
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 
 

 
№ 2 • 2020 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

 
 
 
 
 
 
 
original article  UDC 630*4: 595.787  doi: 10.31210/visnyk2020.02.06 
 
TECHNOLOGICAL FEATURES OF LABORATORY CULTIVATING TELENOMUS 
(TELENOMUS VERTICILATUS KIEFFER, 1917), PINE MOTH PARASITE (DENDROLIMUS 
PINI L.) 
 
M. S. Karpovich* ORCID  0000-0002-4159-5499 
V. F. Drozdа ORCID  0000-0002-2428-6766 
 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 16, Polkovnyka Potiekhina, Kyiv, 
03127, Ukraine 
*Corresponding author 
E-mail: marinakarpovich1990@gmail.com 
 

How to Cite 

Karpovich, M. S., & Drozdа, V. F. (2020). Technological features of laboratory cultivat-
ing telenomus (Telenomus verticilatus Kieffer, 1917), pine moth parasite (Dendroli-
mus pini L.). Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, (2), 50–56. 
doi: 10.31210/visnyk2020.02.06 

 
Due to worsening climatic conditions, decreasing the amount of ground waters in forests there is a con-

siderable weakening of tree species, especially in plantations of common pine. Warm winters and warm, 
sunny and dry weather in the spring favor the development and spreading of coniferous stand chewing phy-
tophages. .One of the most dangerous is pine moth (Dendrolimus pini L.). Studies have shown that pine plan-
tations in Polissia are often damaged by pine moth, the caterpillars of which cause defoliation of needles 
resulting in various physiological abnormalities, namely: retardation in trees’ growth and development, and 
sometimes their shrinkage. Based on expert analysis of literature sources and own research, the article 
presents defining biological and ecological features related to telenomus spreading and development. It has 
been established that telenomus females parasitize on eggs of pine moth in the middle and upper part of the 
crown, as well as on the edge of the forest and inside the quarters. According to the analysis of primary 
sources, the prospects of pine stands’ protection from pine moth using biological methods have been shown. 
The most common parasites of pine moth eggs are telenomus and trichogramma. The infection rate of eggs 
with natural populations ranged from 7.8 to 22.4 %. These figures show the expediency of the method of la-
boratory cultivating with subsequent disseminating laboratory cultures of trichogramma and telenomus in 
pine plantations. The study was conducted during 2016–2019 in Polissia pine woodlands and laboratory 
conditions. The following generally accepted methods in entomology, parasitology, and bio-technology were 
used during the experiments – monitoring studies, visual, instrumental and physiological monitoring of pine 
moth populations, the methods of cultivation and dissemination of laboratory cultures of trichogramma and 
telenomus on trees. The terms, rates and multiplicity of parasite dissemination have been substantiated. The 
presented results show quite a significant regulating role of natural entomophages in population dynamics of 
pine moth and the prospects of artificial spreading the females of laboratory cultures of trichogramma and 
telenomus in pine plantations. For the first time the technology of mass laboratory cultivation of Telenomus 
verticillatus Kieffer for the needs of biological protection of pine plantations from pine moth has been  
proposed.  
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Через погіршення кліматичних умов, пониження ґрунтових вод у лісових масивах спостерігається 

