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У статті обговорюються результати вивчення впливу ряду дигідрофосфатів мікроелементів 

при обробці корму і грени на фізіологічні показники організму дубового шовкопряда. Подвійні фос-
фати мікроелементів (Кобальту, Цинку, Мангану) як добавки до традиційного (листя дуба) і не-
традиційного корму (листя граба) збільшують кількість сортових коконів, масу шовкових оболонок 
коконів, життєздатність дубового шовкопряда, а при обробці його грени проявляють віддалену дію 
– підвищується життєздатність гусениць із збільшенням маси лялечок та шовконосності, особли-
во за використання цинквмісних сполук. 

Ключові слова: дубовий шовкопряд, гусениці, грена, життєдіяльність, корекція, дигідрофос-
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Живлення є надзви-
чайно важливим процесом, який забезпечує ор-
ганізм тварини необхідними поживними речови-
нами, вітамінами, мінеральними елементами для 
росту, розвитку і здійснення фізіологічних 
функцій та проявлення генетично зумовленої 
продуктивності. Однак, у виробничих умовах ча-
сто вміст і якість необхідних інгредієнтів корму не 
завжди відповідає потребам організму тварин, в 
тому числі корисних комах, зокрема дубового 
шовкопряда (ДШ) і призводить до виникнення 
стресового стану, що негативно позначається на 
їх життєздатності та продуктивності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Під впливом цілого ряду антропогенних факторів 
екологічні умови значно змінилися, що призво-
дить до зниження продуктивності комах [1, 2]. 
Ряд препаратів, які використовувалися для ко-
рекції процесів у організмі комах морально за-
старіли, багато з них виявилися токсичними і 
призводять до небажаних наслідків [3, 4]. Разом 
із тим зараз з’являється багато нових речовин, 
які потребують біологічної оцінки та спроможні 
підвищувати життєздатність і продуктивність ко-
мах. Тому, скринінг речовин є надзвичайно акту-
альним в шовківництві. Особливо це актуально 
тому, що намічені нові аспекти використання 
продукції шовківництва, зокрема в тваринництві з 
метою підвищення продуктивності та підтриман-
ня на належному рівні гомеостазу організму тва-
рин [5, 6]. 

Мета дослідження – з’ясувати фізіологічні 
механізми стимуляції процесів життєдіяльності в 
організмі корисних комах дигідрофосфатами 
мікроелементів. 

Вихідний матеріал, методика та умови 
дослідження. Експериментальна частина роботи 
проведена на Боярській лісо дослідній станції 
НУБіП України та в селекційно вигодівельному 
пункті ДП «Ківерцівське лісове господарство» 
Волинської обл. на дубових шовкопрядах 
(Antheraea pernyi) моновольтинної породи 
Поліський тасар. При вирощуванні ДШ викори-

стовували подвійні дигідро- і гідрофосфати 
мікроелементів – Кобальту, Цинку, Мангану, Маг-
нію з різним співвідношенням мікроелементів. 
Для обробки корму гусениць І–ІІ віку в якості кор-
мової добавки були використані 0,01 %-ві водні 
розчини дигідрофосфатів (ДГФ) мангану-цинку 
складу Mn0,5Zn0,5(H2PO4)2٠2H2O та мангану–
кобальту – Мn0,5Со0.5(Н2РО4)2٠2Н2О. Їх розчинами 
обприскували облистнені пагони граба (200 мл 
розчину на 1 кг корму), які негайно згодовували 
гусеницям. Корм гусениць контрольних варіантів 
обприскували водою. Виживання гусениць та 
кількість коконів І сорту вивчали на 100 гусеницях 
в кожному варіанті. Масу кокона і масу шовкової 
оболонки визначали на 10 коконах з кожного 
варіанту [7]. Нерозчинними у воді гідрофосфата-
ми мангану-цинку складу Mn0,93Zn0,07HPO4٠3H2O 
та кобальту-мангану формули 
Со0,55Мn0,45НРO4٠1,5Н2О ретельно обпилювали 
корм для гусениць І–ІІ віку (10 мг на 100 г корму). 
Після закоконювання зважували по 10 оболонок 
коконів самок і самців в кожному варіанті, а також 
визначали шовконосність коконів. Для обробки 
грени в період її інкубації застосовували водо-
розчинні подвійні ДГФ магнію-мангану (II) із за-
гальною формулою Mg1-xMnx(H2PO4)2٠2H2O 
(0<x<1), мангану-цинку із загальною формулою 
Mn1-хZnx(H2PO4)2٠2H2O (0<x<1) [228] та одно-
заміщені ДГФ мангану-цинку складу Mn1-

