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 Показано, що головною передумовою інтегрованого захисту рослин є 

екологічний 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 і карантину рослин. 

Ключові слова: фітосанітарний моніторинг, карантинні організми, 

екологічне обґрунтування, хімічний захист рослин 

It is shown that environmental monitoring and prognosis of harmful organisms 

constitute the main precondition for integrated plant protection, the prognosis of 

harmful organisms suggesting a system of collection, accumulation, analysis and use 

of phytosanitary information aimed at purposeful and optimal realization of 

measures carried out for plant protection and quarantine.  
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Вступ. Останніми роками в Україні спостерігається погіршення 

фітосанітарного стану  посівів сільсьськогосподарських культур. Значною 

мірою це визначається особливостями аграрного виробництва. Монокультура в 

багатьох господарствах, відсутність порівняно стійких сортів, зниження рівня 

агротехніки, недостатність застосування засобів для захисту рослин, а також 

карантинних фітосанітарних профілактичних заходів призводить до збільшення 

щільності шкідливих організмів, спалахів їх чисельності й у кінцевому 

результаті – до значних втрат врожаю. 

Сучасний інтегрований захист рослин потребує нових науково 

обґрунтованих механізмів управління популяціями шкідливих організмів у 

межах конкретних агробіоценозів за допомогою застосування оптимальної для 

конкретних умов системи заходів з метою оптимізації фітосанітарного стану 

посівів та мінімального впливу на довкілля. 

Моніторинг карантинних шкідливих видів організмів в Україні 

спрямований на попередження проникнення та розповсюдження карантинних 

шкідників, хвороб рослин та бур’янів на територію держави, своєчасне 

виявлення, локалізацію та ліквідацію карантинних організмів, обмежено 

поширених на території України. 

Основні завдання з карантину рослин передбачені Законом України «Про 

карантин рослин» [3], а саме: 

–охорону території України від занесення карантинних організмів; 

–виявлення, локалізацію і ліквідацію карантинних організмів; 

–запобігання проникненню карантинних організмів з карантинної зони в 

регіони України; 

–здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і 

проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, 

ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні 

об’єктів регулювання. 

Нагальним є виявлення нових вогнищ карантинних організмів, а саме, 

американського білого метелика, картопляної молі, золотистої картопляної 



нематоди, західного кукурудзяного жука, шарки слив, рак картоплі, пасмо 

льону, ризоманія цукрового буряку, західний квітковий трипс, амброзії 

полинолистої, гірчака повзучого, повитиць, ценхрус якірцевий, сорго алепське 

та інших і застосування науково – обґрунтованих карантинних захисних заходів 

в усіх регіонах України. 

Методика досліджень. Застосування розглянутих методичних підходів 

дозволяє при аналізі реальних ситуацій сконцентрувати увагу і дії на 

конкретних загрозах якісним і кількісним показникам урожайності 

сільськогосподарських культур при розробці системи захисту рослин та 

необхідності застосування хімічних засобів з метою мінімального екологічного 

впливу на довкілля. 

Під час проведення державного контролю та нагляду державними 

інспекторами з карантину рослин здійснюється відбір зразків, які 

направляються в карантинні лабораторії для проведення фітосанітарної 

експертизи. При цьому слід зазначити, що зразки, які відібрані при проведенні 

контрольних обстежень аналізуються на безоплатній основі. 

За результатами аналізу зразків, відібраних державними інспекторами з 

карантину рослин під час проведення обстежень видається висновок про 

фітосанітарний стан об'єктів регулювання. 

В разі виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими 

шкідливими організмами, державні інспектори з карантину рослин відповідно 

до статті 33 Закону України «Про карантин рослин» надсилають подання до 

місцевих державних адміністрацій про запровадження карантинних режимів. В 

карантинних та регульованих зонах відповідно до статті 34 Закону України 

"Про карантин рослин" здійснюються спеціальні заходи: 

–інспектування та фітосанітарна експертиза об'єктів регулювання; 

–здійснення контролю за проведенням локалізації і ліквідації карантинних 

організмів особами; 

–заборона вивезення з карантинних та регульованих зон заражених 

карантинними організмами об'єктів регулювання; 



–фумігація (знезараження) об'єктів регулювання; 

–технічна переробка об'єктів регулювання, заражених карантинними 

організмами. 

