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ДЛЯ БIЯЛАГIЧНАй АХОВЫ РАСЛIН 

Шырока расnаусюджаны nалiфаг- антычная ваунянка (кiсцехвост 
эвычайны) э груnы масавых лiсцегрызучых насякомых у асобныя гады 
наносiць 3Начную шкоду nладаеодству i лясной гасnадарцы. Вусен i 
шкоднiка, жывячыся лiснямi шматлiкiх nладовых, ягадных культур i 
лясных nарод, nпнiжаюць rадавы nрыро~т (nры вы..::окай ко.1ькасцi па
nуляцый - на 50-75%) i ураджайнасць [ 1] . 

У аnошнi час nавышэнне ролi бiялагiчнага метаду аховы раслiн i nа
трэбы эканамiчнаii вытворчасцi бiялаriчных агснтау барацьбы 3 маса
вымi лiсцеrры3учымi шкоднiкамi сельскагасnадарчых культур i лесу 
nрадвы3начаюць нсабходнасць распрацоукi рэrламентау культывавання 
rэтых шкоднiкау. Адным 3 такiх вiдау 3'яуляецца антычная ваунянка. 

Аднак рацыянальных мстадау культывавання антычнай ваунянкi nа
куль нямэ. Вядомыя толькi неnрацяrлае ра3ВЯд3онне або наяунасць rэ
тага вiду у лабараторыi у nерыяд веrетацыi кармавых раслiн. Былi так
сама асобныя сnробы стварыць штучныя пажыуныя асяродд3i (ШПА) 
для вусеняу шкоднiка, але атрыманt>I бiяматэрыял па асноуных пака3-
чыках значна адрозвiвауся ад натуральнага корму [ 1-3]. 

Мэтай nраведзсных у 1989-1991 rr. сумесных даследаванняу УНДI 
rенетыкi i I нстытута лесу AII Беларусi была расnрацоука метаду куль
тывавання антычнай ваунянкi. Культура насякомых- гэта штучная 
i3аляваная папуляцыя 3 nатрэбнымi i устойлiвымi бiялагiчнымi уласцi
васцямi, nрыстасаванымi да нрацяглага iснавання у лабараторных умо-
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вах [4, 5]. Для стварэння культуры антычнай ваунянкi i распрацоукi 
тэхналогii яе аднаулення асноуным пытаннем была распрацоука nауна
цэннага ШПА для вусеняу, бо развядзенне на iм найбольш тэхналагiч
нае: Акрамя таго, была неабходная аптымiзацыя абiятычных рэжымау, 
шчыльнасцi асобiн i некаторых тэхналагiчных момантау ix утрымання. 

Ствараць культуру антычнай ваунянкi пачалi ад яеu, якi я атрыманы 
у жнiунi-вераснi 1989 г. ад матылёу прыродных папуляuый (Маскоускай 
i Вiцебскай вобл.) i прайшлi дыяпау3у у халадзiльнiку. Доеледы па 
распрацоуuы i аптымiзаuыi ШПА, рэжымау i тэхналоrii аднаулення 
праводзiлi у клiмакамерах, тэрмастатаваных боксах i тэрмастатах пры 
наяунасцi насякомых у шкляных садках (стандартных кубках Петры i 
крыштаJliзатарах). ~~ варыянтах доследау было па тры-пяць nауторнас
цяу пры мiнiмаJJьпай колькасui асобiн у nауторнасцi 50 шт. Атрыманыя 
вынiкi апрацоувалi на ЭВМ па лраграме дыслерсiйнага аналiзу згрупа
ваных даных. 

Вынiкl i абмеркаванне. Пры стварэннi ШПА для вусеняу антычнай 
ваунянкi мелi на увазе наступнае: 1) палiгафiю вiду, але ён аддае пера
вагу яблынi [ 1]; 2) бiяхiмiчны састау кармавых раслiн (6]; 3) агульны я 
лрынцыпы складаннн напаусiнтэтычных ШПА для Фiтафагау, некаторыя 
рэцэпты унiфiкаванага асяроддзЯ i асяродд3я для палiфагау [4-5, 7-9]; 
4) рэцэпты раней прапанаваных ШПА для вывучаемага вiду [2, 3). 