масове ослаблення деревних порід, особливо насаджень сосни звичайної. Щорічні теплі зими, тепла, 
сонячна та суха погода навесні сприяють розвитку та поширенню хвоєгризучих фітофагів. Одним із 
найнебезпечніших є сосновий шовкопряд (Dendrolimus pini L.). Дослідження свідчать, що сосновим 
насадженням Полісся часто завдає шкоди сосновий шовкопряд, гусениці якого спричиняють дефолі-
ацію хвої, що стає причиною різноманітних фізіологічних аномалій, а саме: відставання в рості та 
розвитку дерев, а інколи і їхнє всихання. На основі експертного аналізу літературних джерел та вла-
сних досліджень у статті наведені визначальні біологічні та екологічні особливості, які стосуються 
поширення та розвитку теленомуса. Встановлено, що самиці теленомуса паразитують на яйцях 
соснового шовкопряда в середній та верхній частині крони, а також на узліссі та всередині кварта-
лів. Згідно з аналізом першоджерел показана перспективність захисту соснових насаджень від сос-
нового шовкопряда біологічним методом. Одними з найбільш поширених паразитів яєць соснового 
шовкопряда є теленомус та трихограма. Рівень зараження яєць природними популяціями становив 
від 7,8 до 22,4 %. Ці показники свідчать про цілковиту доцільність прийому лабораторного розве-
дення лабораторних культур трихограми та теленомуса з подальшим розселенням в соснові наса-
дження. Дослідження проводили впродовж 2016–2019 рр. в соснових насадженнях Полісся та в ла-
бораторних умовах. Складова частина експериментів – моніторингові дослідження, візуальний, ін-
струментальний та фізіологічний моніторинг популяцій соснового шовкопряда, прийоми розведення 
й розселення на дерева лабораторних культур трихограми та теленомуса. Обґрунтовано строки, 
норми та кратності розселення паразитів. Під час проведення досліджень використовували загаль-
ноприйняті в галузях ентомології, паразитології та біотехнології методи. Наведені результати сві-
дчать про доволі значну регулювальну роль природних ентомофагів у динаміці чисельності соснового 
шовкопряда та про перспективність штучного розселення самиць лабораторних культур трихогра-
ми та теленомуса в соснові насадження. Вперше запропонована технологія масового лабораторного 
розведення теленомуса Telenomus verticillatus Kieffer. для потреб біологічного захисту соснових на-
саджень від соснового шовкопряда. 

Ключові слова: сосна звичайна, шовкопряд, теленомус, трихограма, процес паразитування яєць. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО РАЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕНОМУСА 
(TELENOMUS VERTICILATUS KIEFFER, 1917), ПАРАЗИТА СОСНОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 
(DENDROLIMUS PINI L.) 
 
М. С. Карпович, В. Ф. Дрозда  
 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 
 

В связи с ухудшением климатических условий в лесах наблюдается массовое ослабление насажде-
ний сосны обыкновенной. Ежегодные теплые зимы и весны способствуют развитию и распростра-
нению одного из наиболее опасных вредителей соснового шелкопряда (Dendrolimus pini L.). На основе 
экспертного анализа первоисточников и собственных исследований в 2016–2019 гг. в сосновых лесах 
Полесья, также в лабораторных условиях в статье приведены биологические и экологические особе-
нности, которые касаются распространения и развития теленомуса. Установлено, что самки те-
леномуса паразитируют на яйцах соснового шелкопряда в средней и верхней части кроны. Согласно 
анализа первоисточников показана перспективность защиты сосновых насаждений от соснового 
шелкопряда биологическим методом. Уровень заражения яиц природными популяциями теленомуса 
и трихограммы составил от 7,8 до 22,4 %. Эти показатели свидетельствуют о полной целесообра-
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зности приема лабораторного разведения с последующим расселением лабораторных культур три-
хограммы и теленомуса в сосновых лесах. Впервые предложена технология массового лабораторно-
го разведения теленомуса Telenomus verticillatus Kieffer. для нужд биологической защиты сосновых 
насаждений от соснового шелкопряда. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, шелкопряд, теленомус, трихограмма, процесс паразитиро-
вания яиц. 

 
Вступ 
Сосновий шовкопряд – один з найпоширеніших і небезпечних шкідників сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.) [9]. Хвоя є високоякісним кормом для гусениць соснового шовкопряда, які характеризу-
ються значною трофічною активністю, яка супроводжується значною втратою хвої, і в результаті 
призводить до загального ослаблення дерев, унаслідок якого відбувається часткове або повне всихан-
ня дерев і насаджень [7, 8]. Після масового об’їдання сосна втрачає трирічний приріст або поступово 
всихає.  

У посушливі роки екологічні та трофічні умови сприятливі для розвитку соснового шовкопряда. 
Значну активність проявляють консументи другого рівня, серед яких переважають паразити та 

хижаки [5, 6]. Встановлено також, що серед усього видового різноманіття ентомофагів переважають 
види роду трихограма (Trichogramma embryophagum Hb.) та теленомус вертицеллятус (Telenomus 
verticillatus Kieffer) [2]. Ентомофаги є найважливішими агентами, що контролюють чисельність та 
шкідливість лускокрилих фітофагів [11, 16].  

