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АНОТАЦІЯ 

 

Гавей І. В. Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці 

озимої на вплив природних та антропогенних екологічних чинників. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 

2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженням впливу змін клімату 

на динаміку чисельності, поширення та шкідливість видів-домінантів 

шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу України. Для 

аналізу використовували бази даних Гідрометеоцентру України, результати 

багаторічного фітосанітарного моніторингу посівів пшениці озимої в 

лісостеповій зоні, який здійснює Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, результати особистих 

досліджень ентомокомплексу пшениці озимої, які впродовж трьох років 

проводили в Київській області. 

Досліджували зв’язок багаторічних показників чисельності та 

шкідливості видів-домінантів пшениці озимої в поєднанні з комплексом 

природних та антропогенних чинників. Аналіз результатів показника 

зволоження території (ГТК – гідротермічний коефіцієнт) лісостепової зони 

України засвідчив, що за 13-річний період тільки 3 роки (2007, 2009 та 2012) 

можна віднести до вологих та надмірно вологих. Всі інші роки 

характеризувались як недостатньо вологі та посушливі. В середньому в 

лісостеповій зоні за роки аналізу показник ГТК становив 1,2. Відносно 

кліматичної норми (1,3) він знизився на 0,1. Таким чином, показник 

зволоження території відповідає недостатньо вологим умовам, що свідчить 

щодо поступової зміни агрокліматичних умов зони Лісостепу. 
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Клімат України змінюється як і глобальний клімат, однак, потепління 

на нашій території відбувається навіть швидше, ніж в інших регіонах 

Північної півкулі. Починаючи з 1989 року, у нашій країні спостерігається 

майже безперервний період потепління, і упродовж цього часу середня річна 

температура повітря в Україні у 70 % випадків була вищою за норму. 

Найвища середньорічна температура за весь період інструментальних 

спостережень за погодою була зафіксована у 2007 р. Вона по всій території 

країни на 2–3 0С перевищила норму. Аналіз багаторічної динаміки показника 

СЕТ в Лісостепу свідчать щодо стабільного потепління клімату, але 

показники потепління залежали від регіону. На сході Лісостепу тепла 

прибавилось більше, ніж на заході. Так, для умов Полтавської області 

середня багаторічна СЕТ складала 1528 0С, що перевищує кліматичну норму 

на 404 0С, у Тернопільській області показник був менше норми на 55 0С. 

Комахи належать до пойкілотермних тварин і тому сильно залежать від 

температури. Певний температурний режим є специфічним для розвитку 

різних стадій життя комах. 

Аналіз статистичних звітів свідчить щодо зростання обсягів хімічних 

обробок проти шкідників пшениці озимої в Україні за останні 12 років майже 

в 5 разів. 

Зміни клімату вплинули на показники екологічної константності за 

Дюр’є видів шкідливих фітофагів пшениці озимої в Лісостепу України: 

зменшилась частота вияву на посівах таких шкідників, як опоміза, гессенська 

муха, пшеничний трипс, злакові попелиці. В умовах стабільного потепління 

шкідливий комплекс еколого-економічних домінантів зменшився до 7 видів 

комах-фітофагів (до 2005 р. – 13 видів), чисельність видів має тенденцію до 

зменшення.  

Багаторічна динаміка чисельності клопа шкідливої черепашки у 

Лісостепу відзначалася коливаннями чисельності від 0,4 до 1 екз./м2. В період 

2008–2011 рр. реєструвалося збільшення чисельності клопів (більше ЕПШ). 
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Але в наступні роки їх чисельність помітно зменшувалась і не перевищувала 

0,6 екз./м2. Тренд багаторічної динаміки чисельності – депресивний.  

Чисельність популяції туруна хлібного звичайного впродовж років 

аналізу була відносно стабільною та коливалась від 0,5 до 0,7 екз./м2. 

Максимальна чисельність спостерігалася у 2008–2011 роках. З 2012 року 

спостерігається тенденція до спаду чисельності жука. Характер тренда 

свідчить про поступове зменшення чисельності шкідника у Лісостепу 

України. 

Чисельність хлібних жуків в Лісостепу за роки досліджень була 

відносно стабільною і коливалась від 0,8 до 0,5 екз./м2. Тренд багаторічної 

динаміки чисельності характеризується помірною депресивністю. Така 

реакція популяції може бути обумовлена зменшенням зволоження території 

та підвищенням температури ґрунту. 

Багаторічна динаміка популяції гессенської мухи у Лісостепу 

відзначалась досить високою амплітудою коливання чисельності впродовж 

всіх років досліджень – від 1 до 3,5 екз./м2. Тренд багаторічної динаміки 

чисельності суттєво депресивний. 

Динаміка популяції пшеничної мухи характеризується помітною 

зміною чисельності за роками – від 0,7 до 3 екз./м2. Різкий спад чисельності 

відзначається з 2007 року, і в подальшому з 2009 року спостерігається чітка 

тенденція до стабілізації середніх показників чисельності шкідника на рівні 

біля 1,0 екз./м2. Лінія тренда помітно депресивна. 

В динаміці популяцій шведських мух у Лісостепу відзначалися помітні 

зміни чисельності за роки спостережень – від 1,5 до 4,0 екз./м2. Найбільша 

чисельність шкідників відмічалась до 2005–2007 рр. Цьому сприяли погодні 

умови в осінній період – тривала і тепла погода обумовила подовженню 

вегетації пшениці озимої та заселенню посівів злаковими мухами. Після 2007 

року спостерігається значний спад чисельності, яка у 2017 не перевищувала 
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1,5 екз./м2. Трендовий аналіз свідчить про наявність помітної депресивності 

популяції. 

За останнє десятиліття на тлі невеликих коливань стан популяції озимої 

совки в зоні Лісостепу більш-менш стабільний за чисельності 0,6–0,8 екз./м2. 

Але аналіз тренда свідчить щодо поступового зменшення чисельності совки в 

умовах змін клімату. 

Результати наших досліджень стану популяцій домінуючих шкідників 

пшениці озимої в Київській області засвідчили, що в останні роки 

фітосанітарна загроза від них була мінімальною і вкладалася в межі 

визначених для Лісостепу закономірностей. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє дійти висновку, що шкідливий 

ентомокомплекс пшениці озимої в Лісостепу України, який сформувався на 

посівах до кінця ХХ століття, за реакцією на збільшення тепла можна 

поділити на три групи видів: 

1) опоміза (Opomyza florum F.), озима муха (Leptohylemyia coarctata F.), 

злакові попелиці (Schizaphis graminum R.), трипс пшеничний (Haplothrips 

tritici K.), дротяники (ковалики) (Elateridae) та пильщик хлібний звичайний 

(Cephus pygmaeus L.) проявили найбільшу чутливість до потепління клімату. 

Шкідники втратили показники екологічної константності та суттєво 

зменшили чисельність на посівах пшениці, що обумовило виключення їх зі 

списку видів, за якими необхідно проводити моніторинг; 

2) шведські мухи (Oscinella frit L.), пшенична муха (Phorbia secures T.), 

гессенська муха (Mayetiola destructor S.) – види, які проявляють чутливість 

до потепління клімату. Це підтверджує наявність коефіцієнта зворотного 

кореляційного зв’язку чисельності їх популяцій із показниками СЕТ (сила 

зв’язку визначається як помітна та помірна); 

3) клоп шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps P.), турун 

хлібний звичайний (Zabrus tenebrioides G.), жуки хлібні (Anisoplia austriaca 

H.) та совка озима (Agrotis segetum D., S.) – види, які завдяки екологічній 
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валентності поки що мало реагують на збільшення тепла. Про це свідчить 

слабка кореляція між багаторічною чисельністю та показниками СЕТ. 

Наявність депресивного тренда чисельності може бути обумовлена 

опосередковим впливом потепління на комах через трофічні зв’язки з 

культурою: зміна строків сівби, достигання та збору врожаю тощо. 

Проведені дослідження доводять наявність кореляційного зв’язку між 

усередненими показниками багаторічної динаміки чисельності популяцій 

комах-шкідників пшениці озимої та динамікою таких основних 

агроекологічних чинників, як теплозабезпеченість, зволоженість території та 

обсяги хімічних обробок проти шкідників. Сила зв’язку за шкалою Чеддока 

розподіляється від слабкої до дуже сильної. Характер зв’язку залежить від 

виду шкідників. Він може бути прямим або оберненим, але в результаті 

сукупної дії екологічних чинників спостерігається тенденція поступового 

зменшення чисельності комах-шкідників, що підтверджує аналіз 

багаторічних трендів чисельності. 

Щоб розібратися в природі кореляційних зв’язків хімічних обробок з 

чисельністю шкідників, проаналізували 36-річну бузу даних з обсягів 

застосування пестицидів. Проведений аналіз засвідчив, що останні 36 років, 

незалежно від коливань обсягів хімічного захисту посівів, середні багаторічні 

втрати урожаю пшениці поступово зменшувались.  

Наші висновки щодо динаміки фітосанітарного стану посівів пшениці 

озимої в Лісостепу складно обґрунтувати без врахування глобального 

процесу збіднення біорізноманіття планети. Новітні наукові дослідження, які 

опубліковані у провідних наукових журналах світу засвідчили, що в 

популяціях комах за останні 30 років зниження чисельності істотно більше, 

ніж спостерігається у хребетних або рослин та становлять 2,8 % втрат 

біомаси комах на рік, навіть в середовищі існування з низьким рівнем 

антропогенного порушення.  
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Результати досліджень свідчать, що в умовах лісостепової зони за 

збільшення обсягів хімічних обробок та стабільного потепління втрати 

урожаю пшениці озимої від комплексу комах-домінантів скоротились до 

мінімальних значень і становлять від 1 % у Тернопільській до 3,15 % у 

Харківській областях. Таким чином, з усіх областей Лісостепу України 

сумарні втрати урожаю були максимальні в Харківській області, де вони 

досягали рівня ЕПШ. В умовах поступового підвищення температури 

навколишнього середовища, зменшення зволоження та збільшення обсягів 

хімічних обробок тренди багаторічної динаміки популяцій усіх досліджених 

нами видів шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу 

України однозначно свідчать щодо зменшення чисельності шкідників. 

За умов фітосанітарної ситуації, яка склалася в Лісостепу України за 

потепління клімату, доцільність хімічного захисту посівів необхідно 

визначати тільки за результатами ентомологічного моніторингу та обрахунку 

показників можливих втрат урожаю від комплексу шкідників. 

Ключові слова: пшениця озима, лісостепова зона, потепління клімату, 

шкідники еколого-економічні домінанти, динаміка чисельності, поширення 

шкідників, сумарні втрати урожаю, кореляційно-регресійний аналіз, річний 

фітосанітарний прогноз. 
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SUMMARY 

 

Gavey I. V. Response of dominant populations of winter wheat 

entomocomplex to natural and anthropogenic environmental factors. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of agricultural sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 03.00.16 «Ecology». – National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to research on the impact of climate change on 

the dynamics of the population, distribution and harmfulness of dominant species 

of the entomocomplex of winter wheat pests in the forest-steppe of Ukraine. The 

database used by the Hydrometeocenter of Ukraine was used for analysis, the 

results of many years of phytosanitary monitoring of winter wheat crops in the 

forest-steppe zone carried out by the State Service of Ukraine for Food Safety and 

Consumer Protection, the results of personal studies of the winter wheat 

intumesurge that had been conducted in the Kyiv region for three years. 

Investigated the connection of long-term indicators of the number and 

harmfulness of species-dominant of winter wheat in combination with a complex 

of natural and anthropogenic factors. The analysis of the results of the humidity 

index of the territory (HTC – hydrothermal coefficient) of the forest-steppe zone of 

Ukraine has shown that during the 13-year period only 3 years (2007, 2009 and 

2012) can be attributed to wet and overly moist. All other years were characterized 

as insufficiently damp and dry. On average, in the forest-steppe zone for the years 

of analysis, the rate of the HTC was 1,2. Relative to the climate norm (1,3), it 

decreased by 0,1. Thus, the humidity index of the territory corresponds to 

insufficient moisture conditions, which testifies to the gradual change in the 

agroclimatic conditions of the forest-steppe zone. 

The climate of Ukraine is changing as well as the global climate, however, 

warming in our territory is even faster than in other regions of the Northern 
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Hemisphere. Since 1989, our country has been experiencing an almost continuous 

period of warming, and during this time, the average annual air temperature in 

Ukraine in 70 % of cases was higher than normal. The highest average temperature 

for the entire period of instrumental weather observations was recorded in 2007. It 

exceeded the norm throughout the country by 2–3 0C. An analysis of the long-term 

dynamics of the SET index in the forest-steppe areas showsrelatively stable 

warming, but the warming rates depended on the region. In the East of the forest-

steppe, more heat was added than in the west. Thus, for the conditions of the 

Poltava region, the average multi-year net was 1528 0C, which exceeds the climate 

norm at 404 0С, in the Ternopil region the rate was less than the norm at 55 0С. 

Insects belong to poikilothermic animals and therefore strongly dependent 

on temperature. A certain temperature regime is specific for the development of 

various stages of life of insects. 

The analysis of statistical reports testifies to the fact that the volume of 

chemical treatments against winter wheat pests in Ukraine in the last 12 years has 

increased by almost 5 times. 

Climate change has affected the ecological constancy of the types of harmful 

phytophages of winter wheat in the forest-steppe region of Ukraine by the Dryer: 

the frequency of expression on crops of such pests as pollination, hessian fly, 

wheat thrips, and apple grains has decreased. In conditions of stable warming, the 

harmful complex of ecological and economic dominant has decreased to 7 species 

of phytophagous insects (by 2005 – 13 species), the number of species tends to 

decrease. 

The analysis of the given data from the long-term dynamics of the number of 

pests-dominant winter wheat suggests that during the period of stable warming, the 

number of harmful species did not exceed the economic thresholds of harmfulness. 

By the nature of the long-term dynamics, the entomocomplex today consists of 

three groups: 1) opomys, winter flies, cereals, wheat thrips, darts and breadcrumbs 

have shown the greatest sensitivity to climate change, reduced abundance and are 
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sporadic; 2) bread bugs, bread jelly, bread beetles, winter scoop - species with 

relatively stable numbers; 3) cereals (hessian, wheat, swedish) - species whose 

numbers are dynamically decreasing. 

The long-term dynamics of the size of the bug of the turtle in the Forest-

steppe was observed by fluctuations in the number from 0,4 to 1,1 ex./m2. In the 

period of 2008–2011, an increase in the number of bedbugs (more than ETOH) 

was recorded. But in subsequent years their number significantly decreased and did 

not exceed 0,6 ex./m2. The trend of long-term dynamics of the population is 

depressive. 

The breadcrumbs population during the years of analysis was relatively 

stable and ranged from 0,5 to 0,7 ex. /m2. The maximum number was observed in 

2008–2011. Since 2012 there has been a tendency for a decline in the size of the 

beetle. The nature of the trend indicates a gradual decrease in the number of pests 

in the forest-steppe of Ukraine. 

The number of bread beetles in the forest-steppe of Ukraine during the years 

of research was relatively stable and ranged from 0,8 to 0,5 ex. /m2. The trend of 

long-term dynamics of the population is characterized by moderate depression. 

Such a population response may be due to a decrease in humidity of the territory 

and a rise in temperature of the soil. 

The long-term dynamics of the population of the Hessian flies in the forest-

steppe was marked by rather high amplitude of the variation in the number of all 

years of research – from 1 to 3,5 ex./m2. The trend of long-term dynamics of the 

number is significantly depressed. 

The dynamics of the population of wheat flour is characterized by a marked 

change in the number of years from 0,7 to 3 per m2. A sharp decline in the number 

has been observed since 2007, and thereafter, from 2009, there is a clear tendency 

to stabilize the average pest population at the level of about 1,0 ex./m2. The trend 

line is markedly depressing. 
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In the dynamics of populations of Swedish flies in the forest-steppe marked 

changes in the number of years of observation – from 1,5 to 4,0 ex./m2. The largest 

number of pests was noted until 2005–2007. Weather conditions were favored in 

the autumn period – the long and warm weather caused an extension of the 

growing season of winter wheat and populated by cereal flies. After 2007, there is 

a significant decline in the number, which in 2017 did not exceed 1,5 ex./m2. Trend 

analysis suggests the presence of a marked population depression. 

For the last decade, against the backdrop of small fluctuations, the condition 

of the population of the winter shoots in the zone of the forest-steppe of Ukraine is 

more or less stable at the level of 0,6–0,8 units / m2. But the trend analysis suggests 

a gradual decrease in the number of shoots in climate change. 

The results of our studies of populations of dominant winter wheat pests in 

the Kiev region showed that in recent years, the phytosanitary threat from them 

was minimal and fitted within the limits of the forest-steppe-specific laws. 

The analysis of the obtained results allows us to conclude that the harmful 

entomocomplex of winter wheat in the forest-steppe Ukraine, which was formed 

on crops by the end of the twentieth century, can be divided into three groups of 

species in response to the increase in heat: 

1) opomiza, winter fly, cereal aphids, wheat thrips, wireworms (blacksmiths) 

and grain sawdust showed the greatest sensitivity to warming of the climate. Pests 

have lost their environmental sustainability rates and significantly reduced the 

number of wheat crops, which caused them to be excluded from the list of species 

for which monitoring is required; 

2) swedish flies, wheat flies, hessian fly – species that are sensitive to the 

warming of the climate. This confirms the existence of an inverse correlation 

relationship between the number of their populations with the SET (the strength of 

communication is defined as significant and moderate); 

3) bread bugs, bread crumbs, bread beetles and winter mussels – species 

that, due to ecological valency, so far do not react to increasing heat. This is 
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evidenced by the weak correlation between long-term numbers and SET indicators. 

The presence of a depressive trend of the number may be due to the indirect 

influence of warming on insects through trophic links with culture: the change of 

the time of sowing, the achievement and harvesting, etc. 

The conducted studies prove the correlation between the averaged indicators 

of the long-term dynamics of the number of populations of insect-pests of winter 

wheat and the dynamics of such key agroecological factors as heat supply, 

humidity of the territory and the volume of chemical treatments against pests. The 

strength of communication on the Chaddock scale is distributed from weak to very 

strong. The nature of the relationship depends on the type of pests. It can be direct 

or inverse, but as a result of the combined effect of environmental factors, there is 

a tendency for a gradual decrease in the number of insect pests, which confirms the 

analysis of multi-year trends in size. 

To understand the nature of correlations of chemical treatments with the 

number of pests, analyzed 36-year-old data on the volume of pesticides. The 

analysis showed that over the past 36 years, irrespective of the volatility of the 

chemical protection of crops, the average long-term loss of wheat crop was 

gradually decreasing. 

Our conclusions about the dynamics of the phyto-sanitary state of winter 

wheat in the forest-steppe can hardly be substantiated without taking into account 

the global process of impoverishing the planet’s biodiversity. Recent scientific 

studies published in the world’s leading scientific journals have shown that in the 

population of insects in the last 30 years, the decrease in the number is 

significantly greater than that observed in the vertebrates or plants and make up  

2,8 % of the loss of biomass insects per year, even in an environment with a low 

level of anthropogenic disturbance. 

The results of the research indicate that in the conditions of the forest-steppe 

zone, the increase in the volume of chemical treatments and the stable warming of 

the winter wheat crop yield loss from the insect-dominant complex was reduced to 
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a minimum and ranged from 1 % in Ternopil to 3,15 % in the Kharkiv oblasts. 

Thus, from all areas of the forest-steppe Ukraine the total harvest losses were 

maximal in the Kharkiv region, where they reached the level of the ETOH. In the 

conditions of gradual increase of the temperature of the environment, decrease in 

humidity and increase in the volume of chemical treatments, the trends of long-

term dynamics of populations of all species of the harmful enterotoxin of winter 

wheat examined by us in the forest-steppe of Ukraine clearly indicate the decrease 

in the number of pests. 

In the conditions of the phytosanitary situation that has developed in the 

forest-steppe of Ukraine for the warming of the climate, the feasibility of chemical 

protection of crops should be determined only by the results of entomological 

monitoring and calculation of indicators of possible losses of the crop from a 

complex of pests. 

Key words: winter wheat, forest-steppe zone, warming of the climate, pests, 

ecological and economic dominant, population dynamics, distribution of pests, 

total loss of yield, correlation-regression analysis, annualphytosanitary forecast. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні зміни клімату не є новим явищем. Наукові 

дослідження засвідчили, що мінливість показників температури і опадів – 

особливість глобального клімату. Однак за останні 10000 років Земля 

переживає найтриваліший період стабільно високих температур. Цей теплий 

період майже точно співпадає з періодом, впродовж якого тривав розвиток 

сучасного сільського господарства. Відбулася еволюційна коадаптація в системі 

культурна рослина – комплекс шкідливих організмів, представлених, в 

основному, комахами, до циклів виробництва продукції рослинництва. 

Клімат України змінюється як і глобальний клімат, однак потепління на 

нашій території відбувається навіть швидше, ніж в інших регіонах Північної 

півкулі. Починаючи з 1989 року, у нашій країні спостерігається майже 

безперервний період потепління, і упродовж цього часу середня річна 

температура повітря в Україні у 70 % випадків була вищою за норму. Комахи 

належать до пойкілотермних тварин і тому сильно залежать від температури. 

Певний температурний режим є специфічним для розвитку різних стадій життя 

комах. 

Кліматичні і погодні зміни визначають чисельність популяцій комах-

шкідників, їх біотопічний розподіл, інтенсивність живлення, змінюють 

відносини жертви і хижака, імунні реакції комах, швидкість розвитку та 

плодючість. Тепловий ефект може призвести до зміни статусу шкідливого 

організму шляхом пригнічення або стимуляції генетичного потенціалу, а також 

відносин з рослиною-живителем. Всі перераховані ефекти потепління будуть 

впливати на фітосанітарний стан агроценозів. 

Принципи сільськогосподарської екології, які обґрунтовані в монографії 

В. Тишлера (1971) дозволяють підійти до розкриття складних взаємодій живих 

організмів, умов середовища та діяльності людини у функціонуванні 

агровиробництва. Українськими науковцями В. Л. Мєшковою (2003), С. О. 
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Трибелем (2011), О. П. Ретьманом (2012), В. П. Федоренком (2012), П. В. 

Писаренком (2015), В. М. Чайкою (2015), Є. М. Білецьким (2017), учнями їх 

наукових шкіл і послідовниками були закладені підвалини методологічної 

оцінки впливу агрокліматичних умов на втрати урожаю від шкідливих комах, 

які набувають особливої актуальності в умовах змін клімату.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках програми НДР за державними темами 

«Екологія шкідливого ентомокомплексу посівів пшениці озимої в умовах 

Лісостепу України за змін клімату» – 2013–2016 рр. (№ держреєстрації 

0114U003559) та «Адаптація агроекосистеми України до змін клімату» – 2017–

2019 рр. (№ держреєстрації 0117U002539) кафедри екології агросфери та 

екологічного контролю Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Мета і завдання дослідження – з’ясування та аналіз впливу зміни 

клімату на динаміку чисельності шкідливих комах-домінантів пшениці озимої в 

Лісостепу України та визначити потенційні втрати урожаю від них. 

Для досягнення поставленої мети, були визначені такі завдання: 

–  сформувати базу даних багаторічної динаміки чисельності видів 

домінантів шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої та основних 

природних та антропогенних агроекологічних чинників Лісостепу України; 

–  визначити показники потепління клімату за сумою ефективних 

температур (СЕТ ˃10 0С) та динамікою гідротермічного коефіцієнта Селянінова 

(ГТК) за територією зони Лісостепу; 

–  дослідити багаторічну динаміку чисельності домінантних видів 

шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої лісостепової зони України; 

–  проаналізувати зв’язок динаміки чисельності шкідників з природним 

перебігом основних кліматичних та антропогенних агроекологічних чинників – 

потеплінням, зволоженням території та обсягами хімічних обробок проти 

шкідливих комах у Лісостепу; 
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–  проаналізувати поширення видів шкідливого ентомокомплексу за 

областями Лісостепу України; 

–  обґрунтувати розрахункові втрати урожаю пшениці озимої від 

комплексу домінантних шкідників за областями Лісостепу. 

Методи дослідження. Польовий метод обліку – для встановлення 

видового складу та показників заселеності й щільності шкідників пшениці 

озимої; аналіз багаторічних баз даних Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Гідрометеоцентру 

України – для визначення багаторічної динаміки чисельності шкідливого 

ентомокомплексу пшениці озимої в умовах потепління та екологічного 

прогнозування фітосанітарної загрози урожаю.  

Наукова новизна одержаних результатів. На основі теоретичного 

узагальнення і аналізу експериментальних досліджень вирішено актуальну 

проблему щодо визначення впливу змін клімату на фітосанітарний стан посівів 

пшениці озимої в Лісостепу України: 

вперше:  

– встановлено, що за чутливістю до потепління шкідливий 

ентомокомплекс пшениці озимої складається із трьох груп: 1) опоміза, озима 

муха, злакові попелиці, пшеничний трипс, дротяники (ковалики) та хлібний 

пильщик звичайний проявили найбільшу чутливість до змін клімату і 

виявляються спорадично; 2) турун хлібний звичайний, хлібні жуки, озима 

совка – види з відносно стабільною чисельністю; 3) хлібні клопи, злакові мухи 

(гессенська, пшенична, шведські) – види, чисельність яких динамічно 

зменшується; 

–  здійснено оцінку екологічної константності за Дюр’є видів шкідливих 

фітофагів пшениці озимої в Лісостепу України в умовах потепління клімату; 

– встановлено, що структура домінування шкідливих видів суттєво 

змінилася, вона більш вирівняна, що вказує на тривання процесу екологічної 

перебудови ентомокомплексу в умовах потепління; 
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– з’ясовано, що в умовах поступового підвищення температури 

навколишнього середовища, зменшення зволоження та збільшення обсягів 

заходів із захисту рослин багаторічна динаміка популяцій усіх досліджених 

видів шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу України 

депресивна; 

– доведено наявність зв’язку між усередненими показниками багаторічної 

динаміки чисельності популяцій комах-шкідників пшениці озимої та динамікою 

основних природних та антропогенних агроекологічних чинників, таких як 

теплозабезпеченість, зволоженість території та збільшення обсягів хімічних 

обробок посівів; 

– з’ясовано, що в умовах лісостепової зони за стабільного потепління 

потенційні втрати урожаю пшениці озимої від комплексу комах-домінантів на 

протязі останніх 12 років скоротились до мінімальних значень і тільки в 

Харківській області досягають рівня ЕПШ (3,15%). 

Удосконалено екологічне обґрунтування фітосанітарних прогнозів 

шкідливості ентомокомплексу домінантних видів-фітофагів пшениці 

озимої в Лісостепу України в умовах змін клімату: на відміну від 

прогнозів міжнародних експертів щодо збільшення фітосанітарної 

напруги в період потепління доведено, що наявна видова специфічність 

реакції шкідників на збільшення середньої температури. 

Набуло подальшого розвитку вивчення реакцій популяцій комах на 

глобальне потепління клімату. 

Практичне значення одержаних результатів. За умов, коли чисельність 

усіх видів шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу України не 

перевищує порогових рівнів, прийняття рішення стосовно доцільності 

хімічного захисту посівів необхідно приймати за оцінкою потенційних втрат 

врожаю від комплексу шкідників. Розрахунки комплексної шкідливості 

проводять за результатами ентомологічного моніторингу. Така тактика 



24 

 

 

 

хімічного захисту підвищить рентабельність виробництва та буде мати 

позитивний вплив на стан навколишнього середовища України.  

Результати досліджень пройшли виробничу перевірку та впроваджено в 

господарстві ТОВ «Прогрейн Укр» на площі 200 га, та в господарстві 

ТОВ «Агрофірма Колос» на площі 100 га, для визначення потенційних втрат 

урожаю озимої пшениці від шкідників за допомогою методу обрахунку 

інтегрального індексу шкідливості. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у науковій і 

навчальній роботі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України при викладанні курсів «Загальна екологія», 

«Біологічний захист рослин», «Екологія популяцій», «Прогноз розвитку 

шкідливих організмів» та «Збереження біорізноманіття». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

наукових досліджень дисертанта. Авторкою розроблено програму та завдання 

досліджень. За її безпосередньої участі проведено планування, складання схем, 

підготовка й проведення досліджень, аналіз та обробка отриманих даних, 

апробація та впровадження результатів у виробництво, підготовка матеріалів до 

друку. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати та положення 

дисертації було представлено на: Ентомологічних читаннях пам’яті видатного 

вченого-ентомолога проф. М. П. Дядечка (м. Київ, 10–12 грудня 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичної конференції «Ресурсозберігаючі технології та 

їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві» (м. Київ, 

27–28 квітня 2016 р.); IV Міжнародній науково-практичної конференції 

«Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 2–3 грудня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 120-річчю НУБіП 

України (м. Київ, 19–20 листопада 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 11 робіт, 

з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у науковому 



25 

 

 

 

фаховому виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз, 

та 4 – у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 199 

сторінках комп’ютерного тексту і складається з анотацій, вступу, 7 розділів, 

висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел та додатків. 

Основний текст містить 46 рисунків та 22 таблиці. Список цитованої літератури 

включає 208 джерел, з них латиницею – 74. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем 

які стоять перед людством. Згідно прогнозів провідних міжнародних 

наукових центрів з дослідження клімату, протягом століття середня 

температура на планеті підвищиться на 2–5 0С. Такі темпи глобального 

потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми 

опиняться під загрозою зникнення. За змін клімату відбуваються суттєві 

зміни стану навколишнього середовища, які тягнуть за собою зміни в 

економіці, екології, і не враховувати їх просто неможливо [49]. 

Зміна клімату охоплює всі характеристики його показників. Термін 

«зміна клімату» використовують для позначення значних змін (наприклад, 

зміни, що мають важливі економічні, екологічні та соціальні наслідки) в 

середніх значеннях метеорологічних елементів (зокрема, температури або 

кількості опадів) протягом певного періоду часу, де середні значення 

беруться за останні тридцять років (як стандарт клімату сьогодні прийняті 

кліматичні показники за тридцятирічний період). 

Кліматичні явища, які спостерігаємо протягом останніх десятиліть, 

свідчать про відхилення функціонування кліматичної системи від норми на 

біосферному рівні. Причиною кліматичних змін є порушення енергетичного 

балансу біосфери та її складників – природних екосистем, що виникають під 

впливом дії потужного антропогенного чинника. Функціонування екосистем 

спрямоване на зв’язування енергії, збереження внутрішньої організації своєї 

структури. За наявності великого градієнта між енергозапасами окремих 

блоків біосфери виникає дисбаланс: зростають показники ентропії, 

знижується впорядкованість. Природні екосистеми вже нездатні забезпечити 

необхідну стабілізацію, тож зовнішні чинники реагують відповідно, 
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переміщуючи енергію в горизонтальному і вертикальному вимірах. Саме це 

призводить до появи злив, буревіїв, смерчів, підвищення середньорічних 

температур і зростання амплітуди коливання кліматичних показників, інших 

катаклізмів. Коли показник ентропії перевищує показник внутрішнього стану 

організації системи, нездатної протидіяти зовнішньому впливу, руйнуються 

структурні зв’язки, і система розпадається [41, 74]. 

Щоб прогодувати людство в майбутньому, за досить високих темпів 

росту народонаселення, потрібно забезпечувати приріст продовольства не 

менше як 1,3 % на рік і до середини XXI ст. подвоїти врожайність зернових 

культур. Нині щорічний приріст виробництва зерна трохи перевищує 1,3 % 

на рік, однак має тенденцію до поступового зниження через низку причин, 

серед яких глобальні зміни клімату починають відігравати дедалі помітнішу 

роль. Наслідки цих змін збільшують ризики для землеробства, що негативно 

позначається на стабільності врожаїв основних продовольчих культур вже 

сьогодні, і без вжиття спеціальних заходів може призвести до значних втрат 

сільськогосподарської продукції в майбутньому. 

Екологічна стабільність біосфери підтримується завдяки 

життєдіяльності біоти. Антропогенний тиск спричиняє вимирання видів 

тварин, рослин і мікроорганізмів в масштабах, в тисячу разів переважаючих 

масштаби цього явища в природі. Масштаби вимирання біоти в результаті 

діяльності людини наближаються до наслідків найбільших катастроф у 

геологічній історії планети, які викликали масове вимирання видів. Сучасні 

масштаби втрати біоти звело рівень різноманіття до найменшого за період від 

ери динозаврів (65 мільйонів років тому) до теперішнього часу, і кількість 

видів, яким загрожує вимирання в наступні 50 років, оцінюється як чверть від 

загальної кількості [147]. 

