже потенційними жертвами хижого клопа є 
близько ста видів комах з дев'яти рядів, переваж-
но Lepidoptera i Coleoptera [13, 15]. Подальше 
удосконалення технології масового вирощуван-
ня і сезонної колонізації Podisus maculiventris 
Say. сприятиме успішному його використанню 
не тільки в захищеному ґрунті, а також  регуля-
ції чисельності лісових, садових і сільськогоспо-
дарських шкідливих фітофагів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. В 
ентомологічних технологіях приділяється значна 
увага трофічному чиннику [2–5, 16]. Умови жив-
лення, харчова спеціалізація, якість корму суттєво 
позначаються на виживанні, зростанні та тривало-
сті розвитку личинок, плодючості самиць Podisus 

maculiventris Say. [1, 13, 15, 19]. Личинки першого 
віку Podisus maculiventris Say. існують за рахунок 
резервів жовтка в їх кишечнику і додатково спо-
живають воду або сік рослин. Повноцінне живлен-
ня личинок тваринною їжею розпочинається з дру-
гого віку. В лабораторних умовах для їх живлення 
використовують личинок шкідливих фітофагів 
Hyphantria cunea Drury, Galleria mellonella L., 
Ephestia kuehniella Z., Tenebrio molitor L., 
Spodoptera exigua Hbn., Pieris brassicae L., 
Gastroidea viridula De Geer., Diprion pini L. Неви-
багливість до природного корму та успішне куль-
тивування на штучних дієтах сприяли комерціалі-
зації хижого клопа для біологічного контролю 
шкідливих лускокрилих і твердокрилих фітофагів 
за  вирощування ранніх овочевих культур [10–12].  
Для найліпшого забезпечення життєвих потреб 
хижих клопів у період онтогенезу, високу їх ефек-
тивність як біологічних агентів удосконалюються 
технології розведення на дешевих штучних живиль-
них середовищах та фітофагах-господарях [6, 9, 17, 
18]. Модифікація трофічних параметрів впливає на 
фізіологічні процеси та етологію корисних комах, 
що важливо враховувати за промислового їх роз-
множення [7, 8, 14, 19]. 
Мета дослідження – вивчити ефективність 

створеного живильного середовища для культиву-
вання Podisus maculiventris Say.  
Для досягнення поставленої мети вирішувались 

такі завдання: 
- створити оптимізоване живильне середовище 

для культивування Podisus maculiventris Say.; 
- вивчити особливості біології Podisus 

maculiventris Say. за використання живильного  
середовища; 

- оцінити потенційні можливості вирощеного на 
живильному середовищі Podisus maculiventris Say. 
як біологічного агента контролю шкідливих фіто-
фагів. 
Матеріали і методи досліджень. Дослідження 

проводилися впродовж 2012–2015 рр. на експери-
ментальній базі Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України у відповід-
ності до біологічних особливостей виду.  
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1. Вміст компонентів у живильному середовищі дослідних варіантів, 
що використовувалось для культивування Podisus maculiventris Say. 

Концентрація, мас. % 
варіанти Назва компонентів 

А B C D E 
Печінка яловича 38,55 40,28 42,37 43,00 43,25 
М'ясо яловиче 37,25 39,15 40,83 41,50 42,00 
Сахароза 0,65 0,73 0,86 1,05 1,25 

Аскорбінова кислота 0,15 0,17 0,21 0,25 0,50 
Сіль Вессона 0,25 0,36 0,43 0,50 0,60 

Курячий яєчний жовток 3,75 3,98 4,16 4,25 4,75 
Личинки Galleria mellonella 4,90 5,41 5,49 5,75 6,00 
Наноаквацитрат германію 0,0002 0,0003 0,0005 0,0006 0,0007 
Наноаквацитрат ванадію 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 
Наноаквацитрат магнію 0,00005 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 

Вода 14,49965 9,9194 5,649 3,6987 1,6484 
 
Ефективність запропонованого живильного 

середовища досліджували на лабораторно-
польовій культурі Podisus maculiventris Say.  
Живильне середовище для культивування під-

готовлювали наступним чином.  
Відповідно до крайніх і середніх величин ком-

понентів дослідних варіантів, представлених у 
таблиці 1, зважені складові частини: печінку 
яловичу, м'ясо яловиче, сахарозу, аскорбінову 
кислоту, сіль Вессона, курячі яєчні жовтки, 
гомогенат личинок Galleria mellonella L., наноак-
вацитрат германію, наноаквацитрат ванадію, на-
ноаквацитрат магнію попередньо змішували у 
блендері до отримання однорідної маси. 
Живильне середовище згідно з варіантами роз-

кладали в пакети, загорнуті у фольгу.  
Культивування  Podisus maculiventris Say. 