Пры вылрабаваннi асяродд3Я насякомых трымалi ва умовах тэмпе
ратуры 25+1°, 18-Гадзiнным фоталерыядзе i асветленасцi 0,8-1,2 лк. На 
першым этапе даследаванняу з 15 асяродд3яу (вядомых i мадыфiкава
ных) былi адабраны ШПА, якiя найлелш забяслечвалi развiццё вусеняу. 
Гэта асяроддзе на аснове зародкау пшанiцы i парашку 3 лiсцяу яблынi. 
Потым праводзiлi аптымiзацыю саставу адабранага асяроддзя лры вы
карыстаннi матэматычных метадау, калi функцыямi водгуку былi вы
uvаны выжывальнасць вусеняу i маса кукалак. 

Распрацаванае аптымiзаванае ШПА для антычнай ваунянкi уяуляе 
сабой мадыфiкацыю вядомых асяродд3яу: унiфiкаванага ШПА на асно
ве 3ародкау пшанiцы i ШПА для соукi-гамы [7). Састау алтымiзаванага 
ШПА для антычнай ваунянкi, мае.%: зародкi пшанiцы- 14,0, мука сое
вая - 3,2, дрожджы кармавыя- 3,1, агар-агар- 2,1, ларашок 3 лiсцяу 
яблынi- 1,2, насенне льну (ра3молатае) - 0,8, кiслата аскарбiнавая-
0,6, кiслата бен3ойная - 0,3, вада - астатняе. 

Рыхтуюuь ШПА настулным чынам: 3Мешваюuь у гомагенi3атары усе 
сухiя кампаненты (акрамя вrтамiнау i кансерванту) з nалавiннай коль
касию вады, nотым на вадзяной лазнi ра~nлауляюць агар з астатняй 
колькасию вады, пасля гэтага змешваюuь у гомагенiзатары расплаулены 
агар i раней 3мяшаныя сухiя кампаненты, ахалоджваюць сумесь да 
55-60", дабауJiяюuь аскарбiнавую i бензойную кiслоты (у этылавым 
спiрце), сумесь зноу перамешваюць i ахалоджваюць. Гатовае асяроддзе 
разлiваюuь у слоiкi 0,7-10 л, апраменьваюць на працягу 2-3 rадз лад 
бактэрьщыднай лямлай, потым накрываюць стэрыльнай паnерай i змя
шчаюuь у халад3iльнiк пры +2++5°. Асяроддзе выкарыстоуваюць пры 
латрэбе i захоуваюць у халадзiльнiку не больш чым 1 мес. 

Вынiкi nараунальнаrа выкормлiвання вусеняу антычнай ·ваунянкi на 
алтымiзаваным ШПА i на nрыродным корме (свежыя лiсцi яблынi) лры
ведзены у табл. 1. Адрозненнi значэнняу масы кукалак з'яуляюuuа матэ
матычна вераrоднымi - зн'ачэнне t-крытэрыю Ст'юдэнта складае 6,6 
(таблiчнае значэнне ist = 2,00 пры 5%-ным узроунi значнасцi). 

Як вынiкае з табл. 1, на аптымiзаваным ШПА вусенi развiвалiся на
ват крыху хутчэй i давалi б~льш буйных кукалак, чым на лрыродным 
корме, пры такой жа выеокай выжывальнасцi. 

Аптымiзаванае ШПА забяспечвала нармальнае развiццё некаторых 
nаслядоуных генерацый ваунянкi. Пры гэтым бiялагiчныя паказчыкi па 
генерацыях былi стабiльныя i знаходзiлiся на высокiм узроунi. Раслра
цаванае ШПА вельмi устойл iвае да зарастания мiкрафлорай. Адэнача-

70 



Т а б л i ц а 1. Развiццё антычнай вayttяtiKi пры розным жыулсttнi 

Бiялаrlчныя nаказчык! 

