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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасні зміни клімату не є новим явищем. 

Наукові дослідження засвідчили, що зміни 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 харчування, змінюють 

відносини хижака і жертви, 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. 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. 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. 
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Мета і завдання дослідження. Мета – 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;  

– проаналізувати поширення видів шкідливого ентомокомплексу 

за областями Лісостепу України; 

– обґрунтувати розрахункові втрати урожаю пшениці озимої від 

комплексу домінантних шкідників за областями Лісостепу.  

Об’єкт дослідження – динаміка чисельності видів комах–домінантів 

шкідливого комплексу пшениці озимої в Лісостепу України.  

Предмет дослідження – домінантні види шкідливого 

ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу України: злакові мухи, 

злакові попелиці, пильщик хлібний звичайний, хлібні клопи, хлібні жуки, 

трипс пшеничний, совка озима, турун хлібний звичайний, дротяники та 

несправжні дротяники. 

Методи дослідження. Під час проведення досліджень, 

використовували такі методи: польовий – 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 та аналізу експериментальних досліджень розв'язано 

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 з трьох груп: 1) опоміза, муха 

озима, злакові попелиці, пшеничний трипс, дротяники (ковалики) та 

хлібний пильщик звичайний, проявили найбільшу чутливість до змін 
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клімату, зменшилась 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;  

– 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;  

–  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 таких основних природних та антропогенних 

агроекологічних чинників, 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 

в останні 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 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 
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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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі розкрито актуальність теми, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, особистий внесок здобувача у вирішенні 

поставлених завдань. 

 

У першому розділі «Огляд літератури» проаналізовано літературні 

джерела, розкрито питання глобальної зміни клімату і визначено, що це 

одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством.  

Аналіз наукової літератури дозволив дійти висновку, що основні 

параметри клімату – температура і вологість, впливають на комах прямо і 
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побічно. Ці впливи охоплюють усі аспекти життєдіяльності комах: 

чисельність, біотопічний розподіл, інтенсивність харчування, змінюють 

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

плодючість. Усі реакції популяцій шкідників будуть визначати 

фітосанітарний стан агроценозів.  

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 чисельності, поширення і шкідливості комах.  

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.  

 

У другому розділі «Місце, умови та основні методи дослідження» 

наголошується, що в роботі було використано аналітично-синтетичний та 

експериментальний методи. Проаналізовано літературні джерела, дані щодо 

поширення й чисельності шкідників, наведених в щорічних оглядах 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, бази даних Держкомстату та Гідрометеоцентру 

України, а також результати польових дослідів.  

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 застосовували різні 

методи.  

Чисельність шкідників, які зимують чи перебувають у ґрунті в певний 

період свого життєвого циклу, визначали методом розкопок. До шкідників 

цієї групи належать: личинки туруна хлібного, коваликів (дротяники ), 

гусениці озимої совки та інші шкідники. Розкопки проводили восени, на 

полях призначених під озимі культури. Облікові ями розміщували в 

шаховому порядку, розмір ями 50×50 см, глибина до 50 см. Кількість 

облікових ям на кожному полі встановлювали залежно від розміру: при 

площі до 50 га – 12; 51–100 га – 16 ям.  

Дрібних рухливих комах, які перебували на рослинах (трипси, імаго 

злакових мух і пильщиків), виявляли методом косіння ентомологічним 

сачком. Здобувачка, рухаючись по полю, змахувала попереду себе сачком, 

ударяючи ним по рослинах, і після 10 помахів вибирала вилов, а підрахунки 

і визначення видів проводились у приміщенні. Всього на одному полі 
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залежно від його розмірів і чисельності виловлених комах зроблено 50–100 

помахів у 5 та 10 місцях. Для розрахунку чисельності шкідників 2 помахи 

умовно прирівнюються до площі 1 м2. 

Для встановлення чисельності внутрішньо стеблових видів на посівах 

злакових культур (личинок гессенської, шведських, пшеничної та інших 

мух, хлібних пильщиків та інших) на облікових ділянках відбирали зразки 

по 10 рослин, на яких відгинали піхви листків і виявляли личинки, 

розтинали стебло вздовж, визначали і підраховували середню чисельність 

внутрішньо стеблових шкідників по видах.  