Крім цього з метою локалізації і ліквідації карантинних організмів 

державні інспекції з карантину рослин АР Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя розробляють та ініціюють перед місцевими держадміністраціями 

та радами прийняття відповідних програм. 

Крім виявлення нових вогнищ карантинних організмів, які обмежено 

поширені на території України, державні інспектори з карантину рослин 

систематично проводять контрольні обстеження старих вогнищ карантинних 

організмів. 

Для отримання експериментальних даних використовують найбільш 

поширені в ентомології методи досліджень: 

– маршрутні обстеження багаторічних насаджень; 

– феромонно-пастковий моніторинг за наявністю та сезонною 

динамікою чисельності адвентивних фітофагів; 

– фенологічні спостереження за розвитком фітофагів; 

– польові та лабораторно-польові досліди з вивчення біологічних 

особливостей і оцінки ефективності засобів захисту від карантинних фітофагів; 

– біохімічний аналіз рослин, якими живляться карантинні фітофаги; 

– аналіз та узагальнення літературних даних і даних карантинних 

служб щодо поширеності карантинних фітофагів. 

Результати досліджень.  Погодні умови останніх років, специфічні 

біологічні особливості стали причиною особливої уваги держінспекторів до 

обстежень на виявлення американського білого метелика. В усіх регіонах 

країни, де розповсюджений американський білий метелик (рис.1), спеціалісти 

відмічають його надзвичайну активність та спалахи розмноження і 

шкодочинності. 

 



 
Рис. 1. Американський білий метелик у стадії імаго 

 

Американський білий метелик (Hyphantria Cunea Druzy) – карантинний 

шкідник, надзвичайно шкодочинний вид (рис.2). Батьківщина шкідника – 

Північна Америка, звідки він був завезений у Європу. Пошкоджує понад 140 

видів деревних і чагарникових рослин. Породи, яким віддає перевагу, — 

шовковиця, клен ясенелистий, волоський горіх, плодові дерева. 

 

 
Рис 2. Наслідки дії американського білого метелика  

(Hyphantria Cunea Druzy) 

Гусениці шкідника (рис.3) повністю об'їдають листя на деревах, 

обплітаючи гілки павутиною. Таке пошкодження насаджень призводить до 

порушення процесів обміну у рослинах та їхнього ослаблення, у підсумку чого 



знижується врожайність та захисна, декоративна, естетична функція насаджень, 

погіршуються умови існування фауни. Окремі рослини ослаблюються та 

гинуть, особливо при багаторазовому пошкодженні. 

 

 
Рис. 3. Гусениці після відродження 

 

Небезпечний шкідник поширений у південних і західних областях України 

(табл.1). На 01.01.2013 року американський білий метелик виявлений в АР 

Крим, м. Севастополь та у 20 областях України, на загальній площі 68618,127 

га. 

У 2012 році в Україні площа заселення шкідником збільшилась на 215,963 

га. Це відбулось, за рахунок виявлення нових і розширення старих вогнищ 

шкідника у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, 

Полтавській, Херсонській, Черкаській областях.  

Вперше в цьому році запроваджено карантинний режим по 

американському білому метелику в Піщанському та Ямпільському районах 

Вінницької області на площі 70,4 га; в Дніпропетровському районі 

Дніпропетровської області на площі 1 га; Попільнянському та Чуднівському 

районах Житомирської області на площі 5,8 га; в Гадяцькому та Оржицькому 



районах Полтавської області на площі 37,853 га та в Генічеському районі 

Херсонської області на площі 22,5 га.  