маса кукелак, мr 

Вiд корму ПI'ЬIЖЫВIJ!Ь· оыжываль- прецяrласць 

1 
насць вус:еня~ насць развiцця 

!?!? 00 на корме, % вусеня9', % вуссня?, сут 

Звычайны 100 90±2 - 30±3 230±9 71±4 
Аптымiзаванае 100 91±2 26±3 ~76±15 74±3 
ШПА -
ецца нескпаданасць яrо саставу, адсутнасць у iм дэфiцытных камnаненi 
тау. Прыrатаваць яrо таксама nроста. 

Аnтымапьную тэмnературную зону для культывава}!ня антычнай 
ваунянкi вызначалi nры выкормлiваннi вусеняу на аnтымiзаваным 
ШПА i вытрымлiваннi вусеняу i кукалак nры розных варыянтах тэмnе
ратуры. Гэтыя доеледы nраводзiлi у канuы пinеня - жнiунi лры лрырод
ных светлавых умовах лабараторыi i вытрымпiваннi насякомых у тэр· 
м,акамерах (табл. 2). 

Як вынiкае з лрыведзеных у табл. 2 даных, для развiцця антычнаА 
ваунянкi несnрыяльныя як ланiжэнне тэмnературы да 19°, так i яе ла
вышэнне да 30° i бопьш. Пры тэмnературы 30° рэзка узраста.1а смярот
насць асобiн i панiжалася маса ажыушых кукалак (адпаведtiЗ' i патэн· 
цыяльная пладавiтасць матылё)·). Пры rэтым павышэнне тэмпературы 
да 30° практычна не павялiчвала скорасць развiцця асобiн у nараунаннi 
з тэмпературай 24-26°. Ба умовах тэмnературы 19° значна узрасталi 
працяrласць развiцця i смяротнасць асобiн i панiжалася маса кукалак. 
Акрамя таго, несnрыяльнасць панiжанай тэмпературы для культыва
вання антычнай ваунянкi заключаецца у стымуляваннi фармiравання 
дыяnаузы насякомых. Так, назiралася дыяnауза 100% яец, атрыманых 
ад асобiн, якiя развiвапiся пры 19° (у фотаперыядычных умовах канца 
лinеня-жнiуня); матылi, якiя развiвалiся пры тэмпературы 24-30°, ад· 
кладвалi ~едыяпаузныя яйцы. 

Спрыяльнай для развiцця антычнай ваунянкi можна лiчыць тэмпе
ратуру 21-28°, а аnтымальнай тэмпературнай зонай культывавання 
(характарызуецца выеокай скорасцю развiuця, мiнiмальнымi смярот
насцю i варыябельнасцю бiялаriчных nаказч,ыкау асобiн i ix максiмаль· 
най nладавiтасuю) -23-27°. 

Каб высветлiuь уnлыу фоталерыяду на фармiраванне дыяnаузы i не· 
абходныя фотаnерыядычныя умовы д.1я круглагадовага культывавання 
антычнай ваунянкi, былi nраведзены сnецыяльныя дос.1еды (таб.r~. 3). 
У rэтых доспедах рэгiстравалi nрацэнт недыяпаузпых i дыяnаузных яец, 
атрыманых ад асобiн, поуны цыкл развiцця якiх адбывауся у розных 

Т а б .1 i ц а 2. Уплыу тэмпературы на развiццё atiTЫчllaй ваунянкl 

Бiя.1аriчныи nакаэчыкi 

ТЭNпера· . ·~ ·~ ~~!;, ... "" !;, )(о о 

~ .. 3 ~ .., маса кукалек, мr :;sc: .. 
тура. "С, =~ 

... .., 
"'"' 

.., 
->-с. 

.1 i ~~- ~OtV с;>. "'о: • i; ... 4f (±1 о) э"'• s:=;. ~ ~~- """"' c:;...u: .... 
Э А .... .. ~ .. 

1 

~ ~ t•· IE"""'. ~·ё~ Е--~ :!~0.. JE~. * ~ . <.>(>.. ~"'"' 
..,,., &~[ ~!? 00 « ::Sc: ,_ ... 