Міжурядова асамблея зі змін клімату 2007 р. підготувала звіт, що 

відображає найновіші і найсучасніші знання з цього питання. Він базується 
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на численних дослідженнях, проведених найвідомішими вченими різних 

регіонів світу [154].  

У звіті, зокрема, зроблено три головні висновки: 

1. Антропогенно спричинені зміни клімату – це реальність. Вони 

накладаються на природні зміни, що, поєднуючись, здійснюють такий 

резонансний вплив.  

2. Якщо зміни клімату відбуватимуться з таким градієнтом, то 

катастрофа неминуча. За розрахунками вчених, підвищення температури на  

2 0С призведе до незворотних змін. 

3. Стримати зміни клімату (особливо запобігти їхнім наслідкам) 

технічно і економічно поки ще можна. Передбачивши і спрогнозувавши на 

основі сучасних наукових досягнень зміни клімату, потрібно виробити план 

заходів і послідовно їх реалізовувати.  

Однією з організацій, яка займається дослідженням зміни клімату, є 

Консультативна група з міжнародних сільськогосподарських досліджень 

(CGIAR). Вона керує проектом «Зміна клімату, сільське господарство і 

продовольча безпека» (CCAFS), який досліджує вплив зміни клімату саме на 

сільське господарство. Очікується, що зміна клімату стосуватиметься таких 

сфер [135]: 

1.  Урожай: зміна клімату внесе зміни і у спектр культур, які можуть 

вирощуватись на різних територіях, і в урожайність цих культур. 

2.  Тваринництво: вплив буде як прямий (наприклад, втрати 

продуктивності, тобто фізіологічний стрес у зв’язку з підвищенням 

температури), так і непрямий (наприклад, зміни в доступності й якості 

кормів, води тощо). 

3.  Риба: зміна клімату буде впливати на всі сторони продовольчої 

безпеки населення та економічної безпеки рибалок через вплив на місця 

розповсюдження, запаси і розподіл основних видів риб. Прогнозовані зміни в 

мінливості та сезонності клімату також позначаться на аквакультурах через 
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вплив на темпи зростання і стабільність одомашнених популяцій риб. 

4.  Біорізноманіття: вплив зміни клімату на структуру та функції 

рослинних і тваринних угрупувань широко помітний для наземних, 

прісноводних і морських екосистем. Зміни у розподілах, фенології та 

екологічній взаємодії видів будуть мати вплив, наприклад, на запилення, 

вторгнення в сільськогосподарські системи бур’янів, а також розташування 

основних морських риболовних угідь. 

5.  Шкідники і хвороби: зміни та варіації клімату вже впливають на 

розподіл і вірулентність сільськогосподарських шкідників і хвороб. Нові 

рівноваги у взаємодіях врожай – шкідник – пестицид будуть встановлені з 

ймовірними негативними наслідками для продовольчої безпеки. Зміни 

клімату також будуть мати значний вплив на виникнення, поширення та 

розповсюдження захворювань худоби різними шляхами. 

6.  Зрошення: прогнозоване збільшення мінливості опадів, пов’язане з 

вищим сумарним випаровуванням під впливом вищих середніх температур, 

передбачає триваліші періоди посухи і, отже, призведе до зростання потреби 

у зрошенні, навіть якщо загальна кількість опадів протягом вегетаційного 

періоду залишиться постійною. 

7.  Зберігання і розповсюдження харчових продуктів: кліматичні 

коливання впливають на втрати після збору врожаю і безпеку харчових 

продуктів під час зберігання. Очікується, що більш часті екстремальні 

погодні явища через зміну клімату можуть призвести до пошкодження 

продовольчої інфраструктури, що негативно вплине на збереження і 

розповсюдження продовольства, від чого найбільш уражені будуть бідні 

верстви населення. 

8. Доступність і використання харчових продуктів: передбачається, що 

ціни на більшість зернових значно зростуть через кліматичні зміни, а це 

призведе до падіння споживання і збільшення недоїдання, значним чином 

серед дітей. Харчова цінність продуктів харчування, особливо зернових, 
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також може бути порушена в результаті цих змін. Зміна клімату вплине на 

здатність людей ефективно використовувати продукти харчування шляхом 

зміни умов для безпеки харчових продуктів і зміни впливу хвороб від 

переносників інфекції, забруднення води і хвороб харчового походження 

[59]. 

 

1.1.  Вплив змін клімату на популяції комах 

 

Майбутній напрямок і темпи зміни клімату, також його прямі і непрямі 

наслідки передбачити дуже складно. Це пов’язано з мінливістю кліматичних 

параметрів, а також різноманітні способи впливу клімату на функціонування 

біоценозів і, що не менш важливо, рівень складності різних біоценозів.  

Основні параметри клімату – температура і вологість, впливають на 

комах прямо і побічно. Прямий вплив проявляється на рівні активності 

личинок і імаго, поширенні комах у навколишньому середовищі, фенології і 

швидкості розвитку, а також на рівні виживання особин у несприятливих 

погодних умовах, генетиці популяцій і т.д.  

Непрямий вплив змін клімату включає вплив на середовище 

проживання комах, в тому числі – структуру рослинних угруповань, 

фенологію рослин, якості їжі, стан популяцій хижаків, паразитів і активність 

ентомопатогенів [58–60]. 

 

1.2. Вплив температури на розвиток комах 

 

Кліматичні зміни обумовлюють прямі і опосередковані порушення в 

екосистемах. Вони впливають на динаміку чисельності популяцій комах-

шкідників, їх біотопічний розподіл, інтенсивність живлення [206], змінюють 

відносини хижака і жертви, імунні реакції комах, швидкість розвитку та 

плодючість [139, 205]. 
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Не тільки висока температура довкілля несе відповідальність за ці 

варіації, але прохолодна температура також впливає на екологічні 

характеристики видів комах [186]. Наприклад, комахи, які перенесли 

охолоджувальний стрес мають темний колір тіла в порівнянні з тими, хто 

живе в умовах жаркого клімату.  

Тепловий афект може призвести до зміни статусу шкідливого 

організму шляхом пригнічення або стимуляції генетичного потенціалу, рівня 

плодючості і смертності, а також відносин з рослиною-живителем [153, 185]. 

На прикладі Cnaphalocrosis medinalis G. (вид лускокрилих комах з родини 

огнівок-трав’янок) було показано, що за температури розвитку 35 0С дорослі 

особини після відродження не відкладали яйця [186]. 

Кліматичні фактори, зокрема, температура, можуть продовжити або 

скоротити життєвий цикл комах [185]. Вплив високих температур 

проявляється через тривалість циклу стадій розвитку, та на деякі внутрішні 

метаболічні процеси у комах. Наприклад, в дослідах з бавовняною совкою 

Helicoverpa armigera Hübner стадія яйця тривала 7,9 днів за температури 28 

0С та 10,4 днів при 25 0С. СЕТ для відродження імаго негативно корелює зі 

зростанням температура від 10–27 0С [162, 186]. 

Яйця азійського сонечка Harmonia axyridis Pallas витримували 

впродовж 1 години при температурах 41, 39, 37 0C, а потім переносили в 

нормальні умови (25 0C) до відродження личинок. Личинки не 

відроджувались із яєць, які піддавалися впливу температури 41 0C. 

Встановлено, що теплові ефекти по різному впливають на показники 

виживання, тривалість розвитку і розмноження азійського сонечка [161, 179, 

186]. 

Збільшення температури підвищувало показники індивідуальної 

смертності комах. За дії температури 50 0С впродовж 2,5 год. смертність 

комах досягала 99 % [208]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Guen%C3%A9e
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_H%C3%BCbner
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pallas
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Так, мурахи Iridomyrmex purpureus Smith за температури ґрунту 45,8 ± 1,3 

0С і вище не здатні підтримувати термічну стійкість за допомогою 

використанням адаптивної поведінки. Тропічні види комахи більш чутливі до 

мікрокліматичних змін, ніж види з помірних широт [153].  

Зміни клімату також впливають на фізіологічні, поведінкові та 

морфологічні адаптації комах, а також коливання їх чисельності [144, 145, 

172, 177].  

Встановлено, що охолодження і заморожування помітно діють на 

фізіологічні процеси та поведінку різних видів комах [145, 172]. Знижені 

температури здатні змінити хімічні інгредієнти клітин і викликати 

зневоднення організму комахи [179]. Експериментальні дослідження 

засвідчили, що комахи не в змозі адаптуватися до розвитку в умовах високих 

і низьких температур. Встановлено високу смертність особин та порушення 

терміну розвитку [172, 185]. Так, діапазон температур між 25–35 0С був 

оптимальний для виживання бурої рисової цикадки Nilapavata lugens Stаl, але 

виживаність знижувалась при 40 0С. На відміну від виживання, термін 

відкладання яєць зменшувався у відповідь на високі температури [168]. Було 

відмічено, що чисельність популяції цикадок Nephotettix cincticeps 

збільшилась в 3–4 рази у відповідь на потепління клімату. На чисельність 

вплинуло підвищення зимової температури, що обумовило збільшення 

кількості генерацій в рік [193].  

 

1.3. Реакція комах на зміни складу газів атмосфери 

 

Комахи по різному реагують на різні концентрації газів в довкіллі. 

Максимальний або мінімальний рівень таких газів, як кисень і діоксид 

вуглецю може призвести до гіпоксії або гіпероксії у комах. У наземних 

комах, наприклад американської сарани Schistocerca americana Drury, 

звичайної дрозофіли Drosophila  melanogaster Meigen., хрущака борошняного 

Tenebrio molito, тощо, показали різні реакції проти гіпоксії і гіпероксії. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_St%C3%A5l
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_Meigen
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Більшість з них виробляють компенсаційний зміни в системах вентиляції і 

відкриття дихалець при впливі гіпоксії або гіпероксії протягом короткого 

періоду часу. У разі посилення окисного стресу зменшуються показники 

виживання комах [186]. 

Досліджували вплив на вагу та виживаність личинок вересового листоїда 

Lochmaea suturalis таких чинників, як потепління, концентрація діоксиду 

вуглецю і посухи. Індивідуальні ефекти дії цих чинників мало впливали на 

вагу та виживаність личинок. Але коли чинники діяли разом, їх сумарний 

ефект був дуже потужним [205]. Температура в діапазоні 15–35 0C і 

концентрація кисню (10, 21 і 40 %) впливали на швидкість метаболізму у 

лялечки мухи цеце Glossina pallidipe. Відмічено домінування теплового 

впливу на метаболізм, але зміна концентрації кисню також впливала на 

біохімічні процеси в організмі комах [187]. 

Органічні та неорганічні забруднювачі наземних екосистем помітно 

впливають на фізіологічний стан комах. Комахи реагують на забруднення 

зниженням ваги лялечок, зміною швидкості росту, збільшенням смертності 

[161]. Велика кількість забруднюючих речовин, таких як оксиди вуглецю, 

оксид сірки, оксид азоту, кислі дощі і кислотні тумани впливають на 

чисельність комах. В результаті токсичної дії забруднювачів в екосистемах 

порушується трофічна взаємодія на рівні комахи-фітофаги – їх природні 

вороги [191]. 

Досліджували вплив забруднення екосистеми важкими металами на 

швидкість росту та імунну стійкість личинок п’ядуна осіннього Epirrita 

autumnata. Встановлено, що відносна швидкість росту та вага лялечок була 

нижче в забруднених екосистемах в порівнянні з контролем [200]. 

Комахи є пойкілотермні тварини а, отже, сильно залежать від 

температури. Певний температурний режим є специфічним для розвитку 

різних стадій життя комах [170]. Температура вважається найбільш 

важливим екологічним фактором, що впливає на розподіл комах, розвиток, 
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поведінку, виживання і розмноження [173]. Зміни клімату можуть також 

змінити вплив комах на їх рослини-живителі. В наслідок конкуренції комах-

шкідників і людей за сільськогосподарські культури може відбутися 

зниження врожаю для харчування людей. У зв’язку з цим кількість 

досліджень впливу клімату, що змінюється, на комах-шкідників і їх рослини-

живителі збільшилася [203]. 

Створювались конкретні моделі впливу температурних умов на 

розвиток шкідників [159]. Ці моделі передбачають, що сума постійних 

температур при деякій пороговій температурі рівна величині, необхідній для 

розвитку різних стадій організму комахи [167]. Комахи не піддаються 

постійним температурам в природному середовищі [164, 190]. Тому постійні 

і змінні температурні режими повинні включатися в експериментальні умови. 

Наприклад, відродження яєць ріпакової довгоносика, як і інших видів 

комах, залежить від температури [199]. Личинки починають годуватися на 

деградованій серцевині стебла [141; 163], що може збільшити ушкодження. 

Окрім температури, існують і інші фактори клімату. Наприклад, зміна 

розподілу опадів за сезонами року може призвести до зменшення кількості 

опадів у літку, але збільшення їх у зимовий час. Оскільки кількість опадів 

грає велику роль у взаємодії між шкідниками та кормовими рослинами, 

водний стан рослин може змінити рівень заселення рослин та, відповідно, 

втрати врожаю. 

Зміни клімату обумовлюють значний екологічний вплив на 

навколишнє середовище незалежно від їх першопричини [158, 164]. Крім 

рослинної їжі, кліматичні умови є основними факторами, які утворюють 

умови існування комах. Більшість з декількох десятків створених 

прогностичних моделей показують, що середня температура може 

збільшитися на 1,7–5,3 0C, в результаті подвоєння концентрації CO2 протягом 

наступних 60–100 років. 2–3 0C – це значення найбільш часте, що означає 

збільшення на 0,3 0C за десятиліття.  
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Від температури також залежить вологість повітря, при зростанні 

температури повітря здатне ввібрати в себе більше водяної пари. При 

середньому підвищенні температури прогнозується збільшення атмосферних 

опадів у північній півкулі. Крім цього передбачається, що нестача води 

посилиться в помірній зоні в результаті підвищення температури, що 

призведе до збільшення випаровування. Ґрунт висохне через різноманітні 

фактори: скорочення часу снігозатримання, високу насиченість водою 

поверхні ґрунту в кінці зимового і прискореного поверхневого 

водовідведення [194].  Прогнозується збільшення частоти погодних аномалій 

(шторми та урагани) [160].  

Види рослин з вузькою екологічною толерантністю будуть витиснені 

видами з широким екологічним оптимумом, що передбачає структурні зміни 

угруповання домінуючих фітофагів [176]. 

В результаті потепління північна межа екологічного оптимуму для 

багатьох видів комах може зрушити [148]. Це породжує ризики біологічних 

інвазій небезпечних шкідників. Багато місцевих полівольтинних комах-

фітофагів можуть збільшити кількість поколінь. Разом з цим вони можуть 

збільшити свої шанси на виживання взимку і, в результаті, збільшити 

чисельність популяцій [142, 171, 174]. Зміни клімату також можуть вплинути 

на види місцевих шкідників, які раніше не входили в домінантну групу [140]. 

Комахи помітно змінюють свою активність в залежності від 

температури навколишнього середовища [141, 142, 163, 174–176, 196]. 

Підвищення температури до рівня термічного оптимуму викликає 

прискорення метаболізму комах, що безпосередньо впливає на збільшення їх 

активності. В умовах зони помірного клімату середнє збільшення 

температури супроводжується більш інтенсивною і тривалою загальною 

денною і нічною активністю імаго більшості фітофагів: інтенсивності 

живлення і рухливості, а також часом, витраченим на пошук оптимального 

місця для відкладання яєць [171, 202]. Це може також призводити до 
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збільшення дисперсії поширення комах, а також до більш частого 

відкладанні яєць і можливості колонізації більшої кількості рослин-

живителів. 

За більш високих температурних умов, розвиток яйця личинки і 

лялечки скорочується, що є характерним явищем для великої групи комах-

фітофагів. Більш швидкий розвиток преімагінальних стадій передбачає більш 

короткий час впливу несприятливих умов навколишнього середовища, таких 

як низька температура, занадто висока або недостатня вологість, нападу 

хижаків і паразитів, активність ентомопатогенів. Це може призвести до 

репродуктивного успіху багатьох видів комах.  

Вплив температури на період розвитку личинок вивчали в 

лабораторних умовах на двох видах фітофагів: шовкопряда-монашки 

Lymantria monacha (L.) та непарному шовкопряді Lymantria dispar (L.). В 

обох випадках підвищення температури скорочувало період розвитку від 

стадії яйця до лялечки. Були отримані різні результати по виживаності 

гусениць. З підвищенням середньої температури навколишнього середовища 

вища смертність спостерігалася у гусениць L. Monacha (L.), в той же час 

виживання гусениць L. Dispar (L.) збільшувалось. Результати експерименту 

свідчать про різний вплив параметрів температури на розвиток близьких 

видів комах. Ці відмінності, ймовірно, є наслідком різних термічних 

оптимумів видів [180].  

 

1.4. Вплив температури на стадії розвитку комах 

 

В умовах зони помірного клімату періодичність активності комах в 

навколишньому середовищі визначається зміною сезонів. Температура 

особливо важлива як фактор, який обмежує активність комах. Зміни 

середньої температури повітря впливають на зміни фенології комах. Це один 

з добре документованих ознак глобального потепління. Більш рання поява 

деяких видів комах навесні і їх більш тривала активність є найбільш 
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характерними симптомами глобального потепління [141, 163, 174, 175, 196, 

202]. 

Потепління клімату може мати значний вплив на комах-фітофагів, які 

розвиваються більш ніж в одному поколінні протягом року. Середнє 

підвищення температури викликає більш швидкий розвиток і може впливати 

на збільшення кількості особин цих видів. В результаті біологічний життєвий 

цикл скорочується, і число личинок на одній рослині-живителі, а також 

частота спалахів чисельності популяції збільшується. 

Зимові погодні умови є ключовими для багатьох комах зони помірного 

клімату. Підвищення температури взимку може призвести до підвищення 

виживаності, що особливо характерно для північних границь ареалу, де 

екстремально низька температура зазвичай викликає більш високу смертність 

популяції. Однак багато видів не можуть завершити цикл розвитку або 

продовжувати живлення навесні без достатньої кількості днів з низькою 

температурою [171]. Зменшення снігозатримання в результаті підвищення 

середньої температури може негативно вплинути на види, які зимують в 

рослинах і ґрунті [180]. 

 

1.5. Вплив температури на генетичний апарат комах 

 

Кліматичні зміни можуть призводити до більш швидкої еволюційної 

адаптації, ніж зазвичай. Наприклад, встановлено механізми адаптації 

європейського метелика Aricia agestis Den. & Schiff. до нових теплових умов 

протягом короткого періоду часу. Адаптація сталася шляхом зміни в 

популяції температурного порогу, що викликає діапаузу [174, 175]. Іншим 

прикладом такого явища є жук Chrysomela aeneicollis Schaeff. У популяції 

жука встановлено збільшення частоти алелів, відповідальних за синтез 

низькотемпературних білків, що визначають резистентність організмів до 

температурних умов [176, 178]. 
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Встановлено морфологічні зміни в популяції метелика Pararge aegeria 

(L.). Особини, які колонізували нові райони у Великобританії за 20 років до 

початку досліджень, мали велику площу поверхні крила, а також вагу грудної 

клітини в порівнянні з особинами місцевої популяції [174, 185]. 

Збільшення частоти біотипів спостерігалося також на Британських 

островах у двох видах чагарникових цвіркунів Conocephalus discolor (F.) та 

Metrioptera roeselii Hagenbach, які розширили свій колишній ареал [184]. 

Є також приклади лісових фітофагів, які демонструють високу 

адаптивну здатність до динамічно мінливих умов навколишнього 

середовища. Личинки зимового п’ядуна Operophtera brumata (L.), є 

важливим фітофагом листяних дерев і чагарників. Імаго метелика 

відроджуються ранньою весною, після перезимівлі в стадії яйця на пагонах 

рослин-живителів. Час відродження має вирішальне значення для виду. У 

разі занадто раннього відродження по відношенню до зростання бруньок і 

листя, смертність гусениць збільшується в результаті голодування. Проте 

дослідження показали, що в популяціях О. brumata існує природний добір, 

який сприяє генотипам, що характеризується більш повільним розвитком 

яєць [174]. В результаті відродження відбувається на кілька днів пізніше, ніж 

було раніше, і завдяки цьому зберігається синхронізація появи гусениць з 

розпусканням бруньок. 

 

1.6. Непрямий вплив змін клімату на комах 

1.6.1. Вплив на фізіологію і обмін речовин рослин-живителів 

Зміна температури і вологості може побічно впливати на комах в 

результаті змін в метаболізмі і фізіології рослин-живителів [165, 175, 184]. 

Встановлено, що тривалі й інтенсивні посухи, як один з результатів 

підвищення температури, негативно впливають на стан дерев, підвищуючи 

таким чином їх сприйнятливість до фітофагів. Всихання дубових 

деревостанів через брак води, супроводжується заселенням дерев 
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комплексом комах-фітофагів. Приклад такої взаємодії спостерігається в 

Європі [138, 198]. Помірне підвищення температури (так само як і 

концентрації CO2) може викликати зниження якості їжі для деяких фітофагів 

в результаті зменшення рівня азоту в листках, а також збільшенням синтезу 

вторинних метаболітів, наприклад, танінів [139]. Це викликає погіршення 

поживного якості рослин і може підвищити їх стійкість до шкідників. 

Досліджено вплив дефіциту вологості рослин на розвиток, виживання і 

плодючість фітофагів. Ці дослідження були викликані результатами 

спостережень за числом спалахів масового розмноження комах в природному 

середовищі, які часто відбуваються після посух. Вони засвідчили про 

негативний вплив нестачі води на фітофагів. Результати аналізу показали, що 

реакція фітофагів на зниження рівня води в тканинах рослин залежать від їх 

приналежності до екологічних гільдій. Для групи видів, що мають схожі 

переваги різних рослин, позитивний вплив посухи (особливо тривалої 

посухи) спостерігалось відносно комах, що розвиваються в лісі, в той час як 

зниження рівня води і тургору в рослинних клітинах негативно впливало на 

види, що висмоктують рідини з тканин (попелиць) і на види, які 

розвиваються в галлах. Результати аналізу на прикладі інших комах-

фітофагів виявилися неоднозначними [175, 189].  

 

1.6.2. Фенологія рослин-живителів 

Життєві цикли багатьох комах-фітофагів тісно пов’язані з фенологією 

рослин-живителів [176], яка в основному регулюється температурними 

умовами навколишнього середовища. Підвищення температури може по-

різному впливати на рослини і їх фітофагів. Приклади негативного впливу 

кліматичних змін описані, наприклад, як результат порушення синхронізації 

важливих процесів, що відбуваються на різних трофічних рівнях екосистеми. 

Наприклад, більш висока температура ранньою весною може викликати 

більш ранній розвиток дубового листя, що призводить до порушення 
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синхронізації між процесом розвитку листя і відродження личинок зимової 

молі [198]. Подібний взаємозв’язок спостерігається у шовкопряда-монашки 

O. monacha (L)., у якого розвиток личинок першого віку зазвичай корелює з 

утворенням квіток у сосни звичайної. Чоловічі квіти сосни звичайної є 

основним продуктом живлення гусениць шовкопряда, тому будь-які 

порушення трофічного взаємозв’язку впливає на вид негативно [169].  

Швидке зростання рослин навесні в умовах потепління може бути 

корисним для видів фітофагів, які розвиваються всередині рослинного 

організму. Це відноситься до деяких європейських видів короїдів, які можуть 

мати додаткове покоління протягом року [166]. 

 

1.6.3. Діяльність ентомофагів 

Ентомофаги – це ще один елемент екосистеми, за допомогою якого 

кліматичні зміни побічно впливають на фітофагів. Активність і ефективність 

ентомофагів, а також спосіб їх впливу на фітофаги можуть бути різними. 

Більш того, взаємозв’язок обох елементів (фітофагів і ентомофагів) 

ускладнюється непрямим впливом клімату на рослину-живителя. Наприклад, 

більш низька якість рослини в результаті посухи викликає більш тривалий 

розвиток фітофагів, що визначає більш високу ймовірність нападів 

ентомофагів, таких як хижаки і паразити [189]. З іншого боку, зміна хімізму 

рослин, яка викликана впливом кліматичних факторів, призводить до зміни 

якості (розміром і хімічним складом) тіла фітофагів в якості живителя 

личинок паразита. Це впливає на паразитарну ефективність пошуку жертви, 

кількість відкладених яєць, співвідношення статей [141]. 

Більш висока температура як стимулюючий фактор може викликати 

збільшення активності ентомофагів та їх більш швидкий розвиток [201]. 

Зміна температури може також впливати на сприйнятливість фітофагів 

до нападу ентомофагів. Наприклад, при більш високих температурах 

послаблюється реакція на сигнальні феромони, що виділяються при нападі 
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хижаків або паразитів на попелиць [204]. З іншого боку, більш швидкий 

розвиток, викликаний більш високою температурою, особливо у вікових 

групах, чутливих до атак паразитів, може привести до підвищення живучості 

деяких видів фітофагів [176]. 

 

1.7. Розширення ареалу фітофагів 

 

Поточний характер розподілу більшості видів комах – результат впливу 

клімату. Це явище можна спостерігати, зокрема, на північних межах ареалу, 

де основним чинником, що обмежує поширення популяції комах-фітофагів, є 

температура. Наприклад, -16 0C є критичною температурою для 

північноамериканського короїда Dendroctonus frontalis Zimm, одного з 

найнебезпечніших шкідників хвойних дерев в регіоні. Нижче цього значення 

температура викликає майже абсолютну смертність популяції. Така 

температура спостерігається на північній межі ареалу короїда [189]. Це 

означає, що підвищення середньої температури може дозволити розширити 

ареал термофільних видів в північному напрямку [150, 176]. 

 

1.8. Біологічна інвазія в умовах змін клімату 

 

Зміна клімату може привести до адаптації, збільшення чисельності та 

експансії чужорідних видів, які краще адаптовані до нових екологічних умов, 

ніж місцеві таксони [189]. Підвищення температури може позитивно 

вплинути на чисельність інтродукованих видів, розвиток і виживання яких 

раніше були обмежені низькою температурою. Крім зміни клімату, 

антропогенна діяльність також є важливим фактором у процесі навмисного 

або випадкового розселення екзотичних рослин і фітофагів. У європейській 

лісовій екосистемі два види метеликів з родини Gracillariidae вважаються 

інвазивними: Parectopa robiniella Clem. и Macrosaccus robiniella Clem., які 

потрапили в Європу з Північної Америки [150]. Гусениці обох видів 
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розвиваються на листках робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L. – вид 

рослин, який заселив Європу на початку 17 століття). Незважаючи на те що 

рослина-живитель відома в Європі протягом кількох століть, фітофаги були 

зареєстровані перший раз в другій половині XX століття в південних регіонах 

континенту. З тих пір спостерігається процес розширення адвентивних видів 

комах-фітофагів у північному напрямку, що пояснюється глобальним 

потеплінням. Зміни параметрів клімату можуть сприяти адаптації комах до 

нових рослин-живителів. Ситуація особливо поширена, коли близькі види 

рослини-живителя існують у новому ареалі фітофага. Наприклад, 

розширення спектра кормових рослин або навіть зміна переваг у виборі 

рослин для живлення соснового похідного шовкопряда Thaumetopoea 

pityocampa Schiff спостерігається в горах Південно-Східної Іспанії. Середнє 

підвищення температури за останні кілька десятиліть супроводжувалося 

адаптацією фітофага до нової рослини-живителя [176]. 

 

1.9. Чинники, які впливають на фітосанітарний стан посівів 

пшениці озимої 

 

Фітосанітарний стан – сукупність шкідливих організмів, рівень їх 

чисельності, інтенсивності розвитку та потенційної загрози [52]. 

Найважливішими природними чинниками, які регулюють чисельність 

фітофагів, є абіотичні (вплив температури, вологості, світла, тощо) та біотичні 

(внутрішньовидові та міжвидові відносини). 

Існує багато агроекологічних факторів, які впливають на стан посівів 

пшениці озимої. Передусім це часті посухи, що призводять до значного 

зниження збору зерна, такі посіви залишаються слаборозвинені. Від стану 

посівів в осінній період значною мірою залежить урожайність озимої 

пшениці. Чим краще розвинуті рослини, тим вони стійкіші до посухи і 

шкідників, і формують вищий урожай зерна. 
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При обґрунтуванні заходів по догляду за посівами слід ураховувати, що 

умови, в яких проходить вегетація озимої пшениці в останні роки, суттєво 

змінились під впливом змін клімату [83]. 

Сівозміна – один з основних чинників, що суттєво впливає на 

фітосанітарний стан і продуктивність озимих культур. При сівбі в 

оптимальний строк рослини менше пошкоджуються шкідниками й 

уражуються хворобами [71, 83]. 

Стан популяцій шкідливих фітофагів, що мешкають в агроценозі озимої 

пшениці, визначається не тільки дією природних екологічних чинників 

температурою, кількістю опадів, станом фітоценозу та популяцій хижаків, 

паразитів і ентомопатогенів. На чисельність та шкідливість фітофагів 

озимини суттєво впливають антропогенні чинники, які обумовлені 

сільськогосподарською діяльністю.  

В науковій літературі достатньо детально висвітлено роль агротехніки 

та захисту рослин як засобів регуляції чисельності шкідників в агроценозі 

озимої пшениці [42, 71, 92]. 

Наведені чинники відносяться до групи економічних – вони обумовлені 

діяльністю людини, але їх дія має екологічні наслідки, тому що мішенню їх 

впливу є процес взаємодії популяцій рослин та фітофагів. Зв’язок 

економічних і екологічних чинників особливо тісний в 

сільськогосподарському виробництві, який, згідно сучасних концепцій, слід 

розглядати як еколого-економічну систему. 

Еколого-економічні чинники – це чинники, які впливають на інтеграцію 

економіки й природи як взаємозалежне і взаємообумовлене функціонування 

суспільного виробництва й протікання природних процесів. 

Дія природних чинників на стан популяцій шкідників, які мешкають в 

агроценозах, відбувається на фоні еколого-економічних чинників, вплив яких 

на чисельність та поширення комах не менш дієвий. Яким чином дія 
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природних і еколого-економічних чинників віддзеркалюється у 

фітосанітарному стані сільськогосподарських культур? 

Відповідно до сучасних концепцій [123, 125–127, 130], взаємодію 

природних та еколого-економічних чинників в процесі формування поточного 

фітосанітарного стану можна звести до наступної схеми. 

Рівень розвитку сільськогосподарського виробництва (стабільність 

системи землеробства, ступінь розораності земель, стан насінництва, 

агротехніка, захист рослин) в еколого-географічних умовах держави визначає 

фоновий рівень чисельності і поширення шкідливих популяцій. Фоновий 

рівень – середні багаторічні показники чисельності шкідників та заселених 

площ, які склалися в поточних економічних умовах. Фоновий рівень 

коливається під дією еколого-економічних чинників та визначає економічні 

наслідки надзвичайних ситуацій в період масових розмножень шкідників, 

які відбуваються циклічно під дією природних чинників. Зміни фонового 

рівня роблять не придатним існуюче наукове забезпечення прогнозу: втрачає 

доцільність використання ЕПШ та кількісних показників фазового стану 

популяцій [124, 126]. 

Наведений аналіз підтверджує думку, що, згідно до законів екології 

[104], природні та економічні чинники впливають на біологічні системи – 

популяції основних шкідників озимини – сукупно, через прямі, а частіше – 

опосередковані шляхи. Аналіз можливих наслідків зміни клімату на 

шкідливість фітофагів на озимині в Лісостепу України в умовах поточних 

показників еколого-економічних чинників з урахуванням даних щодо 

екології комах дозволяють припустити, що потепління клімату може 

відбитися як на структурі ентомокомплексу за видовим складом та 

домінуванням, так і на рівнях поширення і шкідливості комах [127, 119]. 

Як свідчить аналіз літературних джерел щодо динаміки потепління 

клімату, цей процес відбувається дуже повільно [18, 39, 46, 65]. Його дія 

на стан популяцій шкідників озимини відбувається на тлі комплексу 
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еколого-економічних чинників, які також мають свою динаміку [46]. 

Наприклад, за останні 20 років в сільському господарстві України відбулися 

суттєві зміни в плані економічного забезпечення сільськогосподарського 

виробництва, обсягів посівних площ, рівня агротехніки, обсягів застосування 

заходів із захисту рослин тощо.  

 

1.10. Концепція економічного порогу шкідливості 

 

Головною передумовою інтегрованого захисту рослин є фітосанітарний 

моніторинг і прогноз шкідливих організмів, який повинен представляти 

собою систему збору, накопичення, аналізу і використання фітосанітарної 

інформації з метою цілеспрямованого і оптимального проведення заходів 

захисту рослин. 

Фітосанітарний моніторинг – це система спостережень і контролю 

поширення, щільності, інтенсивності розвитку та шкідливості організмів. 