Підрахунок шкідників, які живляться на поверхні рослин (хлібні 

клопи, хлібні жуки та інші), проводились як безпосередньо на рослинах, так 

і після їх струшування з рослин в ентомологічний сачок (Омелюта В. П., 

Григорович І. В., Чабан В. С., 1986). 

Загальну шкоду від комах визначали за допомогою розрахунку 

інтегрального індексу шкідливості – 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 

(Васильєв В. П., Чайка В. М., Зацерківський В. О., 1997): 

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

шкідників, який вимірюється відношенням фактичної чисельності комах до 

показника ЕПШ:  

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. 

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 − 



7 

 

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. 

 

 У третьому розділі «Екологічні чинники впливу на популяції 

домінантів ентомофауни пшениці озимої в Лісостепу України» 

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 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. 

За всі роки аналізу середній показник суми ефективних температур 

вище 10 0С (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–

2017 років в Лісостепу України реєструвалося стабільне потепління 

клімату. В середньому по зоні воно складало +199 0С. Встановлено, що 

обсяги хімічних обробок проти шкідників на зернових культурах в Україні 

за останні 12 років виросли майже в 5 разів.  

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. 

 

Четвертий розділ «Багаторічна динаміка чисельності та поширення 

видів ентомокомплексу пшениці озимої в умовах Лісостепу України за 

змін клімату». Встановлено, що зміни клімату вплинули на показники 

екологічної константності видів шкідливих фітофагів пшениці озимої в 

Лісостепу України за Дюр’є: зменшилась частота вияву на посівах таких 

шкідників, як опоміза, гессенська муха, трипс  пшеничний, попелиці злакові 

тощо (табл. 1). 
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Таблиця 1  

Екологічна константність видів комах-фітофагів посівів пшениці озимої в 

Лісостепу України 

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 
*Джерело: Козак Г. П., Чайка В. М., 2005 

 

За створення екологічної структури домінування шкідників озимої 

пшениці ми використали такий показник, як економічний індекс (Ie) – 

відношення поточної чисельності кожного шкідника до показника його порогу 

шкідливості (ЕПШ). Таке нормування чисельності дозволяє порівнювати 

фактичний потік енергії, який створює кожна популяція шкідника в 

агроекосистемі (потенційні втрати урожаю). 

В умовах стабільного потепління шкідливий комплекс еколого-

економічних домінантів (VIII – Х клас константності) зменшився до 7 видів 

комах-фітофагів (до 2005 р. – 12 видів) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Екологічна структура домінування за економічним індексом (Іе) 

шкідників пшениці озимої в Лісостепу України у 2005–2017 рр. 
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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 рр., з 2012 року 

реєструється тенденція до спаду чисельності жука. Характер тренда свідчить 

про поступове зменшення чисельності шкідника у Лісостепу України. 

Чисельність хлібних жуків в Лісостепу України за роки досліджень була 

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

динаміки чисельності характеризується помірною депресивністю. Така реакція 

популяції може бути обумовлена зменшенням зволоження території за 

підвищення температури ґрунту (рис. 2). 

 
Рис. 2. Багаторічна динаміка чисельності хлібних жуків в Лісостепу 

України: 

Багаторічна динаміка чисельності клопа шкідливої черепашки у 

Лісостепу відзначалася коливаннями від 0,4 до 1,1 екз./м2. В період 2008–2011 

рр. реєструвалося збільшення чисельності клопів до рівня ЕПШ, але в наступні 

роки їх чисельність знову зменшилась і не перевищувала 0,6 екз./м2. Тренд 

багаторічної динаміки чисельності популяції клопа шкідливої черепашки був 

депресивним (рис. 3). 

 
Рис. 3. Багаторічна динаміка чисельності клопа шкідливої черепашки в 

Лісостепу України 
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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. 

