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ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ  

УМОВ РОЗВЕДЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛИЧИНОК CHIRONOMUS 
 

Вирощування личинок Chironomus у штучних умовах передбачає створення в приміщенні необхідних умов, 
які забезпечують біологічні особливості їх розмноження, росту і розвитку. Личинка Chironomus є біологічно цінним 
кормом і джерелом білка для молодняку багатьох видів риб, що визначає підвищений попит на цей вид природного 
корму. 

У статті представлено результати досліджень щодо встановлення оптимального співвідношення маси води і ма-
си поживного середовища для личинок Chironomus та доведено вплив допоміжних засобів на відкладання яєць кома-
рами Chironomus. 

Дослідження проводили в умовах віварію науково-дослідного інституту харчових технологій і технологій пере-
робки продукції тваринництва БНАУ. Використовували статистичні методики та методи спостереження для встано-
влення оптимальних технологічних параметрів. 

Найбільше збереження личинок Chironomus спостерігали у поживному середовищі, де співвідношення маси во-
ди до маси мулу становило 1:5 та 1:6. Кількість личинок у цих варіантах була більшою на 5,6 % порівняно з контро-
лем (співвідношення води до мулу – 1:2). У середовищі, де співвідношення маси мулу і маси води становило 1:1, 
загибель личинок Chironomus була найбільшою. 

Використання в поживному середовищі допоміжних засобів має позитивний вплив на відкладання яєць 
Chironomus. Після промивання поживного середовища було встановлено, що оптимальна кількість допоміжних засо-
бів становить 40 шт. (20 плаваючих і 20 занурених у мул). Їх застосування дає змогу збільшити кількість відкладених 
яєць у 1,2 раза. 

Ключові слова: мул, біотехнологія вирощування личинок Chironomus, допоміжні засоби, співвідношення води 
до мулу, виживання личинки Chironomus, вода. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Важливе завдання сучасної акваку-
льтури – одержання великої кількості якісного рибопосадкового матеріалу та рибопродукції. 
Вирощування риби пов’язане з низкою умов, у тому числі повноцінною годівлею, пошуком 
якісних та біологічно повноцінних кормів. До них належать живі корми – сукупність рослин-
них та тваринних гідробіонтів [1, 8, 12]. 

Деякі види гідробіонтів постійно знаходяться у товщі води, інші – мешкають на дні або за-
риваються у донні ґрунти, фіксуються на підводних частинах рослин [4, 19]. 

До найбільш розповсюджених представників гідробіонтів, які характеризуються великою 
витривалістю до несприятливих чинників середовища та беруть участь у самоочищенні водойм, 
належать личинки Chironomus [2, 9, 14]. 

Личинки Chironomus – це одна із стадій розвитку комарів родини Chironomidae (клас комах, 
підклас новокрилі, тип членистоногі, ряд двокрилі). Біомаса личинок Chironomus містить 12,8 % 
сухої речовини, з якої 48,5 % – білок, 10,9 – жири та 19,0 % – вуглеводи. 

Представники роду Chironomus заселяють найрізноманітніші водойми – від калюж до водо-
сховищ. Личинки Chironomus мешкають у мулі зарослих рослинами ставків, сильно забрудне-
них водоймів, озер і струмків. Мул є джерелом поживних речовин для личинок [5, 10, 11]. 

Крім того, очерет, водорості, органічні рештки тощо на воді є механічними допоміжними 
засобами, які комарі використовують для відкладання яєць. На відкладання яєць у мул впливає 
наявність і кількість води над ним [3, 15, 21]. 

Питання щодо оптимального впливу співвідношення маси мулу і води та оптимальної кіль-
кості допоміжних засобів на воді для відкладання яєць і розвитку личинок Chironomus у штуч-
них умовах наразі детально не вивчено. 