Головна мета фітосанітарного моніторингу, як і будь-якої програми 

спостережень – отримати необхідну інформацію для складання прогнозів і 

сповіщення розвитку шкідливих організмів та прийняття рішення для 

проведення захисних заходів.  

У міру збагачення знань і уявлень про шкідливі організми, цикли їх 

розвитку, шкідливі стадії та характер пошкоджень, відбувалось 

удосконалення методів їх виявлення та обліку, а також почали застосовувати 

для цього різні пристрої і прилади. Отже, існуючі методи виявлення та обліку 

шкідників і хвороб можна розділити на візуальні й приладні. 

Візуальні методи засновані на безпосередньому огляді та підрахунках 

шкідників і пошкоджених ними органів рослин, інтенсивності ураження їх 

хворобами. 

Захисні заходи від шкідників сільськогосподарських культур в умовах 

інтенсифікації землеробства спрямовані не на їх знищення, а на регулювання 

щільності в агроценозах і утримання їх на господарсько невідчутному рівні. 
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Цього можна досягти правильним застосуванням агротехнічних заходів 

вирощування культури, контролем за щільністю шкідників та їх природних 

хижаків і застосуванням біологічних та хімічних засобів захисту рослин в 

інтегрованих системах. 

Живлення комахи чи іншого організму окремими органами рослини з 

біологічної точки зору може визначити його як шкідника, але рівень 

пошкодження не завжди призводить до втрат урожаю і залежить як від виду 

шкідника, так і від пошкоджуваних ним рослин та їх органів. 

Експериментально встановлено, що, наприклад, знищення листогризучими 

шкідниками до 25 % листків картоплі, цукрових буряків і деяких інших 

культур не завжди знижує урожай, а пошкодження в межах 5–10 % може 

навіть підвищити його [44, 54]. 

Економічний поріг шкідливості (ЕПШ) – це така щільність шкідника або 

пошкодженість рослин, при якій втрати врожаю можуть становити 3–5 %, а 

застосування хімічних засобів захисту підвищує рентабельність виробництва 

культури і собівартість урожаю. 

Визначений економічний поріг шкідливості може змінюватися залежно 

від пошкоджуваної культури, фази її розвитку, погодних умов, ефективності 

хімічних препаратів та інших умов. Не рівнозначним він буде і в різних 

природних зонах [120]. 

При визначенні доцільності захисних заходів враховуються також 

витрати на проведення заходів, рівень збільшення врожаю, який очікується, 

наявність хижаків і паразитів, стан погоди, культури, яка пошкоджується, 

фізіологічний стан популяції шкідника тощо [78]. 

Важливим чинником стабілізації зернового господарства і значним 

резервом збільшення урожаїв зернових культур є раціональний всебічно 

обґрунтований захист посівів від шкідників. Середні втрати врожаю зерна 

становлять 10–15 % при одночасному зниженні його хлібопекарських і 

посівних якостей. 
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Починаючи з періоду проростання насіння озимої пшениці і протягом 

усієї вегетації, рослини пошкоджуються різними видами комах. В осінній 

період, від сходів до кущення, посіви заселяють і пошкоджують фітофаги: 

хлібний турун, підгризаючі совки, злакові мухи, злакові цикадки, попелиці. З 

початком відновлення весняної вегетації ці шкідники продовжують живлення 

на посівах. До них приєднуються і пошкоджують рослини хлібна смугаста 

блішка, червоногруда п’явиця. У фазі виходу рослин у трубку посіви 

заселяються і пошкоджуються клопом шкідливою черепашкою. На середину 

вегетації, у фазі колосіння і наливу зерна, генеративні органи пошкоджують 

злакові попелиці і пшеничний трипс. У фазі наливу зерна, молочно-воскової 

стиглості шкоду зерну завдають личинки клопа шкідливої черепашки. Перед 

збиранням урожаю зерна частина його пошкоджується хлібними жуками, 

жуками хлібного туруна.  

У сучасній стратегії захисту рослин поки що, переважає використання 

засобів активного знищення шкідливих організмів. Застосування їх 

небезпечне для навколишнього середовища і пов’язано з певними витратами. 

Тому важливо враховувати, наскільки доцільне їх застосування при тому або 

іншому рівні заселеності посіву шкідливим об’єктом. Природно, що розміри 

можливих втрат слід передбачати до того, як вони будуть заподіяні 

шкідливим видом посіву. У їх запобіганні полягає один з аспектів 

профілактичного захисту рослин. Економічні пороги шкідливості показують 

той ступінь заселеності посіву, яка може привести до втрат урожаю, що 

перевищують вартість захисних заходів. На основі узагальнення даних, 

отриманих при вивченні шкідливості окремих видів і чинників, що 

впливають на цей процес, для них встановлені ліміти заселеності посівів, при 

яких доцільні захисні заходи за технологією, що склалася. Як вже 

наголошувалося, для кожного сезону відділи прогнозування і фітосанітарної 

діагностики уточнюють економічні пороги заселеності з урахуванням стану 

посівів, фенології шкідливих видів і екологічної обстановки [43]. 



48 

 

 

 

Працею багатьох вчених було обґрунтовано показники чисельності 

основних шкідників сільськогосподарського виробництва, які відповідають 

рівню ЕПШ. Наприклад, для домінуючих фітофагів озимої пшениці 

показники ЕПШ: злакові попелиці у фазі виходу в трубку – виколошування 

8–12, у фазі формування – наливу зерна – 15–40 екз. на стебло; шкідлива 

черепашка у фазі виходу в трубку 2–4 імаго на м2, у фазі наливу зерна – 1–6 

личинок на м2; пшеничний трипс у фазі виколошування 14–20, у фазі 

формування зерна – 40–60 екз. на колос; турун хлібний звичайний у фазі 

сходи–кущіння – 1–10 личинок на м2, у фазі формування – наливу зерна – 5–8 

жуків на м2; хлібні жуки у фазі формування-наливу зерна – 6–8 екз. на м2; 

злакові п`явиці у фазі виходу в трубку – початок формування зерна 200–300 

екз. на м2; злакові мухи 40–50 імаго на 100 помахів сачком. 

Але для точного відображення пошкоджень декількома шкідниками, 

виникла потреба у винайденні критерію, який відображає ймовірні втрати 

врожаю при пошкодженні рослин декількома видами комах [43]. 

Дослідження завершилось розробкою удосконаленого критерію, який 

одержав назву комплексного економічного порогу шкідливості (КЕПШ). 

Комплексний економічний поріг шкідливості – рівень сукупних втрат 

врожаю культури від комплексу шкідливих організмів за яких економічно 

доцільно застосовувати заходи із захисту рослин. При обрахунку КЕПШ 

виходять з показників чисельності шкідників, які було обґрунтовано в 

концепції ЕПШ – одиниця комплексного порогу шкідливості відповідає 

втратам врожаю на рівні 3–5 %. 

Згідно з концепцією В. П. Васильєва [43], КЕПШ доцільно 

розраховувати за умов, коли чисельність якого фітофага в комплексі 

шкідників на перевищує ЕПШ. За умов перевищення показника ЕПШ, 

хімічний захист культури базується на контролі чисельності домінуючого 

виду серед фітофагів. Отже, за концепцією В. П. Васильєва, КЕПШ слугує 

доповненням для ЕПШ і використовується за умов, коли комплекс 
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шкідливих фітофагів на посівах або насадженнях представлено видами, 

чисельність кожного з яких не перевищує рівня ЕПШ, але сумарна 

чисельність комплексу на одиницю обліку становить загрозу врожаю. 

Шкоду від різних видів комах, подібних за способом живлення, автор 

пропонує розглядати як аналогічну тій, що завдає популяція одного виду 

підвищеної чисельності. Тому, шкідників можна поділити на три основні 

групи, яким властиві такі типи реакції культури на пошкодження: 

компенсація – коли при пошкодженні надземних вегетативних органів 

відбувається швидке відновлення листкової маси і інтенсивності процесу 

асиміляції, або при зрідженні посівів збільшується площа живлення рослин, 

що підвищує її продуктивність; 

лінійність – коли втрати врожаю зростають пропорційно збільшенню 

чисельності шкідників. Це типово для видів комах, які живляться насінням і 

плодами; 

десенсибілізація – коли агресивність популяції з розрахунку на одиницю 

щільності поступово зменшується, що характерно для сисних шкідників 

(попелиць, клопів), які живляться вегетативними органами рослин. 

Отже, модель КЕПШ, повинна враховувати поправку до показника 

чисельності шкідника, яка відображає тип реакції культури. Для розрахунків 

втрат врожаю, користуючись критерієм КЕПШ, необхідно враховувати, що 

вони не прямо пропорційні чисельності різних видів шкідників [93].  

Загальну закономірність залежності між зростанням щільності 

популяції фітофагів і зниженням продуктивності рослин американський 

дослідник П. І. Фенмор (1982) [43] описує, як функцію реакції культури на 

пошкодження комахами і дає графічну інтерпретацію, яку він позначив 

терміном «крива збитку». Спочатку збиток на одиницю кількості популяції 

збільшується криволінійно із зростаючою крутизною, потім до певної межі 

збиток стає пропорційним росту чисельності шкідника, далі збиток 

зменшується знову криволінійно із спадаючою крутизною. 
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З врахуванням даних літературних джерел та результатів 

експериментальних досліджень було обґрунтовано коефіцієнт 

пропорційності, що відповідає типу реакції культури на пошкодження даним 

видом та коефіцієнт кореляції, який враховує закономірність залежності між 

зростанням чисельності популяцій шкідливої фауни і зниженням урожаю. 

Проведені дослідження дозволили обґрунтувати алгоритм розрахунку КЕПШ 

[43]. Слід зауважити, що використання показників КЕПШ в практиці захисту 

рослин ще не набуло широкого застосування [122].  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізувавши наукову літературу, узагальнивши результати 

наукових досліджень констатуємо, що глобальна зміна клімату – одна з 

найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. Згідно 

прогнозів провідних міжнародних наукових центрів з дослідження клімату, 

протягом століття середня температура на планеті підвищиться на 2–5 0С. 

Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і 

різні екосистеми опиняться під загрозою зникнення.  

2. Комахи належать до пойкілотермних тварин і тому сильно 

залежать від температури. Певний температурний режим є специфічним для 

розвитку різних стадій життя комах. Кліматичні і погодні зміни визначають 

динаміку чисельності популяцій комах-шкідників, їх біотопічний розподіл, 

інтенсивність живлення, змінюють відносини хижак-жертва, імунні реакції 

комах, швидкість розвитку та плодючість. Тепловий афект може призвести 

до зміни статусу шкідливого організму шляхом пригнічення або стимуляції 

генетичного потенціалу, а також відносин з рослиною-живителем. 

3. Сівозміна – один з основних чинників, що суттєво впливає на 

фітосанітарний стан і продуктивність озимих культур. При сівбі в 

оптимальний строк рослини менше пошкоджуються шкідниками й 

уражуються хворобами. 
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4. Зв’язок економічних і екологічних чинників особливо тісний в 

сільськогосподарському виробництві – в агроекосистемі, яку, згідно 

сучасних концепцій, слід розглядати як еколого-економічну систему. Дія 

природних чинників на стан популяцій шкідників, які мешкають в 

агроценозах, відбувається на фоні еколого-економічних чинників, вплив яких 

на чисельність та поширення комах не менш дієвий.  

5. Природні та економічні чинники впливають на біологічні 

системи – популяції основних шкідників озимини – сукупно, через прямі, а 

частіше – опосередковані шляхи. Аналіз можливих наслідків зміни клімату 

на шкідливість фітофагів на озимині в Лісостепу України в умовах поточних 

показників еколого-економічних чинників з урахуванням даних щодо 

екології комах дозволяють припустити, що потепління клімату може 

відбитися як на структурі ентомокомплексу за видовим складом та 

домінуванням, так і на рівнях поширення і шкідливості комах. 

6. Головною складовою інтегрованого захисту рослин є 

фітосанітарний моніторинг і прогноз шкідливих організмів, який повинен 

представляти собою систему збору, накопичення, аналізу і використання 

фітосанітарної інформації з метою цілеспрямованого і оптимального 

проведення заходів захисту рослин. 

Результати дослідження, представлені у розділі 1, опубліковано у 

наукових працях автора: [93, 119, 120, 122].  

В розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [18, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 52, 58–60, 65, 

71, 83, 92, 104, 123–127, 130, 135, 138–142, 144, 145, 147, 148, 150, 153, 154, 

158–161, 163–180, 184–187, 189–191, 193, 194, 196, 198–206]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МІСЦЕ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У дослідженнях було використано аналітично-синтетичний та 

експериментальний методи. Проаналізовано літературні джерела, дані щодо 

поширення й чисельності шкідників, наведених в щорічних оглядах відділу 

фітосанітарної діагностики і прогнозів Головної державної інспекції захисту 

рослин, бази даних Держкомстату та Гідрометеоцентру України, а також 

результати польових дослідів.  

Види комах та популяції, що були проаналізовані за роки досліджень 

наведено в таблиці 2.1. Кожна вибірка включала в себе від декількох десятків 

до декількох сотень особин шкідливих видів комах. 

Таблиця 2.1 

Види комах та популяції, проаналізовані за роки досліджень 

Об’єкт досліджень Аспекти досліджень 

Термін 

досліджень, 

роки 

Кількість 

вибірок 

Хлібні клопи 

 

 

Аналіз результатів 

моніторингу агроценозів 

пшениці озимої в 

Лісостепу України, що 

проводить Державна 

служба України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів. 

Моніторинг посівів 

пшениці озимої в 

господарстві 

«Олександрія» 

 

2005–2017 

 

2015–2017 

144 

 

150 

Турун 

хлібний звичайний 

2005–2017 

 

2015–2017 

144 

 

150 

Жуки хлібні 
2005–2017 

 

2015–2017 

144 

 

150 

Совка озима 

2005–2017 

 

2015–2017 

144 

 

150 

Злакові мухи 

2005–2017 

 

2015–2017 

144 

 

150 
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2.1. Природно-кліматичні умови регіону досліджень 

 

Моніторинг посіві пшениці озимої проводили на полях Державного 

підприємства «Олександрія» (Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси), 

яке розміщене на території Правобережного Лісостепу. 

Зона Лісостепу простягається смугою понад 1 тис. км від Карпат до 

східних кордонів України. Загальна площа її становить понад 20,1 млн. га, 

або 33,6 % території нашої держави. До неї входять Черкаська, Полтавська, 

Вінницька, Тернопільська, більша частина Хмельницької й Сумської, східні 

райони Львівської, Івано-Франківської й Чернівецької, південні райони 

Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської, північні 

райони Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Харківської областей. 

Порівняно м’яка зима, помірно вологе й тепле літо та родючі ґрунти 

створюють найсприятливіші в Україні умови для одержання високих і сталих 

урожаїв майже всіх тепло – і вологолюбивих культур та розмноження і 

розвитку ентомологічного біорізноманіття агроландшафтів [82]. 

У Лісостепу сконцентровано 37,2 % площі посіву зернових, 34,2 – 

пшениці озимої, 41 – ячменю ярого, 27,4 – кукурудзи, 81 – цукрових буряків, 

35,5 % овочевих культур. Крім того, значні площі займають кормові 

культури. Перетинаючи широкою смугою із заходу на схід територію 

республіки між Поліссям на півночі й Степом на півдні, зона відзначається 

неоднорідністю ґрунтово-кліматичних і погодних умов. 

Температурні умови. У найхолоднішому місяці – січні – середня 

температура повітря коливається від -7...-8 0С на сході зони до -40 0С на 

заході. Середня температура в лютому майже така ж сама, як і в січні. 

Абсолютні мінімуми температури знаходяться в межах -33...38 0С і бувають 

один раз в 50–60 років. Мінімальна температура -20 0С і нижче буває щороку 

[2].  

http://www.ipp.gov.ua/uk/departments/62-none
http://www.ipp.gov.ua/uk/departments/62-none
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Зима характеризується тривалими і інтенсивними відлигами з 

підвищенням температури в окремі роки до 12–14 0С тепла. Характерною 

рисою термічного режиму взимку є порівняно невеликі зміни температури з 

місяця в місяць. Найбільше підвищення температури по всій зоні 

спостерігається в періоди березень-квітень та квітень-травень. Дальше 

підвищення температури протікає значно повільніше [2, 54, 86]. 

Літній період відмічається високими і сталими температурами без 

значних змін по території зони. В найтеплішому місяці – липні – середня 

температура становить +20 0С на сході зони, знижуючись до +18 0С на заході. 

Температура серпня відрізняється від температури липня на 1–2 0C. 

Абсолютні максимуми досягають 39–40 0С. Найбільші зниження 

температури відбуваються протягом жовтня – листопада. Перехід до середніх 

плюсових температур спостерігається у західних районах – в першій або на 

початку другої декади, в центральних – у кінці другої і в східних – у третій 

декаді березня. Перехід до середніх мінусових температур восени на заході 

відбувається в кінці, а на сході – восени на заході відбувається в кінці, а на 

сході – в середині листопада. Отже, теплий період у Лісостепу триває 230–

265 днів. 

Тривалість періоду з середньою добовою температурою вище 5 0С, 

який приблизно збігається з тривалістю вегетаційного періоду, в західній 

частині Лісостепу становить 200–215, центральній – 200–210, східній – 190–

200 днів. Перехід температури через цю межу навесні в більшості випадків 

відбувається протягом першої декади квітня, а восени – третьої декади 

жовтня. 

Початок безморозного періоду припадає на третю декаду квітня. У 

повітрі перші осінні приморозки припадають в середньому на першу декаду, 

і лише у південно-західних районах зони вони спостерігаються в другій 

декаді жовтня. В окремі роки в Лісостепу останні весняні приморозки в 
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повітрі спостерігались навіть у другій половині травня, а перші осінні – у 

вересні [128]. 

Період активної вегетації (перехід температури через 10 0С) 

починається в третій декаді квітня майже одночасно з безморозним періодом 

у повітрі. Закінчення цього періоду теж приблизно збігається з початком 

перших осінніх заморозків у повітрі, тобто в першій декаді жовтня. Отже, 

тривалість цього періоду в межах зони, залежно від місцевих умов, 

коливається від 155 до 170 днів. Отже, в період активної вегетації в зоні 

Лісостепу заморозків у повітрі майже не буває. Однак на поверхні ґрунту в 

цей період вони можливі. Тривалість періоду від дати переходу 

середньодобової температури через 10 0С до закінчення приморозків на 

поверхні ґрунту визначає ступінь небезпеки останніх [62, 110]. 

Середня добова температура вище 15 0С, що визначає початок періоду 

найінтенсивнішої вегетації, настає в південних та південно-східних районах 

зони в середині, а в західних – наприкінці травня. Найдовше цей період 

триває у південних та південно-східних районах (115–120 днів); у західних 

тривалість його становить близько 100 днів. Для визначення 

теплозабезпеченості сільськогосподарських культур найчастіше 

користуються сумами активних температур, тобто сумами середніх добових 

температур вище 10 0С. Середні багаторічні суми активних температур у 

західному Лісостепу варіюють в межах 2300–2500, центральному – 2500–

2700 і в східному – 2600–2900. Отже, по всій території зони тепла цілком 

вистачає для достигання не тільки озимих та ярих зернових культур, а й 

овочів – картоплі, цукрових буряків та розвитку ентомологічного 

біорізноманіття, що надто важливо для розвитку і запилення культур [62]. 

У Лісостепу розподіл опадів як по окремих районах зони, так і за часом 

випадання відзначається великою нерівномірністю. Найкраще забезпечена 

ними західна частина, середня річна кількість опадів тут становить 600–650 

мм і більше. На крайньому сході зони їх випадає не більше 500 мм. Кількість 
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опадів в окремі роки може змінюватися в широких межах. Так, на крайньому 

заході Лісостепу іноді випадає понад 1000 мм, а на сході – до 750 мм.  

Опади теплого періоду (квітень-жовтень) мають особливе значення для 

розвитку і розмноження ентомологічного біорізноманіття. Кількість їх в 

середньому становить 350–400 мм, а на крайньому заході зони – понад 500 

мм. Літні опади нерідко випадають у вигляді сильних злив, які завдають 

великої шкоди сільському господарству і чисельності ентомологічного 

біорізноманіття. В західних районах зони зливи в окремі роки дають шар 

води понад 200 мм за добу. На решті території найбільші добові максимуми 

знаходяться в межах 100–150 мм. Нерідко бувають дощі, які охоплюють 

велику територію, особливо в північних та західних районах. У середньому 

за рік кількість днів з опадами становить на півночі зони 160 і 135 днів, а з 

опадами не менше 5 мм – 30–40 днів [62]. 

Майже по всій території Лісостепу спостерігаються суховії. Особливо 

часто, причому досить тривалі (понад 15 днів), вони бувають у східних та 

південних районах; у західній частині зони з суховіями в середньому буває 

близько 4 днів. Суховії майже завжди спостерігаються при тривалому 

бездощів’ї, коли відносна вологість повітря знижується до 30 % і нижче, 

температура його підвищується до 25 0С і більше, а швидкість вітру 

становить не менше 5 м за секунду. Ступінь шкідливості цього явища 

визначається його інтенсивністю та станом розвитку рослин і комах. 

Найбільшу шкоду вони приносять під час запилення квіток та наливу зерна. 

У центральних та східних районах зони в окремі роки спостерігаються пилові 

бурі тривалістю в середньому до 5 днів [82]. 

Клімат Київської області помірно континентальний, із м’якою зимою 

та теплим літом. Положення Київщини у помірних широтах зумовлює 

позитивний радіаційний баланс, який становить щорічно 1500 МДж/м2 на 

крайньому північному заході області та 1800–1900 МДж/м2 у лівобережних 

лісостепових районах. Переважна частина радіаційного тепла (понад 70 %) 
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витрачається на забезпечення випаровування з земної поверхні, решта йде на 

вологообмін ґрунт-повітря. Тривалість сонячного сяяння становить у 

середньому 1830–1960 годин/рік, а середнє число днів без сонця – 90. 

Величина сумарної сонячної енергії коливається в межах 3800–4200 

МДж/м2/рік [99, 100]. 

Пересічна річна температура повітря в північній частині області 

дорівнює 6,5 0С, на півдні – 7,5 0С. Середня багаторічна температура повітря 

липня (найбільш теплого місяця) збільшується з півночі на південь від 19,2 

до 20,1 0С; найбільш холодного – січня – становить: у північних районах – 6,5 

0С, у центральній частині – 5,8 0С, на півдні області – 6,1 0С. Абсолютний 

максимум температури повітря сягає 40 0С, мінімум – мінус 37 0С. Тривалість 

періоду з позитивною середньодобовою температурою становить 245–250 

днів, період з температурою вище 10 0С складає 165 днів у лівобережній 

частині області. Безморозний період триває 160–180 днів. Стійкий сніговий 

покрив утримується в середньому 90–95 днів. Середня висота снігового 

покриву коливається від 30 см на півночі до 15 см на півдні області. 

У формуванні кліматичних умов переважає вплив континентальних і 

морських повітряних мас полярного, арктичного та тропічного повітря. 

Середньорічна кількість опадів варіює в межах 480–620 мм. Більша їх 

частина (360–435 мм) припадає на теплий період року [96]. 

На території Київської області виділяють 4 агрокліматичних райони: 

помірно теплий вологий, помірно теплий помірно вологий, теплий вологий, 

помірно вологий, які різняться розподілом середнього показника 

вологозабезпеченості території – гідротермічного коефіцієнта (ГТК) та за 

сумою активних температур (вище 10 0С). Значення ГТК на території області 

коливається у межах 1,2–1,4, а сума активних температур становить 2500–

2600 0С [2, 99, 100]. 

Антропогенні зміни природного середовища зумовили формування 

особливих типів мікроклімату, взаємодія яких з уже існуючими природними 
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типами надає клімату регіону досліджень нових властивостей. Так, створення 

сільгоспугідь на місці лісових масивів викликає збільшення річної амплітуди 

температури повітря ґрунту. Іншим важливим фактором у формуванні 

місцевих кліматичних особливостей є водна поверхня великих водосховищ 

на р. Дніпро, які зумовлюють формування досить сильної бризової 

циркуляції у теплу пору року, сприяють посиленню швидкості вітру у долині 

Дніпра, викликають зниження добової амплітуди температури повітря та 

зменшення суми опадів у цьому регіоні [67]. 

Глобальні зміни клімату під дією природних та антропогенних 

факторів, зафіксовані за останні сто років, позначилися і на зміні 

кліматичних умов регіону досліджень. Зафіксовано підвищення річної 

температури повітря 0,7–0,9 0С; разом із тим характерними стали весняні 

хвилі холоду з приморозками, що негативно позначається на сільському 

господарстві. Загалом за останні 20 років простежується тенденція до 

зменшення опадів за величиною та амплітудою коливань, збільшення 

контрастності температурного режиму; зростає тривалість та інтенсивність 

несприятливих погодних явищ. Як попереджають зарубіжні дослідники, 

глобальні зміни клімату найближчими роками матимуть усе більший вплив 

на сільське господарство, зокрема, на тривалість вегетаційного періоду, 

підвищення ризику пізніх заморозків та інших несприятливих погодних 

явищ, зменшення кількості опадів тощо. Водночас прогнозується значне 

підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, яке, однак, 

супроводжуватиметься зростанням чисельності комах і зокрема фітофагів, 

що створюватиме додаткові проблеми для сільськогосподарського 

виробництва [108, 149, 182]. 

Ландшафти Правобережного та Лівобережного Лісостепу, хоч і 

належать до однієї фізико-географічної зони, мають різне походження і, 

відповідно, різняться певними рисами клімату, рельєфу, ґрунтового і 

рослинного покриву та інших компонентів. 
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У районах Правобережного Лісостепу (Київське плато) давні відклади 

майже повсюдно перекриті лесовими породами, середня потужність яких 

коливається від 2–4 м на вододілах до 6–10 і більше метрів на схилах і 

впадинах. Тут переважають ландшафти височинного підкласу різного 

ступеня розчленування, з лучно-степовими та широколистяно-лісовими 

рослинними угрупованнями, з сірими та темно-сірими ґрунтами, 

чорноземами глибокими мало гумусними та чорноземами опідзоленими. На 

схилах балок та річкових долин поширені змиті різновиди ґрунтів. 

Поширення родючих ґрунтів на зручних для обробітку вододілах зумовило 

високий ступінь сільськогосподарської освоєності та майже суцільної 

розораності ландшафтів Правобережного Лісостепу. 

Райони Лівобережного Лісостепу належать до Північно-

Придніпровської терасової низовинної області [75]. Це акумулятивна 

рівнина, складена товщею алювіальних і водно-льодовикових відкладів. 

Надзаплавні тераси Дніпра різняться висотою, формою поверхні та 

характером відкладів, відповідно до чого виділяють ряд ландшафтів. Значну 

площу займають терасові слабко дреновані рівнини з чорноземами 

глибокими, лучно-чорноземними ґрунтами, плямами солонців. Лісостепові 

ландшафти урізноманітнюються боровими комплексами з дерново-

підзолистими ґрунтами. Землі Київщини давно залучені до 

сільськогосподарського виробництва, тому природні ландшафти зазнали 

суттєвої трансформації. Майже суцільно зведено корінні рослинні 

угруповання, які поступились місцем одноманітним сільськогосподарським 

культурам; строкатість ґрунтового покриву спрощена розорюванням, 

меліораціями тощо. В структурі сучасних агроландшафтів, які формувались і 

функціонують як результат взаємодії сільськогосподарського виробництва та 

природного середовища, відбулися різкі балансові зміни, наслідками яких є 

спрощення екосистем та збіднення їхнього видового складу, порушення 
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зв’язків між складовими ландшафту, зменшення їхньої здатності до 

саморегуляції та стійкості проти деградаційних процесів [91]. 

 

2.2. Методи обліку чисельності домінуючих видів шкідливого 

ентомокомплексу посівів пшениці озимої 

 

Відомо, що домінантними видами шкідників на посівах озимої пшениці 

в Лісостепу України в умовах змін клімату є опоміза, шведські мухи, 

гессенська муха, пшенична муха, озима совка, турун хлібний звичайний, 

хлібні клопи, пшеничний трипс, злакові попелиці, хлібні жуки, личинки 

коваликів, хлібний пильщик звичайний [64]. 

Знання екологічних особливостей і використання рекомендованих 

методів обліку необхідно для проведення агроекологічного моніторингу 

поширення та чисельності шкідників. 

Спостереження за появою шкідників, розвитком хвороб і поширенням 

бур’янів та їх кількісний облік становлять важливу складову частину 

інтегрованої системи заходів із захисту рослин. Проводять їх з метою 

коригування річних планів, визначення оптимальних строків хімічних 

обробок посівів, випуску трихограми, прийняття оперативних рішень про 

додаткові заходи, якщо в них виникне потреба. 

Шкідники польових культур протягом розвитку, або в окремі стадії 

онтогенезу, можуть перебувати в ґрунті чи на його поверхні, на рослинах або 

всередині їхніх органів (у стеблах, листках, квітках, плодах), у зв’язку з чим 

для їх виявлення та встановлення чисельності застосовують різні методи.  

Чисельність шкідників, які зимують чи перебувають у ґрунті в певний 

період свого життєвого циклу, визначають методом розкопок. До шкідників 

цієї групи належать: личинки хрущів, хлібної жужелиці, коваликів 

(дротяники), мідляків (несправжні дротяники), гусениці озимої совки та інші 

шкідники [32, 80]. 
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На полях, призначених під озимі культури, розкопки проводять восени. 

Облікові ями розміщують по двох діагоналях або в шаховому порядку. 

Розмір ями 50ˣ50 см, глибина до 50 см. Кількість облікових ям на кожному 

полі встановлюють залежно від його розміру: при площі до 50 га – 12; 51–100 

га – 16 ям. Якщо площа поля перевищує 100 га, то на кожних наступних 50 га 

додатково викопують 4 ями [79]. 

Ґрунт з ями вибирають поступово шарами, висипаючи його на брезент, 

клейонку або синтетичну плівку, і ретельно перебирають руками, 

розминаючи всі грудочки. Виявлених комах вибирають, підраховують і 

складають у скляну посудину, наповнену концентрованим розчином 

кухонної солі. Зібраних протягом дня комах окремо з кожного поля 

промивають чистою водою і розбирають проби у приміщенні, де визначають 

і підраховують кількість шкідників по видах. Якщо негайно проаналізувати 

проби неможливо, то промиті проби комах на 1–2 хв. занурюють у мішечку з 

матерії у киплячу воду, потім викладають на клаптик марлі разом із 

заповненою простим олівцем етикеткою, в якій зазначають дату і номер поля. 

Все це згортають у вигляді пакунка і перев’язують навхрест ниткою. Всі 

пакунки складають у банку і заливають 70 % етиловим спиртом або 

горілкою. Банку щільно закривають кришкою, наклеюють етикетку з 

позначенням господарства, сівозміни, кількості полів, вкладених проб, 

зберігають до часу розборки і визначення [53]. 

Дрібних рухливих комах, які перебувають на рослинах (клопи 

сліпняки, цикадки, трипси, імаго злакових мух і пильщиків), виявляють 

методом косіння ентомологічним сачком. Обстежувач, рухаючись по полю, 

змахує попереду себе сачком, ударяючи ним по рослинах, і після 10 помахів 

аналізує вилов на місці або вибирає його в банку, а підрахунки і визначення 

видів проводить у приміщенні. Всього на одному полі залежно від його 

розмірів і чисельності виловлених комах роблять 50–100 помахів у 5 або 10 
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місцях. Для розрахунку чисельності шкідників 2 помахи умовно 

прирівнюють до площі 1 м2 [80]. 

Шкідників із прихованим способом життя виявляють за такою 

методикою. Для встановлення чисельності внутрішньо стеблових видів на 

посівах злакових культур (личинок стеблових блішок, гессенської, 

шведських, пшеничної та інших мух, хлібних пильщиків та інших) на 

облікових ділянках чи відрізках рядка відбирають зразки по 10 рослин, на 

яких відгинають піхви листків і виявляють личинок гессенської мухи. Потім 

розтинають стебло вздовж, визначають і підраховують середню чисельність 

внутрішньо стеблових шкідників по видах, а також визначають відсоток 

пошкоджених рослин. 

На звичайних рядкових і вузькорядних посівах (зернові колосові, 

трави) облік шкідників проводять на рівновіддалених ділянках по 0,25 м2 (50 

ˣ 50 см), розміщених по Z-подібній лінії, або на відрізках рядків по 0,5 м. На 

кожному полі площею до 100 га відбирають 16 облікових ділянок або 

відрізків рядків, на яких підраховують загальну кількість рослин чи стебел, 

кількість пошкоджених чи заселених шкідниками та їх чисельність. Потім 

підраховують середню чисельність шкідника на 1 м2. На посівах зернових 

колосових культур 16 відрізків рядка довжиною 0,5 м умовно приймають за 

площу 1 м2. Підрахунок шкідників, які живляться на поверхні рослин (хлібні 

клопи, хлібні жуки, п’явиці та інші), проводять як безпосередньо на 

рослинах, так і після їх струшування з рослин на ґрунт, підстилку або в 

ентомологічний сачок [84]. 

