
44 травень 2017 р.Вісник аграрної науки

ЕКОЛОГІчнО БЕЗпЕчнЕ 
РЕГУЛюВАннЯ чИСЕЛьнОСТІ 
чЛЕнИСТОнОГИХ ФІТОФАГІВ 
РОСЛИн РОДУ sambuCus L. 

Мета. Дослідити механізми регулювання 
чисельності шкідливих організмів на різних 
видах бузини в умовах населених пунктів 
України. Методи. Загальноприйняті методи 
фауністичних досліджень в ентомології, 
популяційній екології, захисті рослин. 
Результати. природна флора України налічує 
3 види рослин роду sambucus L.: бузину 
чорну, бузину червону, бузину трав’янисту. 
У ботанічних садах Києва культивують близько 
20-ти форм і сортів переважно бузини чорної 
і червоної. Виявлено, що на них зустрічається 
9 видів членистоногих фітофагів, які належать 
до 2-х класів, 6-ти рядів і 8-ми родин. 
найбільш чисельними і шкодочинними є 
метелик білий американський, попелиця 
бузинова, кліщ звичайний павутинний. 
Висновки. Для захисту рослин бузини від 
шкідливих фітофагів в умовах ботанічних 
садів і населених пунктів рекомендується 
використовувати рослинні препарати 
фітокомплексон-1 і комплексон-2п (ріпакова 
олія з емульгатором і витяжкою з часнику 
в концентрації 1,0% (100 г/10 л води). 

УДК 595.2:632.08

© 2017 

О.І. Сильчук

М.М. Лісовий, 

доктор сільсько
господарських наук 

С.М. Вигера, 
кандидат сільсько
господарських наук

О.П. Таран, 
кандидат  
біологічних наук 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

П.Я. Чумак, 
кандидат біологічних наук

В.П. Ковальчук 
Ботанічний сад  
імені акад. О.В. Фоміна

Ключові слова: бузина, фітокомплексони, попелиця бузинова,  
американський білий метелик, фітотоксичність. 

Останніми роками особливу увагу звер-
тають на особливості формування та функ-
ціонування урбофітоценозів. 

Дослідження свідчать про те, що зі ство-
ренням фітодизайнових композицій в умо-
вах населених територій використовують 
із науковим обґрунтуванням у різних зонах 
інтродуковані та місцеві види деревних і ча-
гарникових рослин.

Одним із прикладів ефективного ведення 
таких фітоценозів є ботанічні сади з інтроду-
кованими [1, 2] та етнічними рослинами на-
ціонального і місцевого значень при освітніх 
закладах; урбаноландшафтні парки в містах, 
селищах та селах, зокрема з етнічним відтін-
ком; фітодизайнові зони відпочинку разом із 
прибудинковими територіями; урбаноланд-
шафтні фітосмуги різного призначення тощо.

Агроекологія,  
радіологія,  
меліорація
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Останнім часом рослини роду Sambucus L. 
(бузина) набувають статусу перспективних 
для озеленення та використання в конди-
терській і фармацевтичній промисловостях. 
Бузину чорну (Sambucus nigra L.) та бузину 
канадську (Sambucus canadensis L.) мож-
на вирощувати на землях, малопридатних 
для плодових і ягідних садів [1]. 

Уведення в культуру нових нетрадицій-
них плодових рослин потребує вивчення 
шкідливих організмів, трофічно пов’язаних 
із цими рослинами.

Мета досліджень — вивчення видового 
складу шкідливих організмів, що пошкоджу-
ють рослини роду Sambucus L. в умовах 
лісостепової та поліської зон України.

Методика досліджень. Дослідження 
проводили в Ботанічному саду імені акад. 
О.В. Фоміна Київського університету імені 
Тараса Шевченка (із 1986 р.) та на узліс-
сях Любомльського лісництва Волинської 
області (2014 – 2016 рр.). Виявлення і ви-
значення членистоногих фітофагів здій-
снювали за методичними рекомендаціями 
і визначниками [3 – 12]. Дослідження, спо-
стереження й ідентифікацію збудників хво-
роб, що спричиняються грибами, — згідно 
з рекомендаціями [13 – 16]. 

