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Висновки. Найвищий рівень врожайності ріпа-
ку озимого за роками досліджень (2,90-3,20 т/га) 
забезпечує доза добрив N60 сумісно з Кристалоном 
при підтримці передполивного порогу зволоження 
на рівні 70% НВ протягом вегетації. 
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Постанова проблеми. У сучасних системах за-

хисту пшениці озимої від фітофагів дослідження 
закономірностей динаміки чисельності комплексу 
шкідливих видів комах і з’ясування причин їх масово-
го розмноження та поширення має особливе значен-
ня для господарств усіх форм власності. Це поясню-
ється, насамперед, тим, що у нових агробіоценозах 
актуальним є питання щодо застосування сумішей 
спеціальних хімічних заходів контролю масового 
поширення як ґрунтових, так і внутрішньо стеблових 
шкідників пшениці озимої. При цьому короткостроко-
вий і багаторічний прогнози динаміки їх популяцій 
доцільно розробляти на основі предикторів сезонного 
коливання погоди і складових сучасних технологій 
вирощування пшениці озимої, що достовірно сприя-
ють зростанню або спаду чисельності шведської та 
чорної пшеничної мух, як основних шкідників восени. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
цільними є врахування як основних теорій ди-
наміки чисельності популяцій комах, так і сучасних 
змін у структурах ентомокомплексів за показника-
ми екології та біології фітофагів конкретних посівів 
пшениці озимої. У сучасних умовах проявляються і 
наслідки максимізації ролі окремих систем земле-
робства, а також абіотичних та інших факторів. Так 
підтверджуються положення щодо неможливості 

загальних, всеохоплюючих закономірностей ди-
наміки чисельності популяцій у нових технологіях 
вирощування пшениці озимої та інших культур. 
Доцільно зазначити, що першими були кліматична 
та паразитарна теорії, а надалі трофічна, синергіч-
на та інші. Прихильники нових теорій стверджують, 
що окремі фактори можна проігнорувати, зокрема 
ті, що визначають зв’язки динаміки фітофагів куль-
турних рослин [1; 2; 3; 4]. 

При цьому, числові показники останніх ніколи 
не можуть перевершити перші, бо у теоріях від-
дається перевага впливу на види і популяції тем-
ператури і кількості опадів. Відомо, що розвитку 
кліматичної теорії сприяли роботи видатних уче-
них [1; 2; 3]. Аналіз спалахів масового розмно-
ження окремих фітофагів проаналізовані до-
слідниками, що ці спалахи не випадкові і мають 
10 – 11-річну циклічність [4; 5; 6; 7]. Новітні при-
йоми контролю шкідників та захисту пшениці 
озимої від комплексу фітофагів за нинішнього 
стану землеробства майже не застосовуються 
внаслідок недосконалості системи захисту польо-
вих культур, зокрема через відсутність інновацій 
та сучасних технологій виробництва сільськогос-
подарської продукції, що призводить до низької 
ефективності агроценозів [5; 7; 8]. 
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Виробництво високоякісного зерна, зокрема 
пшениці озимої, з подальшим збільшенням вало-
вих зборів у 1,5–2,0 рази має бути зосереджено на 
чорноземних та сірих лісових ґрунтах, в яких у 2,3–
4,7 раза більша кількість хижих жужелиць та інших 
корисних видів комах, що регулюють чисельність 
фітофагів у польових сівозмінах [9; 10]. 

Мета. Оцінка проблем і перспектив викорис-
тання механізмів управління контролю комплексу 
фітофагів на пшениці озимій у Лісостепу України за 
новітніх систем землеробства у нинішніх умовах 
господарювання. 

Матеріал і методика досліджень. Експериме-
нти виконували в Агрономічній дослідній станції 
НУБіП (Васильківський район Київської області) та 
у навчальному науково-виробничому центрі «Ве-
ликообухівське» (Миргородський район Полтавсь-
кої області), маршрутні обстеження проведені на 
тимчасових виробничих дослідах, закладених у 
Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігів-
ській, Черкаській та інших областях. Моніторинг 
шкідників проводили за загальноприйнятими мето-
диками [1; 2], статистичну обробку результатів 
досліджень – за Б.О. Доспєховим [4].  