хZnx(H2PO4)2×2H2O (0<x<1) [8, 9, 10]. Обробку 
проводили шляхом занурювання грени на 4-ту 
добу інкубації у розчини вказаних сполук з експо-
зицією 20 хв. без промивання водою. Грену кон-
трольного варіанту не обробляли. Для до-
слідження використовували розчини ДГФ магнію–
мангану 1,0 %, 0,1 %, 0,01 % та 0,001 % концен-
трації, а ДГФ мангану-цинку – 0,1 %, 0,01 %, 
0,01 % та 0,005 %. Для кожного варіанту брали по 
200 яєць. Після відродження гусениць визначали 
віддалений ефект застосування фосфатів – ви-
живання гусені, середню масу лялечок та шовко-
носність коконів. При цьому кожну концентрацію 
препаратів оцінювали в 3-х повторностях по 50 
особин у кожній. 

Статистична обробка результатів до-
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сліджень здійснена в середовищі Microsoft Excel. 
Результати досліджень та їх обговорення. 

Вперше установлено, що обприскування листя 
граба 0,01 %-вим водним розчином ДГФ 
Mn0,5Zn0,5(H2PO4)2٠2H2O збільшує масу кокона на 
1,7 % (р<0,05) та шовкової оболонки на 10,9 % 
(р<0,01) (табл. 1). Крім того, існує тенденція до 

збільшення виживання гусениць впродовж I–II 
віку на 4,5 % та кількості коконів І сорту – на 
3,3 %. Застосування ДГФ Мn0,5Со0.5 
(Н2РО4)2٠2Н2О такої ж концентрації показало 
нижчі результати, особливо за масою оболонки 
(р<0,001). 

Таблиця 1. 
Вплив водорозчинних дигідрофосфатів  

на життєздатність і шовкопродуктивність показники дубового шовкопряда  
(Співвідношення самців та самок 1:1) 

Варіант Виживання гусені, %, 
n=100 

Кількість коконів 1-
го сорту, %, n=100 

Маса кокона, 
мг, n=10 

Маса шовкової 
оболонки, мг, n=10 

Контроль  57,7 35,5 5200±23,3 440±3,1 
Мn0,5Со0,5(Н2Р04)2٠2Н2О 61,5 37,8 5273±18,8* 450±3,8 
Mn0,5Zn0,5(H2P04)2٠2Н2О  62,2 38,8 5288±24,6* 488±3,4** 

Примітка: У цій та наступній таблицях *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 
 

Годівля гусениць І–ІІ віку кормом, обпиленим 
Mn0,93Zn0,07HPO4٠3H2O із розрахунку 10,0 мг на 
100 г корму, зумовила підвищення маси оболонки 
на 30,8 % у самців і на 26,8 % у самок (р<0,001). 
За використання Со0,55Мn0,45НРO4٠1,5Н2О цей 
показник порівняно з контролем збільшувався 
меншою мірою.  

Встановлений ступінь впливу ДГФ магнію-
мангану(II) та мангану-цинку при обробці ними 
грени на біологічні показники ДШ (табл. 2).  