проводили за температури 23±1оС, відносної 
вологості повітря 75±5 % та фотоперіоду – 16 
годин.  
Живильне середовище зберігали за 

температури -22 оС.   
Личинки та імаго Podisus maculiventris Say. 

розміщували у пластикових контейнерах розмі-
ром 15х12х6 см і 30х24х12 см відповідно.  
Під час догляду за Podisus maculiventris Say. 

керувалися  відомими методами [7].  
Репродуктивний потенціал (Rp) визначали за 

формулою: 
Rp = (Sr × d)n, 
де  Sr – співвідношення статей (♂ : ♀), d – чи-

сельність потомства, n – число поколінь.  
Личинок та імаго контрольних варіантів лабо-

раторно-польової  культури Podisus maculiventris 
Say. вирощували на живильному середовищі, в 

склад якого входять: печінка яловича – 200 г, 
м’ясо яловиче – 200 г, розчин 5 % сахарози – 24 мл, 
аскорбінова кислота – 1 г; сіль Вессона – 2 г; ку-
рячі яєчні жовтки – 20 г. 
Результати досліджень. Наслідки впливу жи-

вильного середовища на онтогенез Podisus 
maculiventris Say. представлені у таблиці 2. Ана-
ліз підтверджує, що найліпші показники щодо 
виживання першого, другого і третього поколін-
ня Podisus maculiventris Say. одержані в дослід-
них  варіантах В, С і D.  
У цих варіантах виживання Podisus 

maculiventris Say. першого покоління становила 
69, 78,5 і 66 відсотків,  другого – 68 %, 72 % і 
67 %, третього – 70 %, 73 % і 68 %, що відповідно 
на  4,  13,5  і  1 %,  3,5,  7,5  і  2,5 %  та 7, 10 і 5 % 
більше у порівнянні з контрольним варіантом.  
Запропонований компонентний склад живи-

льного середовища дослідних варіантів не тільки 
забезпечує високі показники виживання хижого 
клопа в трьох поколіннях лабораторної популя-
ції, а також позитивно впливає на збільшення 
кількісних і якісних біологічних показників.  
Спостерігається зменшення тривалості розви-

тку личинок, збільшення маси самиць і самців 
першого дня життя.  
Якщо середній показник контрольного варіан-

та маси самиць і самців першого дня життя хи-
жого клопа прийняти за сто відсотків, то відсоток  
маси самиць першого дня життя у дослідних ва-
ріантах В, С і D має суттєво високу різницю і 
досягає 107,22, 110,31 і 106,01 %, а самців пер-
шого дня життя – 110,95, 112,42  і 106,53 % від-
повідно. 
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2. Вплив живильного середовища на онтогенез Podisus maculiventris Say. 

Варіанти Показники  А B C D E Контроль 
Виживання F1, % 64 69 78,5 66 65 65 
Виживання F2, % 65 68 72 67 65 64,5 
Виживання F3, % 62 70 73 68 64 63 

Тривалість розвитку личинок, год. 675 666 641 658 673 683 
Маса самиць першого дня життя, мг 59,3 62,4 64,2 61,7 59,4 58,2 
Маса самців першого дня життя, мг 49,1 52,7 53,4 50,6 48,7 47,5 

Кількість яєць у кладці самиці F2, шт. 231 247 259 240 224 219 
Кількість яєць у кладці самиці F3, шт. 216 238 245 233 225 217 

 
За рахунок поліпшення поживних якостей за-

пропонованого живильного середовища самиці 
другого і третього покоління Podisus 
maculiventris Say. відкладали в середньому у до-
слідних варіантах В, С і D кладки у другому по-
колінні 247, 259 і 240 шт. у третьому – 238, 245 і 
233 шт., що відповідно на 112,79, 118,26 і 109,59 
та 109,68, 112,90 і 107,37  відсотків більше  порів-
няно з контрольним варіантом. 
Тож, експериментально доведено, що внесені 

до живильного середовища додаткові компонен-
ти в оптимальних концентраціях виступають як 
поживні біологічно і фізіологічно активні дію-
чі складові часток, і в процесі онтогенезу трьох 
поколінь забезпечують високий рівень розвитку 
популяції.  
За умови культивування хижого клопа на 

запропонованому живильному середовищі в 
процесі онтогенезу на достовірно високому 
рівні забезпечується виживання, зменшення 
тривалості постембріонального розвитку, зрос-
тання показників маси імаго, кількості відкла-
дених яєць. 
Слід відзначити, що збільшення кількісних 

величин складових частин живильного середо-
вища та зниження води в ньому, як це показано у 
варіанті Е, суттєво не примножує виживання по-
пуляції першого, другого і третього покоління 
хижого клопа, а також не сприяє зменшенню 
тривалості постембріонального розвитку, збіль-
шенню показників маси імаго самиць і самців 
першого дня життя, кількості відкладених яєць 
самицями F2 та F3, через це економічно є недоціль-
ним.  
Вплив живильного середовища на репродук-