 

Таблиця 1. Динаміка поширеності американського білого метелика 

(2008 – 2012 рр.) 
Область  Роки, га 

2008 2009 2010 2011 2012 

АР Крим 13973,0 13973,0 13973,0 13973,0 13888,0 

Вінницька  3932,0 3932,0 3932,0 2558,09 2660,7 

Дніпропетровська  43739,068 38439,39 24107,438 24095,438 24096,438 

Донецька  6025,9 6027,9 165,0 165,0 165,0 

Житомирська 0,0 0,0 0,0 1,72 7,52 

Закарпатська  1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запорізька  13445,1 13445,1 13445,1 9530,9 8166,2 

Івано-Франківська 43,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

Київська  191,386 191,386 88,046 94,296 94,296 

Кіровоградська  3540,29 3453,5 3453,5 4410,3 4410,3 

Луганська 972,9 580,28 300,17 300,17 300,17 

Миколаївська  115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

Одеська  3358,93 3131,93 3131,93 3225,4 3228,40 

Полтавська  921,37 921,37 921,37 241,37 279,223 

Сумська  0,0 0,0 0,0 182,01 182,01 

Тернопільська  50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 

Харківська  2406,0 2406,0 2406,0 2406,0 2406,0 

Херсонська  5815,14 5815,14 5815,14 5706,0 5770,5 

Хмельницька  96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 

Черкаська 550,1 550,1 570,1 676,1 677,3 

Чернівецька  1680,99 1680,99 1711,49 1713,99 1713,99 

Чернігівська  25,19 25,19 25,19 49,5 49,5 

м. Севастополь 207,0 207,0 207,0 207,0 203,0 

 



Зимують лялечки (рис. 4) під відмерлою корою дерев, під рослинними 

рештками, в тріщинах і щілинах парканів, під навісами та в інших захищених 

місцях. 

 

 

Рис.4. Стадія лялечки американського білого метелика 

 Виліт метеликів навесні відбувається недружно, розтягуючись іноді до 

місяця. Перші метелики з’являються наприкінці квітня — на початку травня. 

Тривалість їх життя продовжується 6 – 14 діб. Вони ведуть сутінковий спосіб 

життя. Самки відкладають яйця на верхній і нижній бік листків та на трав’яну 

рослинність групами по 300 – 500 яєць, укриваючи кладку тонким прозорим 

пушком.  Плодючість — 1200 – 1500 яєць. Ембріональний розвиток триває 5 – 

10 діб. Відроджені гусениці скелетують листок, пізніше з’їдають його цілком, 

залишаючи тільки грубі жилки. До третього й четвертого віків ведуть спільний 

спосіб життя, обплітаючи павутиною листя. Починаючи з п’ятого віку, 

розповзаються і переходять до одиночного способу життя. Активні вночі й на 

світанку, вдень сидять на нижньому боці листка. Зі зниженням температури до 

5 – 6 °С живлення припиняється. Без живлення гусениці можуть існувати до 15 

діб. 

Тривалість розвитку гусениць — 45 – 54 доби. За цей період вони линяють 

6 разів. Заляльковуються в різних захищених місцях. Розвиток лялечки триває 9 



– 14 діб. У липні — серпні відбувається літ метеликів другого покоління. 

Самиці відкладають 2000 – 2300 яєць. Гусениці, які завершили розвиток, у 

серпні — вересні заляльковуються і залишаються до весни наступного року. В 

південних областях шкідник розвивається у двох поколіннях. Гусениці, 

відроджені з однієї кладки яєць, можуть повністю оголити плодове дерево 10 – 

15 річного віку. В прохолодну й дощову погоду спостерігається масова 

загибель гусениць від ядерного поліедрозу та гранульозу. Лялечки гинуть у 

зимовий період при зниженні температури нижче –30 °С. 

Відкладені яйця заражають Trichogramma cacoeciae March., T. pintoi 

Voegele, T. evanescens Westw., T. telengai Sorok. Яйцями живляться клопи з 

родин Nabidae і Myridae, скорпіонові мухи, золотоочки, оси, туруни, павуки. 