 

2.3. Методика лабораторних досліджень 

 

Використовувались аналітично-синтетичні та експериментальні методи 

досліджень. Проаналізовано та обраховано бази даних щодо поширення й 

чисельності шкідників в лісостеповій зоні, наведених в щорічних оглядах 
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Державної ветеринарної та Фітосанітарної служби України, бази даних 

Гідрометеоцентру України.  

Загальну шкоду від комах визначали за допомогою розрахунку 

інтегрального індексу шкідливості [14–16] – сумою економічних індексів 

кожного виду з поправочним коефіцієнтом, що відображає особливості 

реакції рослин на пошкодження різними видами.  

З врахуванням даних літературних джерел та результатів 

експериментальних досліджень метод розрахунку КЕПШ був такий: 

1. Обчислювали економічний індекс (Іе) для кожного окремого виду 

шкідників, який вимірюється відношенням фактичної чисельності комах до 

показника ЕПШ [39]:  

Ie = Ч : ЕПШ,                                                          (1.1) 

Для обчислення Ie використовували таблиці показників економічних 

порогів шкідливості. 

2. Обчислювали інтегральний економічний індекс (Іеін) для комплексу 

видів шкідливої ентомофауни: 

Іеін = Іе1 × К + Іе2 × К + ... + Іеш × К,                  (1.2) 

де К – коефіцієнт пропорційності, що відповідає типу реакції культури 

на пошкодження даним видом – для компенсаційного К = 1,3; для лінійного 

К = 1,0; для десенсибілізаційного К = 0,8. 

3. Для обчислення ймовірного рівня втрат продукції (Вп) 

використовували таке рівняння: 

Вп = Іеін × Ккор × 3,                                                (1.3) 

де Вп − втрати продукції, %; Іеін − інтегральний економічний індекс; 

Ккор − коефіцієнт корекції – показники для різних значень Іеін наведено 

нижче; 3 − умовний показник втрат урожаю (%) від популяції шкідників за 

чисельністю на рівні ЕПШ. 

http://www.vet.gov.ua/
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Ккор – коефіцієнт корекції, потрібний для того, щоб врахувати 

закономірність залежності між зростанням чисельності популяцій шкідливої 

фауни і зниженням урожаю, яка має хвильовий характер. 

Наближене значення коефіцієнта корекції для різних рівнів 

інтегрального економічного індексу за кривою Фенмора таке: Іеін до 5 − 

Ккор = 1; Іеін 5 − 8 − Ккор = 0,8; Іеін 8 − 11 − Ккор = 0,7; Іеін > 11 − Ккор = 

0,6. 

Результати досліджень обробляли статистично за програмами Statistica 

6, проводили кореляційно-регресійний аналіз. Для оцінки сили кореляційного 

зв’язку використовували шкалу Чеддока (табл. 2.2) [70]. 

Таблиця 2.2 

Шкала Чеддока для оцінки сили кореляційного зв’язку 

Абсолютне значення rxy Сила кореляційного зв’язку 

менше 0,3 слабка 

від 0,3 до 0,5 помірна 

від 0,5 до 0,7 помітна 

від 0,7 до 0,9 висока 

більше 0,9 дуже висока 

 

Екологічна константність виду – сталість находження виду в різних 

частинах біотопу, обумовлена типом розміщення його особин в просторі 

[151]. Клас екологічної константності комах-шкідників посівів пшениці 

озимої ми визначали за методом Дюр’є. При цьому до I класу екологічної 

константності відносили види, які в процесі фітосанітарного моніторингу 

посівів озимини були виявлені у вибірках комах від 0 до 10 % випадків, до ІІ 

класу – 11–20 %, до ІІІ класу – 21–30 %, … Х класу – 100 % випадків. 

В розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [2, 14–16, 32, 39, 53, 54, 62, 64, 67, 70, 

75, 79, 80, 82, 84, 86, 91, 96, 99, 100, 108, 110, 128, 149, 151, 182].  
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОПУЛЯЦІЇ 

ДОМІНАНТІВ ЕНТОМОФАУНИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ 

 

Клімат – багаторічний режим погоди, зумовлений сонячною радіацією, 

її перетворенням у діяльному шарі земної поверхні та пов’язаною з ними 

загальною циркуляцією атмосфери та океану й характерний для певної 

місцевості. Погода, в свою чергу, характеризується сукупністю атмосферних 

факторів і явищ, таких як температура і вологість повітря, опади, вітер, 

циклони, стан сонячної радіації і ін., та тривалістю дії цих факторів [20, 48]. 

Сучасні зміни клімату спричинені парниковим ефектом у результаті 

надмірного викиду в атмосферу СО2, який продукує людина. За останні 100 

років середня глобальна температура підвищилася з небаченою швидкістю до 

0,8 0С, і прогнозується, що за умови визначальної дії антропогенного чинника 

на клімат вона може підскочити ще на 1,5–2 0С до 2050-го року. 

У віковому ході аномалій глобальної температури (за останні 100 

років) виділено три періоди з різним характером її зміни в часі: 

1) період первинного потепління XX століття – часовий інтервал з 

початку століття до 1940-х років – характеризувався інтенсивним 

підвищенням температури; 

2) період стабілізації – з 40-х до 70-х років; 

3) період вторинного потепління – з 70-х років до теперішнього часу 

спостерігається нове інтенсивне підвищення температури повітря. Рекордні 

значення температури досягнуті в останні десятиліття і навіть останніми 

роками [30]. 

Кліматична система, яка перебудовується під тренд безперервного 

температурного зростання, реагує надзвичайно гостро природними 

катаклізмами, кількість яких, за спостереженнями науковців, протягом 

http://tyzhden.ua/News/35641
http://tyzhden.ua/News/35641
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останніх двох десятиліть збільшилася майже вдвічі порівняно з попередніми 

періодами. 

Клімат і погода відчутно впливають на сільськогосподарську 

діяльність: ведення землеробства, тваринництва та інших аграрних галузей. 

Клімат по праву можна вважати фактором росту, розвитку і формування 

врожайності посівів, продуктивності тваринництва та ефективності аграрної 

економіки. Тому знання його особливостей та змін при веденні 

сільськогосподарського виробництва набуває великого значення [5, 40, 60, 

90, 98, 109]. 

Підвищення температури протягом останніх десятиріч особливо чітко 

виражене на континентах Північної Півкулі зимою та навесні. Швидкість 

підвищення температури варіювала від 0,1 до 0,2 0С за 12 років [12, 19, 65, 

157, 195]. 

Сучасна наука з’ясовує  причини глобальних змін клімату, вбачаючи їх 

у одночасному впливі двох факторів: природного та антропогенного. 

Природні зміни відбуваються під впливом теплової енергії поверхні землі та 

її надр, космічних процесів, а антропогенні – є наслідком розвитку цивілізації 

[76]. 

Проте незалежно від причин глобальних кліматичних змін, вони 

справляють радикальний перманентний вплив на довкілля, зокрема і на 

агроекосистеми. Посилення парникового ефекту в даний час пояснюється 

незбалансованою, відносно навколишнього середовища, діяльністю людства, 

наслідком господарювання якого є зростаючі викиди в атмосферу та її 

забруднення [1, 7, 15, 31, 46, 50, 66, 95]. Використання такої кількості 

викопних видів палива призводить до збільшення надходження в атмосферу 

вуглекислого та інших газів. Глобальні викиди парникових газів в наслідок 

діяльності людства за період 1980–2012 рр. збільшились на 72 %.  

За прогнозами експертів ООН підвищення середньої температури до 1–

3 0С призведе до вимирання 30 % біоти, при потеплінні на 2–4 0С буде 
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уражено від 15 до 40 % екосистем планети. В галузі сільського господарства 

з підвищенням температури будуть відбуватися суттєві зміни в 

продуктивності сільськогосподарських культур, збільшенні чисельності 

популяцій шкідливих організмів.  

Потепління клімату не можна розглядати спрощено, як тільки певну 

добавку тепла. Основна небезпека глобальної зміни режиму температури 

атмосфери Землі в бік потепління, як відмічають кліматологи, полягає в 

наступному: 

– підвищенні активності планетарної циркуляції атмосфери, 

набуванні кліматом бурхливого характеру; 

– збільшення повторюваності на землі стихійних явищ погоди – 

ураганів, смерчів, тайфунів, злив, повеней, посух; 

– нестійкого температурного режиму та природного зволоження; 

– підвищенні рівня Світового океану (на 30–40 см при потеплінні на 1 

0С) – в основному, за рахунок танення льодовиків та теплового 

розширення морських вод [45, 51, 72, 73, 155]. 

Сучасні зміни глобальної температури на планеті характеризуються 

відносно невеликим діапазоном, але небачено високою швидкістю зміни, 

тобто надзвичайно високим градієнтом [102]. 

В Україні, як і в Європі в цілому, відмічається зниження 

континентальності клімату – зменшення амплітуд сезонного перебігу 

приземної температури, збільшення повторюваності екстремальних значень 

деяких метеорологічних величин. 

Зміни клімату в Україні значною мірою є синхронними з глобальними 

темпами, хоча згідно з висновком міжнародної групи експертів ООН вона 

наразі не належить до держав, найбільш уразливих до його планетарної 

динаміки. Однак невпинне зростання в майбутньому середньої річної 

температури, за спостереженням експертів, може призвести до видозміни 

великої частини природно-кліматичного ландшафту країни [94]. 
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Метеорологи встановили, що середня температура в Україні за останні 

десять років підвищилася на 0,3–0,6 0С (за останні 100 років – на 0,7 0С). Це 

призвело до того, що за 150 років на всіх рівнях організації екосистем вже 

спостерігаються екологічні порушення і темпи їх зростають [47, 105]. 

Динаміка відхилення середньої температури повітря (0С) теплого 

(квітень–жовтень) та холодного періодів (листопад–березень) від норми по 

десятиріччях у зоні Лісостепу (1990–2016 рр.) представлена на рис 3.1. 

 

Рис. 3.1. Відхилення середньої температури повітря (0С) теплого 

(квітень-жовтень) та холодного періодів (листопад-березень) від норми за 

десятиріччями у зоні Лісостепу (1990–2017 рр.) 

 

Потепління в Україні характеризується нерівномірністю – періоди 

стрімкого збільшення температури змінювалися його уповільненням, або 

похолоданням. У такі періоди на тлі загального потепління відмічаються 

хвилі холоду із заморозками, що представляє небезпеку для багатьох галузей 

економіки, зокрема сільського господарства. 
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Багаторічна динаміка відхилення суми від’ємних температур від норми 

в Україні наведена на рисунку 3.2. Як видно з наведених даних, починаючи з 

1870 років ХХ століття відмічається стабільне потепління, яке перевищує на 

60 % показники середніх від’ємних температур. 

 

Рис. 3.2. Відхилення суми від’ємних температур від норми в Україні 

 

Зміни річної температури в Україні за 100-річний період в порівняні зі 

змінами глобальної температури складають в Поліссі та Лісостепу 0,7–0,9 0С, 

в Степу – 0,2–0,3 0С в сторону потепління. Воно найбільше стосується 

зимового (1,2 0С) та весняного (0,8 0С) сезонів. Влітку зміни температури 

незначні, в Поліссі та Лісостепу потеплішало на 0,2–0,3 0С, в Степу 

температура знизилася практично на таку ж величину. Восени температура 

залишилася на тому ж рівні, що й на початку ХХ сторіччя [39, 46]. 

Відхилення середньої річної температури у Лісостепу України від 

кліматичної норми за період 2004–2015 рр. наведено на рисунку 3.3. 
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Рис. 3.3. Відхилення середньої річної температури у Лісостепу України 

 

Своєрідність потепління клімату України і в його неодночасності – 

приземні температури підвищувалися в тих регіонах і в ті місяці, які раніше 

були холоднішими, а в районах з вищим температурним фоном, приземна 

температура змінилася менше [101]. 

Гідротермічний коефіцієнт Селянінова (ГТК) – показник зволоженості 

території, встановлений радянським кліматологом Г. Т. Селяніновим. 

Встановлюється відношенням суми опадів (r) в мм за період з 

середньодобовими температурами повітря вище 10 0C до суми температур 

(∑t) за той же час, зменшеної в 10 разів. Чим нижче показник ГТК, тим 

посушливіша місцевість. 

Відхилення показника ГТК від кліматичної норми в Україні за останні 

100 років наведено на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Відхилення ГТК від норми по Україні 

 

ГТК використовують при сільськогосподарській оцінці клімату задля 

виокремлення зон з різним вологозабезпеченням для окремих культурних 

рослин [29]. 

Ми розрахували багаторічні показники СЕТ і ГТК та їх відхилення від 

кліматичної норми в Лісостепу України. Динаміка показників впродовж 

2006–2017 років наведена в таблиці 3.1. 

Як видно з наведених даних, за 11-річний період тільки 3 роки (2007, 

2009 та 2012) за показниками ГТК можна віднести до вологих та надмірно 

вологих. Всі інші роки характеризувались як недостатньо вологі та 

посушливі. В середньому по лісостеповій зоні за роки аналізу показник ГТК 

становив 1,2. Відносно кліматичної норми (1,3) він знизився на 0,1. Таким 

чином, показник зволоження території відповідає недостатньо вологим 

умовам. В умовах потепління відбувається зменшення зволоження території. 

Головний показник глобального потепління – середня річна температура 

повітря. У 2007 році в Україні було зафіксовано найвищу середньорічну 

температуру повітря за весь час інструментальних спостережень за погодою. 

Вона перевищила норму на 2–3 0С по всій території країни [122]. Наприклад, 

норма в Одесі становить +10,7 0С, у столиці – +7,7 0С. Натомість у 2007 р. 
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середня річна температура в Києві була +10,6 0С, тобто вище, ніж норма в 

Одесі, де цей показник сягнув узагалі +12, 5 0С, чого не було ніколи раніше. 

Таблиця 3.1 

Багаторічна динаміка природних та антропогенних чинників 

динаміки популяцій шкідливих комах в Лісостепу України 

Рік 
Показник 

СЕТ(˃100С) 

Різниця до 

норми,± 
ГТК* 

Різниця 

до 

норми, ± 

Оброблено 

інсектицидами, 

тис. га 

2005 1250 +126 1,1 -0,2 1046 

2006 1210 +86 1,2 -0,1 1446 

2007 1415 +291 1,5 +0,2 2194 

2008 1215 +91 0,9 -0,4 3402 

2009 1140 +16 1,8 +0,5 1820 

2010 1450 +326 1,0 -0,3 4452 

2011 1350 +226 1,0 -0,3 5230 

2012 1850 +726 1,5 +0,2 4511 

2013 1308 +184 1,2 -0,1 4900 

2014 1271 +147 0,7 -0,6 4632 

2015 1445 +321 1,1 -0,2 5674 

2016 1371 +296 1,2 0,1 5223 

2017 1326 +202 1,0 -0,3 5006 

*ГТК > 1,6 – надмірно вологі умови зволоження; 1,6–1,3 – вологі; 1,2–1,0 – 

недостатньо вологі; 0,9–0,6 – посушливі; < 0,5 – надзвичайно посушливі [121] 

 

При оцінці температурного режиму великої території або окремого 

місця для потреб сільського господарства використовують характеристики, 

які дають найбільш повну картину про наявність тепла за певний період. 

Для сільськогосподарської оцінки термічних ресурсів клімату Г. Т. 

Селянінов вперше використовував суми температур за період із середньо 

добовими температурами вище 10 0С. Вони є показником забезпеченості 

теплом періоду активної вегетації сільськогосподарських культур в помірних 

широтах [106].  

Ми провели оцінку суми ефективних температур за роками досліджень 

по областях Лісостепу України та в середньому по зоні (табл. 3.1). 

За всі роки аналізу середній показник СЕТ по зоні Лісостепу перевищував 

показник кліматичної норми (1124 0С). Найбільш спекотним видався 2012 рік – 
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СЕТ перевищував кліматичну норму на 726 0С, найбільш прохолодним був 

2009 рік – СЕТ перевищував норму тільки на 16 0С,але слід відмітити, що 

впродовж 2005–2016 років в Лісостепу України реєструвалося стабільне 

потепління клімату. В середньому по зоні воно складало +199 0С [25]. 

Динаміку суми ефективних температур ( ˃10 0С) за областями Лісостепу 

України наведено на рисунках 3.5 – 3.13. 

 
Рис. 3.5. Багаторічна динаміка СЕТ у Київській області 

 

Як видно з наведених даних, у Київській області за роки досліджень 

СЕТ перевищував кліматичну норму для Лісостепу на 130–501 0С. Найбільш 

прохолодним був 2009 рік, спекотним – 2011 рік. Багаторічна середня СЕТ 

для умов Київської області складає 1361 0С, що перевищує кліматичну норму 

для Лісостепу на 237 0С. 

 
Рис. 3.6. Багаторічна динаміка СЕТ у Вінницькій області 
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У Вінницькій області за період вегетації 2007 року СЕТ була на 256 0С 

менше за норму. Найбільш спекотним роком був 2013 – СЕТ перевищувала 

норму на 334 0С. Багаторічна середня СЕТ для умов Вінницької області 

складає 1212 0С, що перевищує кліматичну норму для Лісостепу на 88 0С. 

 
Рис. 3.7. Багаторічна динаміка СЕТ в Черкаській області 

 

Як видно з наведених даних, за роки аналізу тільки у 2007 та 2010 

роках сума ефективних температур за сезон вегетації у Черкаській області 

була менше кліматичної норми – відповідно, на 6 та 20 0С. Усі інші роки вона 

перевищувала кліматичну норму, подекуди суттєво: у 2008 році – на 518 0С, у 

2013 році – на 507 0С. Середня багаторічна СЕТ для умов Черкаської області 

складає 1382 0С, що перевищує кліматичну норму для Лісостепу на 258 0С. 

 
Рис. 3.8. Багаторічна динаміка СЕТ у Полтавській області 
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У Полтавській області за всі роки аналізу СЕТ перевищувала 

кліматичну норму. Найбільш спекотним роком був 2013 – СЕТ перевищувала 

норму на 641 0С, найбільш прохолодним 2007 рік – СЕТ перевищувала норму 

на 66 0С. Середня багаторічна СЕТ для умов Полтавської області складає 

1459 0С, що перевищує кліматичну норму для Лісостепу на 345 0С. 

 
Рис. 3.9. Багаторічна динаміка СЕТ в Харківській області 

 

За роки аналізу тільки у 2007 році сума ефективних температур за 

сезон вегетації у Харківській області була менше кліматичної норми на 3 0С. 

У 2010 році вона дорівнювала нормі по Лісостепу. Усі інші роки показник 

СЕТ перевищував кліматичну норму, суттєво у 2008 році – на 848 0С, 2013 

році – на 701 0С. Середня багаторічна СЕТ для умов Харківської області 

складає 1500 0С, що перевищує кліматичну норму для Лісостепу на 376 0С. 

 
Рис. 3.10. Багаторічна динаміка СЕТ в Сумській області 
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За роки аналізу тільки у 2007 році сума ефективних температур за 

сезон вегетації у Сумській області була менше кліматичної норми на 2 0С. 

Усі інші роки показник СЕТ перевищував кліматичну норму, найбільш 

суттєво у 2008 році – на 473 0С та 2011 році – на 437 0С. Середня багаторічна 

СЕТ для умов Сумської області складає 1313 0С, що перевищує кліматичну 

норму для Лісостепу на 189 0С. 

 
Рис. 3.11. Багаторічна динаміка СЕТ у Хмельницькій області 

 

За роки аналізу сума ефективних температур за сезон вегетації у 

Хмельницькій області була менше від кліматичної норми у 2006 році на 148 

0С, у 2009 році на – 58 0С та у 2010 році на – 54 0С. Усі інші роки показник 

СЕТ перевищував кліматичну норму, але не так суттєво, наприклад, у 2008 

році – на 310 0С, 2014 році – на 210 0С. Середня багаторічна СЕТ для умов 

Хмельницької області складає 1195 0С, що перевищує кліматичну норму для 

Лісостепу на 71 0С.  
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Рис. 3.12. Багаторічна динаміка СЕТ у Тернопільській області 

 

Середня багаторічна СЕТ для умов Тернопільської області складає 

1195 0С, що перевищує кліматичну норму для Лісостепу на 71 0С. За роки 

аналізу сума ефективних температур за сезон вегетації у Тернопільській 

області була менше від кліматичної норми у 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2014 та 2015 роках, відповідно, на 191, 17, 91, 10, 9 та 52 0С. Впродовж інших 

років показники СЕТ перевищували кліматичну норму, наприклад, у 2008 

році – на 341 0С, 2013 році – на 121 0С. 

 
Рис. 3.13. Багаторічна динаміка СЕТ в Чернівецькій області 
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Чернівецькій області була менше на 12 0С від кліматичної норми тільки у 

2006 році. Усі інші роки показник СЕТ перевищував кліматичну норму, 
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наприклад, у 2007 році – на 228 0С, у 2012 році – на 411 0С. Середня 

багаторічна СЕТ для умов Чернівецької області складає 1251 0С, що 

перевищує кліматичну норму для Лісостепу на 127 0С. 

Потужним чинником динаміки популяцій шкідників є вплив заходів із 

захисту рослин – хімічні обробки посівів сучасними інсектицидами [129]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проведений аналіз динаміки показника зволоження території 

(ГТК) лісостепової зони України засвідчив, що за 13-річний період тільки 3 

роки (2007, 2009 та 2012) можна віднести до вологих та надмірно вологих. 

Всі інші роки характеризувались як недостатньо вологи та посушливі. В 

середньому по лісостеповій зоні за роки аналізу показник ГТК становив 1,2. 

Відносно кліматичної норми (1,3) він знизився на 0,1. Таким чином, показник 

зволоження території відповідає недостатньо вологим умовам, що свідчить 

щодо поступового зменшення зволоження зони Лісостепу. 

2. За всі роки аналізу середній показник СЕТ по зоні Лісостепу 

перевищував показник кліматичної норми (1124 0С). Найбільш спекотним 

видався 2012 рік – СЕТ перевищував кліматичну норму на 726 0С, найбільш 

прохолодним був 2009 рік – СЕТ перевищував норму тільки на 16 0С. Слід 

відмітити, що впродовж 2005–2016 років в Лісостепу України реєструвалося 

стабільне потепління клімату. В середньому по зоні воно складало +199 0С. 

3. Аналіз багаторічної динаміки показника СЕТ за областями 

Лісостепу засвідчив стабільне потепління клімату, але показники потепління 

були різними. На сході Лісостепу тепла прибавилось більше, ніж на заході. 

Так, для умов Полтавської області середня багаторічна СЕТ складала 1528 

0С, що перевищує кліматичну норму на 404 0С, у Тернопільській області 

показник був менше норми на 55 0С. 
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Результати дослідження, представлені у розділі 3, опубліковано у 

наукових працях автора: [25, 121, 122, 129].  

В розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [1, 5, 7, 12, 15, 19, 20, 29–31, 39, 40, 45–

48, 50–60, 65, 66, 72, 73, 76, 90, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 109, 155, 157, 

195]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ 

ВИДІВ ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ЗМІН КЛІМАТУ 

 

4.1. Обґрунтування комплексу домінантних видів комах-фітофагів 

пшениці озимої в Лісостепу України за потепління клімату 

 

Відомо, що на посівах пшениці озимої в Лісостепу України живиться 

більше 100 видів комах-фітофагів [22]. Але фахівців із захисту рослин в 

першу чергу цікавлять константні і домінантні види, які обумовлюють 

основні втрати урожаю культури та є мішенню хімічних заходів боротьби із 

шкідниками. Для визначення екологічно константних видів використали 

методику Дюр’є – якщо при проведенні моніторингу шкідник виявляється 

постійно, його екологічна константність оцінюється в Х балів; якщо в 10 % 

випадків – в І бал.  

В дослідженнях Г. П. Козак [63], яка аналізувала структуру і 

шкідливість комплексу домінантів пшениці озимої в Лісостепу у 1996–2004 

рр., було обґрунтовано, що впродовж 1996–2004 рр. до групи екологічно 

константних видів комах-фітофагів пшениці озимої лісостепової зони 

України входили: шведські мухи, гессенська, озима, пшенична мухи, опоміза, 

злакові попелиці, хлібні клопи, хлібні жуки, трипс пшеничний, совка озима, 

турун хлібний звичайний. 

За нашими даними, в умовах потепління клімату впродовж 2005–2017 

рр. екологічна константність видів суттєво змінилися (табл. 4.1) [129]. Як 

видно з наведеного, за результатами Державного фітосанітарного 

моніторингу пшениці озимої в Лісостепу у 2005–2017 рр. озима муха і 

опоміза майже не виявлялась на посівах, зменшилась частота вияву 



81 

 

 

 

гессенської та пшеничної мух, у ІІ клас екологічної константності перейшли 

злакові попелиці і пшеничний трипс.  

Таблиця 4.1 

Екологічна константність видів комах-фітофагів посівів пшениці 

озимої в Лісостепу України за роками аналізу 

Шкідники 
Клас екологічної константності 

1996–2004 рр.* 2005–2017 рр. 

Опоміза Х ІІ 

Шведські мухи X Х 

Гессенська муха X VIII 

Муха пшенична X VIII 

Муха озима X І 

Совка озима X Х 

Турун хлібний звичайний X IХ 

Клоп шкідлива черепашка X VIII 

Трипс пшеничний X ІІ 

Попелиці злакові  X ІІ 

Жуки хлібні  Х IХ 

Дротяники та несправжні 

дротяники 
Х II 

Пильщик хлібний звичайний – ІІ 

* Дерело: Г. П. Козак, 2006 [63, табл. 5.3] 

 

Отже, протягом 2005–2017 рр. до групи екологічно константних видів 

(ІІХ – Х бал константності) комах-фітофагів пшениці озимої лісостепової 

зони України відносились: злакові мухи – шведські, гессенська, пшенична; 

хлібні клопи, хлібні жуки, совка озима, турун хлібний звичайний. 
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4.2. Екологічна структура комплексу домінантних комах-фітофагів 

пшениці озимої в Лісостепу України за потепління клімату 

 

Домінування означає переважання або відносно велика кількість, тобто 

відношення числа (маси) особин даного виду до загальної кількості особин 

всіх видів, виражене у відсотках [6]. Чисельність, біомасу і деякі інші 

показники застосовуються тоді, коли порівнювані шкідники мають 

приблизно однакові співвідношення розміру і метаболізму. Дані за 

чисельністю призводять до перебільшення значення дрібних організмів, а 

дані за біомасою – до перебільшення ролі великих організмів. Потік енергії – 

більш відповідний показник [88]. Ця проблема цілком відноситься до захисту 

рослин. Достатньо згадати чисельність та розміри попелиць, і порівняти ці 

показники з іншими шкідниками, наприклад, хлібними клопами або 

жужелицею.  

Для коректної оцінки ступеня домінування ми використали такий 

показник, як економічний індекс (Ie) шкідника – відношення поточної 

чисельності виду до показника його порогу шкідливості (ЕПШ). Таке 

нормування дозволяє порівнювати фактичний потік енергії, який створює 

кожна популяція шкідника в агроекосистемі (фактичні втрати урожаю) [120]. 

Екологічна структура комплексу домінантних шкідників пшениці 

озимої в Лісостепу України за показником економічного індексу кожного 

виду у 1996–2004 рр. (побудована за даними Козак, 2005) та у 2005–2017 рр. 

наведена на рис. 4.1 та 4.2. [25] 

Як видно з наведених даних (рис. 4.1), у 1996–2004 рр. в 

ентомокомплексі пшениці озимої домінували злакові мухи. Серед них 

абсолютним домінантом була опоміза (Іе = 6,07), субдомінантами – шведські 

(Іе = 5,86), пшенична (Іе = 3,37), Гессенська (Іе = 3,02) та озима (Іе = 1,97) 

мухи. Економічні індекси інших субдомінантних шкідників розподілилися 

від 0,9 (злакові попелиці) до 0,025 (дротяники та несправжні дротяники) [93]. 



83 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Екологічна структура домінування за економічним індексом 

(Іе) ентомокомплексу шкідників пшениці озимої в Лісостепу України 1996–

2004 рр. (побудовано за даними Козак, 2005 [64]) 

 

В умовах дії комплексу екологічних чинників впродовж 2005–2017 рр. 

екологічна структура комплексу константних (VIII – Х клас) та домінантних 

шкідників пшениці озимої в Лісостепу України за показником економічного 

індексу набула наступного вигляду (рис. 4.2): домінантний вид – шведські 

мухи (Іе = 3,76), субдомінанти – гессенська (Іе = 2,59) та  пшенична (Іе = 

2,49) мухи [27, 122]. 
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Рис. 4.2. Екологічна структура домінування за економічним індексом (Іе) 

ентомокомплексу шкідників пшениці озимої в Лісостепу України у 

2005–2017 рр. 

Економічні індекси інших субдомінантних шкідників складали: 0,91 

(хлібні клопи), 0,8 (хлібні жуки), 0,71 (озима совка) та 0,7 (турун 

хлібний звичайний). Таким чином, екологічна структура домінантних 

шкідників за 12 останніх років суттєво змінилася, вона більш вирівняна 

(показник домінування помітно зменшився), абсолютні домінанти відсутні. 

Це свідчить щодо тривання процесу екологічної перебудови 

ентомокомплексу в умовах дії екологічних чинників. 

Встановлено, що за умов зміни клімату у групу домінантних та 

екологічно константних видів комах-фітофагів пшениці озимої лісостепової 

зони України увійшли 7 видів (до 2005 р. – 12 видів): злакові мухи – 

шведські, гессенська, пшенична, хлібні клопи, хлібні жуки, совка озима, 
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турун хлібний звичайний. Структура домінування стала більш вирівняною, 

показники домінування помітно зменшилися. Це свідчить щодо тривання 

процесу екологічної перебудови ентомокомплексу в умовах дії екологічних 

чинників [24]. 

 

4.3. Багаторічна динаміка чисельності домінантних та константних 

видів комах-фітофагів пшениці озимої в Лісостепу України 

 

Клоп шкідлива черепашка 

Багаторічна динаміка чисельності клопа шкідливої черепашки та її 

тренд в умовах Лісостепу України наведена на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Багаторічна динаміка чисельності клопа шкідливої черепашки 

в Лісостепу України (за даними Державного фітосанітарного моніторингу) 

 

Багаторічна динаміка чисельності клопа шкідливої черепашки у 

Лісостепу відзначалася коливаннями чисельності від 0,4 до 1,1 екз./м2. В 

період 2008–2011 рр. реєструвалося збільшення чисельності клопів (більше 

ЕПШ). Але в наступні роки їх чисельність помітно зменшувалась і не 
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перевищувала 0,6 екз./м2. Тренд багаторічної динаміки чисельності – 

депресивний.  

Турун хлібний звичайний 

Багаторічну динаміку чисельності туруна хлібного звичайного та його 

тренд в умовах Лісостепу України наведено на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Багаторічна динаміка чисельності жужелиці хлібної в умовах 

Лісостепу України (за даними Державного фітосанітарного моніторингу) 

 

Як видно з графіка, динаміка популяції хлібної жужелиці впродовж 

років аналізу характеризується відносно стабільною чисельністю, яка 

коливалась від 0,5 до 0,7 екз./м2. Піки максимальної чисельності припадали 

на 2008 та 2011 роки. З 2012 року знову спостерігається тенденція до спаду 

чисельності жука. Лінія тренда свідчить про поступове зменшення 

чисельності шкідника у Лісостепу України. 
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Хлібні жуки  

Багаторічна динаміка чисельності хлібних жуків в Лісостепу України 

та її тренд наведено на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5. Багаторічна динаміка чисельності жуків хлібних в умовах 

Лісостепу України (за даними Державного фітосанітарного моніторингу) 

 

Чисельність шкідника за роки досліджень була відносно стабільною і 

коливалась від 0,8 до 0,5 екз./м2. Тренд багаторічної динаміки чисельності 

характеризується помірною депресивністю.  