Результати досліджень. Природна 
флора України налічує 3 види рослин роду 
Sambucus L.: бузину чорну (S. nigra L.), бузи-
ну червону (S. racemosa L.), бузину трав’я-
нисту (S. ebulus L.). У ботанічних садах 

Києва культивують наведені види і бузину 
корейську (S. coreana (Nakai) Kom. et Aliss.), 
бузину канадську (S. canadensis L.), бузину 
сибірську (S. Sibirica L.) та понад 20 форм 
і сортів переважно бузини чорної і червоної 
[1, 2]. За дослідженнями [2], усі види бузини 
характеризуються високою зимостійкістю, 
добре розмножуються насінням, живцями 
та відгалуженнями. Бузина звичайна світ-
лолюбна, посухостійка, газо- і зимостійка. 
Бузина корейська розмножується насінням 
і відгалуженнями, тіньовитривала, вибагли-
ва до вологи та якості ґрунту. Бузина чор-
на здатна утворювати природне насіннєве 
поновлення, розмножується також добре 
живцями та відгалуженнями, відростає від 
пенька. Рослина тіньовитривала, вибаглива 
до вологи та якості ґрунту. 

За проведеним нами скринінгом шкідливих 
організмів, трофічно пов’язаних із рослина-
ми роду Sambucus L., ці рослини пошкоджу-
ються близько 40-ка видами членистоногих 
фітофагів [4] та уражуються деякими збуд-
никами хвороб: борошнистою росою бузини 
(Microsphaera vanbruntiana Ger.) [13], білою 
плямистістю пагонів (Hyphodontia sambuci 
(Fr.) J. Erikss.), вірусами (вірусом бузини А, 
латентним вірусом Elderberry latent virus) [14]. 

із регулярних щорічних (із 1986 р.) обсте-
жень рослин роду Sambucus L. щодо вияв-
лення членистоногих фітофагів нами від-
значено 9 видів, які належать до 2-х класів,  
6-ти рядів і 8-ми родин (табл. 1).

1. Видовий склад членистоногих фітофагів, виявлених на рослинах роду sambucus L. 
у Лісостепу (Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна (2012 – 2016 рр.) 

Клас, вид Ряд, родина
Частота 

виявлення

Комахи (Insecta)

Трипс бузиновий (Thrips sambuci Heeger) Thysanoptera, Thripidae ++

Попелиця бузинова (Aphis sambuci L.) Homoptera, Aphididae +++

Короїд непарний (Xyleborus dispar F.) Coleoptera, Scolytidae +

Бронзівка золотиста (Cetonia aurata L.) Coleoptera, Scarabaeidae (+)

Оленка волохата (Epicometis hirta Poda) Coleoptera, Scarabaeidae ++

 Метелик білий американський (Hyphantria cunea Drury) Lepidoptera, Arctiidae ++

 Муха-мінер бузиновий (Liriomyza amoena M.G.) Diptera, Agromyzidae +

Павукоподібні (Arachnoidae)

Кліщ бузиновий (Epitrimerus trilobus Nal.) Acariformes, Eriophyidae ++

 Кліщ звичайний павутинний (Tetranychus telarius L.) Acariformes, Tetranychidae +++

Примітка. +++ — трапляється часто у великій кількості, ++ — трапляється в звичайній кількості, 
+ — трапляється рідко, (+) — трапляється дуже рідко. 
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Нами вперше в зоні ботанічного саду 
імені акад. О.В. Фоміна на бузині чорній 
виявлено метелика білого американського 
(Hyphantria cunea Drury), який є об’єктом 
карантину рослин України та країн Європи. 

У населених пунктах Любомльського ра-
йону Волинської області метелика білого 
американського на бузині та інших дерев-
них рослинах не виявлено.

Шкодочинність гусениць метелика білого 
американського виявляється в тому, що 
вони істотно обгризають листки, що при-
зводить до погіршення естетичного вигля-
ду бузини, зменшення фотосинтезувальної 
поверхні рослин і зниження накопичення 
поживних речовин для вдалої перезимівлі. 
Якщо ж таке відбулося в середині літнього 
періоду, то рослини виснажуються через 
пробудження сплячих бруньок, що також 
загрожує життєздатності рослин бузини.