Культивування личинок Chironomus передбачає створення в закритих приміщеннях необ-
хідних умов для проходження всіх етапів росту і розвитку культури, зокрема запліднення, відк-
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ладання яєць, живлення, росту личинок, лялечок, утворення та виліту імаго [ 6, 13, 22]. У вітчи-
зняній та зарубіжній літературі зустрічаються поодинокі дані щодо культивування личинки 
Chironomus у штучних умовах. Сьогодні в деяких країнах світу розведення личинок Chironomus 

в природних умовах неможливе, це пов’язане з природно-кліматичними умовами (висока тем-
пература повітря, мала кількість водойм країни). Тому проводять дослідження щодо вирощу-
вання личинки Chironomus у штучних умовах, зокрема в теплицях [17, 20]. 

Від забезпечення оптимальних штучних умов культивування залежить інтенсивність розм-
ноження та росту личинок Chironomus [7, 16, 18]. 

Метою дослідження було встановлення оптимального співвідношення мулу і води та кіль-
кості допоміжних засобів на воді, за яких відбувається оптимальне відкладання яєць і максима-
льне збереження личинок Chironomus. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили в умовах віварію науково-
дослідного інституту харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва Бі-
лоцерківського національного аграрного університету в два етапи. 

На першому етапі встановили оптимальне співвідношення маси мулу і води. Для цього 
сформували 6 груп личинок – одну контрольну і п’ять дослідних. Із нативного мулу готували 
поживні середовища. Личинок поміщали у поживні середовища з різним співвідношенням води 
і мулу (табл. 1). 

У кожне поживне середовище вносили по 400 особин 3-добових личинок. Дослід проводили 
у 4-кратній повторності. 

 
Таблиця 1 – Схема дослідження оптимального співвідношення маси мулу і води для вирощування личинок 

Chironomus 

Група Співвідношення маси мулу до води 

Контрольна 1:2 

Ідослідна 1:1 

ІІ дослідна 1:3 

ІІІ дослідна 1:4 

ІV дослідна 1:5 

V дослідна 1:6 

 

Площа кожного поживного середовища становила 0,25 м2. Контроль кількості личинок 
Chironomus проводили на 6-та 12-ту добу після внесення 3-добових особин. 

На другому етапі проводили дослідження зі встановлення впливу допоміжних засобів у по-
живному середовищі на відкладання яєць і розвиток личинок Chironomus. 

Готували 7 ємностей з поживним середовищем, співвідношення води і мулу в яких стано-
вило 1:5. У кожну ємність поміщали різну кількість допоміжних засобів (дерев’яні палички) 
довжиною 9–10 см і діаметром 3–4 мм, частину яких занурювали вертикально в мул, а частина 
плавала на поверхні води. У контрольну групуне поміщали нічого (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Схема дослідження впливу допоміжних пристроїв на відкладання яєць та розвиток личинок 

Chironomus 

Група 
Допоміжні пристрої 

Занурені вертикально, шт. Горизонтально плаваючі, шт. 

Контрольна - - 

І дослідна 5 5 

ІІ дослідна 10 10 

ІІІ дослідна 15 15 

ІV дослідна 20 20 

V дослідна 25 25 

VI дослідна 30 30 

 

Контроль кількості личинок Chironomus проводили на 6- і 12-ту добу. Температуру повітря 
в приміщені витримували на рівні 19–20 °С. 

Результати дослідження. Дослідження показали, що співвідношення води і мулу у пожив-
ному середовищі впливає на виживання личинок. Так, через 6 діб після заселення личинок 
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Chironomus кількість життєздатних особин у контрольній групі становила 375, тобто втрати 
популяції були на рівні 6,3 % (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Підрахунок кількості личинок Chironomus за різного співвідношення маси води до мулу, М±m, n=4 

Група 
Кількість внесених  

3-добових личинок, шт. 
Кількість личинок через 6 

діб, шт. 
Кількість личинок  
через 12 діб, шт. 

Контрольна 400 375±10,3 369±11,7 

І дослідна 400 352±13,8* 344±15,6* 

ІІ дослідна 400 378±9,2 371±10,1 

ІІІ дослідна 400 380±8,7 373±9,9 

ІV дослідна 400 391±6,8 390±6,2 

V дослідна 400 390±6,7 390±6,3 

Примітка:*Р≤0,05. 
 