Відомо, що з 1989 року в Україні, спостерігається найтриваліший за 

сторіччя період потепління, який продовжується і досі [3]. Аналіз отриманих 

нами даних дозволяє дійти висновку, що зміни клімату супроводжується 

поступовим зменшенням чисельності популяції хлібного жука в Лісостепу 

України. Про це свідчить також тренд динаміки популяції. Така реакція 

популяції шкідника може бути обумовлена зменшенням зволоження 

території та підвищенням температури ґрунту. 
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Гессенська муха 

Багаторічна динаміка чисельності гессенської мухи в Лісостепу України 

та її тренд наведено на рис. 4.6 

 

Рис. 4.6. Багаторічна динаміка чисельності гессенської мухи в умовах 

Лісостепу України (за даними Державного фітосанітарного моніторингу) 

 

Багаторічна динаміка популяції гессенської мухи у Лісостепу 

відзначалась досить високою амплітудою коливання чисельності впродовж 

всіх років досліджень – від 3,5 до 1 екз./м2. Тренд багаторічної динаміки 

чисельності суттєво депресивний. 
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Муха пшенична  

Багаторічна динаміка чисельності пшеничної мухи в Лісостепу України 

та її тренд наведено на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Багаторічна динаміка чисельності мухи пшеничної в умовах 

Лісостепу України (за даними Державного фітосанітарного моніторингу) 

 

Динаміка популяції пшеничної мухи характеризується помітною 

зміною чисельності за роками – від 3 до 0,7 екз./м2. Різкий спад популяції 

відмічається з 2007 року, і в подальшому з 2009 року спостерігається чітка 

тенденція до стабілізації середніх показників чисельності шкідника на рівні 

біля 1,0 екз./м2. Лінія тренда помітно депресивна. На наш погляд, такі суттєві 

коливання чисельності  можуть бути викликані зміною температурного 

режиму в останні роки, посушливим літом без опадів та ранньою вегетацією 

озимих. 
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Шведські мухи 

Багаторічна динаміка чисельності шведських мух в умовах Лісостепу 

України наведена на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8. Багаторічна динаміка чисельності шведських мух та її тренд в 

умовах Лісостепу України (за даними Державного фітосанітарного 

моніторингу) 

 

В динаміці популяцій шведських мух у Лісостепу відзначалися помітні 

зміни чисельності за роки спостережень – від 4,0 до 1,5 екз./м2. Найбільша 

чисельність шкідників відмічалась до 2005–2007 рр. Цьому сприяли погодні 

умови в осінній період – тривала і тепла погода обумовила подовженню 

вегетації пшениці озимої та заселенню посівів злаковими мухами. Після 2007 

р. спостерігається значний спад чисельності, яка у 2017 р. складала до 1,5 

екз./м2. Проведений нами трендовий аналіз свідчить про наявність помітної 

депресивності популяції. 
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Совка озима  

Багаторічна динаміка чисельності озимої совки та її тренд в умовах 

Лісостепу України наведена на рис. 4.9.  

 

Рис. 4.9. Багаторічна динаміка чисельності совки озимої в умовах 

Лісостепу України (за даними Державного фітосанітарного моніторингу) 

 

Як видно з наведених даних, за останнє десятиліття на тлі невеликих 

коливань стан популяції озимої совки в зоні Лісостепу України більш-менш 

стабільний за чисельності 0,6–0,8 екз./м2. Але аналіз тренда свідчить щодо 

поступового зменшення чисельності совки в умов змін клімату. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. В умовах потепління клімату впродовж 2005–2017 рр., екологічна 

константність видів суттєво змінилися. Як видно з наведених даних, за 

результатами Державного фітосанітарного моніторингу пшениці озимої в 

Лісостепу у 2005–2017 рр. озима муха і опоміза майже не виявлялась на 
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посівах, зменшилась частота вияву гессенської та пшеничної мух, у ІІ клас 

екологічної константності перейшли злакові попелиці і пшеничний трипс.  

2. В умовах дії комплексу екологічних чинників впродовж 2005–

2017 рр. екологічна структура комплексу константних (VIII–X клас) та 

домінантних шкідників пшениці озимої в Лісостепу України за показником 

економічного індексу набула наступного вигляду: домінантний вид – 

шведські мухи (Іе = 3,76), субдомінанти – гессенська (Іе = 2,59) та  пшенична 

(Іе = 2,49) мухи. 

3. В умовах потепління екологічна структура домінантного 

ентомокомплексу суттєво змінилася, вона більш вирівняна, абсолютні 

домінанти відсутні, що свідчить щодо тривання процесу екологічної 

перебудови ентомокомплексу в умовах змін клімату. 

4. Встановлено, що за умов зміни клімату у групу домінантних та 

екологічно константних видів комах-фітофагів пшениці озимої лісостепової 

зони України увійшли 7 видів (до 2005 р. – 12 видів): злакові мухи – 

шведські, гессенська, пшенична, хлібні клопи, хлібні жуки, совка озима, 

турун хлібний звичайний.  

5. Аналіз наведених даних з багаторічної динаміки чисельності 

шкідників-домінантів пшениці озимої свідчить, що впродовж періоду 

стабільного потепління чисельність шкідливих видів не перевищувала 

економічних порогів шкідливості. За характером багаторічної динаміки 

ентомокомплекс на сьогодні складається з трьох груп: 1) опоміза, озима 

муха, злакові попелиці, пшеничний трипс, дротяники (ковалики) та хлібний 

пильщик звичайний проявили найбільшу чутливість до змін клімату, 

зменшили чисельність і виявляються спорадично; 2) хлібні клопи, турун 

хлібний звичайний, хлібні жуки, озима совка – види з відносно стабільною 

чисельністю; 3) злакові мухи (гессенська, пшенична, шведські) – види, 

чисельність яких динамічно зменшується.Результати дослідження, 
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представлені у розділі 4, опубліковано у наукових працях автора: [24, 25, 27, 

93, 120, 122, 129].  

В розділі 4 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [3, 6, 22, 63, 64, 88]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

РЕАКЦІЯ ПОПУЛЯЦІЙ ДОМІНАНТНИХ ТА КОНСТАНТНИХ 

ВИДІВ КОМАХ-ФІТОФАГІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ НА ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЕКОЛОГІЧНІ 

ЧИННИКИ 

 

5.1. Екологічні характеристики популяцій домінантних видів 

комах-фітофагів пшениці озимої в Лісостепу України та реакція їх 

чисельності на екологічні чинники різної природи 

 

Клоп шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps (Puton, 1881): Ряд 

Клопи (Hemiptera), Родина Scutelleridae, Рід Eurygaster. 

Клоп шкідлива черепашка – один з небезпечних шкідників зернових 

культур, поширений в Північній Африці, Болгарії, Албанії, Греції, а також на 

сході, де в окремі роки завдає істотної шкоди посівам пшениці. Крім того, 

поширений в Казахстані, Україні (Степ, Лісостеп), Росії та на Північному 

Кавказі, де умови для його розвитку близькі до оптимальних. Зона 

поширення шкідника в Євразії наведена на рис. 5.1. Шкідник надає перевагу 

злаковим рослинам, особливо пшениці озимій і ярій, частково ячменю і вівсу. 

Може також ушкоджувати кукурудзу і просо. Крім того, живиться на різних 

злакових травах і вмістом насіння багатьох дводольних, зрідка навіть дерев 

(клен, ясен і ін.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
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Рис. 5.1. Зона поширення клопа шкідливої черепашки Eurygaster 

integriceps (Puton,1881) [34]. 

 

Шкодять як дорослі клопи, так і личинки. Виділяють 2 періоди 

шкідливості клопа. Перший період – клопи, що перезимували, обумовлюють 

кількісне зниження врожаю за рахунок часткового пошкодження або повної 

загибелі продуктивних стебел. Другий період – личинки і молоді клопи 

заселюють колоски зернових культур. При нанесенні ушкоджень зерну в фазі 

молочної стиглості порушується процес наливу зерна, воно залишається 

щуплим, відбувається зниження посівних, а головне – хлібопекарських 

якостей, які залежать не тільки від якості клейковини, але і її кількості. 

Розвивається шкідник одним поколінням. Основна маса черепашок на період 

зимівлі концентрується в природних лісах і байрачних заростях, проте лісові 

смуги певного типу і конструкцій мають велику питому вагу як резерватори 

шкідника. Так, в лісосмугах віку 15–20 років з наявністю підстилки 

товщиною 1–2 см найбільше скупчення клопів спостерігається в посадках 

скумпії, дуба, а також в змішаних насадженнях з дуба і сосни, в’яза і скумпії, 

в’яза і дуба. Шкідлива черепашка вибирає для зимівлі сухі місця і не 

зустрічається на знижених, сирих стаціях. 

Поведінка черепашки в весняний період визначається поєднанням ряду 

факторів, серед яких найбільш помітна роль належить температурі і 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Puton&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
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вологості повітря. Імаго (рис. 5.2) стають активними при прогріванні 

листяної підстилки деревних і чагарникових насаджень, де вони зимують, до 

12–13 0C тепла, перельоти на поля починаються при середньодобовій 

температурі 12–14 0C. Окрилення зазвичай збігається з воскової стиглістю 

культури, на якій проходив розвиток виду. Закінчивши живлення клопи 

відлітають на зимівлю в деревонасадження, рідше залягають серед високих 

бур’янів по канавах або на не використовуваних землях та полях. 

 

Рис. 5.2. Клоп шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Puton, 1881) 

[152] 

 

Питання про суму ефективних температур (далі – СЕТ), необхідних для 

розвитку шкідливої черепашки остаточно не визначено. Перш за все, 

необхідно відзначити суттєві відмінності в наведених окремими 

дослідниками величинах СЕТ: ця величина виявляється різною в різні роки – 

від 353–367 0С в роки з більш прохолодною погодою до 274–295 0С за більш 

сприятливих метеорологічних умов. Також наводять показник 470–540 0С 

при порозі розвитку +10 0С. Згідно з іншими даними, перельоти клопів на 

поля озимих культур відбуваються при СЕТ 50,9–68,8 0С, яйцекладка – 70,0–

166,3 0С, початок відродження личинок – 246,2–276,5 0С, розвиток личинок – 

310–348,0 0С, окрилення клопів – 512–713,2 0С.  

Плодючість самиць визначається головним чином умовами живлення 

клопів перед відльотом на зимівлю і навесні в період статевого дозрівання. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
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Ембріональний розвиток визначається температурними умовами і триває 9–

16 днів. Личинки, що вийшли з яєць спочатку тримаються разом, а через 3–4 

дні розповзаються і живляться соком стебел, листя, колосків. Розвиток 

личинки триває 35–40 днів. Якщо розвиток комахи не встигає закінчитися до 

прибирання урожаю, то личинки і молоді імаго догодовуються під валками 

або на опалих колосках і зерні. Встановлено, що завершують розвиток тільки 

личинки, відроджені з ранніх кладок. Личинки, відроджені з пізніх кладок, не 

встигають розвинутися у дорослих комах і гинуть на стерні. Крім того, пізні 

яйцекладки активно заражаються паразитами – теленомінами [36, 56]. 

Спалахи чисельності шкідливої черепашки циклічні, тобто 

повторюються через різні проміжки часу, вони синхронізовані із циклами 

погоди, клімату, врожайності зернових колосових культур і сонячної 

активності, що чинить як прямий, так і опосередкований вплив на динаміку 

біосфери, агроекосистем і популяцій, які їх заселяють [36]. 

Таким чином, найбільш уразливий період в розвитку популяції клопа 

шкідливої черепашки пов’язаний з живленням комах, а саме – із 

синхронізацією строків розвитку шкідника і культури. Якщо комаха не 

встигає закінчити розвиток до прибирання урожаю, вона йде на зимівлю з 

ослабленим фізіологічним станом, що визначає рівень загибелі популяції під 

час зимівлі, зменшує плодючість і виживаність комах на наступний рік. В 

умовах потепління клімату синхронність розвитку, яка коеволюційно 

склалася в продовж тривало періоду, порушується. Так, наприклад, за даними 

багаторічних досліджень рекомендовані строки сівби для південної частини 

України були визначені з 17 по 27 вересня. Але, останніми роками найвищу 

зернову продуктивність більшості сортів, що вирощувалися по чорному пару, 

одержано при сівбі з 20 по 30 вересня і навіть 5 жовтня, тобто в більш пізні за 

рекомендовані раніше строки. При цьому тривалість осінньої вегетації 

пшениці озимої збільшилася практично по всіх строках сівби в порівнянні з 

середніми багаторічними показниками на 10–12 діб [69].  
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Для визначення особливостей статистичного взаємозв’язку чисельності 

популяції клопа шкідливої черепашки і основних показників зовнішніх 

впливів природного та антропогенного походження використовували 

кореляційний аналіз. У практичному аспекті дослідження, мета 

кореляційного аналізу даних полягала у визначенні напряму та тісноти 

статистичного взаємозв’язку, які обраховували за допомогою коефіцієнта 

кореляції (r) Пірсона за стандартними методами. Результати дослідження 

наведено в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Коефіціент кореляції між чисельністю популяції клопа шкідливої 

черепашки і перебігом показників природних та антропогенних екологічних 

чинників (лісостепова зона України, 2005–2017 рр.) 

Чисельність клопа 

шкідливої черепашки 
СЕТ ГТК 

Обсяги 

застосування 

інсектицидів, тис. га 

r Пірсона -0,099 0,263 -0,296 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
слабка слабка Слабка 

 

Як видно з наведених даних, за показником коефіцієнта кореляції 

чисельність популяції клопа шкідливої черепашки майже не реагує на 

збільшення тепла та зменшення зволоження в Лісостепу в наслідок зміни 

клімату. Це факт можна пояснити тим, що комаха – абориген степу України, 

яка пристосована до сухої спекотної погоди. В свою чергу показники СЕТ і 

ГТК лісостепової зони ще не перевершили аналогічних показників Степу. 

Тому адаптивний потенціал клопа дозволяє витримувати зміни клімату в 

умовах Лісостепу.  

Депресивний багаторічний тренд чисельності популяції можна 

пояснити з живленням комах. В умовах потепління порушується 

синхронізація строків розвитку шкідника і культури. Комахи не встигають 

закінчити розвиток до прибирання урожаю та йдуть на зимівлю з ослабленим 
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фізіологічним станом, що збільшує рівень загибелі популяції під час зимівлі, 

зменшує плодючість і виживаність комах на наступний рік.  

Прискорення достигання урожаю пшениці озимої в умовах потепління, 

на нашу думку, може обумовлювати також слабкий зв’язок між обсягами 

застосування інсектицидів та чисельністю популяції клопа (r = -0,296). 

Напрямок зв’язку свідчить, що вплив хімічних обробок існує, але його 

ефективність дуже низька. Відомо, що ефективність хімічних обробок проти 

клопа достатня в умовах, коли строки обробок співпадають із відповідним 

станом популяції – личинками молодших віків. Система хімічного захисту 

пшениці озимої від клопа базується на спостереженні в першу чергу за 

розвитком рослин. В умовах потепління порушується синхронізація строків 

розвитку шкідника і культури, що може зменшувати ефективність хімічного 

захисту посівів.  

В цілому можна констатувати, що популяція шкідливої черепашки в 

Лісостепу України поки що слабо реагує на зміни клімату. 

Турун хлібний звичайний (жужелиця хлібна) (Zabrus tenebrioides 

(Goeze, 1777): Ряд Жуки (Coleoptera), Надродина Туруноїдні (Caraboidea), Рід 

Zabrus Шкідник зернових культур, поширений від Великої Британії і 

Південної Швеції до Північної Африки і Малої Азії, на Кіпрі, в Молдові та 

Росії. В Україні поширена в Степу і Лісостепу аж до південної межі Полісся. 

Зона поширення шкідника у Євразії наведена на рис. 5.3. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Goeze
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Рис. 5.3. Зона поширення жужелиці хлібної (Zabrus tenebrioides Goeze, 

1777) в Євразії [85]. 

 

Одним з найбільш небезпечних фітофагів зернових колосових в Україні 

є турун хлібний звичайний (рис. 5.4). Це типовий абориген південної 

степової зони з вираженою пристосованістю до посушливого та жаркого 

клімату. 

 

Рис. 5.4. Турун хлібний звичайний (Zabrus tenebrioides Goeze, 1777) 

[207] 

 

Найбільших збитків завдає озимій пшениці в степовій зоні, пошкоджує 

також інші рослини родини злакових: жито, ячмінь, рідше деякі сорти вівса, 

іноді кукурудзу. Личинки живляться сходами озимих, причому живлення 

може продовжуватися під снігом. Личинки об’їдають молоде листя сходів, 

залишаючи тільки жилки. Пошкоджені рослини мають «змочалений» вигляд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Goeze
https://ru.wikipedia.org/wiki/Goeze
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У місцях скупчення личинок рослини гинуть, а на посівах утворюються 

плями у вигляді «лисин». Після перезимівлі личинки поновлюють живлення 

на посівах озимих до заляльковування [86]. 

Зимують личинки на глибині 15–40 см. Заляльковування відбувається в 

травні, рідше в квітні або червні. Після збирання врожаю жуки 

концентруються на засмічених ділянках, поблизу лісосмуг, на ділянках з 

валками соломи, пізніше – падалиці, навколо скирт. В липні-серпні самиці 

відкладають яйця в ґрунт на глибину 5–10 см, іноді період відкладання яєць 

розтягується до жовтня.  

Плодючість самиць при живленнні зерном – до 100 яєць, а без 

живлення – 30 яєць. Личинки відроджуються з появою сходів озимих; якщо 

на поле була присутня падалиця, зазвичай зустрічаються личинки різного 

віку. Живуть в нірках навколо рослин, якими живляться. Вночі живлення 

проходить на поверхні ґрунту, вдень у нірці – личинка затягує в неї лист і 

живиться. Пошкоджені рослини помітно відстають у рості, а при високій 

чисельності личинок спостерігається зрідження посівів, з’являються 

«лисини». Стадія личинки триває 260–250 днів, лялечки – 12–14 днів. 

Розвивається в одному поколінні [91]. 

Післязбиральний період часто характеризується значним підвищенням 

температури, особливо на поверхні вже зібраних площ. З підвищенням 

температури до 30 0С настає гальмування активності жуків, а при 36 0С і 

вище жуки гинуть. Турун хлібний звичайний пристосований до 

несприятливих умов – з настанням літньої жари і посухи жуки ховаються в 

лісосмуги, скирти, заповзають в тріщини ґрунту на глибину до 20–40 см 

залежно від ступеня його висушення і впадають в літню діапаузу (сплячку). 

Період стану спокою триває 20–30 днів і більше.  

З випаданням опадів і пониженням температури у другій половині 

серпня-вересня жуки з’являються на поверхні ґрунту і концентруються на 

полях, де при збиранні були втрати зерна і де з’явилось багато сходів 
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падалиці злаків. Парування і період відкладання яєць самицями розтягнутий і 

звичайно проходить з кінця серпня, у вересні, а за сприятливої погоди і в 

жовтні. У середньому самиця відкладає 50–100, максимум – до 250 яєць. 

Тривалість ембріонального періоду розвитку шкідника залежить від 

погодних умов, і насамперед, від температури повітря: за середньодобової 

температури 22–25 0С він триває 9–12 днів, за 18–20 0С – 13–15, а за 12–14 0С 

– 20–25 днів при сумі ефективних температур 201,6 0С. 

Личинки починають живитися на 3–5 добу після відродження, 

оптимальною для їх розвитку є температура повітря у межах 10 0С [133]. 

Молоді жуки після виходу з лялечок кілька днів (до повного 

затвердіння кутикули) залишаються в своїй земляний камері. Час появи 

жуків залежить від суми температур в травні і не залежить від суми опадів в 

цьому місяці. Масове живлення жуків починається на початку наливу зерна 

озимої пшениці.  

Встановлено, що жуки живляться зерном озимої пшениці та інших 

злакових культур протягом 40–45 днів і перестають живитися перед самим 

збиранням врожаю. Якщо немає зерна, вони можуть живитися і сходами 

падалиці, але в цих випадках життєздатність та яйце продукція жуків різко 

падають. Так, з 100 відібраних особин, що живилися зерном пшениці, через 

три місяці живих залишилося 92, причому залишилися самиці, які відклали 

273 яйця. З 100 жуків, що живилися сходами падалиці, за цей час загинуло 

69, а ті, що вижили, виявилися безплідними. Звідси обґрунтовано висновок, 

що жуки можуть живитися зерном як на колосках, так і тими що залишилося 

на ґрунті і це не викликає передчасного відмирання, тоді як жуки, які 

живляться сходами падалиці, залишаються мало плодючими і передчасно 

відмирають. Як показують досліди, на плодючість самиць значно впливає 

вологість повітря і ґрунту. Тому у вологі роки самиці відкладають яєць 

значно більше, ніж в сухі.  
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Після активного живлення жуків настає період літнього спокою, який в 

природі зазвичай припадає на другу половину липня. Слід зазначити, що 

глибина залягання на спокій залежить від кількості жиру, накопиченого 

жуком за період живлення. Дані обліків свідчать, що чим менше запас жиру в 

організмі жука, тим на меншу глибину він залягає в ґрунті – тим вище 

смертність популяції.  

Жуки хлібної жужелиці виходять з ґрунту зазвичай в першій половині 

серпня з цілком сформованими яйцями і моментально приступають до 

живлення. Перебуваючи в ґрунті, жуки хлібної жужелиці не живляться. В 

цей час в їхньому тілі відбувається перетворення поживних речовин в 

продукти статевих залоз. Встановлено, що деяка частина жуків при певних 

умовах може переходити в стан діапаузи на кілька місяців і навіть зимувати в 

цьому стані. В деякі роки частка жуків, що впали в діапаузу, становить понад 

3 %. У період діапаузи формотворні процеси припиняються, а розвиток яєць 

затримується. Тривалість діапаузи залежить від вологості ґрунту: при 

більшій вологості тривалість діапаузи скорочується. Так, при середній 

температурі 27,5 0С і при вологості ґрунту 10; 15; 20; 25 і 30 % діапауза 

триває, відповідно 110; 78; 35,5; 27 і 18 днів. 

Після реактивації комахи приступають до відкладання яєць. Цей період 

в природі триває близько 2,5 місяця. Самиці відкладають яйця в ґрунт по 

одному в невеликі камери. Глибина відкладання залежить від глибини 

вологого шару ґрунту. За оптимальних умов яйця відкладаються на глибину 

не більше 12 см, а в більш посушливі періоди при пересиханні верхнього 

горизонту ґрунту – на глибину до 20–25 см. У вологому ґрунті за сприятливій 

температурі розвиток личинок в яйцях закінчується за сім–дев’ять днів, в 

ґрунті з недостатньою кількістю вологи він затримується на тривалий час. 

Іноді личинки відроджуються навіть навесні наступного року. В жировій 

тканині личинок міститься більш-менш значний запас поживних речовин. 

Завдяки цьому личинки можуть довго обходитися без живлення зеленим 
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кормом, що і спостерігається в природі в роки з недостатньою кількістю 

опадів в період розвитку молодих личинок.  

Личинки хлібної жужелиці дуже чутливі до вологості ґрунту. При 

недостатньому зволоженні їх зростання і розвиток затримуються, а при 

тривалій відсутності вологи вони гинуть. Дослідами, крім цього, 

встановлено, що стійкість личинок до нестачі вологи збільшується в процесі 

їх розвитку.  

Характер живлення личинок добре відомий. Ввечері та вночі вони 

виповзають на поверхню ґрунту, знаходять листя злаків і затягують їх в 

норки, де ними потім і живляться. Тривалість осіннього періоду живлення 

повністю залежить від погодних умов. Восени на Півдні України 

ушкодження спостерігаються протягом 15–75 днів. У вологі роки цей період 

триває більше трьох місяців. За цей час повністю завершується розвиток 

личинок, і вони йдуть на зимівлю в третьому віці. Навесні наступного року 

личинки не живляться і шкоди не завдають. У посушливу осінь і при 

ранньому похолоданні личинки перестають живитися і в зиму йдуть в 

другому, а іноді навіть і в першому віці. Навесні їх розвиток триває, і вони 

приносять відчутної шкоди. В умовах тривалих зимових відлиг, коли 

поновлюється вегетація рослин, іноді відновлюється і живлення 

недорозвинених личинок.  

Глибина залягання молодих личинок жужелиці завжди менше ніж тих, 

які йдуть на зимівлю в старшому віці. Тому миттєве значне промерзання 

ґрунту, відсутність сніжного покриву, може викликати загибель частини 

шкідників. У лабораторних дослідах при штучному проморожуванні молодих 

личинок відзначено, що вони починають гинути при температурі -3 0С 

(експозиція 24 години), а при температурі -6 0С гинуть всі. 

Навесні личинки хлібної жужелиці, що пререзимували, починають 

пошкоджувати рослини пшениці озимої зазвичай в кінці березня і 

припиняють в середині травня, коли переходять у стадію пронімфи [112]. 
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Аналіз екологічної характеристики хлібної жужелиці дозволяє дійти 

висновку, що основними чинниками, які лімітують чисельність популяції 

хлібної жужелиці є показники вологості і температури, а також висота 

сніжного покриву на полях. Імаго та личинки шкідники в першу чергу дуже 

чутливі до кількості вологи в ґрунті. Вона визначає термін розвитку, 

кількість відкладених яєць та виживаність популяції. Відсутність сніжного 

покриву під час зимівлі зменшує загальну виживаність популяції. 

Дослідження статистичних зв’язків між чисельністю популяції хлібної 

жужелиці та перебігом природних та антропогенних екологічних чинників 

наведено в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Коефіціент кореляції між чисельністю популяції жужелиці хлібної і 

перебігом показників природних та антропогенних екологічних чинників 

(лісостепова зона України, 2005–2017 рр.) 

Чисельність жужелиці 

хлібної  
СЕТ ГТК 

Обсяги 

застосування 

інсектицидів, тис. 

га 

r Пірсона -0,016 0,079 -0,200 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
слабка слабка Слабка 

 

Як видно з наведених даних, кореляція чисельності хлібної жужелиці з 

показниками зміни клімату слабка: r = -0,016 – між чисельністю комах та 

природнім перебігом СЕТ, r = 0,079 – змінами ГТК. У випадку із СЕТ 

кореляція зворотна, ГТК – пряма, що підтверджує існування негативного 

впливу збільшення температури і позитивного – вологості на популяцію 

жужелиці хлібної. 

Слабка обернена кореляція між чисельністю популяції і обсягами 

застосування інсектицидів, на нашу думку, пояснюється тим, що для 

зниження чисельності хлібної жужелиці в першу чергу рекомендуються 
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організаційно-господарські та агротехнічні заходи: дотримання сівозмін, 

зменшення частки стернових попередників під озиму пшеницю до 5–10 %, 

своєчасне й без втрат збирання врожаю, лущення стерні, обробіток ґрунту за 

системою напівпару, знищення падалиці, сівба у другій половині 

оптимальних строків. 

В цілому популяція хлібної жужелиці поки що мало чутлива до 

показників зміни клімату в Лісостепу України. 

Жук хлібний (Autanisoplia) austriaca (Herbst, 1783): Ряд Твердокрилі 

(Coleoptera), Родина Пластинчастовусі (Scarabaeidae), Рід Anisoplia. 

Шкідник злакових культур, поширений у Степу Європи, у південно-східних 

районах Західної Європи, в Степу, Лісостепу, на Півдні України, Молдови, 

європейській частині Росії. В Україні найбільшої шкоди завдає у південному 

Лісостепу і Степу, південніше лінії, яка проходить через Вінницьку, 

Київську, Полтавську і Харківську області. Зона поширення шкідника у 

Євразії наведена на рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5. Зона поширення жуків хлібних у Євразії [111] 

 

Найбільш широко поширені три види хлібних жуків: жук-кузька 

(Anisoplia austriaca Herbst.) (рис. 5.6). Надкрила темно-каштанове з чорним 

чотирикутним плямою. Довжина тіла 12–15 мм; жук-хрестоносець (Anisoplia 

agricola Poda). Надкрила жовто-коричневі з чорним хрестом в середині. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Herbst
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scarabaeidae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Anisoplia&action=edit&redlink=1
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Довжина тіла 11–13 мм та жук-Красун (Anisoplia segetum Herbst.). Покритий 

світлими волосками; надкрила без малюнка; передньоспинка зелена. 

Довжина тіла 8–10 мм.  

 

Рис. 5.6. Жук хлібний (Anisoplia (Autanisoplia) austriaca Herbst, 1783) 

[137] 

 

У хлібних жуків дворічний цикл розвитку, вихід молодих жуків з 

ґрунту приурочений зазвичай до початку наливу зерна озимих хлібів. При 

ранньому появі жуки тримаються на пирію, потім перелітають на зернові 

культури. Календарні строки появи жуків залежать від географічних, 

кліматичних та погодних умов. В одній і тій же місцевості терміни появи 

жуків коливаються по роках залежно від метеорологічних умов весняного 

періоду. У спекотні роки жуки з’являються раніше, в холодні роки і на 

зрошуваних полях – пізніше. Відзначено випадки, коли жуки вилітають 

напередодні збирання озимих хлібів, і тоді вони концентруються на колосках 

ярих. Живляться жуки в основному м’якими зернами жита, озимої і ярої 

пшениці, ячменю. З диких злаків годуються пирієм, тимофіївка, багаттям, 

житняком і ін. При ранньому появі поїдають зав’язі і тичинки пирію, 

пшениці. Міцно тримаючись на колосках своїми чіпкими кігтиками ніг, жук 

засовує голову між лусочками і виїдає м’які зерна, тверді ж вибиває з колоса. 

Хлібні жуки теплолюбні і світлолюбні, починаючи з 8–9 годин ранку і весь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Herbst
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783
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день активні: годуються, здійснюють перельоти, спаровуються. З настанням 

вечірнього похолодання вони спускаються з колосків і ніч проводять під 

грудками і в тріщинах ґрунту. У теплі ночі залишаються на колосках. 

Живлення личинок в ґрунті корінням і проростками злаків може викликати 

сильне зрідження сходів [111]. 

Термін життя імаго – біля місяця. Через 1–2 тижні після відродження 

самиці починають відкладати яйця у вологий шар ґрунту на глибині 10–20 

см. Для нормального розвитку яєць необхідна оптимальна вологість 

навколишнього середовища. Встановлено, що у верхньому шарі ґрунту (0–4 

см) відкладається менше 1 % яєць, а на глибині 8–20 см – 84 %.  

Залежно від вологості ґрунту відзначається різна інтенсивність 

відкладання яєць на полях сівозміни. Максимальна кількість відкладених 

яєць реєструється в липні по чорному пару і на полях, зайнятих кукурудзою, 

соняшником, пшеницею і ячменем. Плодючість самиці залежить від 

метеорологічних умов і тривалості живлення. В середньому одна самиця 

відкладає від 15 до 50 яєць. Ембріональний розвиток відбувається за 2–3 

тижні. Перед виходом личинки за 5–6 днів яйце стає темніше. У посуху 

багато личинок гине від висихання. Так, при високій вологості ґрунту (80 % 

від повної вологоємності) з яєць відроджуються 80–90 % личинок, при 40 % 

вологості – тільки половина.  

Максимальне відродження личинок відбувається в серпні. Личинки 

жука-кузьки і жука-крестоносця живуть в ґрунті 22–23 місяці, а красуна – 10 

місяців. У пошуках оптимальної вологості і температури личинки 

здійснюють вертикальні міграції: в літню посуху вони опускаються на 

глибину 30–40 см, а після випадання дощів або поливу знову переміщаються 

ближче до поверхні. З настанням осінніх холодів й заморозків личинки йдуть 

в теплі шари ґрунту. Навесні піднімаються у верхній горизонт, більш теплий 

та вологий. Живлення молоді личинки перегноєм і дрібними корінцями 

рослин, дорослі личинки (другого року життя) поїдають великі коріння 
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культурних рослин і цим завдають істотної шкоди. Зустрічаються на всіх 

полях сівозміни, розміщуючись більш-менш рівномірно.  

За свій довгий період розвитку личинки проходять три віки. Їх 

розрізняють по ширині і довжині голови: у личинок першого віку ширина 

1,3–1,5 мм, довжина 0,6–0,8 мм, другого – 2,1–2,4 і 1,5–1,7 мм, третього – 

3,4–3,7 і 2,4–2,8 мм, відповідно. У кожному віці личинка перед линькою 

завершує живлення, робить колиску, у якій відбувається линька.  

Зимують личинки в першому або другому віці залежно від 

метеорологічних умов. Навесні і влітку продовжують живитися корінцями 

рослин. Після другої зимівлі личинки рано навесні піднімаються до поверхні 

ґрунту і можуть завдавати шкоди рослинам. У травні-червні дорослі личинки 

заляльковуються в земляних колисках на глибині 8–15 см. Розвиток лялечки 

триває 2–3 тижні.  

Масове розмноження хлібних жуків відбувається за сприятливих 

метеорологічних умов: достатньої кількості опадів в період розвитку яєць й 

молодих личинок, а також теплих зим, коли мало личинок гине від 

вимерзання. Обмежують розмноження шкідника – літня посуха, сильні 

морози з глибоким промерзання ґрунту й загибелі личинок та лялечок від 

мускардини. Загибель личинок за час зимівлі становить 36–73 %. При цьому 

навесні на вологих важких ґрунтах від мускардини гине до 20–40 % личинок 

і лялечок.  