:· ~~~~ :!•о: .... з .... з.,,.:а 
IQ:Z::: C::CI.<> "'"'" с: Cl.:< t:to:::z::r 

35 84±5 о - - - - - -
30 92±3 30±4 23±3 73±4 6±1 188±13 70±4 о 
26 100 92±2 25±3 100 7±2 265±11 83±2 о 
24 100 91±2 26±2 98±1 /;!±2 256± 12 74±2 о . 
19 96± 1 80±5 34±5 96±3 11±3 199±9 77±2 100 

3 а f в а г а. Пры тэмпсратуры 35 °С усе вусенi зariнy.1i у друriм-пятым узросце. 
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Т а б л i ц а 3. Уппы} фотаперыядычных умоу на развiццё антычнаА ваунянкi 
1 фармiраванне дыяпаузы 

Фотаперыяд, 
ГIА3 

о 
18 
24 

ВЫЖЫВ8JIЬ1!8СЦЬ 

вусеняr. % 

85±3 
95±2 
96±2 

Бiя.,агiчныя nаказчыкl 

1 
працяrпасць rазRiццяl працягпасць ра'эвlццяl дыяпа9зных яец 

вусеня9, сут кукалак, сут наступнэn 
генерацыi, % 

30±3 
26±2 
25±2 

10±2 
7±1 
7±1 

100 
о 
о 

фотаперыядычных умовах, але пры аналагiчных iншых рэжымах {пры 
тэмпературы 25± 1°, на аптымiзаваным ШПА, пры асветленасцi у свет
лы перыяд сутак 0,8-1,2 тыс. лк). 

Ва умовах поунай цемры развiццё запавольвалася, выжывальнасць 
асобiн панiжалася i назiралася дыяпауза ycix яец наступнай генерацыi 
антычнай ваунянкi. У той жа час умовы доугага дня i кругласутачнага 
асвятлення былi спрыяльныя для бездыяпаузнага развiuuя. У антычнаii 
ваунянкi назiраеuца фотаперыядычная рэакцыя доугадзённага тыпу, 
што характэрна для большасцi полiцыклiчных вiдау 3 факультатыунай 
дыяпау3ай умераных шырот. Пры гэтым скарачэнне дня i панiжэнне 
тэмпературы выклiкаюць фармiраванне дыяпаузы вiду (табл. 3); па
даужэнне дня i павышэнне тэмпературы сад3ейнiчаюць развiuцю без 
дыяпаузы. Такiм чынам, для бесперапыннага круглагадовага культыва
вання антычнай ваунянкi неабходны працяглы фотаперыяд. 

Для развiцця антычнай ваунянкi i захавання нармальнай кансiстэн
цыi ШПА у кубках Петры i крышталiзатарах спрыяльнай была павы
шамая вiльготнасць паветра -70-90%. 

Аптымiзацыя шчыльнасui i некаторых тэхналагiчных параметрау 
утрымання пры розных фазах развiцця ваунянкi была неабходная для 
забеспячэння нармальнага развiцця асобiн пры максiмальным спажы
ваннi пажыунага асяродд3я i пладавiтасцi матылёу, nаnярэджвання 
канiбалi3му вусеняу пры захаваннi эканамiчнасцi аднау.1ення ix куль
туры. 

Антычная ваунянка з'яуляеuца прыдатным для культывавання вiдам: 
выкормлiванне яе вусеняу параунальна неск .. 1аданае у вынiку ix невы
сокай пражэр;1iвасцi, нязначнай рухомасцi i праяулення канiбалiзму 
толькi пры выеокай шчыльнасцi; утрыманне матылёу таксама нескла
дамае 3 прычыны ix афагii i малой рухомасцi. 

У спецыяльных доследах вызначалi аптымальную тэхналогiю вы
кормлiвання i шчыльнасuь вусеняу у шкляных садках. Дqследы право
д3iлi пры утрыманнi насякомых на аптымiзаваным ШПА ва умовах 
тэмпературы 25± 1°, 18-гад3iннага фоталерыяду i асветленасцi 0,8-
l ,2 тыс. л к {табл. 4). 