Результати досліджень. У Лісостепу України 
виявлені домінуючі внутрішньостеблові шкідливі 
види комах, які восени пошкоджували до 23% 
рослин пшениці озимої. При цьому, мінливий ха-
рактер комплексу погодно-кліматичних факторів 
впливав на ентомокомплекс сходів пшениці озимої, 
зокрема на виживання личинок цих видів шкідників. 

Встановлено достовірне зростання на 12-17% 
чисельності чорної пшеничної мухи, порівняно з 
контролем, личинками якої пошкоджували сходи 
пшениці озимої і достовірно впливали на кількісні 
та якісні показники вегетуючих культурних рослин. 

Чисельність як шведської, так і пшеничної мух 
залежала від строків посіву і появи сходів пшениці 
озимої, що спостерігалась на усіх системах обробі-
тку ґрунту, і досліджених способів застосування 
бакових сумішей агрохімікатів. 

Особливого значення у регіоні досліджень 
набула чорна пшенична, а також шведська та 
гессенська мухи. Так, чорна пшенична муха (Phor-
bia secures Tiens) виявилась порівняно найбільш 
небезпечною на початковому періоді розвитку 
рослин. Пошкоджені фітофагом стебла відрізня-
лись пожовтінням і засихали насамперед цен-
тральні листки. При ранньому заселенні (до кущін-
ня) місцями гинула рослина. У порівняно пізні фази 
вегетації стійкість рослин до пошкоджень до-
стовірно підвищувалася. Шкідливість личинок 
посилювалась за посушливої погоди, коли рослини 
порівняно повільно розвивались і кущіння пшениці 
затримувалось. 

При цьому підвищується витривалість пшениці 
озимої до комплексу шкідливих організмів, оскільки 
культурні рослини проявляють порівняно підвищені 
компенсаторні властивості при пошкодженні їх 
шкідниками на фоні основного і позакореневого 
внесення рідкого азотного добрива КАС, 32% у 
порівнянні з контролем (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вплив бакових сумішей добрив і інсектициди «Смерть жукам»,  
0.25 кг\га на масу зерна з колосу і схожість насіння пшениці озимої  

(Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Велика Обухівка, сорт Вдала, 2010-2017 рр). 
 
При цьому, застосування у виробництві моде-

лей розрахунку комплексних порогів шкідливості 
фітофагів на посівах зернових культур за даними 

динаміки чисельності личинок ґрунтових видів 
комах за різними періодами розвитку достовірно 
(до 92%) дозволяє визначити кількісні зміни окре-
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мого ентомокомплексу посівів зернових культур у 
часі і просторі. При цьому важливого значення 
набуває розробка і впровадження у виробництво 
мікро і макропорогів шкідливості ґрунтових фітофа-
гів, що дозволяє визначити очікувані втрати зерно-
вих культур від шкідників у Лісостепу України. 

Узагальнені сучасні теорії інтегрованого конт-
ролю чисельністю шкідників за показниками еко-
номічних рівнів шкідливості фітофагів у системі – 
«пошкодження-шкода» з моніторингом комплексу 
шкідників на основних етапах формування врожаю 
зернових культур. 

За результатами спостережень у 2010 – 2017 
роках виділені окремі закономірності і механізми 
формувань ґрунтових шкідників та визначена ефе-

ктивність застосування профілактичних заходів 
регулювання чисельності комплексу шкідників при 
різних рівнях економічної шкідливості [5; 9]. Уточ-
нені зв’язки сучасних ентомокомплексів при низь-
ких рівнях ЕПШ [3; 4; 12], які встановлені при су-
часних умовах розвитку і розмноження ґрунтових 
шкідників, а також їх живлення з аналізом показни-
ків рівнів і порогів шкідливості виявлених видів 
фітофагів. 

У 2010-2017 роках східний (Меlolontha hippocas-
tan F.) і західний (Меlolontha melolontha L.) хрущі 
масово заселяли агробіоценози і впливали як на 
ріст і розвиток культурних рослин, так і на міжви-
дові показники конкуренції фітофагів у регіоні спо-
стережень (табл. 1). 

