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Анотація. Визначено особливості сучасних спостережень агроценозів і 

моделювання фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур 

Ключові слова: Спостереження, обліки, виявлення, чисельність, шкідливі 

організми, моделювання, фітосанітарний моніторинг. 

Abstract. The features of modern observations of agrocenoses and modeling of 

phitosanitary condition of agricultural crops 

Key words: observations, the number harmful organisms modeling, 

phytosanitery monitoring 

Вступ. В сучасних системах захисту сільськогосподарських культур 

особливого значення набувають знання і уявлення про шкідливі організми, 

цикли їх розвитку, шкодочинні фази та характер пошкоджень відбувалось 

удосконалення методів їх виявлення та обліку, а також почали застосовувати 

для цього різні пристрої і прилади. 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. За технікою виконання вони можуть бути маршрутними або 

детальними, а залежно від того, які органи рослини пошкоджує шкідник чи 

уражує хвороба, діляться на обліки в грунті, на його поверхні, на рослинах чи 

всередині окремих їх органів. 

Маршрутні обстеження в основному застосовують для візуального 

виявлення заселеності поля тим чи іншим шкідником, ураженості рослин 

хворобами або встановлення їх територіального чи стаціального розміщення. 

При цьому на полі або іншому угідді не завжди підраховують кількість 

шкідників та уражених хворобою рослин, а відмічають тільки їх наявність. 

Маршрутні обстеження провадять не менше як на 10% площі, де окомірно 

встановлюють чисельність шкідників і ураженість рослин хворобами. 

Під час детального обліку визначають чисельність шкідника і ступінь 

пошкодженості ним рослин, кількість рослин, уражених хворобою, та 

інтенсивність її розвитку, доцільність і методи тих чи інших заходів захисту. 

Детальні обліки спеціалісти пунктів сигналізації та прогнозів провадять на 

пробних площах вибраних для цього полях систематично протягом вегетації 

рослин не менше як через кожні 10 днів. Стежать за фенологією шкідників, 

сезонною динамікою їх чисельності; ступенем ураження рослин хворобами та 

визначають строки появи шкодочинних фаз і дають у господарства сигнали про 

доцільність проведення обстежень і захисних заходів на виробничих посівах. 

Залежно від місця поселення шкідника та пошкодження ним різних органів 

рослин, як і ураження їх хворобами, методи обліку вибирають різні. 

У ґрунті визначають чисельність шкідників, що зимують або розвиваються 

в ньому і шкодять рослинам, живлячись корінням, стеблами та іншими 

органами (бурякові довгоносики, колорадський жук, личинки 

пластинчастовусих і хлібної жужелиці, дротяники, гусениці озимої, інших 

підгризаючих совок та ін.), методом ґрунтових розкопок. Залежно від часу 

проведення розрізняють осінні, весняні (контрольні) й вегетаційні (періодичні) 



ґрунтові розкопки, а від глибини — мілкі (до 10 см), звичайні (до 45—50 см) та 

глибокі (на 65 см і глибше). 

Осінні ґрунтові розкопки провадять 15—30 вересня на всіх полях типової 

для господарства сівозміни. У районах промислового вирощування цукрових 

буряків, крім того, розкопки здійснюють на всіх полях, зайнятих буряками в 

поточному, а також на полях, призначених для сівби їх у наступному році. На 

кожному полі по двох діагоналях або в шаховому порядку копають ями 50x50 

см і глибиною до 50 см при звичайних розкопках, а на полях, відведених під 

цукрові буряки, де переважає сірий буряковий довгоносик,— до 65 см. Глибокі 

облікові ями 50x100 см краще копати уступами в глибину. Для обліку беруть 

грунт із ділянки 50x50 см на всю глибину розкопування. Кількість ям на 

коленому полі встановлюють залежно від його розміру: при площі до 10 га 

копають 8, 11-50 га— 12, 51-100 га— 16 ям. Якщо площа перевищує 100 га, то 

на кожних наступних 50 га додатково копають 4 ями. 

Використання метеорологічної інформації є обов'язковою умовою при 

розробці прогнозів розвитку шкідливих організмів рослин і обгрунтуванні 

захисних заходів. При цьому використовують чотири форми метеорологічної 

інформації: 

• дані про стан погодних умов поточного періоду; 

• дані про погодні умови за минулі періоди; 

• дані, які характеризують клімат регіону; 

• прогноз погоди різної завчасності. 

З метою розробки довгострокових і короткострокових прогнозів розвитку 

шкідливих організмів, як правило, користуються даними місцевих метеостанцій 

чи метеопунктів. Перевагою тут є невеликі затрати на отримання такої 

інформації. Але часто щільність мережі спостережень недостатня і отримані 

дані не в повній мірі відтворюють реальну метеоситуацію в місцях розвитку 

шкідливих організмів, тому спеціалісти служби діагностики і прогнозів 

самостійно ведуть спостереження за погодою або отримують метеодані за 

допомогою автоматичних метеостанцій. 



Дані про стан погодних умов повинні негайно надходити до користувачів. 