За співвідношення маси мулу і води 1:1 (І дослідна група) кількість личинок Chironomus 
була на 6,1 % менша порівняно з контролем. Відносно кількості особин, яку вносили в першу 
добу експерименту, загибель личинок Chironomus була на рівні 12,0 %. 

За співвідношення маси мулу і води 1:3 кількість особин була на 0,8 % більшою, ніж у кон-
тролі. Збереження личинок на 6-ту добу становило 94,5 %. 

У разі, коли співвідношення маси мулу і маси води становило 1:4, кількість личинок 
Chironomus була більшою на 1,3 % порівняно з контролем. Загибель личинок Chironomus фік-
сували на рівні 5,0 %. 

У варіанті, де співвідношення мулу і води становило 1:5 і 1:6 (ІV і V дослідні групи), кіль-
кість личинок у цих середовищах була майже однакова. Порівнюючи з контрольною групою, 
показники були більшими на 4,3 і 4,0 % відповідно. Порівнюючи з показниками на початок ек-
сперименту, кількість личинок у цих групах зменшилась на 2,3 та 2,5 % відповідно. 

Таким чином, найкращі показники виживання личинок на 6-ту добу експерименту було 
встановлено для середовищ, в яких співвідношення мулу і води становило 1:5 та 1:6. 

Через 12 діб від початку експерименту контрольна група личинок нараховувала 369 особин. 
Порівняно з 6-ю добою їх кількість зменшилась на 1,6 %, а з початку експерименту втрати ста-
новили 7,8 %. 

Найвищі показники загибелі личинок фіксували у І дослідній групі, де співвідношення мулу 
і води становило 1:1. Порівнюючи з контролем, личинок залишилось на 6,8 % менше. Відносно 
даних на 6-ту добу кількість личинок зменшилась на 2,2 %. Порівняно з початком експеримен-
ту вижило 86,0 % особин. 

У ІІ дослідній групі, де співвідношення маси мулу до води було 1:3, під час перевірки вияв-
лено зменшення личинок Chironomus до показника на 6-ту добу перевірки. Різниця становила 
1,8 %. Відносно контролю кількість личинок була більшою на 0,5 %. Встановлено, що у ІІІ дос-
лідній групі кількість личинок Chironomus становила 373 особини, що на 1,8 % менше, ніж на 
6-ту добу експерименту. Порівнюючи із контролем чисельність популяції у цій групі була бі-
льшою на 1,08 %. Стосовно початкової кількості личинок Chironomus, то їх збереження було в 
межах 93,2 %. 

Аналізуючи кількість личинок у ІV та V дослідних групах, за співвідношення маси мулу до 
маси води 1:5 і 1:6, встановлено, що відносно попередніх підрахунків (6-та доба експерименту) 
кількість личинок майже не змінилась.  

Таким чином, було виявлено, що найбільш сприятливе співвідношення маси води до маси 
поживного середовища було у ІV та V дослідних групах. Їх співвідношення найбільше сприяло 
збереженню, росту і розвитку личинок Chironomus. 

Дослідження впливу кількості вертикальних і горизонтальних допоміжних засобів у пожив-
ному середовищі на ефективність відкладання яєць Chironomus показало, що чим більша кіль-
кість горизонтальних і вертикальних засобів присутня у середовищі, тим більше можливостей 
мають комарі Chironomus для відтворення. 

Під час перевірки (промивання поживного середовища на ситах) встановлено, що кількість 
личинок Chironomus на 6-ту добу у контрольній групі становила 115 особин (табл. 4). 
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Таблиця 4 – Кількість личинок Chironomus за різної кількості допоміжних засобів, М±m, n=4 

Група Через 6 діб після відкладання яєць Через 12 діб після відкладання яєць 

Контрольна 115±7,3 85±10,4 

І дослідна 280±7,9*** 240±11,2*** 

ІІ дослідна 315±8,3*** 284±10,6*** 

ІІІ дослідна 370±6,8*** 345±8,7*** 

IV дослідна 380±7,0*** 352±9,0*** 

V дослідна 376±10,4*** 358±11,8*** 

VI дослідна 382±10,3*** 350±12,1*** 

Примітка:***Р≤0,001. 
 