Рід Telenomus Haliday (Hymenoptera: Scelionidae) містить понад 500 видів світової фауни [18]. Во-
ни є паразитоїдами яєць, а відтак контролюють чисельність переважної більшості комах, що відно-
сяться до лускокрилих, напівтвердокрилих, двокрилих та сітчастокрилих [17]. 

У природніх екосистемах теленомуси домінують серед інших ентомофагів і досить інтенсивно 
уражають яйця соснового шовкопряда, нерідко повністю пригнічують їх осередки [10]. З літератур-
них джерел відомо, що яйцеїд теленомус є одним з найефективніших ентомофагів, який іноді заселяє 
до 95 % яєць соснового шовкопряда [3]. 

Перші позитивні результати застосування яйцеїда теленомуса в боротьбі з сосновим шовкопрядом 
були отримані 1948 р. у наростаючому вогнищі одного з кварталів Ветковського лісництва Гомельсь-
кого лісгоспу в соснових культурах посадки 1935 року на площі 65 га. У серпні 1948 р. з небагатьох 
кладок яєць відроджувалися гусениці шовкопряда, але практично усі були паразитовані ентомофага-
ми, переважно мухою-тахіною Маsicera silvatica Fall. До липня 1949 р. вогнище було повністю приг-
нічене [11, 13]. 

Особливості біології теленомуса. Теленомус вертициллятус (Telenomus verticillatus Kieffer,1917), 
ряд (Hymenoptera), родина (Scelionidae). Він був виведений з яєць малинового шовкопряда 
(Macrothylacia rubi L., 1758) в Данії та Франції [12]. Імаго чорного кольору, ноги червоно-жовті, на 
голові булавовидні вусики. Зимують запліднені самиці, самці гинуть восени. На зиму самиці мігру-
ють переважно в підстилку [1], рослинні рештки, під кору пнів торішніх рубок, у трухляві дупла. У 
малосніжний зимовий період із сильними морозами діапаузуючі імаго паразита фактично повністю 
гинуть [10]. 

З ՚ясовано також, що весняна реактивація дорослих особин тривала з першої декади квітня до поча-
тку травня. 

Наголошуємо на тому, що спостерігається феномен десинхронізації у строках розвитку теленому-
са та соснового шовкопряда. Саме у цей період популяції паразита досить наполегливо проводять 
пошук комах господарів. Згідно з літературними джерелами та нашими дослідженнями встановлено, 
що додатковим господарем є малиновий шовкопряд (Macrothylacia rubi L., 1758), яйцекладка в якого 
відбувається з другої декади травня до початку липня [19]. 

Встановлено також, що в однорідних соснових насадженнях теленомус не знаходить проміжних 
господарів і гине [10]. Проте в мішаних насадженнях, навіть з незначною домішкою листяних порід, 
він має більш сприятливі умови. Упродовж квітня – червня теленомус паразитує у яйцях лускокрилих 
фітофагів переважно на осиці, вербі та березі. У цих специфічних екологічних умовах розвиток теле-
номуса триває 3–4 тижні за рахунок додаткових господарів. До початку яйцекладки соснового шов-
копряда популяції теленомуса розвиваються в 1–2 поколіннях.  

52



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 
 

 
№ 2 • 2020 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

Імаго теленомуса відроджується з яєць у хоріоні паразита шовкопряда і вилітає через невеликий 
отвір. Протягом 4–5 днів харчується нектаром квітів і спаровується. Тільки після повноцінного фор-
мування гонад самиць вони готові до зараження яєць фітофагів [14,15].  

Плодючість самиць теленомуса становить 50–200 яєць, в середньому відкладається 80–85 яєць. В 
одному яйці соснового шовкопряда розвивається до 24 особин паразита, в середньому близько 10–12 
особин [10]. 