Найпоширенішими в умовах ботанічного 
саду імені акад. О.В. Фоміна на бузині також є 
такі комахи-фітофаги з колючо-сисним рото-
вим апаратом, як попелиця бузинова, трипс  
бузиновий, кліщ звичайний павутинний. 

У насадженнях бузини з м. Любомль в знач-
ній кількості спостерігалися лише попелиця 
бузинова та кліщ звичайний павутинний. 

Унаслідок пошкодження листків бузини ко-
махами-фітофагами з колючо-сисним рото-
вим апаратом листки скручуються і змінюють 
колір. Значне пошкодження бузини наведе-
ними вище домінантними комахами-фіто-
фагами свідчить про необхідність вивчення 
особливостей їхньої біології, екології, трофо-
логії та характеру шкідливості з наступною 
розробкою на цій основі природоохоронного 
захисту рослин від комах-фітофагів. 

Нами встановлено, що метелик бі-
лий американський зимує в стадії імаго. 
Найбільше він пошкоджує бузину та шовко-
вицю білу (Morus alba L.) у період утворення 
плодів та їх дозрівання (рис. 1,2).

 Попелиця бузинова зимує в стадії яйця. 
Найбільша чисельність фітофага спостері-
гається на рослинах у період їх квітування. 
із середини вересня і зі зниженням темпе-
ратури до 0°С на листках утворюються поо-
динокі колонії (8 – 30 екз.) із личинок і крила-
тих особин (рис. 3), які й відкладають яйця 
на рослинах бузини. 

Кліщ звичайний павутинний найбільше 
шкодить рослинам, що ростуть на осонні. 
За спекотного літа та низької вологості по-
вітря масове розмноження кліща спричиняє 

зниження декоративності рослин. 
Високі санітарні вимоги до використання 

синтетичних хімічних препаратів в умовах 
ботанічних садів і зелених насаджень на-
селених пунктів спонукають до пошуку еко-
логічно безпечних засобів захисту колекцій 
рослин від членистоногих фітофагів.

Нами розроблено нові препарати на ос-
нові ріпакової олії, емульгаторів і пев-
них інсектицидних рослин. На препарати 

Рис. 1. Самка американського білого ме-
телика (hyphantria cunea Drury) відкладає 
яйця (ориг. фото). Ботанічний сад імені 
акад. О.В. Фоміна Київського університету 
імені Тараса шевченка, 2015 р.

Рис. 2. пошкодження шовковиці амери-
канським білим метеликом (hyphantria 
cunea Drury) у період утворення плодів 
(ориг. фото).

Рис. 3. Колонія попелиці бузинової (aphis 
sambuci L.) на листку бузини (ориг. фото). 
Узлісся Любомльського лісництва Волин-
ської області, 2016 р.
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фітокомплексон-1 [17] та комплексон-2п 
[18] отримано патенти на корисну мо-
дель. Фітокомплексон-1 містить ріпакову 
олію, емульгатор, тютюновий пил і зібра-
ний у фазі квітування чистотіл. Препарат 
отримують методом водяних витяжок із 
рослинної сировини з додаванням емуль-
гатора. Технологія приготування робочої 
рідини фітокомплексону-1 передбачає такі 
операції: 0,4 кг сухої та подрібненої сиро-
вини чистотілу заливають 4-ма л теплої 
води, настоюють 5 год і проціджують; 0,4 
кг тютюнового пилу заливають 4-ма л те-
плої води, настоюють 5 год і проціджують; 
0,05 кг ріпакової олії та 0,05 кг емульгатора 
змішують, утворену суміш заливають 2-ма 
л теплої води і знову розмішують.

Для обприскування рослин від шкідливих 
організмів усі отримані розчини зливають 
в один посуд, ретельно розмішують і відра-
зу використовують.

Комплексон-2п містить олію ріпакову, 
емульгатор, тютюновий пил і перець струч-
ковий гіркий у масі, %: водяна витяжка тю-
тюну — 4, перець гіркий — 5, ріпакова олія 
з емульгатором — 1. Препарат отримують 
методом водяних витяжок із рослинної си-
ровини. Технологія приготування передба-
чає такі операції: суху рослинну сировину 
подрібнюють, беруть 0,4 кг тютюну та 0,5 кг 
перцю гіркого і настоюють у 6-ти л води 
впродовж 5 год, розчин проціджують; окре-
мо змішують ріпакову олію з емульгатором 
за співвідношення 1:1; для обприскуван-
ня рослин від шкідливих організмів у 4-х л 
води розчиняють 0,1 кг отриманої суміші олії 
з емульгатором і доливають 6 л настояної 
рослинної сировини з тютюну та перцю і ре-
тельно перемішують.