тивний потенціал Podisus maculiventris Say. 
представлено на рисунку 1. Відповідно до отри-
маних результатів додатково внесені компонен-
ти дослідних варіантів живильного середовища 

значно збільшили темпи розмноження Podisus 
maculiventris Say. Так, у результаті розмноження 
лише за два покоління репродуктивний потенці-
ал однієї особини (♀) хижого клопа у дослідних 
варіантах В, С і D становив у середньому 791,58, 
858 і 686,4, що на 32,37 %, 43,48 % та 14,78 % 
більше порівняно з контрольним варіантом.  
Визначені середні показники репродуктивного 

потенціалу Podisus maculiventris Say. трьох по-
колінь дослідних варіантів В, С і D також вияви-
лись найвищими і становили відповідно 1099,56, 
1131,9 і 1053 одиниць потомства, що на 9,68 %, 
12,90 % та 5,03 % більше порівняно з контроль-
ним варіантом. 
На рисунку 2 наведені дані щодо впливу жи-

вильного середовища на вихід імаго першого і 
другого покоління Podisus maculiventris Say. З 
представлених даних на рисунку 2 очевидно, що 
за використання запропонованого живильного 
середовища для культивування Podisus 
maculiventris Say. значно збільшується вихід імаго 
першого і другого покоління.  
Так, у дослідних варіантах B, C i D вихід імаго 

першого покоління становив у середньому 63, 
63,5 і 60 %, другого – 64, 65 і 62 %, що відповідно 
на 7 %, 7,5 % та 4 % і 5 %, 6 % та 3 % більше 
порівняно з контрольним варіантом.  
Виявлена закономірність між зростанням 

показників репродуктивного потенціалу трьох 
поколінь і виходом  імаго першого і другого 
покоління Podisus maculiventris Say. показує, 
що за допомогою домішку в живильне середо-
вище гомогенату личинок Galleria mellonella L. 
наноаквацитрат германію, ванадію та магнію, 
можливо досягти такого збалансування його 
компонентів, яке забезпечує в достатній мірі 
потреби організму хижого клопа на весь пері-
од онтогенезу. 
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Рис. 1. Вплив живильного середовища на репродуктивний потенціал  

другого і третього покоління Podisus maculiventris Say. 
 
 

 
Рис. 2. Вплив живильного середовища на вихід імаго першого і другого покоління  

Podisus maculiventris Say. 

Наслідки впливу живильного середовища на 
пошукову спроможність та ненажерливість хи-
жого клопа в період постембріонального розвит-
ку відображено на рисунку 3 і 4. Відповідно до 
результатів,  представлених на рисунку 3, хижий 
клоп у дослідних варіантах характеризується 
високими показниками пошукової спроможності 
личинок колорадського жука з подальшим їх 
знищенням. Так, десять особин імаго Podisus 
maculiventris Say. за добу у дослідних варіантах 
В, С і D знайшли і знищили личинок колорадсь-
кого жука 22, 24 і 20 екз., що на 46,67 %, 60 % і 
33,33 % більше порівняно з контрольним варіан-

том. 
Очевидна ефективність хижого клопа дослід-

них варіантів щодо пошуку та знищення  
яйцекладок колорадського жука. З представлених 
на рисунку 4 експериментальних результатів вид-
но, що за використання запропонованого живиль-
ного середовища для культивування Podisus 
maculiventris Say., десять дорослих хижих клопів 
у дослідних варіантах В, С і D за добу спромож-
ні знайти і знищити 570, 610 і 550 шт. яєць коло-
радського жука, що на 32,56 %, 41,86 % і 
27,91 % більше порівняно з контрольним варіан-
том. 
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Рис. 3. Вплив живильного середовища на пошукову спроможність і ненажерливість хижого  

клопа щодо личинок колорадського жука (середнє за 2012–2015 рр.) 
 

 
Рис. 4. Вплив живильного середовища на пошукову спроможність і ненажерливість хижого  

клопа щодо яйцекладок колорадського жука (середнє за 2012–2015 рр.) 

Висновок. За всіма вивченими властивостями 
дослідні модифікації живильного середовища з 
функціональними інгредієнтами перевершують 
показники контрольних варіантів. 
За рахунок використання як корму запропоно-

ваного живильного середовища:  
- забезпечується оптимізація умов виживання 

Podisus maculiventris Say.;  
- зменшується тривалість постембріонального 

розвитку;  
- зростають показники маси імаго;  

- збільшується кількість відкладених яєць;  
- збільшується репродуктивний потенціал;  
- збільшується вихід імаго;  
- поліпшується пошукова спроможність та під-

вищується ненажерливість хижого клопа в період 
постембріонального розвитку.  
Передбачаються подальші удосконалення 

технології та пошук здешевлених живильних 
середовищ для масового вирощування Podisus 
maculiventris Say. 
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