У варіанті, де у поживне середовище поміщали по 5 дерев’яних паличок (І дослідна група), 
кількість личинок Chironomus перевищувала контрольну групу у 2,43 раза.  

У ІІ дослідній групі кількість личинок також перевищувала показники контролю у 2,73 раза. 
Порівнюючи з І дослідною групою, живих личинок було більше на 12,5 %. 

У ІІІ дослідній групі, з розміщенням у поживному середовищі по 15 допоміжних засобів, 
кількість личинок Chironomus збільшилась у 3,21 раза порівнюючи з контролем. Одержані дані 
у цій групі перевищували результати, отримані у І та ІІ дослідних групах, на 32,1 та 17,4 % від-
повідно. 

Під час перевірки кількості особин у IV дослідній групі доведено, що внесення у поживне 
середовище по 20 дерев’яних паличок зумовлює збільшення кількості личинок відносно конт-
рольної групи у 3,3 раза. Відносно І–ІІІ дослідних груп у IV дослідній групі кількість личинок 
Chironomus була більшою, відповідно, на 27,0 – 35,7 %. Під час підрахунків кількості личинок 
Chironomus у V дослідній групі виявлено, що показник перевищував дані контролю у 3,27 раза. 
Порівнюючи з показниками у І, ІІ та ІІІ групі, кількість личинок була більшою, відповідно, на 
34,2 %; 19,3 та 1,6 %. Стосовно кількості особин у IV дослідній групі, дані були майже однако-
вими. Різниця становила 1,05 %. Також встановлено, що у поживному середовищі з внесенням 
по 30 шт. допоміжних засобів (VІ дослідна група) кількість личинки Chironomus була більшою 
у 3,32 раза відносно контрольної групи. Суттєвих відмінностей між показниками IV та V дослі-
дних груп не встановлено. 

Під час підрахунку кількості личинок через 12 діб після відкладання яєць було встановлено, 
що в контрольній групі кількість особин становила 85 шт. Порівняно з кількістю личинок на 6-
ту добу, їх загибель становила 26,0 %. У І дослідній групі, порівнюючи з контролем, личинок 
залишилось у 2,83 раза більше. Відносно показника на 6-ту добу після відкладання яєць 
Chironomus, то збереження личинок було на рівні 85,7 %. 

Крім того, встановлено, що у ІІ дослідній групі з внесенням у поживне середовище допомі-
жних засобів кількість личинок Chironomus перевищувала контроль у 3,34 раза. Порівнюючи з 
даними І групи, кількість особин була більшою на 18,3 %. Втрати личинок відносно поперед-
нього контролю (6-та доба) становили 9,8 %. 

Під час перевірки кількості личинок на 12-ту добу у ІІІ дослідній групі було з’ясовано, що 
показник збільшився у 4,09 раза порівняно з контролем. Відносно І і ІІ дослідної групи спосте-
рігали підвищення кількості личинок Chironomus. Втрати особин за 6 діб їх вирощування після 
першої перевірки становили 6,7 %. 

У ІV дослідній групі, де було внесено 40 шт. дерев’яних паличок, кількість личинок також 
перевищувала показник контролю у 4,14 раза. Різниця з І, ІІ та ІІІ дослідними групами була в 
межах 2,0–46,6 %. Збереження личинок відносно даних на 6-ту добу було на рівні 92,6 %. Кіль-
кість личинок у V дослідній групі також переважала дані контролю. В VІ дослідній групі кіль-
кість живих особин була більшою, ніж у контрольній групі, у 4,12 раза. 

Таким чином, було виявлено, що найбільш сприятливе середовище для відкладання яєць 
комарами Chironomus, росту і розвитку їх личинок було у ІV та V дослідних групах, де кіль-
кість допоміжних засобів становила 40 та 50 шт.  