Через 4–5 днів після зараження теленомусом яйця соснового шовкопряда стають блакитно-
зеленого кольору, потім змінюються на брудно-сірий. Незапліднені яйця лише перед самим відро-
дженням гусениць стають сірими з косими темними штрихами.  

Теленомус, незважаючи на його високу ефективність та досить значне поширення в осередках 
шовкопряда, не має статусу лабораторної культури. Основною причиною цього є те, що для вирощу-
вання та підтримання лабораторної культури соснового шовкопряда необхідно докласти значних зу-
силь. Водночас, зважаючи на значне поширення соснового шовкопряда, цілком виправданими є зу-
силля, що спрямовані на вирощування популяцій теленомуса в лабораторних умовах. 

Доведено, що самицям паразита властива природна здатність відшукувати яйця соснового шовко-
пряда. Крім того, для них характерний тривалий термін життя, а також статева та репродуктивна ак-
тивність протягом усього життя самиць. 

Саме тому метою роботи було дослідити особливості біології та екології теленомуса, забезпечити 
отримання життєздатних культур теленомуса для потреб біологічного захисту хвойних насаджень від 
соснового шовкопряда в режимі тривалого лабораторного розведення. Серед завдань досліджень: ви-
користати загальноприйняті в галузях ентомології, паразитології та біотехнології методи; зібрати яй-
цекладки та гусениці соснового шовкопряда в різних частинах крони дерев на узліссі та в середині 
кварталів; проаналізувати зібраний матеріал, а саме – встановити рівень зараження яєць соснового 
шовкопряда як у природних умовах, так і в умовах лабораторії, виявити основні фактори їхньої заги-
белі; дослідити перспективність штучного вирощування і використання теленомуса та трихограми 
для боротьби зі шкідниками соснових насаджень. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження проводили впродовж 2016–2019 рр. у соснових насадженнях Полісся та в лаборатор-

них умовах. Складова частина експериментів – моніторингові дослідження, візуальний та інструмен-
тальний моніторинг. Інструментальний моніторинг проводили з використанням феромонних пасток. 
Використовували фольгапленовий диспенсер з діючою речовиною Z5, E7-додекадієн-1-аль; Z5, E7-
додекадієн-1-ол, які активно приваблюють самців соснового шовкопряда [4, 8]. Періодично з інтерва-
лом в 3–4 дні проводили спостереження з підрахунками та вилученням самців соснового шовкопряда, 
які потрапляли до пастки. 

Динаміку відкладання яйцекладки яєць соснового шовкопряда досліджували протягом липня – 
серпня. Для встановлення рівня зараження яєць ентомофагами було відібрано 10 модельних дерев. З 
кожної частини крони відбирали зразки хвої, підраховували загальну кількість яєць з визначенням їх 
рівня зараженості ентомофагами. 

Оригінальний складник досліджень – фізіологічний моніторинг соснового шовкопряда. Цю части-
ну дослідження та прийом розведення лабораторної культури паразита яєць соснового шовкопряда 
теленомуса проводили в Українській лабораторії якості та безпеки продукції АПК.  

Важливим було те, що вперше в лабораторних умовах формували стартову 
колонію паразита в кількості не менше 200 життєздатних особин. Збір яйцекладок соснового шов-

копряда проводили в різних географічних районах лісів Полісся з подальшою сепарацією біоматеріа-
лу з метою вилучення особин з ознаками захворювання та ураження гіперпаразитами. 

У лабораторних умовах культуру утримували за контрастних температур повітря – удень  
18–23 °C, уночі 15–17 °C, відносною вологістю повітря – 70–75 %, фотоперіодом: 16 годин розсіяного 
світла, 3 години звичайного освітлення, 5 годин темряви. Одразу після відродження імаго забезпечу-
вали вуглеводно-білковою дієтою у вигляді 15 % водного розчину сахарози та гемолімфи гусениць  
4–5-го віків соснового шовкопряда. При цьому процес спаровування проводили в режимі аутбридін-
га. Крім того, для вирощування дочірних поколінь теленомуса використовували життєздатні яйцек-
ладки самиць соснового шовкопряда, вік яєць якого не перевищував 48–50 годин після відкладання їх 
самицями шовкопряда. 
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Результати досліджень та їх обговорення 
Наведені результати свідчать про доволі значну регулювальну роль природних ентомофагів у ди-

наміці чисельності соснового шовкопряда та про перспективність штучного розселення самиць лабо-
раторної культури трихограми та теленомуса (табл. 1). 