Багаторічна динаміка популяції гессенської мухи у Лісостепу 

відзначалась досить високою амплітудою коливання чисельності впродовж усіх 

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 зміни 

чисельності за роки спостережень – від 1,0 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 подовження 

вегетації пшениці озимої та заселенню посівів злаковими мухами. Після 2007 

року спостерігається зменшення чисельності, яка у 2017 не перевищувала 1,5 

екз./м2. Аналіз тренда свідчить про наявність помітної депресії популяції (рис. 

4). 

 
Рис. 4. Багаторічна динаміка чисельності шведських мух в Лісостепу 

України 
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(Hallmann C. A. et al., 2017; Lister В. С., Garcia A., 2018; Sanchez-Bayo F., 

Wyckhuys K., 2019). 

 

П’ятий розділ «Реакція популяцій домінантних та константних видів 

комах-фітофагів пшениці озимої в Лісостепу України на природні та 

антропогенні екологічні чинники». В екологічних дослідженнях аналіз 

впливу різних чинників на популяції, як правило, вивчають за допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу. Вихідними даними в наших дослідження 

кореляційних зв’язків показників динаміки чисельності шкідників з 

екологічними чинниками слугували показники природного перебігу потепління 

і зволоження клімату, а також динаміки обсягів хімічних обробок.  

Результати кореляційного аналізу зв’язку багаторічної динаміки 

чисельності шкідників з природним перебігом зміни клімату та динамікою 

хімічного захисту посівів наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

 Зв’язок багаторічної динаміки чисельності комах-домінантів шкідливого 

комплексу пшениці озимої з природними та антропогенними чинниками в 

Лісостепу України (2005–2017 рр.) 

Шкідник 
СЕТ ГТК 

Обсяги застосування 

засобів захисту рослин, 

тис. га 

показник коефіцієнта кореляції Пірсона, r 

Клоп шкідлива 

черепашка 
-0,099 0,263 -0,296 

Турун 

хлібний звичайний 
-0,016 0,079 -0,200 

Жуки хлібні  0,296 0,156 0,165 

Шведські мухи -0,379 0,314 -0,919 

Муха пшенична  -0,534 -0,029 -0,785 

Гессенська муха -0,431 0,079 -0,788 

Совка озима  -0,159 0,336 -0,507 

 

Представлені в таблиці результати свідчать, що динаміка чисельності 

шкідників пов’язана з показниками СЕТ, ГТК та обсягами хімічних обробок, 

але сила зв’язку проявляється по різному залежно від виду комах. 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 зміни клімату 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 хлібний пильщик 

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 
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списку видів, за якими необхідно проводити моніторинг; 2) шведські мухи 

(Oscinella frit L.), пшенична муха (Phorbia securis T.), гессенська муха 

(Mayetiola destructor S.) – види, які проявляють чутливість до потепління 

клімату. Це підтверджує наявність оберненого коефіцієнта 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 валентності поки що мало реагують на збільшення тепла. 

Про це свідчить коефіцієнт слабкої кореляції між багаторічною чисельністю та 

показниками СЕТ. Наявність депресивного тренда їх чисельності може бути 

обумовлена опосередкованим впливом потепління на комах через трофічні 

зв’язки з культурою: зміна строків сівби, достигання та збору врожаю 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 шкідливої черепашки не встигала доживитися, окрилитися та 

набути нормального фізіологічного стану, що зменшувало загальну 

виживаність шкідника впродовж зимівлі. 

Встановлено наявність кореляційного зв’язку між багаторічною 

динамікою чисельності популяцій комах-шкідників пшениці озимої та 

динамікою такого екологічного чинника, як показник зволоженості (ГТК). Сила 

зв’язку розподіляється від слабкої до помірної. 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. 

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. 

Коефіцієнт кореляційного зв’язку – 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 коефіцієнт кореляційного зв’язку 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. 