 

Табл. 1 – Добове переміщення ґрунтових фітофагів у ґрунті (у середньому за 2010 – 2017 роки) 
Стадія  

онтогенезу 
Радіус добового  

переміщення – r, м 
Площа максимальної 

шкідливості, м2 
Совка озима (Agrotis segetum ) 

L3
 1,32 5,47 

L4 9,37 275,68 
L5 7,59 180,89 

Nim 7,44 173,81 
Im 10,91 373,75 

HIP05 1,45  
Травневі хрущі (Melolontha Fabricius) 

L1 (личинки 1-го року життя) 0,19 0,11 
L2 (личинки 2-го року життя) 0,42 0,55 
L3 (личинки 3-го року життя) 0,9 2,54 

 
Встановлено, що першими навесні вилітали 

самці при температурі на глибині ґрунту 10 см у 
межах 9,6-11,5°С, для вильоту самок на цій глибині 
потрібна температура не менше 13°С. Західний 
травневий хрущ більш теплолюбний і його міграція 
спостерігалась на 10-14 днів пізніше східного 
хруща. 

Одним із важливих шляхів оптимізації системи 
інтегрованого захисту озимих зернових культур є 
використання для сівби насіння з високими посів-
ними і врожайними властивостями, що досягається 
очисткою посівного матеріалу на аеродинамічних 
машинах. 

При нових формах землекористування першо-
черговим є впровадження у виробництво сортів, 
стійких проти комплексу шкідливих видів комах. 
Селекція і вирощування таких сортів сприяють 
збереженню генофонду стійких рослин та мають 
бути одним із важливих напрямів селекційно-
генетичних досліджень, первинного насінництва і 
оптимізації системи захисту рослин. 

Висновки. У сучасних системах захисту зерно-
вих культур від комплексу шкідливих видів комах 
доцільно враховувати особливості формувань 
ентомокомплексів і фактори, що впливають на 
показники просторових міграцій фітофагів, а також 
закономірності локальних проявів шкідливості 
ґрунтових фітофагів на різних етапах органогенезу 
зернових культур. 

У зерновиробництві зони Лісостепу України ак-
туальним є вибір технології вирощування, що 
значною мірою впливає на ефективність прийомів 
захисту посівів від шкідників. Слід зазначити, що за 
принципом ефективної локалізації варто скоротити 

виробництво товарного зерна пшениці на ґрунтах 
із порівняно низькими показниками гумусу на ко-
ристь фуражних культур, що у результаті збіль-
шить кількість хижих жужелиць та інших видів 
корисних комах в агроценозах. При плануванні і 
освоєнні сівозмін доцільно звернути увагу на біо-
логічні заходи захисту для зменшення чисельності 
озимої та інших видів підгризаючих совок. Для 
захисту рослин від комплексу шкідливих видів 
комах доцільним є випуск трихограми на початку 
масового відкладання яєць метеликами. 

У Лісостепу України сучасні системи захисту 
зернових культур передбачають застосування 
комплексного захисту, починаючи з оптимізації 
сівозміни, підготовки насіння до сівби та початко-
вих фаз розвитку рослин, зокрема підвищення 
стійкості рослин проти комплексу фітофагів та 
інших шкідливих чинників шляхом протруєння 
насіння інсектицидами з одночасною обробкою 
його мікро- та макроелементами. 
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Постановка проблеми. Надмірне вживання 

цукру в другій половині XX століття призвело до 
суттєвого порушення обміну речовин в організмі 
людей, масового поширення серед дітей і дорос-
лого населення таких захворювань, як цукровий 
діабет, атеросклероз, ожиріння, карієс зубів тощо. 
Це активізувало пошук нових нетрадиційних при-
родних джерел низькокалорійних замінників цукру 
рослинного походження, здатних не тільки конку-

рувати з цукром, а й значно випереджувати його 
завдяки лікувальним властивостям. У цьому аспек-
ті привертає особливу увагу південноамериканська 
рослина стевія, у листках якої утворюється ціла 
аптека безцінних для людського організму дитер-
пенових глікозидів, білків, мінералів та вітамінів [1]. 

У світі науковий інтерес до цієї рослини виявив-
ся ще у 1930 році, а з 1970 року почали проводити 
її промислові посіви для комерційного використан-


