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Ентомофаги капустяної молі

Мета. Дослідити вплив ентомофагів поверхневого 
шару ґрунту на зниження чисельності шкідників 
овочевих. Методи. Для обліку чисельності шкідників 
використовували методики В.а. тряпіцина, 
В.а. Шапіро, В.а. Щепетильникової. Види комах, як 
шкідливих, так і корисних, визначали за визначниками 
м.м. Волкова, г.Е. осмоловського. Результати. 
В окремі роки ентомофаги молі спроможні знищити 
до 90% гусениць і лялечок шкідника. гусениці та 
лялечки уражуються грибними хворобами із роду 
Entomofora. Епізоотії, викликані ними, з’являються 
після тривалих дощів. Висновки. на зниження 
чисельності шкідників овочевих, не лише лускокрилих, 
а й інших груп з ряду твердокрилі (личинки коваликів, 
чорнишів, капустяні довгоносики), з ряду двокрилі 
(капустяні мухи, дзюрчалки, морквяна муха та 
деякі росткові мухи і комарики), істотно впливають 
ентомофаги поверхневого шару ґрунту.

Капустяна міль — Рlutella maculipennis Curt. 
(родина серпок рилі молі — Plutellidae, ряд лус-
кокрилі — Lepidoptera).

Відомо понад 40 видів ентомофагів молі. 
Основними видами є Nitobia fenestralis Holmgr, 
Nitobia armillata B., Diadromus subtilicornis Gran., 
Diadromus ustulatus Holmgr., Apanteles futliginosus 
Wesm., Apanteles vestalis Hal. У яйцях парази-
тують види роду Tri chogramma. Гусениці та ля-
лечки уражуються грибними хворобами із роду 
Entomofora. Епізоотії, викликані ними, з’являються 
після тривалих дощів. 

Мета досліджень — дослідити вплив ен-
томофагів поверхневого шару грунту на зни-
ження чисельності шкідників овочевих.

Методи досліджень. Дослідження вико-
нувались упродовж 1999 – 2013 рр. Об’єктом 
досліджень був зооценоз на капусті білоголо-
вій, капусті цвітній. Спостереження проводили 
в господарствах Київської області. Вивчення 
видового складу шкідників овочевих культур 
проводили через обстеження полів упродовж 
усього вегетаційного періоду, використовуючи 
матеріали Державної служби захисту рослин 
відділу фітосанітарної діагностики та прогнозу. 
Для обліку чисельності шкідників використо-
вували методики В.А. Тряпіцина, В.А. Шапіро, 
В.А. Щепетильникової (1965). Підраховували за-
гальну кількість шкідників та ентомофагів на 100 
рослинах по 10 у 10 місцях один раз на декаду 
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протягом вегетаційного періоду всіх овочевих 
культур, які були визначені програмою дослі-
джень. Види комах, як шкідливих, так і корис-
них, визначали за визначниками М.М. Волкова 
(1955), Г.Е. Осмоловського (1983). Правильність 
ідентифікації окремих видів, виявлених при об-
ліках, підтверджена Інститутом зоології НАНУ.

Результати досліджень. Чисельність капус-
тяної молі регулюється діяльністю ентомофа-
гів — паразитів гусениць та хвороботворними 
грибами і бактеріями, що уражують гусениць 
і лялечок. Серед паразитів — діадема (хороге-
нес) та апантелес капустяної молі. Личинки їх є 
ендопаразитами гусениць. 

Шкідливість різних поколінь молі неоднакова. 
Особливо нечисленна перша, але при підви-
щеній температурі у травні — на початку червня 
різко збільшується чисельність другої і третьої ге-
нерацій, які і завдають рослинам великої шкоди. 
У наступних поколіннях чисельність молі змен-
шується, а шкідливість мало відчутна внаслідок 
діяльності природних ворогів (ентомофагів).

Чисельність молі з роками різко коливається 
і прогнозувати проведення хімічних обробок без 
урахування впливу природних факторів поки 
що неможливо. Тому нами вивчалась зараже-
ність гусениць і лялечок паразитами, починаючи 
з травня і до кінця вегетації. 

Серед паразитів капустяної молі виявле-
но ендопаразитів гусениць, таких як діадегма 
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(орогенез) Diadegma fenestralis Hoiqmr та апан-
телес — Apanteles plutellac, а також гусениць 
і лялечок уражали хвороботворні гриби та бак-
терії.

Зараженість гусениць молі паразитами 
у травні (рис.  1) не перевищувала 18 – 22%, 
у червні підвищилася до 29 – 32%, а в середині 
літа — на початку липня, коли спостерігалось 
максимальне заселення капусти шкідником, 
збільшилася і зараженість гусениць паразитами, 
іноді вона сягала 60%. Різке підвищення чисель-
ності паразитів призвело до зменшення чисель-
ності молі. В овочевих біоценозах, починаючи 
з другої половини літа, паразити регулюють 
розмноження молі, внаслідок чого, починаючи 
з кінця липня, застосовувати хімічні обробки про-
ти цього шкідника недоцільно. Отже, капустяна 
міль є головним шкідником капустяних в бага-
тьох областях України і передусім на півдні та 

в Центральному Лісостепу.
Вона розвивається від 2 – 3 поколінь у пів-

нічних районах до 5 – 6 — у південних райо-
нах. Критичний період пошкодження капусти 
гусеницями молі приходиться на період по-
яви 2- чи 3-ї генерації. Велике значення в об-
меженні розмноження шкідників мають ен-
томофаги та хвороботворні гриби і бактерії, 
які в середньому можуть заражати до 60% 
гусениць і лялечок молі.

В умовах спеціалізованого землеробства 
фактори саморегуляції в біоценозі значно по-
слаблені. Спостереження, проведені нами впро-
довж 5 років (рис. 2), показали, що загибель 
гусениць внаслідок дії ентомофагів на великих 
виробничих масивах насінників капусти сягала 8 –  
11,9%, тоді як на невеликих ділянках у 2,5 – 3 ра зи 
більше (20 – 35,7%). Однак ці ділянки містилися 
біля полів із конюшиною та буркуном.
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Рис. 1. Загальна кількість особин капустяної 
молі на досліджуваній території
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Рис. 2. Відсоткове співвідношення зараже-
них особин капустяної молі на досліджуваній 
території

У зниженні чисельності шкідників овочевих, 
не лише лускокрилих, а й інших груп з ряду твер-
докрилі (личинки коваликів, чорнишів, капустяні 
довгоносики), з ряду двокрилі (капустяні мухи,  
дзюрчалки, морквяна муха та деякі росткові мухи 
і комарики), істотно впливають ентомофаги 
поверхневого шару грунту. Серед багатоїдних 

хижаків на полях з овочевими трапляються 
такі види жужелиць: Broscus semistriatus Dej., 
Sephaotus Web., Fachysbistriatus Duft., Calatus 
ambignum Fay K., Harpalus pigmeus Dey., Carabus 
scarbiusculus Ol., Calosoma auropunctatum Hrbst., 
Bembidion lampos Hrbst., B. guadripustulatus Serv., 
B. guadrimaculatum L., B. properans. 
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