Як вынiкае з прыведзеных даных, аптымальным {па бiялагiчных па
ка3чыках i эканамiчнасцi) было утрыманне вусеняу па 111 варыянце: да 
трэuяга у3росту у кубках Петры пры шчыльнасцi ад 100-120 да 15-
20 шт., а 3атым у крышталi3атарах {дыяметрам 18-26 i вышынёй 5-
8 см) пры шчыльнасui 50-80 шт. Пры гэтым на накрыукi кубкау Петры 
нaнoci .. 'li па 3-4 г ШПА у форме кольца. У крышталiзатар ШПА змяш
чалi нанесеным на асобных накрыуках кубкау Петры. У ix клалi такса
ма «гармонiкi» 3 фiльтравальнай паперы як хованкi для вусеняу. Затым 
крышталi3атары накрывалi полiэтыленавай плёнкай з адтулiнамi у l -
2 мм для аэрацыi. 

Для утрымання кукалак i матылёу антычнай ваунянкi аптымальным 
(па эканамiчнасцi i бiялагiчных пака3чыках) з'яулялася таксама выка
рыстанне крышталiзатарау. У крышталi3атары з укладзеным на ix дно 
папяровым фiльтрам, «гармонiкамi> з фi.1ьтравальнаИ паnеры i вiль-
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т а б л i u а 4. Уплыу тэхналогil выкормлiван••я 1 wчыльнасui вусеняу на развiццё 
антычнаii ваунянкi i эканамiчнасць культывавання 

61ялагl •шыя nаказчtАКi Агу.nыtыя затроты 

Шчы.nьнасць вусеняS'. 
часу адкым .nаба· 

ВарЫянт утрымаtшя штjсадок праuяrпасць lвыжываnь- рантам nры оы-

развiццн насць карм.n\В811Нi 1 00 
nусеня9. сут вусекя)', о/о nytt-IIR)', rадз 

1. Кубкi Петры F 1- F3-100; 32±4 63±5 1,5 
ад F -20-25 

I !. Кубкi Петры F1-foo-12o; 26±3 90±3 2,5 
F2-50-60; F3-15-20; 
F.-10; Fъ-3 

27±3 923 2,0 1 1 I. Кубкi Петры- F1-I00-120; 
F1-F3 ; F2-50-60; F3-15-20; 
Крыwталi:>а тары-ад ад F.--50-80 
F4 

3 а у в а г а. F,-Fъ- узрост вусеняу. 

v 1 ( u • 

готным ватным тампонам у xtмtttнaи шкляначцы для увtльгатнення 

паветра) 3МЯШ•tалi па 15-25 пар кукалак або матылё)i, 3атым накры
валi ix подiэтыленавай плёнкай. 

Такiм чыиам, вы3начаны аптыма.1ьныя рэжымы ку.'1ьтывавання ан
тычнаii ваунянкi: ШПА на аснове 3ародкау пшанiцы i парашку 3 лiсцяу 
яблынi, утрыманне нася-комых у кубках Петры i крышталi3атарах пры 
панiжэннi ix шчыльнасцi па меры развiцця, тэмпература паветра 23-
270, фотаперыяд 18 гадз пры асвятленнi 0,8-1,2 тыс. лк i вiльrотнасцi 
паветра 70-90%. 

Пасля вызначэння рэжымау культывавання была праведзена стан
дарты3ацыя культуры антычнай ваунянкi, якая уяуляе сабой дасяrнен
не патрэбнай колькасцi бiяматэрыялу у шэраrу беспералыиных rенера
цый пры аптымаJtьных умовах. Пры rэтым крытэрыямi якасцi культуры 
з'яулялiся наступныя бiялагiчныя пака3чыкi (параметры): прыжываль
насць вусеняу на ШЛА, выжывальнасць i працяrласць ix развiцця, 
маса i пладавiтасць кукалак (табл. 5). Ужо к IV лабараторнай генера
цыi антычнай ваунянкi бiялагiчныя nака3чыкi ста6iлi3авалiся i у да
лейшым 3ttaxoд3iлicя на высокiм узроунi. Гэта сведчыла пра 3аканчэнне 
працэсу фармiравання культуры (4-5). .. 