Личинки жуків під’їдають кореневу систему або перегризають 

підземну частину стебла. Навесні, коли личинки знаходяться у верхньому 

зволоженому шарі ґрунту, шкодять посівам ярих зернових, кукурудзи, 

соняшнику, цукрових буряків. Восени личинки пошкоджують сходи озимих 

до початку осінніх холодів [55].  

Аналіз екологічних характеристик хлібних жуків дозволяє дійти 

висновку, що до основних природних екологічних чинників, які обмежують 

чисельність комах належить рівень вологості ґрунту. Цей чинник визначає 
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інтенсивність відкладання яєць на полях сівозміни. У посуху багато личинок 

гине від висихання. Обмежують розмноження шкідника також літня посуха, 

сильні морози з глибоким промерзання ґрунту й загибель личинок та лялечок 

від мускардини. Загибель личинок за час зимівлі становить 36–73 %.  

Кореляційний аналіз залежності чисельності хлібних жуків від зміни 

клімату засвідчив слабкий позитивний зв’язок із показниками СЕТ (r = 0,296) 

та ГТК (r = 0,156). Таким чином, характер кореляційних зв’язків підтверджує 

вплив температури та вологості ґрунту на стан популяції комах, але ці 

зв’язки поки що проявляються слабко. Зміни клімату в теперішній час 

суттєво не впливають на чисельність хлібних жуків. 

Дослідження статистичних зв’язків між чисельністю популяції хлібної 

жужелиці та перебігом природних та антропогенних екологічних чинників 

наведено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Коефіціент кореляції між чисельністю популяції жуків хлібних і 

перебігом показників природних та антропогенних екологічних чинників 

(лісостепова зона України, 2005–2017 рр.) 

Чисельність жуків 

хлібних  
СЕТ ГТК 

Обсяги 

застосування 

інсектицидів, тис. га 

r Пірсона 0,296 0,156 0,165 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
слабка слабка Слабка 

 

Пряма слабка кореляція між чисельністю хлібних жуків і обсягами 

застосування інсектицидів висвітлює незв’язаність між собою та 

випадковість змін досліджуваних величин. Як і у випадку із хлібною 

жужелицею, для захисту посівів пшениці від хлібних жуків рекомендуються 

організаційно-господарські та агротехнічні заходи: ранні строки сівби; 

проведення глибокої оранки, перед цим обов’язкове лущення стерні; 

застосування міжрядного обробітку ґрунту на глибину 9–12 см (наприкінці 
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травня – на початку червня) для знищення личинок і лялечок. У вологі роки 

міжрядний обробіток ґрунту проводять на глибину 8–10 см, у посушливі — 

12–14 см та глибше. Рекомендується також передпосівна обробка насіння 

інсектицидами; інсектицидні обробки посівів у разі перевищення порогу 

шкідливості (3–5 дорослих особин на 1 м2). Крім того, у хлібних жуків 

дворічний цикл розвитку, впродовж якого личинки знаходяться в ґрунті, що 

нівелює кореляційний зв’язок між інсектицидними обробками посівів та 

чисельністю популяції комах. 

Гессенська муха (Mayetiola destructor Say): Ряд Двокрилі, Родина 

Cecidomyiidae, Рід Mayetiola. Шкідник зернових культур поширений в 

Європі, Північній Африці, Північній Америці, Новій Зеландії, Середній Азії, 

Україні та Росії. Зона поширення шкідника у Євразії наведена на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7. Зона поширення Гессенської мухи (Mayetiola destructor Say, 

1817) в Євразії [35] 

 

Гессенська муха залежно від погодних умов може розвиватися від двох 

до чотирьох поколінь. Для нормального розвитку всіх стадій потрібна 

температура 16–20 0С. При температурі вище 24 0С і при заморозках яйця і 

відроджені личинки гинуть. Виліт мух 1-го (весняного) покоління зазвичай 

відбувається у період виходу озимих в трубку і триває 30–40 діб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Cecidomyiidae
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayetiola&action=edit&redlink=1


112 

 

 

 

Пригнічення розвитку шкідника проявляється під впливом високих 

температур у поєднанні з низькою вологістю повітря і вітрами. Значно 

знижують їх чисельність ентомофаги (хижаки і паразити).  

Завдяки широкій екологічної пластичності і високої плодючості 

гессенська муха (рис. 5.8) широко поширена в Європі, Північній Америці, 

Північній Африці. Зустрічається в Сибіру, Середній Азії і в Закавказзі. Зона 

максимальної чисельності і високої шкідливості гессенської мухи проходить 

по степових районах центральних і південних областей України. У цій зоні є 

найбільш сприятливі кліматичні умови і наявність кормових рослин – озимої 

та ярої пшениці, пирію. Навесні личинка перетворюється в кокон. Виліт 

імаго настає при середньодобовій температурі повітря 10–12 0С, але через 2–

3 доби вони гинуть. Розвиток її триває 10–12 днів. Виліт мух весняної 

генерації відзначається в лісостеповій зоні України в першій декаді травня. 

 

Рис. 5.8. Гессенська муха (Mayetiola destructor Say, 1817) [188] 

 

Плодючість самиць (до 40–470 яєць) пов’язана з умовами живлення 

личинок. Мухи весняного покоління відкладають яйця на озиму та яру 

пшеницю, жито, менше на ячмінь і дуже рідко на овес. Самиця відкладає від 

1 до 30 і більше яєць на верхню сторону листя хлібних і диких злаків на 

різній відстані від листової піхви. При масовому відкладання налічували на 1 

м2 ярої пшениці до 2467 яєць. Перебуваючи на поверхні листа, нічим не 

захищені яйця гинуть в значній кількості від спеки, суховіїв або змиваються 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Say
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сильними дощами. Дощі можуть змити з листя більше 80 % яєць, а іноді і 

більше. При сприятливих умовах температури і вологості повітря розвиток 

яйця, проходить протягом 3–7 днів, при холодній погоді до 12 днів.  

Колір яєць з розвитком зародка стає все більш червоним. Сформована 

личинка, вийшовши з яйця, повинна подолати важкий шлях по листу 

дощенту піхви. Перехід цей триває від 12 до 25 годин; личинка пересувається 

по листу за допомогою двох товстих у вигляді трикутника головних 

придатків. Під час переходу гине 20–50 % личинок, а при несприятливих 

умовах, особливо коли дуже сухо, відзначається їх повна загибель. Личинки 

за живлення не порушують стінок стебла, але виділяються ферменти, які 

викликають припинення росту клітин.  

Личинки гессенської мухи живляться багатьма видами злаків, але 

основний – м’яка пшениця. На цій культурі личинки краще розвиваються і 

дають потомство з високою плодючістю. Розвиток личинки проходить при 

температурі вище 14–15 0С (поріг розвитку) і триває 9–17 днів. При 

сприятливих умовах вологості і температурі личинки швидко закінчують свій 

розвиток та перетворюються на лялечку; через 10–14 днів вилітають мухи 

літнього покоління. При ранньому настанні високої температури у більшості 

личинок весняного покоління затримується розвиток (діапауза): дорослі 

личинки не заляльковуються і залишаються в коконах до кінця літа. За період 

діапаузи частина личинок гине. Чим довше триває діапауза, тим більше 

личинок гине.  

Виліт мух другого покоління (літнього) в степовій зоні України 

відбувається на початку червня, в лісостеповій – у другій декаді червня. Яйця 

відкладаються в основному на яру пшеницю, оскільки озимі до цього часу 

вже достигають і не заселяються. Личинки літнього покоління в умовах 

підвищеної температури впадають в діапаузу, в зв’язку з чим виліт мух з 

пупаріїв затримується до осені. За оптимальних умов в південній степовій 

зоні може бути третє, а іноді і четверте покоління до посіву озимих.  
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Масовий виліт мух осіннього покоління відбувається в третій декаді 

серпня – на початку вересня. Самиці відкладають яйця на падалицю, на сходи 

озимої пшениці та жита. Граничні терміни відкладання яєць залежать від 

температури і кількості опадів.  

Спалахи масового розмноження гессенської мухи відбуваються 

періодично; при настанні сприятливих умов мухи з’являються на посівах в 

масовій кількості. Чисельність комах може досягати до 2–3 тисяч личинок на 

1 м2 посіву пшениці. Спалах масового розмноження триває 1–2 роки, після 

чого настає період спаду на 2–10 років. Високі літні температури затримують 

розвиток личинок, спонукаючи до діапаузи. Восени з настанням ранніх 

заморозків багато молодих личинок гине. При сильному похолоданні в 

жовтні відзначається повна загибель молодих личинок і значна загибель тих, 

які встигли утворити пупарії. Літньо-осінні посухи різко обмежують 

розмноження гессенської мухи. При низькій вологості повітря багато яєць і 

личинок гинуть від висихання.  

На чисельності шкідника великий вплив мають паразити – дрібні 

перетинчастокрилі комахи. В Україні відомо до 25 видів ентомофагів, які в 

деякі роки можуть припинити початок масового розмноження гессенської 

мухи.  

Вирішальною умовою розмноження весняного покоління гессенської 

мухи є температура в кінці квітня – першій декаді травня в період вильоту 

мух з пупаріїв. У холодну погоду (середньодобова температура 5–8 0С з 

мінімальною до нуля) відбувається масова загибель мух. І, навпаки, в теплу 

весну з середньодобовими температурами 16–19 0С відбувається інтенсивне 

відкладання яєць і нормальний розвиток личинок. Метеорологічні умови 

навесні визначають розмноження не тільки весняного, але і наступних 

поколінь гессенської мухи [8]. 

Як видно з наведених даних, обернений помірний кореляційний зв’язок 

(r = -0,431) свідчить щодо існування негативного впливу збільшення СЕТ на 



115 

 

 

 

чисельність популяції гессенської мухи. Зміна показника зволоження 

території Лісостепу (ГТК) поки що слабко впливає на чисельність мухи (r = 

0,079). Висока зворотна сила зв’язку (r = -0,788) між чисельністю популяції 

гессенської мухи та обсягами застосування інсектицидів свідчить щодо 

ефективності хімічного захисту посівів пшениці озимої від злакових мух. 

Дослідження статистичних зв’язків між чисельністю популяції 

гессенської мухи та перебігом природних та антропогенних екологічних 

чинників наведено в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Коефіціент кореляції між чисельністю популяції гессенської мухи і 

перебігом показників природних та антропогенних екологічних чинників 

(лісостепова зона України, 2005–2017 рр.) 

Чисельність гессенської 

мухи 
СЕТ ГТК 

Обсяги 

застосування 

інсектицидів, тис. га 

r Пірсона -0,431 0,079 -0,788 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
помірна слабка Висока 

 

Результати екологічного аналізу дозволяють дійти висновку, що 

потепління клімату помірно впливає на стан популяції гессенської мухи, 

пригнічує її чисельність. В свою чергу збільшення обсягів застосування 

інсектицидів демонструє високу силу зв’язку із чисельністю популяції. 

Сукупна дія наведених екологічних чинників обумовлює депресивний тренд 

популяції гессенської мухи в Лісостепу України. 

Муха пшенична (Phorbia securis Tien): Ряд Двокрилі (Diptera), Родина 

квіткові мухи (Anthomyidae), Рід Phorbia. Шкідник зернових культур, вид 

відомий у багатьох країнах Європи від Великої Британії до Іспанії і Польщі, 

поширений в Угорщині, Румунії, Болгарії, у всіх країнах Скандинавії, 

Прибалтиці, Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Росії. В Україні поширена 

повсюдно. Зона поширення пшеничної мухи в Євразії наведена на рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Зона поширення мухи пшеничної (Phorbia securis Tien) в 

Євразії [87] 

 

Муха пшенична – за рік дає два покоління: весняне та осіннє. Виліт 

імаго навесні настає при середньодобовій температурі повітря 6–8 0С і 

прогріванні поверхні ґрунту до 9–10 0С. Тривалість льоту становить 30–40 

днів. Основну шкоду посівам завдає восени. Більш небезпечна в умовах 

недостатнього зволоження. Зимує личинка в пупарії в ґрунті на глибині 3 см. 

Заляльковування відбувається в березні. Виліт мух спостерігається при 

температурі ґрунту +9 ... +10 0С, масовий – зазвичай у другій декаді квітня. 

Муха відкладає яйця на молоді, найчастіше на головні стебла, за язичок 

піхви, рідше – на додаткові стебла. Середня плодючість – 24–28 яєць. На 

кожне стебло самиця відкладає одне яйце, розвиток якого триває 5–8 днів. 

Відроджені личинки розвивається всередині стебла 14–15 днів. За цей час 

вони виїдають зачаток колоса і підгризають основу центрального листа, який 

жовтіє, а стебло засихає. Закінчивши живлення, личинки в посушливу погоду 

залишаються в стеблі, повертаючись переднім кінцем вгору і знаходяться там 

до випадання опадів. Потім йдуть в ґрунт на залялькування, утворюють 

кокон і впадають в діапаузу з червня до середини серпня або до вересня. 

Таким чином муха переживає несприятливий посушливий період. Восени з 

пупаріїв вилітає 31–59 % мух, інші впадають в діапаузу до весни (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Муха пшенична (Phorbia securis Tien) [183] 

 

Восени інтенсивний виліт мух спостерігається в другій половині 

вересня. Самиці відкладають яйця на сходи озимих у фазі 2–3 листків. 

Відроджені личинки проникає в стебло до згорнутого в трубку центрального 

листка і прогризають спіральний хід, здійснюючи 3–4 повних оберти. 

Пошкоджений лист в’яне, стебло гине. У пошкоджених рослин зменшується 

кількість вторинних коренів, знижується вміст цукрів, зимостійкість, 

кущистість, що призводить до різкого зниження врожайності. Період 

шкідливості фітофага охоплює всю фазу осіннього кущіння. Зазвичай 

чисельність мух і личинок осіннього покоління буває значно більше, ніж 

весняного. 

На популяцію дорослих мух осіннього покоління сильно впливають 

погодні умови. В умовах холодної і затяжний осені різко знижується 

активність мух. Восени посушливі умови обумовлюють перенос строків 

посіву на більш пізні терміни, затримка сходів до вологої холодної погоди 

також негативно впливає на популяцію шкідника [21, 38, 57, 77]. 

Для успішного весняного розмноження пшеничної мухи, важлива 

вологість в квітні-травні, особливо в середині-кінці травня, в період 

завершення розвитку личинок третього віку. Без випадання опадів у цей 

період вони не можуть своєчасно піти на залялькування в ґрунт і в масі 

гинуть. Для успішного розмноження осіннього покоління пшеничної мухи 
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найбільше значення має випадання опадів у серпні і помірно тепла погода у 

вересні-жовтні, що визначає інтенсивність осіннього вильоту мух. Таким 

чином, найбільш сприятливі для розмноження чорної пшеничної мухи умови 

створюються в роки з ранньою весною, якій передує досить волога осінь, при 

середньодобовій температурі повітря за період льоту комах близько 6 0С і 

відносній вологості повітря вище 80 %. Важливу роль при цьому відіграє 

плавність переходу від низьких до високих температур. Тривале збереження 

холодів з подальшим різким потеплінням і зниженням відносної вологості 

повітря, що спостерігається в роки, наступні за посушливими осінніми 

періодами, сприяє зниженню чисельності пшеничної мухи. Весняне 

розмноження пшеничної мухи сильно залежить від наявності на час 

відкладання яєць слабо розвинених посівів. Такі роки є більш сприятливими 

для масового розмноження мух [118]. 

Дослідження статистичних зв’язків між чисельністю популяції 

пшеничної мухи та перебігом природних та антропогенних екологічних 

чинників наведено в табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Коефіціент кореляції між чисельністю популяції мухи пшеничної і 

перебігом показників природних та антропогенних екологічних чинників 

(лісостепова зона України, 2005–2017 рр.) 

Чисельність мухи 

пшеничної  
СЕТ ГТК 

Обсяги 

застосування 

інсектицидів, тис. га 

r Пірсона -0,534 -0,029 -0,785 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
помітна слабка Висока 

 

Кореляційний аналіз залежності чисельності пшеничної мухи від зміни 

клімату засвідчив помітний обернений зв’язок із показником СЕТ (r = -0,534) 

та слабий обернений із показником ГТК (r = -0,029). Таким чином, характер 

кореляційних зв’язків підтверджує помітний вплив збільшення тепла на 



119 

 

 

 

зменшення чисельності популяції. Зменшення вологості на стан популяції 

комах поки що проявляється слабо. Збільшення обсягів застосування 

інсектицидів у високому ступені обумовлює зменшення чисельності 

пшеничної мухи. Таким чином, сукупна дія природних та антропогенних 

екологічних чинників визначає депресивний багаторічний тренд чисельності 

популяції пшеничної мухи в Лісостепу України. 

Шведські мухи (Oscinella): Двокрилі (Diptera), Родина Злакові мушки 

(Chloropidae), Рід Шведські мухи (Oscinella). Відомо близько 30 видів 

шведських мух, що зустрічаються в основному в місцях культивування 

злаків. Види широко поширені в Західній Європі, Північній Америці, 

зустрічаються в Азії та Африці. Виділяють наступні зони шкідливості: 

I. Зона найбільшої і постійної шкідливості охоплює Білорусію і 

центральні області нечорноземної смуги. Це зона змішаних, хвойно-

широколистяних лісів. Пошкодженість стебел ярих хлібів доходить до 40–50 

%. 

II. Зона нестійкої шкідливості характерна тим, що максимально 

шведська муха розмножується лише в окремі, найбільш сприятливі роки; в 

північній частині зони мають вирішальне значення температурні умови, а в 

південній – вологість. У цю зону входять північні області нечорноземної 

смуги, Україна і Поволжя.  

III. Зона слабкої шкідливості: на півночі та півдні У даній зоні ще з 

більшою різкістю виділяються на півночі – холодні, а на півдні – посушливі 

райони (степи і полинно-злакові напівпустелі) [134].  

Зона високої шкідливості шведських мух в Україні – лісостепова та 

степова зони (рис. 5.11). 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Рис. 5.11. Зона поширення шведських мух (Oscinella frit Linnaeus, 1758) 

в Євразії [10] 

 

Найбільш чисельні та шкідливі вівсяна (Oscinella frit L.) і ячмінна (О. 

pusilla Mg.) шведські мухи. Вівсяна муха у значно більшій кількості 

розмножується на Поліссі та в Західному Лісостепу. Вівсяна муха 

пошкоджує овес, жито, пшеницю, кукурудзу, ячмінь та злакові трави, а 

ячмінна – пшеницю, ячмінь, кукурудзу, багаторічні злакові трави. Обидва 

види мають спільне в екології: зимують у стадії личинки або пупарія 

всередині пагонів озимих та диких злаків, заляльковуються навесні. (рис. 

5.12) 

 
 

Рис. 5.12. Шведська муха (Oscinella frit Linnaeus, 1758) [17] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Шведські мухи віддають перевагу помірним температурам (16–22 0С) і 

достатньому зволоженню (70–80 %). Виліт мух збігається із закінченням 

фази весняного кущення озимих – появою сходів ярих колосових і може 

тривати 2–3 і навіть п’ять тижнів. Після додаткового живлення на квітках 

самиці відкладають яйця за або на колеоптилі, за піхви листків ярих 

колосових і кукурудзи. Через 5–10 днів виходять личинки, які проникають 

усередину стебла, де виїдають конус росту і основу центрального листка. 

Виліт мух другої генерації збігається із фазою виколошування – цвітіння 

колосових. За рік дають три, а при сприятливих умовах – чотири покоління. 

Личинки після відродження живуть всередині нижньої частини молодого 

стебла, поблизу вузла кущіння. Пошкодження зростаючих тканин 

призупиняє ріст стебла, центральний лист, внаслідок ушкодження його 

нижньої частини, в’яне і жовтіє. В результаті виходить характерний тип 

пошкодження молодого стебла – центральний лист жовтий, інші зелені. 

Зовнішня картина ушкодження виявляється на 8–16-й день від початку 

живлення личинки. Витривалість рослин до пошкодження головних стебел і 

бічних різна. При пошкодженні головного стебла рослина по іншому реагує, 

ніж при пошкодженні бічних: різко знижується врожайність до 38 %. З віком 

у рослин стійкість до пошкодження підвищується. Найбільш небезпечно для 

молодої рослини пошкодження головного стебла в фазу другого листа. 

Пошкодження бічних стебел не викликає таких різких змін, як головного 

стебла: перш за все рослина не гине і втрати врожаю становлять близько 13–

26 %.  

Друге покоління мух з’являється в кінці червня – початку липня і після 

додаткового живлення нектаром квіток приступає до відкладання яєць. 

Відроджені личинки живляться зав’яззю і квітками колоса. Розвиток другого 

покоління закінчується в другій половині серпня. Мухи третього покоління 

живляться на квітучих бур’янах, відкладають яйця на падалицю, а при появі 

сходів озимих культур перелітають туди. Мухи відкладають яйця на сходи 
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озимих у фазі першого листа на молоді стебла, розміщуючи їх переважно на 

колеоптиль, дуже рідко – на листку. Чисельність осіннього покоління цілком 

залежить від стану погоди в серпні і вересні. При ранньому настанні холодів 

відкладання яєць припиняється (якщо температура знижується до 10–11 0С).  

Шкідливість першої та останньої генерацій полягає у зниженні густоти 

посіву, особливо ранніх строків сівби. Ознаки пошкодження: стебло 

усередині з’їдене, центральний листок жовтий і сухий. Личинки другої 

генерації безпосередньо знижують урожай зерна та погіршують його якість 

[11, 43].  

Зимують личинки 2–3 віку всередині стебел озимих культур і 

багаторічних злакових бур’янів. Личинки, які не закінчили живлення восени, 

можуть ще живитися в квітні, зазвичай в першій декаді травня 

заляльковуються.  

При температурі 8 0С мухи літають слабо, з підвищенням температури 

до 10 0С мухи активізуються, а при температурі 12–14 0С відбувається 

активне живлення. При температурі 16 0С мухи відкладають яйця на сходи 

ярих культур на проросткову плівку верхнього листа до фази кущіння. 

Плодючість мух до 100 яєць. Ембріональний період триває 3–8 днів залежно 

від погодних умов. Відроджені личинки проникає в стебло і там живляться 

18–30 днів. Стадія лялечки триває 11–25 днів.  

Значних коливань чисельності шведських мух від ентомофагів не 

спостерігається. Це пов’язано, ймовірно, з тим, що більша частина життєвого 

циклу шкідника протікає всередині рослин і вони в меншій мірі схильні до 

нападу найбільш численної групи ентомофагів – багатоїдних хижаків. Певну 

роль у зниженні чисельності шведських мух грають паразити із ряду 

перетинчастокрилі – тріхомалюс, ронтромерус і спалангія. За даними 

Інституту захисту рослин НАН Білорусі, кількість паразитованих пупарії мух 

першого покоління в окремі роки становить від 10,9 до 30,4 %, а третього 

покоління від 3,3 до 11,4 % [23]. 
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Як свідчить аналіз літературних джерел, шведські мухи віддають 

перевагу помірним температурам (16–22 0С) і достатньому зволоженню (70–

80 %). Чисельність осіннього покоління цілком залежить від стану погоди в 

серпні і вересні. При ранньому настанні холодів відкладання яєць 

припиняється (якщо температура знижується до 10–11 0С). При температурі 8 

0С мухи літають слабо, з підвищенням температури до 10 0С мухи 

активізуються, а при температурі 12–14 0С відбувається активне живлення. 

Таким чином, до основних екологічних чинників, які визначають чисельність 

популяції шведських мух відносяться показники температури і вологості. 

Дослідження статистичних зв’язків між чисельністю популяції 

шведських мух та перебігом природних і антропогенних екологічних 

чинників наведено в табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Коефіціент кореляції між чисельністю популяції шведських мух і 

перебігом показників природних та антропогенних екологічних чинників 

(лісостепова зона України, 2005–2017 рр.) 

Чисельність шведських 

мух 
СЕТ ГТК 

Обсяги 

застосування 

інсектицидів, тис. га 

r Пірсона -0,379 0,314 -0,919 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
помірна помірна дуже висока 

 

Помірний зворотній кореляційний зв’язок (r = -0,379) між динамікою 

чисельності шведських мух та помірний прямий (r = 0,314) – перебігом ГТК 

свідчить щодо впливу змін клімату на стан популяцій шведських мух: 

збільшення суми тепла та зменшення зволоження території пригнічує 

чисельність комах. Але цей вплив ще не настільки потужний в порівнянні із 

хімічними обробками посівів озимої пшениці, обсяги яких мають дуже 

високий зворотній зв’язок (r = -0,919) із чисельністю комах. Сумісна дія 
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природних та антропогенних екологічних чинників обумовлює депресивність 

тренда багаторічної динаміки чисельності шведських мух. 

Совка озима (Agrotis segetum Denis & Schiffermüller, 1775): Ряд 

Лускокрилі (Lepidoptera), Родина Совки (Noctuidae), Рід Agrotis. Багатоїдний 

шкідник, поширений в Західній Європі, Африці, на Близькому Сході, в 

Монголії, Китаї, Японії, Індії, Непалі та на території колишнього СРСР. Зона 

поширення шкідника в Євразії наведена на рис. 5.13. 

 

Рис. 5.13. Зона поширення совки озимої (Agrotis segetum Denis & 

Schiffermüller, 1775) [131] 

 

Совка озима (рис. 5.14) – полівольтинний вид, який поширений у 

північних районах європейської частини де розвивається в 1 поколінні, в 

Білорусії, Україні, Молдові – 2-х, в Середній Азії – 3–4-х поколіннях. Ареал 

озимої совки свідчить щодо широкої евритопності виду.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Schifferm%C3%BCller&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1775
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrotis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Denis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schifferm%C3%BCller
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Рис. 5.14. Гусениця та метелик совки озимої (Agrotis segetum Denis & 

Schiffermüller, 1775) [89] 

 

Початок льоту метеликів совки озимої і його тривалість визначається 

погодними умовами поточного року. Зазвичай на півдні виліт метеликів 

починається з середини квітня. Масовий виліт відбувається при середній 

температурі повітря 16–17 0С. Для досягнення статевої зрілості самицям 

совок необхідно додаткове живлення нектаром квітів. Тривалість дозрівання 

метеликів – 3–7 діб. Оптимальні умови для метеликів – вологість повітря 50–

80 % і температура 12–15 0С. Плодючість у озимої совки в роки масового 

розмноження може збільшитися в 40 разів у порівнянні з несприятливими 

для життєдіяльності роками. Самиці озимої совки можуть відкласти від 800 

до 2500 яєць. Незадовільне живлення гусениць і метеликів викликає 

зниження плодючості (не більше 50 яєць), і навіть безпліддя. За 

оптимального живленні комахи мають меншу смертність, розвиваються 

швидше, досягають більшої ваги і виявляються більш плідними. В результаті 

живлення гусениць озимої совки лободою, метелики відкладають 940–1700 

яєць, а при живленні на кукурудзі – лише 80–290 яєць. При заселенні посівів 

зернових культур, картоплі, капусти і тютюну відзначається значна кількість 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Schifferm%C3%BCller&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1775
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стерильних самиць і низька життєздатність яєць. Метелики озимої совки 

найбільш часто скупчуються на добре прогрітих ділянках з рідким 

травостоєм (пари і просапні культури). Самиці відкладають яйця по одному 

на нижню сторону листя молодих бур’янів, прилеглих до землі, на листки 

розсади тютюну, на рослинні залишки і навіть на ґрунт.  

Ембріональний розвиток залежить від погодних умов. При 29–30 0С він 

триває 4 дні, при 10–12 0С – до 24 днів. При порозі 10 0С для ембріонального 

розвитку необхідна сума ефективних температур 60–65 0С.  

У південних районах ареалу озима совка розвивається в 2–3-х 

поколіннях. Розвиток гусениць триває 24–30 днів. Починаючи з першого віку 

гусениці тісно пов’язані з ґрунтом. Вдень вони ховаються, а з настанням ночі 

виповзають для живлення. Гусениці до четвертого віку удень ховаються в 

землі, на глибині до 2 см, а також під рослинними рештками. У старшому 

віці удень вони заглиблюються в землю на 3–5 см. Зазвичай в кінці липня 

відбувається залялькування.  

Виліт метеликів другого покоління розтягнутий. Починається він в 

першій декаді липня, а відродження гусениць на початку серпня. Гусениці 

другого покоління до осені досягають останнього віку і залишаються 

зимувати, йдучи вглиб ґрунту на 10–30 см. У більш теплі роки частина 

гусениць встигає розвинутись до лялечки в серпні, і тоді з другої декади 

вересня, починається виліт метеликів третього покоління. Гусениці 

останнього покоління (другого або третього) залишаються зимувати в ґрунті. 

Найбільш підготовлені до зимівлі гусениці, живлення яких в осінній період 

проходило на овочевих і баштанних культурах; містять в своєму тілі до 30 % 

жиру. Нормальний розвиток більшості стадій озимої совки спостерігається за 

температур 16–25 0С і відносній вологості повітря вище 50 %. Діапазон 

оптимальних значень температури лежить в межах 20–25 0С і вологості 

повітря близько до 80 %. Несприятливий, а тим більше екстремальний стан 

середовища викликає різке скорочення числа особин, що розмножуються і їх 
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продуктивності та, як наслідок цього, спад чисельності шкідника і 

депресивне стан його популяції.  

В результаті проведеної оцінки погодних умов розвитку озимої совки 

встановлено, що зростання чисельності в північних районах ареалу 

відбувається в роки з теплими (на 1–2 0С вище багаторічної норми) і помірно 

вологими (сума опадів за місяць не більше 40–60 мм) умовами влітку; в 

центральних районах – при переважанні прохолодної погоди, а на півдні – в 

умовах помірно теплого і вологого вегетаційного сезону (сума опадів за 

липень – серпень 180–200 мм). Виявлено, що істотне значення, яке визначає 

рівень чисельності озимої совки, має температура навколишнього 

середовища. Тепла осінь при середній температурі вище 16 0С та суми 

ефективних температур (СЕТ) 400–500 0С, сприяє завершенню розвитку на 

стадії гусениці шостого віку, яка закінчила живлення, з масою тіла 500–700 

мг и вмістом жиру 22–30 %. Такі особин концентруються в ґрунті на глибині 

10–20 см й витримують зниження температури до мінус 18 0С. При середній 

температурі осіннього періоду нижче 14 0С і СЕТ менш 300 0С на зимівлю 

йдуть гусениці середніх віків у поганому фізіологічному стані. Зазвичай вони 

залишаються у верхніх шарах ґрунту и гинуть вже при мінус 5–7 0С. 

Зниження чисельності озимої совки відбувається й після тривалої теплої 

осені (СЕТ більш 550 0С), коли значний частина гусениць встигає розвитись 

до імаго, потомство яких нездатне завершити свій розвиток в даного році.  

Збільшення чисельності відбувається зазвичай й після теплої весни. 

Але це спостерігається в роки зі сприятливі гідротермічними умовами в 

період розмноження совки и розвитку гусениць молодших віків. Встановлено 

подовження періоду розвитку лялечок озимої совки залежно від показників 

температури и вологості (від 10 до 60–70 діб). Лялечки озимої совки не 

переносять вологості нижчих 35 %. Гусениці при постійній температурі 20 0С 

в умовах різної відносної вологості повітря (80, 60 и 40 %) мають найбільшу 

смертність при 40 %, найменшу – при 80 %. При цьому найбільш вимогливі 
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до високої вологості повітря були молоді гусениці, тоді як гусениці старших 

вікових груп менш чутливі до показників вологості [81, 97]. 