Технічно найбільш розвинутою системою є так звана система «онлайн», в 

котрій забезпечується введення інформації безпосередньо в ЕОМ і, зокрема, 

для розробки математичних моделей розвитку, розмноження і поширення 

шкідливих організмів в окремих регіонах і в Україні в цілому (табл.1,2). 

Прикладом є і оцінка моделювання заселення обстежених регіонів 

американським білим метеликом. Батьківщина шкідника — Північна Америка, 

звідки він був завезений у Європу. Небезпечний шкідник у південних і західних 

областях України. Пошкоджує понад 140 видів деревних і чагарникових 

рослин. Породи, яким віддає перевагу, — шовковиця, клен ясенелистий, 

волоський горіх, плодові дерева. 

Метелик з розмахом крил 40 – 50 мм; крила білосніжні з шовковистим 

полиском; тіло вкрите густими білими волосинками; вусики чорні з білим 

нальотом, у самки ниткоподібні, у самця перисті; ноги світло-жовті. Яйце 

розміром 0,6 – 0,7 мм, кулясте, гладеньке, блакитнувате, іноді жовтувате. 

Гусениці молодших віків світло-жовті; голова, грудний щиток і грудні ноги 

чорні; вздовж спини два ряди чорних або світло-жовтих бородавок, по боках — 

чотири ряди; на кожній бородавці чорні й білі волосинки. Гусениця, яка 

завершила живлення, — 30 – 40 мм завдовжки, зі спинного боку оксамитово-

коричнева, по боках тіла — жовті смуги з оранжевими бородавками, на яких 

розміщені тонкі світлі волосинки й дві-три волосинки чорного кольору; голова і 

ноги чорні. Лялечка — 10 – 15 мм, спочатку лимонно-жовта, з часом — темно-

коричнева, у темному пухнастому коконі сіруватого кольору. 

Зимують лялечки під відмерлою корою дерев, під рослинними рештками, 

в тріщинах і щілинах парканів, під навісами та в інших захищених місцях. 

Виліт метеликів навесні відбувається недружно, розтягуючись іноді до місяця. 

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

Тривалість їх життя — 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.  



Таблиця 1.  

Кореляційна матриця впливу показників погоди на заселеність пшениці пшеничною мухою 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Степ 333 431 353 315 416 174 238 196 305 320 419 167 

Лісостеп 36 42 31 35 54 41 38 41 15 22 22 18 

температура 

Степ 10,1 10 10,4 9 9,9 10,2 9,6 11,3 10,4 10,6 11 9,5 

Лісостеп 8,9 8,3 8,8 7,7 8,3 8,3 8 9,6 9,2 8,9 8,9 8,5 

опади 

Степ 467,9 532,4 490,3 489,9 702,1 530 460,9 413,9 471,6 498,3 629,3 411,7 

Лісостеп 583,7 695,4 590,4 548,6 617,8 642,4 615,7 579,5 667,6 552,1 689,9 468,2 

гтк 

Степ 1 0,9 0,9 0,7 1,7 1,2 0,7 0,6 1 0,6 1,4 0,7 

Лісостеп 1,5 1,5 1,4 1 1,4 1,5 1,1 1,2 1,5 0,9 1,8 1 



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. 

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 комахпаразитів із 12 родин, які відіграють 

важливу роль у зниженні чисельності американського білого метелика. До них 

входять 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 та інші. 

Таблиця 2.  

Динаміка поширеності американського білого метелика 

(2008 – 2012 рр.) 

Область  Заселено в 

середньому, 

га 

Показники моделювання на ЕОМ 

опади ФАР ГТК 

АР Крим 13956 445 2582 1,3 

Вінницька  3402,96 578 2274 2 

Дніпропетровська  30895,6 481 2297 1,6 

Донецька  2509,76 514 2311 1,2 

Житомирська 1,848 614 2098 2 

Закарпатська  0,32 922 2207 2 



Запорізька  11606,5 461 2393 1,5 

Івано-Франківська 54,8 701 2135 2,4 

Київська  131,882 586 2125 1,9 

Кіровоградська  3853,58 511 2250 1,1 

Луганська 490,738 492 2292 1,6 

Миколаївська  115 465 2365 1,2 

Одеська  3215,32 444 2417 1 

Полтавська  656,941 547 2151 1,7 

Сумська  72,804 590 2072 1,9 

Тернопільська  50,48 645 2157 2,2 

Харківська  2406 549 2210 1,7 

Херсонська  5784,38 406 2457 1 

Хмельницька  96,5 625 2174 2,1 

Черкаська 604,74 549 2257 1,7 

Чернівецька  1700,29 660 2174 2,3 

Чернігівська  34,914 598 2104 2 

м. Севастополь 206,2 406 2457 1 

 

Висновок. Таким чином, для спостережень за змінами погодних умов 

безпосередньо в тих стаціях, де розвиваються шкідливі організми, 

використовуються спеціальні прилади, які дозволяють визначати 

метеорологічні показники як у даний момент, так і безперервно протягом 

конкретного відрізку часу, який є найважливішим періодом у циклі розвитку 

шкідливого організму. Найбільше значення для прогнозування мають 

показники температури і вологості середовища. Температура середовища 

зумовлює швидкість розвитку шкідливого виду, число генерацій, агресивність і 

шкодочинність, а також стійкість і витривалість рослин. 
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