У 1990-1991 rr. атрымана восем паслядоуных rенерацый (адлiчва
ючы ад IV лабараторнай rенерацыi) антычнай ваунянкi 3 устойлiвымi, 
ад3начанымi у табл. 5 параметрамi. Тэхналагiчны працэс аднаулення 
культуры антычнай ваунянкi магчыма пака3аць у выrлядзе схемы 
асноуных i дапаможных аперацый (табл. б). 

Для абеззаражвання яйцакладкi на кавалачках фiльтравальнай ла
перы (на якiх яны адкладзены матылямi) алускаюць у 0,1 %-ны раствор 

Т а б л i ц а 5. Параметры развiцця культуры 

Лараметр 

Выжыва.1ьнасць яец 
Прыжыва.1ьнасuь вусеняу на ШПА 
Выжыnальнзсць оусеняу 
13ыжыва.~ьнасuь кукзлак 
Прзuяr.1асць развiuuя яец 
llpaцяrnacuь развiuця вусеняу 
Працяг,1асuь разniцця кукалак 
Маса кука.1ЭJ<-самак 
Маса кука.1ак-самuоу 
С}цносiJIЫ na.1QY 
11.1адаоiтасць самак 

Значэнне 
nараметра)' 

96±3% 
100% 
90±3% 
97±1% 
9±1 сут 
26±3 сут 
8±2 сут 
230± 11 !)!Г 
71±3 мг 
0,8:1,2 
405±18 яец 
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nерманганату ка.'!iю. Затым кладкi nадсушваюць на лаветры i змяшча
юць у кубкi Петры (па 120-130 шт. у кубку). Вусеняу nершаrа-трэ
цяrа узростау утрымлiваюць у кубках Петры (у nершым узросце- па 
100-120, у другiм- na 50-60 i у трэцiм- na 15-20 шт. у кубку),. 
старэйшых узростау- у крышталiзатарах (л а 50-80 шт.). У кубкi 
Петры ШПА наносяць у выглядзе кольца на накрыукi; у крышталiза
тары яrо змяшчаюць нанесеным на асобныя накрыукi кубкау Петры. 
Кукалак i матылёу утрымлiваюць у крышталiзатарах ла 30-50 шт. 

Т а 6 л i ц а б. Тэхналагiчны працэс культывавання антычнай 
ваунянкl 

Асио9ныя аnе!)3цыl 

Абеээаражванне яfщакдадак 

Iнкубацыя яйцак.1адак 
Утрыманне вусеняу першага-трэ· 

цяrа узростау 
Утрыманне вусеняу старэi!шых уз· 

роста у 
3бор, стандартызацыя кукалак i 

размеркаванне ix па садках 
Утрыманне матылёу i эбор яйца
клэдак 

Даnаможныя аnе!)3цыl 

Абезэаражванне nэмяшкання 
абсталявання 

Прыгатаванне ШПА 
Падрыхтоука садкоу для утры· 
мання вусеняу 

Падрыхтоука садкоу для утры· 
мания кукалак i матылёу 

Абеэзаражваиие i лiJ<вiдацыя 
адходау 

Такiм чынам, раслрацаваны i ласnяхова аnрабаваны метад культы
вавання антычнай ваунянкi. Культываванне праводзяць у тэрмакаме
рах пры тэмлературы 23-27°, 18-rадзiнным фотаnерыядзе, асветленасцi 
0,8-1,2 тыс. лк i вiльrотнасцi nаветра 70-90% nры утрыманнi насяко
мых у кубках Петры i крышталiзатарах (панiжаючы шчыльнасць асо
бiн па меры развiцця). Асноунымi камnанентамi nараунальна npocтara 
у nрыrатаваннi ШПА для вусеняу з'яуляюцца зародкi nшанiцы, соевая 
мука, кармавыя дрожджы i nарашок з лiсцяу яблынi. Паводле nраnа
наванага метаду, атрымана воссм rенерацый матачнай культуры антыч
най ваунянкi з устойлiвымi nараметрамi. 

Summary 

The successfully approbated metl10d for cultivation of old tussock ''·orked out on 
the basis of sampling and optimization of artificial diet for larvae and regimes at diffe- 1 
rent phases of insect growth is given in this article. -
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