Практично таку ж дію надають і високі температури, що впливають на 

запліднення. Потенційна плодючість найбільш повно реалізується при 

середньодобовій температурі повітря 18 ... 22 0С і ГТК – 1,2. При таких 

умовах метелики приступають до розмноження через 3–5 днів після вильоту, 

відкладання яєць проходить дружно, в стислі терміни, а загальна їх кількість 

становить понад 700 на 1 самицю. При температурі нижче 16 0С і ГТК менше 

0,5 сповільнюється асиміляція жиро-білкових відкладень, період дозрівання 

самиць затягується до 15–20 днів, а фактична їх плодючість найчастіше не 

перевищує 120–150 яєць. Таким чином, низька вологозабезпеченість 

середовища в поєднанні з високими температурами викликає загибель вже 

відкладених яєць і гусениць молодших віків, а часті опади змивають їх з 

рослин і призводять до загибелі. У період перезимівлі вирішальне значення 

знову набуває температура, зокрема сума ефективних температур, яка 

накопичується від дати масового вильоту метеликів покоління, що 

перезимувало до припинення живлення гусениць, що настає після стійкого 

переходу середньої добової температури повітря через 10 0С у бік її 

зниження. Термічні умови цього періоду визначають вікову структуру і 

життєздатність покоління, що йде на зимівлю. При середній температурі 

вище 16 0С і сумі ефективних температур рівній 450–500 0С, озима совка 

завершує розвиток на стадії гусениці 6-го віку. Особини, які закінчили 

живлення, з великою масою тіла (500–700 мг) і високим вмістом жиру (22–30 

%) концентруються в ґрунті на глибині 10–15 см і витримують низькі 

температури до -8 ...-10 0С. За доброго фізіологічного стану популяції 

загибель зимуючих гусениць не перевищує, як правило, 15–20 %. Тобто, 

погодні умови взимку не надають вирішального впливу на динаміку 

чисельності шкідника, на відміну від осіннього періоду підготовки до зимівлі 

[81]. 
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Детальний аналіз екологічних характеристик озимої совки свідчить, що 

істотне значення, яке визначає рівень чисельності популяції озимої совки, 

має температура та вологість навколишнього середовища. Наприклад, 

зниження чисельності популяції озимої совки відбувається після тривалої 

теплої осені (СЕТ більш 550 0С), коли значна частина гусениць встигає 

розвитись до імаго, потомство яких нездатне завершити свій розвиток в 

даному році. Низька вологозабезпеченість середовища в поєднанні з 

високими температурами викликає загибель вже відкладених яєць і гусениць 

молодших віків, а часті опади змивають їх з рослин і призводять до загибелі. 

У період перезимівлі вирішальне значення знову набуває температура, 

зокрема сума ефективних температур, яка накопичується від дати масового 

вильоту метеликів покоління, що перезимувало, до припинення живлення 

гусениць, що настає після стійкого переходу середньої добової температури 

повітря через 10 0С у бік її зниження. Лялечки озимої совки масово гинуть за 

вологості нижчих 35 %. Але погодні умови взимку не надають вирішального 

впливу на динаміку чисельності совки, на відміну від осіннього періоду 

підготовки до зимівлі. 

Дослідження статистичних зв’язків між чисельністю популяції совки 

озимої та перебігом природних і антропогенних екологічних чинників 

наведено в табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Коефіціент кореляції між чисельністю популяції совки озимої і 

перебігом показників природних та антропогенних екологічних чинників 

(лісостепова зона України, 2005–2017 рр.) 

Чисельність совки 

озимої  
СЕТ ГТК 

Обсяги 

застосування 

інсектицидів, тис. га 

r Пірсона -0,159 0,336 -0,507 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
слабка помірна Помітна 

 



130 

 

 

 

Слабкий зворотній кореляційний зв’язок (r = -0,159)динаміки 

чисельності озимої совки та природного перебігу СЕТ (r = 0,336), а також 

помірний прямий кореляційний зв’язок з показниками ГТК свідчить щодо 

існування впливу змін клімату на стан популяції озимої совки. На 

чисельність озимої совки в Лісостепу України помітно впливають також 

обсяги застосування інсектицидів (r = -0,507). Сумарна дія екологічних 

чинників обумовлює депресивний тренд багаторічної чисельності популяції. 

 

5.2. Особливості реакції видів домінантного ентомокомплексу 

пшениці озимої на різні екологічні чинники 

 

В процесі вегетації культури на комплекс шкідливих комах діють як 

природні, так і антропогенні чинники. Згідно закону сукупної дії екологічних 

чинників (закон Мітчерліха-Тинемана-Бауле), природні та антропогенні 

чинники будуть впливати на популяції комах сукупно. При цьому дія одного 

чинника може модифікувати або нейтралізувати дію іншого. Наприклад, 

підвищення температури може сприятливо діяти на стан популяцій 

шкідників. В той же час підвищення вологості за умов підвищеної 

температури може обумовити розвиток ентомотопатогенів, активність яких 

призведе до депресивного стану популяції комах. Інтенсивні хімічні обробки 

також можуть зменшити сприятливий вплив природних чинників. 

Аналіз результатів свідчить, що динаміка чисельності домінантів 

ентомокомплексу пшениці озимої пов’язана з показниками СЕТ, ГТК та 

обсягами хімічних обробок, але сила зв’язку проявляється по різному 

залежно від виду комах. Шкідливий ентомокомплекс пшениці озимої в 

Лісостепу України, який сформувався на посівах до кінця ХХ століття, за 

реакцією на тиск екологічних чинників можна поділити на три групи видів:  

1. опоміза, озима муха, злакові попелиці, пшеничний трипс, дротяники 

(ковалики) та хлібний пильщик звичайний – проявили найбільшу чутливість. 
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Ці види втратили показники екологічної константності та суттєво зменшили 

чисельність на посівах пшениці, що обумовило виключення їх зі списку 

фітофагів, за якими необхідно проводити моніторинг;  

2. шведські мухи, пшенична муха, Гессенська муха – види, які 

проявляють чутливість до змін екологічних чинників різної природи. Це 

підтверджує наявність оберненого кореляційного зв’язку чисельності їх 

популяцій із показниками СЕТ (сила зв’язку визначається як помітна та 

помірна) та інтенсивністю хімічних обробок (сила зв’язку визначається як 

висока та дуже висока);  

3. хлібні клопи, турун хлібний звичайний, хлібні жуки та озима совка – 

види, які завдяки своїм екологічній характеристикам поки що мало реагують 

на чинники екологічного тиску. Про це свідчить слабка кореляція між 

багаторічною чисельністю та показниками зміни клімату, а також обсягами 

хімічних обробок. Наявність депресивного тренда їх чисельності може бути 

обумовлена опосередкованим впливом потепління на комах через трофічні 

зв’язки з культурою: зміна строків висіву, достигання та збору урожаю тощо. 

Наприклад, перехід до стану депресії популяції хлібних клопів може бути 

зумовлений прискореним розвитком зернових колосових, який спостерігався 

у 2011–2014 рр. В умовах більш ранніх строків збирання урожаю значна 

частка популяції клопа не встигала доживитися, окрилитися та набути 

нормального фізіологічного стану, що зменшувало загальну виживаність 

шкідника впродовж зимівлі [26]. 

Зниження інтенсивності розмноження й заселення посівів черепашкою 

обумовлено, насамперед, нестійким температурним режимом у весняний 

період, що спостерігається в останні кілька років. Заселення посівів клопами, 

що перезимували, було розтягнутим і відбувалось з квітня до першої 

половини травня, фенологічно – від початку до завершення трубкування, що 

не сприяло дружньому відкладанню яєць і відродженню личинок в 

оптимальні фенологічні строки. Відмічається порушення фенології розвитку 
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культури як вкрай ранній період (прапорцевий листок-цвітіння пшениці 

озимої), так і пізній – молочна, молочно-воскова стиглість зерна. Тобто, 

настання «репродуктивного періоду» не сприяло повноцінному виживанню, 

завершенню розвитку личинок, а також негативно позначилось на 

розмноженні клопів.  

Зменшення чисельності хлібної жужелиці може бути зумовлено 

посушливою погодою та недостатньої вологістю ґрунту, що негативно 

впливає на вихід жуків із діапаузи, відкладання ними яєць, а також 

відродження та розвиток личинок.  

На чисельність хлібних жуків могли вплинути агротехнічні заходи, а 

саме сівба озимини в пізні строки, сівозміна, збирання врожаю в оптимально 

ранні та стислі строки, рання оранка, адже своєчасний обробіток ґрунту 

також знижує накопичення шкідників пшениці, розміщеній після стерньових 

попередників. За період перезимівель деяка частина личинок хлібних жуків 

гине, переважно від хвороб. Збір урожаю зернових колосових культур у 

стислі строки зменшує період живлення хлібних жуків, тому 20–30 % імаго 

не отримують можливості повноцінно доживитися та сформувати яйце 

продукцію. Хоча чисельність хлібних жуків останніми роками дещо 

знизилась на більшості території Лісостепу в порівнянні з минулими, проте 

перевага личинок ІІ року життя, та наявність льотних років у хлібних жуків 

свідчать про можливе зростання чисельності популяції. Вирішальним 

критерієм все ще лишається погода, адже саме погодні умови року – є одним 

із основних факторів, що визначає спалахи чисельності цих фітофагів.  

З наведених даних видно, що за виключенням хлібного жука, 

чисельність популяцій усіх інших шкідників була пов’язана з динамікою 

потепління обернено пропорційно – на збільшення тепла чисельність 

популяції зменшувалась. Сила кореляційного зв’язку за шкалою Чеддока 

розподілилася від слабкої до помірної. Наявність зворотного кореляційного 

зв’язку пояснює характер трендів чисельності популяцій комплексу 
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шкідників за виключенням хлібного жука. Тренд чисельності цього виду 

також депресивний, але характер кореляційного зв’язку прямий за слабкої 

сили зв’язку. Для пояснення цього факту проаналізуємо кореляційні зв’язки 

між динамікою популяцій шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої та 

гідротермічного коефіцієнту Селянінова (Додаток Б). 

За 13-річний період тільки 3 роки (2008, 2010 та 2013) за показниками 

ГТК можна віднести до вологих та надмірно вологих. Всі інші роки 

характеризувались як недостатньо вологі та посушливі [120]. В середньому 

по лісостеповій зоні за роки аналізу показник ГТК становив 1,2. Відносно 

кліматичної норми (1,3) він знизився на 0,1. Таким чином, показник 

зволоження території відповідає недостатньо вологим умовам. В умовах 

потепління відбувається поступове зменшення зволоження території (табл. 

3.1). 

Як видно з наведених у Додатку Б даних, кореляційний зв’язок між 

динамікою показника ГТК та динамікою чисельності популяцій 

домінантного ентомокомплексу прямий (за виключенням пшеничної мухи) – 

на зменшення показника ГТК комахи реагували зменшенням чисельності 

популяції. Сила зв’язку розподілилася від слабкої до помірної.  

Обернена картина спостерігалася у реакції популяції пшеничної мухи. 

Коефіцієнт кореляції між динамікою ГТК та чисельністю пшеничної мухи 

складав -0,029, що відповідає слабкому зв’язку. 

Проведені дослідження доводять наявність кореляційного зв’язку між 

багаторічною динамікою чисельності популяцій комах-шкідників пшениці 

озимої та динамікою таких екологічних чинників, як збільшення 

теплозабезпеченості території і зменшення її зволоженості. Сила зв’язку 

розподіляється від слабкого до помірного. Характер зв’язку залежить від 

виду шкідників. Він може бути прямим, або оберненим. Але в результаті 

сукупної дії екологічних чинників спостерігається тенденція поступового 
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зменшення чисельності шкідників, що підтверджує також аналіз 

багаторічних трендів чисельності. 

Аналіз результатів досліджень кореляційного зв’язку між багаторічною 

чисельністю шкідників і обсягами заходів із захисту рослин свідчить щодо 

потужного впливу хімічних обробок на середню чисельність шкідників. 

Кореляційний зв’язок – обернений, на збільшення обсягів хімічних обробок 

популяції реагують зменшенням середньої чисельності. Сила зв’язку, 

залежно від виду шкідника, розподіляється від слабкої до дуже високої. 

Виключення становить, за нашими даними, популяція хлібних жуків. За 

слабкою силою кореляційний зв’язок прямий, що може бути пояснено 

багаторічним періодом розвитку личинок шкідника в ґрунті. В цьому 

випадку зв’язок динаміки чисельності і щорічних обсягів хімічних обробок 

дещо нівелюється. 

Серед розглянутих екологічних чинників найбільш динамічно 

змінювались обсяги заходів хімічного захисту рослин від шкідників. 

Багаторічні коливання показників оброблених площ за останні 13 років 

мають сильний та дуже сильний кореляційний зв’язок з динамікою 

чисельності популяцій злакових мух. Відомо, що хімічні інсектициди, 

залежно від обсягів застосування, захищають урожай та формують певний 

рівень динамічної рівноваги в системі урожай-шкідники-інсектициди, який 

визначає середні багаторічні втрати урожаю [25].  

Щоб розібратися в природі кореляційних зв’язків хімічних обробок з 

чисельністю шкідників, проаналізували 36-річну бузу даних з обсягів 

застосування пестицидів (рис. 5.15) та динамікою потенційних втрат урожаю 

пшениці озимої за цей період (рис. 5.16).  
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Рис. 5.15. Динаміка обсягів хімічних обробок проти шкідників зернових 

культур в Україні (за даними Держпродспоживслужби). 

 

Як видно з наведених даних, з 1981 до 2017 рр. хімічний захист рослин 

в Україні можна умовно поділити на 3 періоди. Перший період: за 

радянських часів обсяги хімічних обробок до розпаду СРСР планово 

збільшувались і досягли максимуму у 1989 році. В період економічної кризи 

1991–2004 рр. обсяги захисту посівів від шкідників спочатку постійно 

зменшувались, а потім майже стабілізувались на рівні 30 % від радянських 

показників. За часів незалежності, особливо в останнє десятиліття показники 

збільшились майже у 5 разів і досягли максимальних. Динаміка застосування 

пестицидів в першу чергу визначалась економічним станом країни. 
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Рис. 5.16. Багаторічна динаміка потенційних втрат урожаю пшениці 

озимої від комплексу шкідників 

 

Проведений аналіз засвідчив, що незалежно від коливань обсягів 

хімічного захисту посівів тренд багаторічної чисельності популяцій 

домінантів ентомокомплексу був за різного ступеня депресивний (рис. 4.3–

4.9), середні багаторічні втрати урожаю пшениці поступово зменшувались.  

Наші висновки щодо динаміки фіто санітарного стану посівів пшениці 

озимої в Лісостепу складно обґрунтувати без врахування глобального 

процесу збіднення біорізноманіття планети. Новітні наукові дослідження, які 

опубліковані у провідних наукових журналах світу [160, 190], засвідчили, що 

в популяціях комах за останні 30 років зниження чисельності істотно більше, 

ніж спостерігається у хребетних або рослин та становлять 2,8 % втрат 

біомаси комах на рік, навіть в середовищі існування з низьким рівнем 

антропогенного порушення – в природних заповідниках. Щоб підкреслити 

швидкість шостого масового вимирання видів комах на планеті, було 

запропоновано термін «біологічна анігіляція»  

В даний час біорізноманіття розглядається як основний параметр, що 

характеризує стан екологічних систем, які забезпечують людство 

екосистемними послугами – продовольством, прісною водою, чистим 
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повітрям, енергією, лікарською сировиною, можливостями для відпочинку 

тощо. Економічна оцінка глобальних екосистемних послуг, яка була 

проведена у 2011 році, засвідчила, що їх економічний ефект становить від 

125 до 145 трильйонів доларів США на рік. Відповідно, втрати 

біорізноманіття тільки впродовж 1997–2011 рр. обумовили глобально 

економічні збитки на суму $ 4,3–20,2 трлн. Тому руйнування екосистем несе 

загрозу не тільки для тварин і рослин, що входять до їх складу, а й для 

людини. Головну причину глобального збіднення біорізноманіття світова 

наука бачить у кліматичних змінах [150]. 

Комахи – складова біорізноманіття, яка домінує в біосфері. Комахам 

належить головна роль в підтримці екологічної стійкості екосистем. 

Ентомофауна посівів пшениці нараховує близько 120 видів комах, серед яких 

шкідників, що обумовлюють основні втрати урожаю – не більше 12 видів. 

Але під час хімічних обробок посівів під винищувальні заходи підпадають 

усі комахи агроекосистеми, в тому числі, корисні види – ентомофаги, 

запилювачі тощо, що призводить до подальшого збіднення біорізноманіття. 

Отримані нами результати підтверджують глобальні тенденції збіднення 

різноманіття комах. Тому на порядку денному наукове обґрунтування заходів 

із збереження ентомофауни посівів і насаджень сільськогосподарських 

культур. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. За реакцією чисельності популяцій шкідливий ентомокомплекс 

пшениці озимої в Лісостепу України, який сформувався на посівах к середині 

ХХ століття, за реакцією на тиск екологічних чинників можна поділити на 

три групи видів: 1. опоміза, озима муха, злакові попелиці, пшеничний трипс, 

дротяники та хлібний пильщик звичайний – проявили найбільшу чутливість. 

Ці види втратили показники екологічної константності та суттєво зменшили 
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чисельність на посівах пшениці, що обумовило виключення їх зі списку 

фітофагів, за якими необхідно проводити обов’язковий моніторинг; 2. 

шведські мухи, пшенична муха, Гессенська муха – види, які проявляють 

чутливість до змін екологічних чинників різної природи. Це підтверджує 

наявність оберненого кореляційного зв’язку чисельності їх популяцій із 

показниками СЕТ (сила зв’язку визначається як помітна та помірна) та 

інтенсивністю хімічних обробок; 3. хлібні клопи, турун хлібний звичайний, 

хлібні жуки та озима совка – види, які завдяки екологічній валентності поки 

що мало реагують на чинники екологічного тиску. Про це свідчить слабка 

кореляція між багаторічною чисельністю та показниками зміни клімату, а 

також обсягами хімічних обробок.  

2. Доведена наявність кореляційного зв’язку між багаторічною 

динамікою чисельності популяцій комах-шкідників пшениці озимої та 

динамікою таких екологічних чинників, як збільшення теплозабезпеченості 

території і зменшення її зволоженості. Сила зв’язку розподіляється від 

слабкого до помірного. Характер зв’язку залежить від виду шкідників. Він 

може бути прямим, або оберненим. Але в результаті сукупної дії екологічних 

чинників спостерігається тенденція поступового зменшення чисельності 

шкідників, що підтверджує також аналіз багаторічних трендів чисельності. 

3. Аналіз результатів досліджень кореляційного зв’язку між 

багаторічною чисельністю шкідників і обсягами заходів із захисту рослин 

свідчить щодо потужного впливу хімічних обробок на середню чисельність 

шкідників. Кореляційний зв’язок – обернений, на збільшення обсягів 

хімічних обробок популяції реагують зменшенням середньої чисельності. 

Сила зв’язку, залежно від виду шкідника, розподіляється від слабкої до дуже 

високої. Виключення становить, за нашими даними, популяція хлібних 

жуків. За слабкою силою кореляційний зв’язок прямий, що може бути 

пояснено багаторічним періодом розвитку личинок шкідника в ґрунті. В 
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цьому випадку зв’язок динаміки чисельності і щорічних обсягів хімічних 

обробок дещо нівелюється. 

Результати дослідження, представлені у розділі 5, опубліковано у 

наукових працях автора: [26, 25, 120].  

В розділі 5 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [8, 10, 11, 17, 21, 23, 34–36, 38, 43, 55–

57, 69, 77, 81, 86, 87, 89, 91, 97, 111, 112, 118, 131, 133, 134, 137, 150, 152, 160, 

183, 188, 190]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ПОШИРЕННЯ ДОМІНУЮЧИХ КОМАХ-ФІТОФАГІВ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Кліматичні зміни відчутно впливають на динаміку популяцій 

шкідників. Підвищення середньої річної температури повітря призводить до 

збільшення тривалості вегетаційного періоду і збільшення 

теплозабезпеченості території. Факт того, що рослинність вже відреагувала 

на ці зміни, підтверджуються результатами агрометеорологічних 

спостережень та даними супутникових вимірювань вегетаційного індексу, які 

показують, що в період з 1981 по 2016 роки тривалість вегетаційного періоду 

відчутно збільшилась. Останніми роками спостерігається надзвичайно раннє 

відновлення вегетації зимуючих культур, а підвищений або близький до 

норми температурний режим впродовж весняних та літніх місяців обумовлює 

прискорений розвиток зернових культур – у фазовому розвитку 

спостерігається випередження в середньому на 7–15 діб [124, 126, 127]. 

При вирощуванні озимої пшениці важливу роль відіграють погодні 

умови передпосівного та посівного періодів. Саме в цей час закладаються 

основи майбутнього урожаю і навіть сприятливий гідротермічний режим у 

весняний період, як правило, не в змозі покращити різницю, що з’явилася у 

озимих рослин в початкові фази розвитку. До основних факторів зовнішнього 

середовища, що забезпечують активну життєдіяльність рослин, відноситься 

тепло [123, 128, 130].  

Ми дослідили суму ефективних температур лісостепової зони за 

останні десять років і вивели середнє значення за областями (рис. 6.1). Як 

видно з наведених даних, за показником СЕТ найтеплішою областю була 

Полтавська, «найпрохолоднішою» – Тернопільська. Показник СЕТ 

перевищував кліматичну норму по Лісостепу України (1124 0С) у всіх 

областях [120]. 
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Рис. 6.1. Середня сума ефективних температур у Лісостепу України 

(2005–2017 рр.)  

 

Прийнявши до уваги показники середньої суми ефективних температур 

у Лісостепу та дані державного фітосанітарного моніторингу ми 

проаналізували фітосанітарну напругу за показником Іе від головних комах-

фітофагів пшениці озимої за областями Лісостепу у нових агроекологічних 

умовах. Отримані результати візуалізовані у вигляді комп’ютерних карт на 

рис. 6.2–6.7, вони одночасно демонструють поширення та рівень 

фітосанітарної напруги від різних видів комах-домінантів комплексу 

шкідників пшениці озимої у Лісостепу України [121, 122]. 

Як видно з наведених даних (рис. 6.2.), клоп шкідлива черепашка – 

типовий шкідник Степової зони – заселяв посіви більшості областей 

Лісостепу. Найбільш активно шкідник проявив себе в Харківській (Іе = 0,4), 

Черкаській (Іе = 0,27), Київській (Іе = 0,25) та Чернівецькій (Іе = 0,25) 

областях, що пов’язано, на нашу думку, з потепління регіону. Саме в цих 

областях відмічена найбільша СЕТ. В останні роки внаслідок помітного 

потепління збільшилась шкідливість клопа також у Північному Лісостепу: 

Київська та Сумська області. 
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Рис. 6.2. Рівень заселення посівів пшениці озимої клопом шкідливою 

черепашкою за областями Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

 

На рис. 6.3. наведено рівень заселення посівів жужелицею хлібною за 

областями Лісостепу. Популяція жужелиці проявилась майже у всіх областях 

лісостепової зони, а найбільше – в Хмельницькій (Іе = 0,1), Вінницькій (Іе = 

0,09), Полтавській і Харківській (Іе = 0,08), окрім Тернопільської області, в 

якій найменша СЕТ і, відповідно, найнижчий рівень заселення.  

 

Рис. 6.3. Рівень заселення посівів пшениці озимої жужелицею хлібною 

за областями Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

Іе 

Іе 
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Хлібні жуки виявлялись в найбільшій чисельності у центральних – 

Київська (Іе = 0,13), Полтавська (Іе = 0,16) та східних – Сумська (Іе = 0,11), 

Харківська (Іе = 0,10) областях, за меншим рівнем заселеності – у Вінницькій 

та Черкаській, а в Тернопільській та Хмельницькій областях був присутній у 

мінімальній чисельності. Області з найбільшою загрозою від жука 

характеризуються найбільшою сумою ефективних температур в порівнянні з 

іншими, що свідчить про залежність поширення шкідників від 

температурного режиму регіону. 

Рівень заселення посівів пшениці озимої жуками хлібними за 

областями Лісостепу наведено на рис. 6.4. 

 

Рис. 6.4. Рівень заселення посівів пшениці озимої жуками хлібними за 

областями Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

 

З наведених нижче даних видно, що загроза посівам від мухи була 

невисокою. Муха переважно заселяла посіви у центральних областях 

лісостепової зони, а найбільше – Полтавській (Іе = 0,05) та Вінницькій (Іе = 

0,04). Трохи менша чисельність шкідника зафіксована в Київській, 

Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Харківська і Сумська 

області відзначаються високими сумами ефективних температур, але 

Іе 
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поширення мухи в цих областях мінімальна, що може свідчити про 

депресивний стан популяції внаслідок високих температур періоду вегетації.  

На рис. 6.5 наведено рівень заселення посівів пшениці озимої 

гессенською мухою за областями Лісостепу. 

 

Рис. 6.5. Рівень заселення посівів пшениці озимої гессенською мухою 

за областями Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

 

Шведська муха проявила себе аналогічно гессенській. Рівень заселення 

був невисоким, муха становила загрозу, в основному, в центральних областях 

Лісостепу, найбільше – Вінницькій (Іе = 0,07) та Полтавській (Іе = 0,06). В 

інших областях шкідник був присутній у незначній кількості. 

На рис. 6.6 наведено рівень заселення посівів пшениці озимої 

шведськими мухами за областями Лісостепу. 

Іе 
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Рис. 6.6. Рівень заселення посівів пшениці озимої шведськими мухами 

за областями Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

 

На рис. 6.7 наведено рівень заселення посівів пшениці озимої 

пшеничною мухою за областями Лісостепу. 

В останні роки муха пшенична була присутня на посівах пшениці 

озимої майже в усіх областях Лісостепу. 

 

Рис. 6.7. Рівень заселення посівів пшениці озимої мухою пшеничною за 

областями Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

Рівень заселення мухами на посівах був не високим, найбільша 

чисельність шкідника зареєстрована на сході – Полтавська (Іе = 0,04) і 

Харківська (Іе = 0,05) області.  

Іе 

Іе 
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Висновки до розділу 6 

 

1. Клоп шкідлива черепашка – типовий шкідник Степової зони – 

заселяв посіви пшениці озимої більшості областей Лісостепу. Найбільш 

активно шкідник проявив себе в Харківській (Іе = 0,4), Черкаській (Іе = 0,27), 

Київській (Іе = 0,25) та Чернівецькій (Іе = 0,25) областях, але його 

чисельність не досягала рівня ЕПШ. 

2. Турун хлібний звичайний виявлявся на посівах пшениці озимої 

майже у всіх областях лісостепової зони, а найбільше – Хмельницькій (Іе = 

0,1), Вінницькій (Іе = 0,09), Полтавській і Харківській (Іе = 0,08). За наявної 

чисельності він не створював загрози урожаю. 

3. Хлібні жуки виявлялись в найбільшій чисельності у центральних – 

Київська (Іе = 0,13), Полтавська (Іе = 0,16) та східних – Сумська (Іе = 0,11), 

Харківська (Іе = 0,10) областях, за меншим рівнем заселеності – у Вінницькій 

та Черкаській, а в Тернопільській та Хмельницькій областях були присутні у 

мінімальній чисельності. 

4. Гессенська і шведські мухи виявились в центральних областях 

Лісостепу, найбільше – Вінницькій (Іе = 0,07) та Полтавській (Іе = 0,06). В 

інших областях шкідник був присутній у незначній кількості. 

5. Муха пшенична за мінімальної чисельності була присутня на посівах 

пшениці озимої майже в усіх областях Лісостепу. Найбільша чисельність 

шкідника зареєстрована на сході – Полтавська (Іе = 0,04) і Харківська (Іе = 

0,05) області.  

Результати дослідження, представлені у розділі 6, опубліковано у 

наукових працях автора: [25, 26, 119–122].  

В розділі 6 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [123, 124, 126–128, 130]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ПОТЕНЦІЙНІ ВТРАТИ УРОЖАЮ ВІД КОМПЛЕКСУ 

ШКІДНИКІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Популяція кожного виду шкідників на посівах озимини 

характеризується певною щільністю. Порівняти шкідливість різних 

популяцій можливо шляхом нормування їх щільності до показників 

економічного порогу шкідливості (ЕПШ). Економічний поріг шкідливості – 

це така щільність шкідника чи бур’янів, або ступінь розвитку хвороби, за 

яких економічно доцільно застосування заходів із захисту рослин [79, 124, 

127]. 

В результаті усереднення економічних індексів за роками спостережень 

отримали середні економічні індекси кожного шкідника, які за наведеним 

вище алгоритмом дозволили розрахувати потенційні втрати урожаю від 

комплексу шкідників [25, 26]. 

Результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю пшениці озимої від 

комплексу шкідників-домінантів у Київській області наведено в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої у Київській області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе  

Совка озима 0,26±0,02 

Клоп шкідлива черепашка 0,25±0,02 

Турун хлібний звичайний 0,06±0,01 

Жуки хлібні 0,13±0,01 
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Продовження таблиці 7.1 

 

Шведські мухи 0,04±0,01 

Муха пшенична  0,02±0,01 

Гессенська муха 0,03±0,01 

Сумарний Іе 0,79±0,07 

 

У Київській області найбільш шкідливим був клоп шкідлива черепашка 

та хлібний жук. Комплекс мух та турун хлібний звичайний мають досить 

низький економічний індекс. Сумарний економічний індекс шкідників 

становить 0,79. 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни у Київській області: 

І еін = Іе1 × К1  + Іе2 × К2 + Іеп × Кп,                                   (1.2) 

Іе1... Іеп – суми економічних індексів кожного виду 

К1... Кп – коефіцієнти пропорційності, що відповідають типу реакції 

культури 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе 

хлібних жуків × 1,0 + ∑Іе злакових мух × 1,3 = (0,26 × 1,3) + (0,25 × 1,0) + 

(0,06 × 1,3) + (0,13 × 1,0)+ ((0,04 + 0,02 + 0,03) × 1,3)= 0,34 + 0,25 + 0,08 + 0,13 

+ 0,11 = 0,91 

Розрахунок втрат урожаю: 

Вп = І еін × К кор. × 3,                                                             (1.3) 

де К кор. – коефіцієнт корекції = 1; 3 – 3 % втрат урожаю. 

Вп = 0,91 × 1 × 3 = 2,73 % 

Розрахункові втрати урожаю у Київській області за результатами 

еколого-статистичного аналізу складають 2,73 %. 

У Вінницькій області також найбільше шкодив клоп, турун 

хлібний звичайний та хлібний жук з економічними індексами 0,13; 0,9 та 0,8 

відповідно. Сумарний економічний індекс шкідників – 0,67. 
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В табл. 7.2. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів у Вінницькій області. 

Таблиця 7.2 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої у Вінницькій області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Совка озима 0,24±0,02 

Клоп шкідлива черепашка 0,13±0,01 

Турун хлібний звичайний 0,09±0,01 

Жуки хлібні 0,08±0,01 

Шведські мухи 0,07±0,01 

Муха пшенична 0,02±0,01 

Гессенська муха 0,04±0,01 

Сумарний Іе 0,67±0,06 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни у Вінницькій області: 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе 

хлібних жуків × 1,0 + ∑Іе злакових мух × 1,3= (0,24 × 1,3) + (0,13 × 1,0) + 

(0,09 × 1,3) + (0,08 × 1,0) + ((0,07 + 0,017 + 0,038) × 1,3) =0,31 + 0,135 + 0,12 

+ 0,08 + 0,16 = 0,8,                                                                                   (1.2) 

Розрахунок втрат урожаю: Вп = 0,8 × 1 × 3  = 2,4 %,                   (1.3) 

Розрахункові втрати урожаю у Вінницькій області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 2,4 %. 

Найбільшим шкідником за 12-ти річний період в Черкаській області 

був клоп з економічним індексом 0,27. Сумарний економічний індекс всіх 

шкідників становить 0,71. 
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В табл. 7.3. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів в Черкаській області. 

Таблиця 7.3 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої в Черкаській області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Клоп шкідлива черепашка 0,27±0,05 

Совка озима 0,22±0,03 

Турун хлібний звичайний 0,06±0,01 

Жуки хлібні 0,09±0,01 

Шведські мухи 0,04±0,01 

Муха пшенична – 

Гессенська муха 0,03±0,01 

Сумарний Іе 0,71±0,09 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни в Черкаській області: 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе хлібних 

жуків × 1,0 + ∑Іе злакових мух × 1,3 = (0,22×1,3) + (0,27×1,0) + (0,05×1,3) + 

(0,09×1,0) + ((0,038+0,03) × 1,3) = 0,28 + 0,27 + 0,07 + 0,09 + 0,09 = 0,8,  (1.2) 

Прогнозні втрати урожаю: Вп =  0,8 × 1 × 3  = 2,4 %,                       (1.3) 

Розрахункові втрати врожаю у Черкаській області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 2,4 %. 

Клоп шкідлива черепашка, хлібний жук та турун хлібний звичайний 

найбільше шкодили в Полтавській області. Комплекс мух був зафіксований з 

меншим показником економічного індексу. Сумарний економічний індекс 

шкідників у області 0,81. 
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В табл. 7.4. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів в Полтавській області. 

Таблиця 7.4 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої в Полтавській області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Клоп шкідлива черепашка 0,21±0,03 

Совка озима 0,21±0,03 

Турун хлібний звичайний 0,08±0,01 

Жуки хлібні 0,16±0,01 

Шведські мухи 0,06±0,01 

Муха пшенична 0,04±0,01 

Гессенська муха 0,05±0,01 

Сумарний Іе 0,81±0,08 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу  

шкідливої ентомофауни в Полтавській області: 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе хлібних 

жуків × 1,0 + ∑Іе злакових мух × 1,3= (0,21 × 1,0) + (0,21 × 1,0) + (0,08 × 1,3) 

+ (0,16 × 1,0) + ((0,06 + 0,037 + 0,05) × 1,3) = 0,212 + 0,212 + 0,1 + 0,16 + 0,2 

= 0,88,                                                                                                     (1.2) 

Прогнозні втрати урожаю: Вп = 0,88 × 1 × 3  = 2,64 %,                    (1.3) 

Розрахункові втрати врожаю у Полтавській області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 2,64 % . 