Кращі результати отримані за використання 
цинквмісної сполуки. Виживання гусениць було 
вірогідно вищим, ніж у контролі, при використанні 

усіх концентрацій препарату з тенденцією до 
збільшення при застосуванні 0,01 % розчину (на 
49,3 % при р<0,001 відносно контролю). Обробка 
грени ДГФ покращувала показники продуктив-
ності комах. Максимальну масу лялечок встанов-
лено при використанні 0,01 %-го розчину ДГФ 
мангану-цинку. Він сприяв підвищенню маси ля-
лечок і в концентрації 0,01 % (на 24,5 % при 
р<0,001). Шовконосність максимально збільшу-
валася (на 3,0 %; р<0,01) при обробці грени 
0,1 %-вим розчином ДГФ магнію-мангану та 
0,01 %-вим водним розчином ДГФ мангану-цинку. 

Таблиця 2. 
Життєздатність і продуктивність комах після обробки грени дигідрофосфатами  

(три повторності по 50 особин) 
Варіант обробки грени  

(сполука) 
Концентрація водного 

розчину, % 
Виживання гусені, 

% 
Маса лялечок, 

мг 
Шовконосність 
коконів % 

контроль – 40,0+3,5 4030+40 9,9±0,6 

дигідрофосфат магнію–мангану 

1,0 70,0+1,2** 4558±26*** 11,0±0,6 
0,1 76,0+1,2*** 4876±43*** 12,9±0,3** 
0,01 74,7+1,9*** 5017±20*** 12,6±0,8 

0,001 65,3+2,7** 4767±39*** 10,8±0,6 

дигідрофосфат мангану–цинку 

1,0 82,0±3,5** 4856±37*** 11,2±0,3 
0,1 85,3±1,5*** 5090±49*** 12,6±0,6* 
0,01 89,3±2,7*** 5179±43** 12,9±0,1** 

0,005 84,0+2,3*** 4820±39*** 12,0±0,3* 
 

Отже, використання в шовківництві ДГФ як 
кормових добавок і препаратів для обробки грени 
є надзвичайно перспективним. Найбільш ефекти-
вними є сполуки, що містять Цинк. Це може свід-
чити про його велике значення для організму ДШ 
і можливий дефіцит його у кормі. 

Висновки: Застосування подвійних фосфатів 
мікроелементів (Кобальту, Цинку, Мангану) як 
добавки до традиційного (листя дуба) і нетради-

ційного корму (листя граба) підвищує на 2,3–
3,2 % кількість сортових коконів, на 10,9 % – масу 
шовкових оболонок коконів, на 3,8–4,5 % – життє-
здатність комах, а при обробці грени – життєзда-
тність гусениць із збільшенням маси лялечок та 
шовконосності (р<0,001), особливо при викорис-
танні сполук, які містять Цинк. 
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Трокоз В. А. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДИГИДРОФОСФАТОВ МИКРОЭЛЕ-

МЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 
В статье обсуждаются результаты изучения влияния ряда дигидрофосфатов микроэлемен-

тов при обработке корма и грены на физиологические показатели организма дубового шелкопря-
да. Двойные фосфаты микроэлементов (кобальта, цинка, марганца) в качестве добавки к тради-
ционному (листья дуба) и нетрадиционного корму (листья граба) увеличивают количество сорто-
вых коконов, массу шелковых оболочек коконов, жизнеспособность дубового шелкопряда, а при 
обработке его грены проявляют отдаленное действие – повышается жизнеспособность гусениц 
с увеличением массы куколок и шелконоскости, особенно при использовании цинксодержащих со-
единений. 

Ключевые слова: дубовый шелкопряд, гусеницы, грена, жизнедеятельность, коррекция, ди-
гидрофосфаты микроэлементов. 

 
Trokoz V. O. PERFORMANCE STUDY OF MICROELEMENTS PHOSPHATE DEHYDROGENASE 

ON THE VITAL PROCESSES OF ANTHERAEA PERNYI. 
This paper the result of studying the influence of a number of microelements phosphate dehydrogenase 

the processing of food and gren physiological indicators oak silkworm body discusses. The double phos-
phates of trace elements (cobalt, zinc, manganese) as a supplement to traditional (oak leaves) and non-
conventional feed (beech leaves) increase the number of high-quality cocoons, silk shell weight of cocoons, 
the viability of oak silkworm and the processing of its gren show remote operation – increased viability tracks 
with increasing mass of pupae and silk content especially for use zinc containing compounds. 
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