1. Заселеність яєць соснового шовкопряда ентомофагами в осередку  
на території Народицького СЛГ (2016–2019 рр.) 

Частина 
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водили обліки 

яйцекладок К
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пр
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, ш
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ст

ка
 я

єц
ь,

 %
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ль
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іл
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яє
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, ш
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Розподіл яєць 
без оз-

нак ура-
ження, 

% 

уражені паразитами, % Яйця, травмова-
ні яйцекладом 

самиць ентомо-
фагів, % 

Т. pintoi T. verticillatus 
інші 
ви-
ди 

Дерева на узліссі 
нижня 25 41,4 1563 68,8 16,2 10,1 1,7 3,2 
середня 25 25,9 986 57,7 20,4 15,6 2,2 4,1 
верхня 25 33,0 1254 56,6 22,6 12,8 4,0 4,0 
середнє 75 100 3803 61,0 19,7 12,8 2,6 3,8 

Дерева всередині кварталів 
нижня 25 32,4 976 63,6 17,4 15,3 2,2 1,5 
середня 25 34,0 1024 47,7 26,2 18,8 4,2 3,1 
верхня 25 33,6 1013 42,2 29,4 20,9 4,1 3,4 
середнє 75 100 3013 51,2 24,3 18,3 3,5 2,7 

 
Зразки відбирали як на узліссі, так і в середині кварталів. Встановлено, що з усього фонду яєць, 

відібраних на узліссях, самиці шовкопряда відкладають їх найбільше в нижній частині крони – 
41,4 %, середній частині – 25,9 % та у верхній частині – 33,0 %. Майже однаковий розподіл яєць ви-
явлено на деревах, які ростуть усередині кварталів, відповідно 32,4 %, 34,0 % та 33,6 %. Такий розпо-
діл забезпечував найбільший рівень життєздатності дочірніх поколінь паразита. 

Лабораторний аналіз зразків гілок хвої з яйцями шовкопряда виявив, що основним фактором заги-
белі яєць була діяльність теленомуса та трихограми. 

Рівень зараження яєць теленомусом коливається в межах 10,1 до 20,9 %, трихограмою – в межах 
від 16,2 до 29,4 %. При цьому виявлено тенденцію до збільшення кількості яєць трихограми у верхній 
частині крони дерев. Рівень зараження іншими видами ентомофагів перебуває в межах від 1,7 до 
4,2 %. Частина ембріонів загинула внаслідок травмування самицями під час їхнього живлення білко-
вою їжею – гемолімфою. 

Отже, наведені матеріали свідчать про очевидність зусиль та технологічних прийомів, спрямова-
них на підтримання лабораторної культури теленомуса – паразита яєць соснового шовкопряда 
(табл. 2).  

Особливо показовими є результати, що ілюструють рівень зараження самицями теленомуса яєць 
соснового шовкопряда. У лабораторних умовах рівень паразитування яєць соснового шовкопряда те-
леномусом у авторській технології становив 77,4 %, у природних екосистемах – 70,2 %, у стандартній 
технології становив 64,8 та 58,4 %.  

Отже, проведене обговорення досліджень ѓрунтується на об’єктивному та критичному аналізі 
першоджерел, а також матеріалів власних багаторічних досліджень. Є всі підстави стверджувати про 
доцільність інтелектуальних та технологічних зусиль, що пов’язані з масовим розведенням паразита 
яєць соснового шовкопряда теленомуса вертициллятуса Telenomus verticillatus Kieffer. Проаналізува-
вши дослідження Крушева, Ривкина, Максимової, Теленги та інших [10–16], видно можливість реалі-
зації збору з осередків лісових насаджень гілок, заселених паразитованими яйцями шовкопряда з 
тривалим зберіганням у різноманітних пристосуваннях восени та взимку, розселення навесні у крони 
дерев. Такі прості прийоми показали принципову можливість захисту сосни звичайної. Самиці, які 
відродились, досить ефективно паразитували на шовкопряді. 