В Харківській області найбільше шкодили клоп шкідлива черепашка 

(0,4) та хлібний жук (0,1). Трохи з менше шкодила хлібна жужелиця 0,08. 

Сума економічних індексів у області становить 0,94. 
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В табл. 7.5. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів у Харківській області. 

Таблиця 7.5 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої в Харківській області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Клоп шкідлива черепашка 0,40±0,06 

Совка озима 0,28±0,02 

Турун хлібний звичайний 0,08±0,01 

Жуки хлібні 0,11±0,01 

Шведські мухи 0,01±0,01 

Муха пшенична 0,05±0,01 

Гессенська муха 0,01±0,01 

Сумарний Іе 0,94±0,11 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни в Харківській області: 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе хлібних 

жуків × 1,0 + ∑Іе злакових мух × 1,3 = (0,28 × 1,3) + (0,4 × 1,0) + (0,07 × 1,3) + 

(0,1 × 1,0) + ((0,01 + 0,04 + 0,01) × 1,3) = 0,36 + 0,4 + 0,09 + 0,1 + 0,096 = 1,05              

Прогнозні втрати урожаю: Вп = 1,05 × 1 × 3  = 3,15 %,              (1.3) 

Розрахункові втрати врожаю у Харківській області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 3,15 % 

Найбільшим шкідником за 12-ти річний період в Сумській області був 

клоп шкідлива черепашка з економічним індексом 0,24 та хлібний жук 0,1. 

Сумарний економічний індекс всіх шкідників в області становить 0,71. 
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В табл. 7.6. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів в Сумській області. 

Таблиця 7.6 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої в Сумській області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Совка озима 0,28±0,02 

Клоп шкідлива черепашка 0,24±0,04 

Турун хлібний звичайний 0,06±0,01 

Жуки хлібні 0,10±0,01 

Шведські мухи 0,02±0,01 

Муха пшенична – 

Гессенська муха 0,01±0,01 

Сумарний Іе 0,71±0,08 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни в Сумській області: 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе хлібних 

жуків × 1,0 + ∑Іе злакових мух × 1,3 = (0,28 × 1,3) + (0,24 × 1,0) + (0,057 × 

1,3) + (0,1 × 1,0)  + ((0,01 + 0,008) × 1,3) = 0,36 + 0,24 + 0,07 + 0,1 + 0,02 = 

0,79,                                                                                                            (1.2) 

Прогнозні втрати урожаю: Вп = 0,79 × 1 × 3 = 2,37 %,                      (1.3) 

Розрахункові втрати врожаю в Сумській області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 2,37 %. 

В Хмельницькій області досить низький рівень економічних індексів. 

Клоп шкідлива черепашка та хлібна жужелиця найбільше шкодили в області. 

Сумарний економічний індекс – 0,66. 
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В табл. 7.7. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів в Хмельницькій області. 

Таблиця 7.7 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої в Хмельницькій області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Совка озима 0,25±0,03 

Клоп шкідлива черепашка 0,15±0,07 

Турун хлібний звичайний 0,10±0,01 

Жуки хлібні 0,07±0,01 

Шведські мухи 0,04±0,01 

Муха пшенична 0,02±0,01 

Гессенська муха 0,03±0,01 

Сумарний Іе 0,66±0,12 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу  

шкідливої ентомофауни в Хмельницькій області: 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе хлібних 

жуків × 1,0 + ∑Іе злакових мух × 1,3 = (0,25×1,3) + (0,15×1,0) + (0,1×1,3) + 

(0,07 × 1,0)  + ((0,04 + 0,02 + 0,02) × 1,3) = 0,32  + 0,15  + 0,13  + 0,07  + 0,11 = 

= 0,77,                                                                                                 (1.2)  

Прогнозні втрати урожаю: Вп = 0,77 × 1 × 3 = 2,31 %,                        (1.3) 

Розрахункові втрати врожаю у Хмельницькій області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 2,31 % 

Найбільшим шкідником в Тернопільській області був клоп шкідлива 

черепашка, інші шкідники мають досить низький півень шкідливості. 

Сумарний економічний індекс області становить 0,41. 
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В табл. 7.8. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів в Тернопільській 

області. 

Таблиця 7.8 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої в Тернопільській області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Совка озима 0,16±0,01 

Клоп шкідлива черепашка 0,13±0,01 

Турун хлібний звичайний 0,03±0,01 

Жуки хлібні 0,05±0,01 

Шведські мухи 0,02±0,01 

Муха пшенична 0,02±0,01 

Гессенська муха 
– 

Сумарний Іе 0,41±0,05 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни в Тернопільській області: 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе хлібних жуків × 1,0 + ∑Іе 

злакових мух × 1,3  = (0,16 × 1,3) + (0,03 × 1,3) + (0,05 × 1,0) + ((0,02 + 0,02) 

×1,3) = 0,2+ 0,04 + 0,05 + 0,052 = 0,34,                                                 (1.2) 

Прогнозні втрати урожаю: Вп = 0,34 × 1 × 3 = 1 %,                       (1.3) 

Розрахункові втрати урожаю у Тернопільській області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 1 % 

В Чернівецькій області клоп шкідлива черепашка був одним серед 

шкідників які шкодили. Сума економічних індексів 0,54. 
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В табл. 7.9. наведено результати оцінки фітосанітарної загрози урожаю 

пшениці озимої від комплексу шкідників-домінантів в Чернівецькій області. 

Таблиця 7.9 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої в Чернівецькій області  

(2005–2017 рр.) 

Шкідники Середній Іе за 12 років 

Клоп шкідлива черепашка 0,25±0,01 

Совка озима 0,24±0,01 

Турун хлібний звичайний – 

Жуки хлібні – 

Шведські мухи 0,05±0,01 

Муха пшенична – 

Гессенська муха – 

Сумарний Іе 0,54±0,02 

 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе злакових мух × 1,3= (0,24×1,3) + (0,25×1) + 

(0,05×1,3) = 0,3 + 0,24 + 0,062 = 0,6,                                          (1.2) 

Прогнозні втрати урожаю: Вп = 0,6 × 1 × 3 = 1,8 %,        (1.3) 

Розрахункові втрати врожаю у Чернівецькій області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 1,8 % 
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Результати візуалізації рівня розподілу комплексної шкідливості 

фітофагів пшениці озимої за областями у Лісостепу України наведено рис. 

7.1. 

 

Рис. 7.1. Усереднена комплексна шкідливість фітофагів (Іеін) пшениці 

озимої за областями Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

 

Результати наших досліджень свідчать, що в умовах лісостепової зони 

за стабільного потепління втрати урожаю пшениці озимої від комплексу 

комах-домінантів скоротились до мінімальних значень і становлять від 1 % у 

Тернопільській та до 3,15 % у Харківській областях. У Полтавській області 

вони становили 2,76 %. Таким чином, з усіх областей Лісостепу України 

сумарні втрати урожаю були максимальні в Харківській області, де вони 

перевищували нижню межу рівня ЕПШ. За таких умов, з урахуванням 

мінливості фітосанітарного стану посівів пшениці озимої залежно від 

погодних умов та сезону вегетації, доцільність хімічного захисту посівів 

доцільно визначати тільки за результатами фіто санітарного моніторингу [27, 

93, 122]. 
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7.1. Результати фітосанітарного моніторингу посівів пшениці 

озимої в Київській області (2015–2017 рр.) 

 

У польових дослідах впродовж терміну аспірантської підготовки 

проводили моніторинг фітосанітарного стану посівів пшениці озимої в 

науково-дослідному господарстві «Олександрія» ІЗР НААН сорту 

«Смуглянка» – пшениця озима м’яка. Оригінатор: Інститут фізіології рослин 

і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла 

НААН. Занесений в Державний реєстр сортів рослин на 2004 рік для 

вирощування у поліській, лісостеповій та степовій зонах України. Біологічні 

ознаки:сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу. Середньоранній, 

вегетаційний період 278–281 діб. Високостійкий до вилягання, борошнистої 

роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання зерна. 

Стійкий до посухи. Зимостійкість перевищує середню. 

В результаті наших досліджень стану популяцій домінуючих 

шкідників на полях пшениці озимої у Лісостепу України, на основі 

економічного індексу ми обґрунтували структуру ентомокомплексу та 

розрахували потенційні втрати урожаю.  

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни у Київській області: 

І еін = Іе1 × К1  + Іе2 ×К2 + Іеп ×Кп,                              (1.2) 

Іе1... Іеп – суми економічних індексів кожного виду 

К1... Кп – коефіцієнти пропорційності, що відповідають типу реакції 

культури 

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів × 1,0 + ∑Іе жужелиця × 1,3 + ∑Іе 

хлібних жуків × 1,0 + ∑Іе пшеничної мухи × 1,3+ ∑Іе шведських мух × 

1,3+∑Іе гессенської мухи × 1,3 = (0,24×1,3) + (0,04×1,0) + (0,28×1,0) + 

(0,11×1,0) + (0,07×1,3) + (0,16×1,0) + (0,15×1,0) + (0,12×1,0) + (0,02×1,3) +  

+ (0,04×1,3) + (0,4 ×1,3) + (0,08×1,3) = 0,31 + 0,04 + 0,28 + 0,11 + 0,09 + 0,16 + 
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0,15 + 0,12 + 0,026 + 0,52 + 0,104 = 1,02 

Розрахунок втрат урожаю 

Вп = І еін × К кор. × 3,                                                     (1.3) 

де К кор. – коефіцієнт корекції = 1; 3 – 3 % втрат урожаю. 

Вп = 1,02 × 1 × 3  = 3,06 % 

Розрахункові втрати урожаю в Київській області за результатами 

еколого – статистичного аналізу складають 3,06 %. 

За 3 роки польових спостережень за чисельністю комах-домінантів 

пшениці озимої встановлено, що фітосанітарна загроза від них була 

мінімальною, суттєво не відрізнялась від статистичних даних і вкладалася в 

рамки визначених для Лісостепу закономірностей (табл. 7.10–7.11). 

 



Таблиця 7.10 

Чисельність ентомокомплексу пшениці озимої сорту Смуглянка в Київській області 

Фенофаза Шкідники 

Сорт Смуглянка 

Чисельність на одиницю обліку 
ЕПШ 

Середня 

чисельність, на 

одиницю обліку 2015 рр. 2016 рр. 2017 рр. 

Кущіння 

Муха пшенична 0,20±0,08 0,30±0,05 0,10±0,03 10 % з.с. 0,20 

Шведські мухи  0,40±0,07 0,50±0,07 0,30±0,06 10 % з.с. 0,40 

Гессенська муха  0,30±0,09 0,18±0,04 0,24±0,08 6 % з.с. 0,24 

Вихід у трубку 

Турун 

хлібний звичайний 
0,30±0,1 0,50±0,08 0,35±0,05 3/м2 0,38 

Клоп шкідлива 

черепашка 
0,06±0,01 0,10±0,03 0,06±0,01 2/м2 0,07 

Жуки хлібні  0,30±0,05 0,40±0,07 0,35±0,06 5/м2 0,35 

Молочно-

воскова 

стиглість 

Жуки хлібні  0,60±0,08 0,68±0,08 0,56±0,08 4/м2 0,61 

Клоп шкідлива 

черепашка 
0,60±0,09 0,60±0,08 0,50±0,06 4/м2 0,55 

Повна стиглість 

Клоп шкідлива 

черепашка 
0,30±0,05 0,16±0,03 0,20±0,04 3/м2 0,22 

Жуки хлібні 0,48±0,07 0,52±0,07 0,44±0,06 6/м2 0,48 

Совка озима 0,75±0,09 0,66±0,08 0,78±0,09 3/м2 0,73 
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Таблиця 7.11 

Середня потенційна шкідливість ентомокомплексу пшениці озимої сорту Смуглянка в Київській області 

Фенофаза Шкідники 

Сорт Смуглянка  

2015 рр. 2016 рр. 2017 рр. Чисельність 

на одиницю 

обліку 

(середнє) 

Економіч

ний 

індекс 

(середнє) 

Іеін/втрат

и урожаю, 

% 
Економічний 

індекс (Іе) 

Економічний 

індекс (Іе) 

Економічний 

індекс (Іе) 

Кущіння 

Муха пшенична 0,02 0,03 0,01 0,2 0,02 

0,23/0,69 

Шведські мухи 0,04 0,05 0,03 0,4 0,04 

Гессенська муха 0,05 0,03 0,04 0,24 0,04 

Турун 

хлібний звичайний 0,1 0,17 0,12 
0,38 

0,13 

Вихід у 

трубку 

Клоп шкідлива 

черепашка 0,03 0,05 0,03 
0,07 

0,04 

0,27/0,81 Турун 

хлібний звичайний 0,06 0,08 0,07 
0,35 

0,07 

Жуки хлібні 0,16 0,18 0,15 0,65 0,16 

Молочно-

воскова 

стиглість 

Жуки хлібні 0,15 0,17 0,14 0,61 0,15 
0,3/0,9 Клоп шкідлива 

черепашка 0,14 0,15 0,13 
0,55 

0,14 

Повна 

стиглість 

Клоп шкідлива 

черепашка 0,1 0,05 0,07 
0,22 

0,07 
0,22/0,66 Жуки хлібні 0,08 0,09 0,07 0,48 0,07 

Совка озима 0,25 0,22 0,26 0,73 0,08 

Сумарні втрати урожаю за сезон вегетації 
1,02/3,06 
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Одержані результати на прикладі Київської області доводять, що за 

умов фітосанітарної ситуації, яка склалася у Лісостепу України за потепління 

клімату, доцільність хімічного захисту посівів необхідно визначати тільки за 

результатами ентомологічного моніторингу та обрахування комплексних 

втрат урожаю. 

 

Висновки до розділу 7 

 

1. Результати аналізу результатів Державного фітосанітарного 

моніторингу свідчать, що в умовах лісостепової зони за стабільного 

потепління та збільшення обсягів хімічних обробок втрати урожаю пшениці 

озимої від комплексу комах-домінантів скоротились до мінімальних значень і 

становлять від 1 % у Тернопільській до 3,15 % у Харківській областях. Таким 

чином, з усіх областей Лісостепу України сумарні втрати урожаю були 

максимальні в Харківській області, де вони досягали нижню межу рівня 

ЕПШ.  

2. Результати наших досліджень фітосанітарної напруги від 

домінуючих шкідників пшениці озимої в Київській області засвідчили, що 

розрахункові втрати урожаю складають 3,06 %, що вкладається в рамки 

визначених для Лісостепу закономірностей. 

3. За умов фітосанітарної ситуації, яка склалася в Лісостепу України за 

потепління клімату, доцільність хімічного захисту посівів слід визначати 

тільки за результатами ентомологічного моніторингу та обрахування 

комплексних втрат урожаю. 

Результати дослідження, представлені у розділі 7, опубліковано у 

наукових працях автора: [25–27, 93, 122].  

В розділі 7 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [79, 124, 127]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі теоретичного узагальнення і аналізу 

експериментальних досліджень вирішено актуальну проблему щодо 

визначення впливу змін клімату на динаміку фітосанітарного стану посівів 

пшениці озимої в Лісостепу України. На підставі проведених досліджень 

сформульовано наукові положення та практичні рекомендації: 

1. Проведений аналіз динаміки показника зволоження території (ГТК) 

лісостепової зони України засвідчив, що за 11-річний період тільки 3 роки 

(2007, 2009 та 2012) можна віднести до вологих та надмірно вологих. Всі інші 

роки характеризувались як недостатньо вологі та посушливі. В середньому 

по лісостеповій зоні за роки аналізу показник ГТК становив 1,2. Відносно 

кліматичної норми він знизився на 0,1. Таким чином, показник зволоження 

території відповідає недостатньо вологим умовам, що свідчить про поступове 

зменшення зволоження зони Лісостепу. 

2. За всі роки аналізу середній показник СЕТ по зоні Лісостепу 

перевищував кліматичну норму (1124 0С). Найбільш спекотним видався 2012 

рік – СЕТ перевищував кліматичну норму на 726 0С, найбільш прохолодним 

був 2009 рік – СЕТ перевищував норму тільки на 16 0С. Але слід відмітити, 

що впродовж 2005–2017 років в Лісостепу України реєструвалося стабільне 

потепління клімату. В середньому по зоні воно складало +199 0С. 

3. На сході Лісостепу тепла прибавилось більше, ніж на заході. Так, для 

умов Полтавської області середня багаторічна СЕТ складала 1528 0С, що 

перевищує кліматичну норму на 404 0С, у Тернопільській області показник 

був менше норми на 55 0С. 

4. За результатами Державного фітосанітарного моніторингу пшениці 

озимої в Лісостепу у 2005–2017 рр. такі види шкідників як опоміза, озима 

муха, злакові попелиці, пшеничний трипс, дротяники (ковалики) та хлібний 

пильщик звичайний проявили найбільшу чутливість до потепління клімату. 

Шкідники втратили показники екологічної константності та суттєво 
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зменшили чисельність на посівах пшениці, що обумовило виключення їх зі 

списку видів, за якими необхідно проводити моніторинг.  

5. В умовах потепління екологічна структура домінантного 

ентомокомплексу суттєво змінилася: чисельність видів зменшилась, 

структура домінування стала більш вирівняною, що вказує на тривання 

процесу екологічної перебудови ентомокомплексу в умовах змін клімату.  

6. За характером багаторічної динаміки ентомокомплекс складається з 

двох груп: 1) опоміза, озима муха, злакові попелиці, пшеничний трипс, 

дротяники (ковалики) та хлібний пильщик звичайний проявили найбільшу 

чутливість до змін клімату, зменшили чисельність і виявляються спорадично; 

2) хлібні клопи, турун хлібний звичайний, хлібні жуки, озима совка – види з 

відносно стабільною чисельністю; 3) злакові мухи (гессенська, пшенична, 

шведські) – види, чисельність яких динамічно зменшується.  

7. Проведені дослідження доводять наявність кореляційного зв’язку 

між усередненими показниками багаторічної динаміки чисельності 

популяцій комах-шкідників пшениці озимої та динамікою таких природних 

та антропогенних чинників, як теплозабезпеченість та зволоженість 

території, обсяги хімічних обробок. Сила зв’язку за шкалою Чеддока 

розподіляється від слабої до дуже високої. Характер зв’язку залежить від 

виду шкідників. Він може бути прямим, або оберненим. Але в результаті 

сукупної дії еколого-економічних чинників спостерігається тенденція 

поступового зменшення чисельності комах-шкідників, що підтверджує також 

аналіз багаторічних трендів чисельності.  

8. Зменшення чисельності популяцій домінантних видів підтверджує 

глобальний процес збіднення ентомологічного різноманіття планети, про що 

свідчать новітні наукові дослідження, які опубліковані у провідних наукових 

журналах світу (Hallmann et al., 2017; Lister, Garcia, 2018; Sanchez–Bayo, 

Wyckhuys, 2019).  
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9. Результати наших досліджень свідчать, що в умовах лісостепової 

зони за стабільного потепління втрати урожаю пшениці озимої від комплексу 

комах-домінантів скоротились до мінімальних значень і становлять від 1 % у 

Тернопільській до 3,15 % у Харківській областях. Таким чином, з усіх 

областей Лісостепу України сумарні втрати урожаю були максимальні в 

Харківській області, де вони перевищували рівень ЕПШ.  

10. Покращення фітосанітарної ситуації на посівах пшениці озимої в 

Лісостепу за умов потепління клімату завдяки зменшенню чисельності 

комах-фітофагів обумовлює необхідність застосування інсектицидів тільки за 

результатами ентомологічного моніторингу та обрахунку потенційних втрат 

урожаю, що вплине на рентабельність виробництва та буде сприяти 

покращенню екологічного стану навколишнього природного середовища 

України, відкриває перспективи для широкого впровадження біологічного 

захисту пшениці від шкідників, технологій органічного виробництва.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

За умов, коли чисельність видів шкідливого ентомокомплексу не 

досягає рівня ЕПШ, а абсолютно домінантні види відсутні, для прийняття 

рішення стосовно доцільності хімічної обробки слід обраховувати 

комплексну шкідливість видів комах за таким алгоритмом: 

1. Обчислювати економічний індекс (Іе) для кожного окремого виду 

шкідників, який вимірюється відношенням фактичної чисельності комах до 

показника ЕПШ [43]:  

Ie = Ч : ЕПШ,                                                              (1.1) 

Для обчислення Ie використовувати таблиці показників економічних 

порогів шкідливості. 

2. Обчислювати інтегральний економічний індекс (Іеін) для комплексу 

видів шкідливої ентомофауни: 

Іеін = Іе1 × К + Іе2 × К  + ... + Іеш × К,                     (1.2) 

де К – коефіцієнт пропорційності, що відповідає типу реакції культури 

на пошкодження даним видом – для компенсаційного К = 1,3; для лінійного 

К = 1,0; для десенсибілізаційного К = 0,8. 

3. Для обчислення ймовірного рівня втрат продукції (Вп) 

використовувати таке рівняння: 

Вп = Іеін × Ккор × 3,                                                   (1.3) 

де Вп − втрати продукції, %; Іеін − інтегральний економічний індекс; 

Ккор − коефіцієнт корекції – показники для різних значень Іеін наведено 

нижче; 3 − умовний показник втрат урожаю (%) від популяції шкідників за 

чисельністю на рівні ЕПШ. 

Ккор – коефіцієнт корекції, потрібний для того, щоб врахувати 

закономірність залежності між зростанням чисельності популяцій шкідливої 

фауни і зниженням урожаю, яка має хвильовий характер. 
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Наближене значення коефіцієнта корекції для різних рівнів 

інтегрального економічного індексу за кривою Фенмора таке: Іеін до 5 − 

Ккор = 1; Іеін 5–8 − Ккор = 0,8; Іеін 8–11 − Ккор = 0,7; Іеін > 11 − Ккор = 0,6. 

Результати досліджень пройшли виробничу перевірку та впроваджено 

в господарстві ТОВ «Прогрейн Укр» на площі 200 га, та в господарстві 

ТОВ «Агрофірма Колос» на площі 100 га, для визначення потенційних втрат 

урожаю озимої пшениці від шкідників за допомогою методу обрахунку 

інтегрального індексу шкідливості. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у науковій і 

навчальній роботі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України при викладанні курсів «Загальна екологія», 

«Біологічний захист рослин», «Екологія популяцій», «Прогноз розвитку 

шкідливих організмів» та «Збереження біорізноманіття». 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Зв’язок багаторічної динаміки чисельності комах-домінантів шкідливого комплексу пшениці озимої з 

перебігом природного потепління в Лісостепу України 

Роки 
СЕТ 

(˃10 0C) 

Чисельність шкідників на одиницю обліку 

Клоп 

шкідлива 

черепашка 

Турун 

хлібний зв

ичайний 

Жуки 

хлібні  

Шведські 

мухи 

Муха 

пшенична  

Гессенська 

муха 

Совка 

озима  

2005 1126 0,57 0,58 0,67 3,90 2,48 3,30 0,76 

2006 1119 0,68 0,67 0,63 3,74 2,92 2,56 0,72 

2007 1540 0,78 0,60 0,68 3,63 1,62 2,22 0,70 

2008 1185 1,03 0,59 0,60 3,22 1,68 1,69 0,68 

2009 1186 1,06 0,51 0,64 3,01 0,93 1,46 0,80 

2010 1453 1,04 0,60 0,77 2,28 1,12 1,34 0,82 

2011 1316 0,90 0,54 0,76 2,21 1,00 1,72 0,64 

2012 1534 0,61 0,62 0,72 2,22 1,03 1,37 0,70 

2013 1310 0,59 0,71 0,80 1,64 0,83 1,44 0,74 

2014 1288 0,44 0,53 0,58 1,60 1,04 1,39 0,68 

2015 1373 0,47 0,54 0,66 1,67 0,74 1,37 0,66 

2016 1371 0,40 0,48 0,53 1,17 1,02 0,71 0,59 

2017 1326 0,42 0,51 0,58 1,31 0,92 0,63 0,61 

Коефіцієнт 

кореляції 
-0,099 -0,016 0,296 -0,379 -0,534 -0,431 -0,159 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
слабка слабка слабка помірна помітна помірна слабка 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Кореляційний зв’язок динаміки гідротермічного коефіцієнту з багаторічною чисельністю популяцій 

шкідливого ентомокомплексу в Лісостепу України 

Роки ГТК 

Чисельність шкідників на одиницю обліку 

Клоп 

шкідлива 

черепашка 

Турун 

хлібний зв

ичайний 

Жуки 

хлібні 

Шведські 

мухи 

Муха 

пшенична 

Гессенська 

муха 

Совка 

озима 

2005 1,1 0,57 0,58 0,67 3,90 2,48 3,30 0,76 

2006 1,2 0,68 0,67 0,63 3,74 2,92 2,56 0,72 

2007 1,5 0,78 0,60 0,68 3,63 1,62 2,22 0,70 

2008 0,9 1,03 0,59 0,60 3,22 1,68 1,69 0,68 

2009 1,8 1,06 0,51 0,64 3,01 0,93 1,46 0,80 

2010 1,0 1,04 0,60 0,77 2,28 1,12 1,34 0,82 

2011 1,0 0,90 0,54 0,76 2,21 1,00 1,72 0,64 

2012 1,5 0,61 0,62 0,72 2,22 1,03 1,37 0,70 

2013 1,2 0,59 0,71 0,80 1,64 0,83 1,44 0,74 

2014 0,7 0,44 0,53 0,58 1,60 1,04 1,39 0,68 

2015 1,1 0,47 0,54 0,66 1,67 0,74 1,37 0,66 

2016 1,2 0,40 0,48 0,53 1,17 1,02 0,71 0,59 

2017 1,0 0,42 0,51 0,58 1,31 0,92 0,63 0,61 

Норма 1,3 

Коефіцієнт кореляції 0,263 0,079 0,156 0,314 -0,029 0,079 0,336 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
слабка слабка слабка помірна слабка слабка помірна 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Кореляційний зв’язок чисельності шкідників пшениці озимої та обсягами хімічних обробок в Україні 

Рік 
Оброблено, 

тис. га 

Чисельність шкідників на одиницю обліку 

Клоп 

шкідлива 

черепашка 

Турун 

хлібний зв

ичайний 

Жуки 

хлібні 

Шведські 

мухи 

Муха 

пшенична 

Гессенська 

муха 

Совка 

озима 

2005 1046 0,57 0,58 0,67 3,90 2,48 3,30 0,76 

2006 1446 0,68 0,67 0,63 3,74 2,92 2,56 0,72 

2007 2194 0,78 0,60 0,68 3,63 1,62 2,22 0,70 

2008 3402 1,03 0,59 0,60 3,22 1,68 1,69 0,68 

2009 1820 1,06 0,51 0,64 3,01 0,93 1,46 0,80 

2010 4452 1,04 0,60 0,77 2,28 1,12 1,34 0,82 

2011 5230 0,90 0,54 0,76 2,21 1,00 1,72 0,64 

2012 4511 0,61 0,62 0,72 2,22 1,03 1,37 0,70 

2013 4900 0,59 0,71 0,80 1,64 0,83 1,44 0,74 

2014 4632 0,44 0,53 0,58 1,60 1,04 1,39 0,68 

2015 5674 0,47 0,54 0,66 1,67 0,74 1,37 0,66 

2016 5223 0,40 0,48 0,53 1,17 1,02 0,71 0,59 

2017 5006 0,42 0,51 0,58 1,31 0,92 0,63 0,61 

Коефіцієнт 

кореляції 
-0,296 -0,200 0,165 -0,919 -0,785 -0,788 -0,507 

Сила зв’язку за 

Чеддоком 
слабка слабка слабка 

дуже 

висока 
висока висока помітна 
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ДОДАТОК К 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Наукові праці опубліковані у наукових фахових виданнях України: 

1. Чайка В. М., Гавей І. В., Лісовий М. М., Вагалюк Л. В. Стан 

біорізноманіття комах-дендробіонтів агроландшафтів Північного Лісостепу 

України та екологічні чинники, що його визначають. Передгірне та гірське 

землеробство і тваринництво. 2011. Випуск 53. Частина ІІ. С. 110–117. 

(Здобувачкою особисто досліджено біорізноманіття популяцій комах-

дендробіонтів у Лісостепу, підготовлено матеріали до друку). 

2. Чайка В. М., Гавей І. В., Неверовська Т. М. Динаміка чисельності 

шкідників пшениці озимої Лісостепу України в умовах змін клімату. Захист і 

карантин рослин. 2014. Вип.60. С. 444–451. (Здобувачкою досліджено 

чисельність шкідників пшениці озимої, підготовлено статтю до друку). 

3. Чайка В. М., Гавей І. В., Неверовська Т. М., Котова А. В. 

Шкідливість комах-фітофагів пшениці озимої у Лісостепу України в умовах 

змін клімату. Захист і карантин рослин. 2015. Вип.61. С. 311–325. 

(Здобувачкою досліджено та обраховано рівень шкідливості комах-

фітофагів пшениці озимої, підготовлено статтю до друку). 

4. Чайка В. М., Неверовська Т. М., Гавей І. В. Динаміка шкідливості 

комах-фітофагів пшениці озимої у Лісостепу України в умовах змін клімату. 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Сер. Агрономія. 2016. Випуск. 235. С. 267–

275. (Здобувачкою особисто визначено рівень шкідливості комах-фітофагів 

пшениці озимої у Лісостепу, підготовлено статтю до друку). 

5. Паламарчук А. О., Рубежняк І. Г., Гавей І. В., Чайка В. М. 

Фітосанітарний стан основних сільськогосподарських культур органічного 

виробництва України в умовах змін клімату. Біоресурси і 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9660594
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9660594
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%90%D0%B3%D1%80.
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природокористування. 2017. Том.9. № 1–2. С. 63–71. (Здобувачкою особисто 

проведений аналіз фітосанітарного стану пшениці озимої, підготовлено 

матеріали до друку). 

6. Гавей І. В., Міняйло А. А., Чайка В. М. Вплив змін клімату на 

чисельність, поширення та шкідливість домінантів ентомокомплексу 

пшениці озимої в Лісостепу України. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 2018. № 286. С. 

304–311. (Здобувачкою проведений аналіз багаторічної динаміки чисельності 

комах-фітофагів пшениці озимої, підготовлено статтю до друку). 

 

Наукові праці опубліковані у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

7. Гавей І. В., Чайка В. М. Вплив зміни клімату на шкідливість комах-

фітофагів пшениці озимої у Лісостепу України. Наукові доповіді НУБіП 

України. 2016. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/ 

view/ 7223. (Здобувачкою особисто  розраховано шкідливість комах-

фітофагів пшениці озимої, підготовлено статтю до друку). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Гавей І. В. Динаміка шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої в 

Лісостепу України за змін клімату. Ентомологічні читання пам’яті 

видатного вченого-ентомолога проф. М. П. Дядечка : зб. матеріалів Всеукр. 

наук.-практ. конф. (Київ, 10–12 груд. 2014 р.). Київ: НУБіП, 2014. С. 46–47. 

9. Гавей І. В., Чайка В. М. Середня шкідливість комах-фітофагів 

пшениці озимої у Лісостепу України на фоні змін клімату. Ресурсозберігаючі 

технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському 

виробництві : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27–28 

квітн. 2016 р.). Київ: НУБіП, 2016. С. 26–28. (Здобувачкою особисто 
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опрацьовано та усереднено показники шкідливості комах-фітофагів пшениці 

озимої на фоні змін клімату, підготовлено тези до друку. 

10. Гавей І. В., Чайка В. М. Вплив змін клімату на шкідливість комах-

фітофагів пшениці озимої у Лісостепу України. Перспективи розвитку 

сучасної науки : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 2–3 

груд. 2016 р.). Львів, 2016. С. 134–138. (Здобувачкою особисто проведені 

розрахунки з визначення шкідливості комах-фітофагів на посівах пшениці 

озимої та підготовлено тези до друку). 

11. Чайка В. М., Гавей І. В. Вплив змін клімату на фітосанітарний стан 

посівів пшениці озимої в Лісостепу України. Цілі сталого розвитку 

третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : зб. 

матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. до 120-річчя НУБіП України (Київ, 

19–20 лист. 2018 р.). Київ: НУБіП, 2018. Том 2. С. 190–192. (Здобувачкою 

особисто проведені дослідження фітосанітарного стану посівів пшениці 

озимої та підготовлено тези до друку). 
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