Препарат актофіт, 0,2% використову-
вали в 0,8%-й концентрації, а препарати 
фітокомплексон-1 і комплексон-2п — 1%-й 

концентрації робочої рідини. 
Дослідження токсичної дії препаратів 

фітокомплексон-1 та комплексон-2п на по-
пелиці бузиновій, метелику білому амери-
канському та павутинному кліщі звичайно-
му показало, що порівняно з біологічним 
препаратом актофіт, 0,2% (еталон) препа-
рат фітокомплексон-1 був ефективнішим 
(табл. 2). Фітотоксичної дії препаратів за 
наведених концентрацій не спостерігалося.

Найефективнішим проти американського 
білого метелика був препарат фітокомплек-
сон-1, технічна ефективність якого на 5-ту 
добу становила 91,7%, що на 14,7% вище 
від ефективності біопрепарату актофіт, 
0,2% (еталон).

Найбільш дієвим проти попелиці бузинової 
також був препарат фітокомплексон-1, техніч-
на ефективність якого на 5-ту добу становила 
89,3%, що порівняно з ефективністю біопре-
парату актофіт, 0,2% (еталон) на 4,1% вище.

Проти кліща звичайного павутинного 
технічна ефективність препаратів актофіт, 
0,2% (еталон) і фітокомплексон-1 на 5-ту 
добу була на рівні і становила 84%, техніч-
на ефективність препарату комплексон-2п 
була навіть нижчою від технічної ефектив-
ності еталону на 3,0% (81%) (див. табл. 2). 
це може залежати від фізіологічних особли-
вос тей кліщів або ж потрібно підбирати інші 
інсектицидні рослини і препарати, які будуть 
ефективнішими для захисту зелених наса-
джень у населених пунктах від кліщів.

Слід зазначити, що з метою уникнення 
резистентності членистоногих фітофагів 
до інсектицидів потрібно проводити почер-
гове використання біологічного препарату 
актофіт, 0,2% та розроблених нами препа-
ратів фітокомплексон-1 та комплексон-2п. 
ці способи є економічно доцільними та еко-
логічно безпечними.

2. Ефективність захисту бузини чорної від членистоногих фітофагів (Ботанічний сад імені 
акад. О.В. Фоміна, 2012 – 2016 рр.)

Вид
Технічна ефективність на 5-ту добу, %

Актофіт, 0,2% (еталон) Фітокомплексон-1 Комплексон-2п

Попелиця бузинова 85,46±3,16 89,32±2,83 81,10±6,12

Метелик білий американський 76,92±6,1 91,63±4,47 75,42±5,79

Кліщ звичайний павутинний 83,61±4,47 84,38±3,08 81,9±4,22

  НіР
05

10,21 1,48 2,01
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членистоногих фітофагів рослин роду Sambucus L.
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На рослинах роду Sambucus L. у населених 
пунктах лісостепової зони відзначено 9 видів 
членистоногих фітофагів із 2-х класів, 6-ти 
рядів і 8-ми родин. Найпоширенішими є попели-
ця бузинова, трипс бузиновий, кліщ звичайний 
павутинний і метелик білий американський.

Найефективнішим проти американського 
білого метелика був препарат фітокомплек-
сон-1, технічна ефективність якого на 5-ту 
добу становила 91,7%, що на 14,7% вище 
від технічної ефективності біопрепарату 

актофіт, 0,2% (еталон).
Найбільш дієвим проти попелиці бузино-

вої також був препарат фітокомплексон-1, 
технічна ефективність якого на 5-ту добу 
становила 89,3%, що на 4,1% вище від тех-
нічної ефективності біопрепарату актофіт, 
0,2% (еталон).

Для захисту бузини чорної від комплексу 
шкідників рекомендується почергове вико-
ристання препаратів актофіт, 0,2%, фіто-
комплексон-1 і комплексон-2п.
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