Біотехнологічною складовою частиною наших досліджень передбачалося отримання найбільш 
повної інформації, яка стосується структури популяцій соснового шовкопряда в лісостанах. 
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2. Показники біологічної продуктивності та господарської ефективності  
лабораторних культур теленомуса 

Технології 

Термін 
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Характер оогенезу 
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активність 
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шовкопряда,% 
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в умо-
вах лаб. 

природні 
умови 

Оригінальна 
авторська 
технологія 

16 14,1 12,5 * 78,4 Тривала та 
виражена 77,4 70,2 

Стандартна 
технологія 14 10,3 8,1 ** 52,9 

Виражена 
тільки у перші 
5 днів життя 

самиць 

64,8 58,4 

Природні по-
пуляції теле-
номуса (кон-
трольна куль-
тура) 

16 8,4 6,2 *** 47,3 

Виражена 
тривала у пе-
рші 3–4 дні з 
поступовим 
згасанням 

64,3 52,1 

НіР05 – 1,8 2,7 – 4,2 – 4,6 3,8 
Примітки: режим онтогенезу * – виражений циклічний у синовігенному режимі; ** – циклічний у 

перші 4–5 дні життя з подальшою аритмією; *** – циклічний у перші 3–4 дні життя з подальшою 
аритмією. 

 
Інструментальний моніторинг, а це – феромоніторинг показав усі характеристики динаміки льоту 

імаго фітофага, а відтак термін яйцекладки самиць шкідника. І що важливо – строки та тривалість 
масової яйцекладки. 

Як видно з наведених матеріалів, популяція досить гетерогенна за багатьма показниками. Саме на 
ній ѓрунтується авторська технологія біологічного захисту сосни звичайної. 

Наведені визначальні фізіологічні та господарські характеристики лабораторної культури теленомуса. 
Оригінальні прийоми вирощування паразита, стимуляція фізіологічних процесів оогенезу самиць 

сприяли формуванню мотиваційної їх активністі. Як наслідок, рівень зараження яєць соснового шов-
копряда у природніх умовах становить 70,2 %. Реалізована технологія дає результат не тотального 
знищення фітофага, а передбачає перевід його у тривалий депресивний стан. 

Це означає, що життєздатність шовкопряда, а це близько 30 %, є живильним субстрактом для чи-
сельних природних популяцій та хижаків. 

Біотехнологічний складник запропонованої оригінальної технології ѓрунтується на сучасних дося-
гненнях у системах моніторингу природних популяцій та прийомах масового лабораторного розве-
дення паразита. 

 
Висновки 
1. Уперше запропонована технологія масового лабораторного розведення теленомуса Telenomus 

verticillatus для потреб біологічного захисту соснових  насаджень від соснового шовкопряда. 
2. Встановлено, що лабораторні культури яйцеїда не втрачають такі важливі характеристики, як 

виражена рухова та трофічна активність самиць, пошукова здатність жертви, показано, що оригіналь-
на білково-вуглеводна дієта є визначальним фактором життєдіяльності та продуктивності культури. 

3. Експериментально обґрунтовано доцільність розселення лабораторної культури в соснові наса-
дження. 

Перспективи подальших досліджень. В Україні чисельні біолабораторії масово вирощують різні 
види роду трихограмa Trichogramma для потреб захисту агроценозів. Запропонована технологія роз-
ведення теленомуса має перспективу, зважаючи на її високу ефективність, а також здатність гусениць 
соснового шовкопряда живитися не тільки хвоєю поточного року, але й торішньою. Це означає, що 
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для вирощування культури шовкопряда в лабораторних умовах та для отримання яєць, на яких пара-
зитують самиці теленомуса, застосовуються мінімальні зусилля та затрати. А це важливо, тому що 
повністю зникає потреба у високозатратних прийомах розведення соснового шовкопряда на штучних 
живильних середовищах. Трофічний субстрат для гусениць соснового шовкопряда завжди є в необ-
хідній кількості. 
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