 

У шостому розділі «Поширення домінуючих комах-фітофагів пшениці 

озимої у Лісостепу України за змін клімату» досліджено суму ефективних 

температур лісостепової зони за останні дванадцять років і виведено середнє 

значення за областями. За показником СЕТ найтеплішою областю була 

Полтавська, найпрохолоднішою – Тернопільська. Показник СЕТ перевищував 

кліматичну норму по Лісостепу України (1124 0С) в усіх областях. 
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На підставі показників середньої суми ефективних температур у 

Лісостепу та даних державного фітосанітарного моніторингу проаналізовано та 

візуалізовано фітосанітарну напругу за показником Іе від головних комах-

фітофагів пшениці озимої за областями Лісостепу в нових агроекологічних 

умовах.  

 

Сьомий розділ «Потенційні втрати урожаю від комплексу шкідників 

пшениці озимої Лісостепу України в умовах змін клімату». Усереднення 

економічних індексів кожного шкідника за роками спостережень дозволили 

нам обрахувати потенційні втрати врожаю від комплексу шкідників за 

областями Лісостепу України. Економічні індекси на прикладі Харківської 

області наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Економічні індекси фітофагів пшениці озимої у Харківській області  

(2005–2017 рр.) 

 

В Харківській області найбільше шкодили клоп шкідлива черепашка (0,4) 

та хлібний жук (0,1). Трохи менше шкодив турун хлібний звичайний 0,08. 

Сума економічних індексів у області становить 0,94. 

Обрахування інтегрального економічного індексу (І еін) для комплексу 

шкідливої ентомофауни в Харківській області:  

І еін = ∑Іе совка × 1,3 + ∑Іе клопів× 1,0 + ∑Іе турун × 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  

Вп = 1,05 × 1 × 3 = 3,15 %. 

Розрахункові втрати врожаю у Харківській області за результатами 

еколого-статистичного аналізу складають 3,15 %. 

Встановлено, 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 

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 

Хлібні жуки  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 
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областей Лісостепу України, сумарні втрати урожаю були максимальні в 

Харківській області, де вони досягали нижню межу рівня ЕПШ (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. 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 моніторингу та обрахунку потенційних втрат 

урожаю від комплексу шкідників. 

За 3 роки польових спостережень за чисельністю комах-домінантів на 

посівах пшениці озимої сорту «Смуглянка» у дослідному господарстві 

Київської області встановлено, що фітосанітарна загроза від них була 

мінімальною – потенційні комплексні втрати урожаю у середньому складали 

3,06 %, що суттєво не відрізнялось від статистичних даних по зоні Лісостепу. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі теоретичного узагальнення і аналізу 

експериментальних досліджень розв’язано 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 12-річний період тільки 3 роки 
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(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, яка становить 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 роках, виявлено, що 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 

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, вона більш вирівняна, абсолютні 

домінанти відсутні, що вказує на тривання процесу екологічної перебудови 

ентомокомплексу в умовах змін клімату. 

6. За характером багаторічної динаміки ентомокомплекс 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. Тренд багаторічної 

динаміки чисельності усіх видів був за різного ступеню депресивним. 

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 

слабкої 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.  
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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.  

9. Результати 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 досягали рівня 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 від комплексу шкідників, що вплине на рентабельність виробництва та 

буде мати оздоровчий ефект для стану навколишнього природного середовища 

України, відкриває перспективи для широкого впровадження біологічного 

захисту пшениці від шкідників, технологій органічного виробництва.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Інтенсивне застосування синтетичних пестицидів, багатьма провідними 

екологами вважається потужним чинником збіднення ентомологічного 

різноманіття планети. Особливо це стосується України, де агроландшафти 

займають біля 72 % території, левова частка біорізноманіття якої представлена 

переважно комахами. Під час хімічних обробок сільськогосподарських культур 

під пестицидний прес потрапляє майже вся ентомофауна агроландшафтів, що 

підсилює кризу біорізноманіття.  

 Для збереження навколишнього природного середовища застосування 

хімічних інсектицидів для захисту рослин слід проводити тільки за оцінкою 

потенційних загроз урожаю. 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 детально наведеним вище 

алгоритмом. 