Висновки. 1. Найкращі показники збереження личинок Chironomus були у поживному се-
редовищі, де співвідношення маси води і маси мулу становило 1:5 та 1:6. Найменше збережен-
ня личинок Chironomus виявлено за співвідношення маси мулу і маси води 1:1. 
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2. За використання 40–50 шт. допоміжних засобів (20–25 вертикальних і 20–25 горизонта-
льних) відкладання яєць комарами Chironomus найвище. Зі зменшенням кількості допоміжних 
засобівкількість відкладених яєць в поживному середовищі зменшується. 

Перспективними дослідженнями є вивчення впливу температури повітря в приміщені на 
ріст і розвиток личинок Chironomus. 
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Определение оптимальных биотехнологических условий разведения и развития личинок Chironomus 
Мерзлов С.В., Безпалый И.Ф., Король-Безпалая Л.П.  
Выращивание личинок Chironomus в искусственных условиях предусматривает создание в помещении необхо-

димых условий, обеспечивающих биологические особенности их размножения, роста и развития. Личинка 
Chironomus является биологически ценным кормом и источником белка для молодняка многих видов рыб, что опре-
деляет повышенный спрос на этот вид естественного корма.  

В статье представлены результаты исследований по установлению оптимального соотношения массы воды и 
массы питательной среды для личинок Chironomus и доказано влияние вспомогательных средств на откладывание 
яиц комарами Chironomus. 

Исследования проводили в условиях вивария научно-исследовательского института пищевых технологий и тех-
нологий переработки продукции животноводства БНАУ. Использовали статистические методики и методы наблю-
дения для установления оптимальных технологических параметров. 

Наибольшее сохранение личинок Chironomus наблюдали в питательной среде, где соотношение массы воды к 
массе ила составило 1:5 и 1:6. Количество личинок в этих вариантах было больше на 5,6 % по сравнению с контро-
лем (соотношение воды к илу – 1: 2). В среде, где соотношение массы ила и массы воды составляло 1:1, гибель ли-
чинок Chironomus была наибольшей. 

Использование в питательной среде вспомогательных средств оказывает положительное влияние на откладыва-
ние яиц Chironomus. После промывки питательной среды было установлено, что оптимальное количество вспомога-
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тельных средств составляет 40 шт. (20 плавающих и 20 погруженных в ил). Их применение позволяет увеличить 
количество отложенных яиц в 1,2 раза. 

Ключевые слова: ил, биотехнология выращивания личинок Chironomus, вспомогательные средства, соотноше-
ние воды к илу, выживание личинки Chironomus, вода. 

 
Determination of favourable biotechnological conditions for Chironomus larva сultivation and development 
Merzlov S., Bezpalyi I., Korol-Bezpala L.  
The cultivation of Chironomus larva under artificial conditions needs necessary conditions in the vivarium to provide the 

biological characteristics of its reproduction, growth and development. Chironomus larva is biologically valuable feed and 
source of protein for many young species of fish. Being the natural feed it is of great demand now days. 

The article presents the research results connected with the optimal water mass ratio and the nutrient medium for 
Chironomus larva. It has been prouved that the auxiliary agents have positive influence on Chironomus mosquitoes egg 
laying. 

The study has been conducted in the vivarium of Bila Tserkva NAU Research Institute of Food and Animal Products 
Processing Technologies. The observation methods and statistical techniques have been used to establish the optimal 
technological parameters. 

It has been scoped that Chironomus larva survives better in the nutrient medium, where the water mass ratio of silt is 1:5 
and 1:6. There is a bigger amount of larva survival in these examples (in 5.6% times) in comparison with the control group 
(the ratio of water to silt is 1:2). There is the biggest amount of Chironomus larva deathratein the medium with the water 
mass ratio of silt 1:1.  

The use of auxiliary agents in the nutrient medium has a positive effect on Chironomus egg laying. After washing the 
nutrient medium, it was found that the optimal amount of auxiliary agents was 40 items bigger (20 floating and 20 immersed 
in sludge), but their use allows to increase the number of eggs laid in 1.2 times. 

Key words: silt, cultivation biotechnology, Chironomus, larvae, auxiliary agents, water to silt ratio, the survival of 
Chironomus larvae, water. 
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