Нині виявлено понад 60 видів комах паразитів із 12 родин, які відіграють 

важливу роль у зниженні чисельності американського білого метелика. До них 

належать іхневмоніди — Gregopimpla inguisitor Scop., Iseropus stercorator F., 

Apechtis conpunctor L., Itoplectis alternans Grav., Pimpla instigator F., Theronia 

atalantae Poda., Netelia testacea Grav.; браконіди — Meteorus pulchricomis 

Wesm., M. versicolor Wesm., Apanteles glomeratus L., A. liparidis Bouche.; 

хальциди — Brachymeria intermedia Nees., B. podagrica F., птеромаліди — 

Dibrachus cavus Walk., Habrocytus dispar Curt.; тахініди — Bessa parallela Mg., 

Compsilura concinnata Mg., Zenillia libathrix Panz., Ceromasia rubrifrons Mcg., 

Euristhaea scutellaris R.D. 

Захист рослин ґрунтується на дотриманні комплексу карантинних заходів, 

які обмежують можливість поширення шкідника. І лише у разі пошкодження 20 

% листя після розпускання бруньок необхідна обробка дерев біопрепаратами та 

інсектицидами.  

Саме такий підхід лежить в основі розробки системи захисту рослин 

плодових культур (рис.5). 

Висновки. Екологічний моніторинг шкідливих видів організмів в Україні 

спрямований на попередження проникнення та розповсюдження шкідників, 

хвороб рослин та бур’янів в ланцюгах сівозмін, своєчасне виявлення, 



локалізацію та ліквідацію організмів, обмежено поширених на території 

держави. 

Таким чином, головною передумовою інтегрованого захисту рослин є 

екологічний моніторинг і прогноз шкідливих організмів, який повинен 

представляти собою систему збору, накопичення, аналізу і використання 

фітосанітарної інформації для цілеспрямованого і оптимального проведення 

заходів захисту і карантину рослин з метою охорони навколишнього 

середовища. 
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Авангард Плодово-
ягідні 1,5-4,0 л/га;  

Авангард Бор 1,0-2,0 
л/га

Авангард Плодово-ягідні 1,5-4,0 
л/га; Авангард Кальцій+мікро 3,0-
6,0 л/га; Авангард Бор 1,0-2,0 л/га

Гарт 4,0 кг/га; Топ 
Ефект 0,15 л/га

Гарт 4,0 кг/га; Джек Пот 
0,3-0,4 л/га; Захисник 
2,0-3,0 л/г; Захист 1,0-

2,0 кг/га

Гарт 3,0-4,0 кг/га;  Захисник 2,0-3,0 
л/га; Джек Пот 0,3-0,4 л/га

Антиколорад 0,3-0,5 
л/га; Антихрущ 0,5-1,0 

л/га 

АЦ Люкс 0,4-
0,5 кг/га

Антиколорад 0,4-0,5 л/га; 
Пірімівіт 1,0-1,5 л/га

До набрякання 
бруньок

Набрякання 
плодових бруньок

Малиновий бутон Цвітіння
Утворення 

зав'язі
Опадання сухих 

пелюсток
Ріст плодів

Збирання 
плодів

Після збирання плодів

Антигусінь 0,4-0,5 л/га; Антиколорад 0,3-0,5 л/га; 
Антихрущ 0,5-1,0 л/га; Люкс Максі 0,3-0,4 л/га; Пірімівіт 

1,0-1,5 л/га; Проти Колорада 0,25 л/га; Фас 0,2 л/га; 
Хлорпірівіт-агро 1,0-1,5 л/га 

 Захисник 2,0-3,0 л/га; Захист 1,0-2,0 кг/га; Джек Пот 0,3-
0,4 л/га; Самшит 0,3 л/га; Страж 0,4 л/га;, Захисник

Авангард Плодово-ягідні 1,5-4,0 л/га; 
Авангард Кальцій+мікро 3,0-6,0 л/га

Антибурян 3,0-5,0 л/га; Гліфовіт 4,0-6,0 л/га 

Авангард Старт 1,0 л/га

Гулівер Стимул 1,0-1,5 л/га

 

Рис. 5. Система захисту плодових культур 
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