Обчислення економічного індексу (Іе) для кожного окремого виду 

шкідників, який вимірюється відношенням фактичної чисельності комах в 

агроценозі до показника ЕПШ; обчислення інтегрального економічного індексу 

(Іеін) для комплексу видів шкідливої ентомофауни з урахуванням коефіцієнту 

пропорційності, що відповідає типу реакції культури на пошкодження даним 

видом та коефіцієнту корекції, який враховує закономірність залежності між 

зростанням чисельності популяцій шкідливої фауни та зниженням урожаю, 

дозволяє розрахувати потенційні втрати урожаю. Порівняння вартості 

збереженого урожаю з витратами на хімічний захист рослин дозволяє оцінити 

економічну доцільність хімічних обробок. 
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Зменшення загальної фітосанітарної напруги на посівах озимини 

відкриває можливість для широкого впровадження біологічних методів захисту 

від шкідників, перехід на технології органічного виробництва. 

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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2. Чайка В. М., Гавей І. В., Неверовська Т. М. Динаміка чисельності 
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Фітосанітарний стан основних сільськогосподарських культур органічного 

виробництва України в умовах змін клімату. Біоресурси і 
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підготовлено тези до друку). 

 

 

 

 

 



19 

 

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». – 

Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена визначенню впливу змін клімату на 

динаміку фітосанітарного стану посівів пшениці озимої в Лісостепу України. 

Результати досліджень свідчать, що в умовах лісостепової зони впродовж 

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. 

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. 

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

шкідники, еколого-економічні домінанти, динаміка чисельності, поширення 

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

фітосанітарний прогноз. 

АННОТАЦИЯ 

 

Гавей И. В. Реакция популяций доминантов энтомокомплекса 

пшеницы озимой на влияние природных и антропогенных экологических 

факторов. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук, по специальности 03.00.16 «Экология». – 

Житомирский национальный агроэкологический университет, Житомир, 2019. 

Диссертация посвящена определению влияния изменений климата на 

динамику фитосанитарного состояния посевов озимой пшеницы в Лесостепи 

Украины. Результаты исследований свидетельствуют, что в условиях 

лесостепной зоны в течение стабильного потепления численность фитофагов не 

превышала экономических порогов вредоносности. По характеру многолетней 

динамики ентомокомплекс сегодня состоит из трех групп: 1) опомиза, озимая 

муха, злаковые тли, пшеничный трипс, проволочники и хлебный пилильщик 

проявили наибольшую чувствительность к изменениям климата, уменьшили 
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численность и выявляются спорадически; 2) хлебные клопы, хлебная 

жужелица, хлебные жуки, озимая совка – виды с относительно стабильной 

численностью; 3) злаковые мухи (гессенская, пшеничная, шведские) – виды, 

численность которых динамично уменьшается. 

Проведенные исследования доказывают наличие корреляционной связи 

между усредненными показателями многолетней динамики численности 

популяций насекомых-вредителей пшеницы озимой и динамикой таких 

основных агроэкологических факторов, как теплообеспечение, увлажненность 

территории и объемы химических обработок против вредителей. 

Ключевые слова: пшеница озимая, лесостепная зона, потепление 

климата, вредители, эколого-экономические доминанты, динамика 

численности, распространения вредителей, суммарные потери урожая, 

корреляционно-регрессионный анализ, годовой фитосанитарный прогноз. 

 

 

АNNOTATION 

Gavey I. V. The reaction of populations of dominants of the winter wheat 

entomocomplex on the influence of 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». – Zhytomyr National Agroecological 

University, Zhytomyr, 2019. 

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

dynamics of phytosanitary condition of winter wheat crops in the Forest Steppe of 

Ukraine. The results of the research show that in the conditions of the forest-steppe 

zone, during the 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 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 conducted studies prove that there is a correlation between the average 

indicators of long-term dynamics of winter wheat insect population and the dynamics 

of such main agro-environmental factors as heat supply, humidity of the territory and 

volumes of chemical treatments against pests. 

The conducted researches prove the presence of the correlation coefficient 

between the average indices of long-term dynamics of winter wheat pest population 

and dynamics of such main agro-ecological factors as heat security, humidity of the 

territory and volumes of chemical treatments against damage. The nature of the link 

depends on the type of pest. 

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 
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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 

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. 

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 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. 
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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 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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