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Анотація. Наведено результати досліджень щодо шкідливості яблуневого 

плодового пильщика, а також втрат урожаю, що викликані потомством 

однієї самиці шкідника. Установлено, що в роки з великою кількістю квіток та 

інтенсивним зав’язуванням плодів, пошкодження личинками яблуневого 

плодового пильщика до 32% зав’язі не викликає зменшення врожаю, оскільки 

зав’язь, яка залишилася на дереві, має кращі умови для росту і компенсує 

зменшення кількості плодів збільшенням їх маси. 
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Abstract. There are given results of research on hazard of apple sawflies, and 

also crop losses caused by female offspring of a pest. It is established, that in years 

with a big amount of flowers and intense fruit forming, damage by maggots of apple 

sawflies to 32% of the ovary does not cause yield reduction because the ovary, which 

has remained on the tree has the best conditions for growth and compensates the 

reduction of fruits quantity by increasing of their mass. 
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Постановка питання. Шкідливість комах – це один із результатів їх 

взаємодії з кормовими рослинами на рівні організму та популяції. Проте далеко 

не завжди вплив фітофагів призводить до зниження продуктивності 

(урожайності) рослини. Вона залежить від пошкоджуваних рослин та ступеня їх 

пошкодження. Комахи, які пошкоджують генеративні ограни рослини, тобто 

найбільш цінну сільськогосподарську продукцію, як правило, є найбільш 

небезпечними. Але на рівні особини деяка (іноді досить значна) компенсація 

втрат можлива при пошкодженні цих органів на початку їх розвитку (бутони, 

квітки, зав’язь). У багатьох рослин закладається більше репродуктивних 

органів, ніж вони здатні довести до дозрівання (зайві бутони або зав’язь 

опадають). Пошкодження збиткових органів не позначається на врожаї [2]. На 

думку деяких авторів [1], незначна чисельність фітофагів у саду не завдає 

істотної шкоди рослинам, а іноді навіть підвищує врожайність і поліпшує якість 

продукції, зокрема, сортність урожаю, нормуючи кількість квіток, зав’язі та 

плодів. Так, у роки з великою кількістю квіток на яблуні і добрим 

зав’язуванням пошкодження квіткоїдом до 50-60% пуп’янків не відбивається 

негативно на врожайності. Цим самим шкіднику ніби дається можливість 

пронормувати їх кількість. Виключення окремих обробок інсектицидами проти 

першого покоління яблуневої плодожерки нормує фактичний обсяг зав’язі. У 

підсумку на дереві під час збору врожаю залишається менше плодів, але вони 

більшого розміру та вищого сорту.  

З метою визначення потреби в обприскуванні саду інсектицидами і 

виключення зайвих обробок проти яблуневого плодового пильщика, нами 

проведені спеціальні дослідження, спрямовані на встановлення шкідливого 

впливу даного виду на врожай. Це важливий, але водночас трудомісткий 

процес, бо зав’язь, пошкоджена фітофагом, опадає одночасно з фізіологічно 

надлишковою. 

Матеріали і методи досліджень. Шкідливість яблуневого плодового 

пильщика визначали методом моделювання пошкоджень. З цією метою в 

яблуневому саду сорту Айдаред посадки 1998 року (схема садіння 4 × 2,5 м) 



виділяли модельні дерева приблизно однакові за ступенем розвитку. На 

кожному з них на початку льоту пильщика залишали 350 плодів для обліку. Всі 

ці дерева обприскували проти пильщика золоном, 35% к.е. (3,0 л/га), у два 

строки – до цвітіння і при переході личинок з першого в другий плід. Із числа 

модельних плодів у строки, які відповідають періодам переходу личинок 

пильщика в незаселені плоди, зривали частину їх, що в сумі складала від 10 до 

40% зав’язі (на одних деревах 10%, на інших – 15, 20 і так до 40%). У 

подальшому на кожному з модельних дерев підраховували кількість зав’язі 

після зривання відповідного проценту і число плодів при збиранні врожаю. 

Виділяли також контроль - без видалення плодів. Проти інших шкідників та 

хвороб на дослідній ділянці були проведені обприскування пестицидами з 

додаванням карбаміду (0,5%, 1000 л/га). Ці заходи надійно захищали дерева від 

пошкоджень іншими шкідниками та ураження хворобами, і водночас обробка 

карбамідом зберігала зав’язь, попереджуючи її опадання. Під час збору врожаю 

визначали середню масу одного плоду, врожайність з дерева та насадження в 

цілому.  

Окрім цього, вивчали шкідливість потомства однієї пари яблуневого 

плодового пильщика. Для цього на модельних деревах сорту Голден Делішес 

1994 р. посадки встановлювали марлеві ізолятори, в середині яких було по сто 

плодів (враховуючи максимальну фактичну плодючість самиці 90 яєць). У 

кожен ізолятор підсаджували пару пильщиків (самицю і самця) після виходу їх 

з лялечок. Пізніше в ізоляторах підраховували кількість зав’язі, пошкодженої 

личинками першого віку, і кількість фізіологічної падалиці. Восени визначали 

середню масу одного плоду, врожай з дерева та підраховували втрати врожаю 

від потомства однієї пари пильщиків. Досліди виконували в насадженнях 

яблуні в агрокомбінаті «Тарасівський» Києво-Святошинського району 

Київської області.  

Встановлено (табл. 1), що шкідливість яблуневого плодового пильщика за 

сприятливих метеорологічних умов (під час цвітіння) для зав’язування плодів 



на сорті Айдаред проявляється в середньому при видаленні 32% і більше 

зав’язі.  

Так, на контрольній ділянці (без моделювання пошкоджень) збереглася вся 

зав’язь і врожайність становила 31,3 кг з одного дерева, а валовий збір плодів – 

313,0 ц/га, при цьому середня маса одного яблука дорівнювала 95 г, тобто 

плоди за розмірами були невеликими. На варіантах, де було штучно 

змодельоване знищення зав’язі шкідником від 10 до 30%, урожайність з одного 

дерева коливалася від 31,8 до 33,0 кг і була вищою, ніж на контролі. Валовий 

збір становив 318,0 - 330,0 ц/га відповідно. Але у варіанті із знищенням плодів 

на 10-20%, середня маса яблука була незначною, але дещо більшою, ніж у 

контролі - 105-115 г. В інших варіантах вона була вищою (120-135 г). 

Значне зниження врожайності відбувається при знищенні комахою 35% 

зав’язі, коли в середньому з одного дерева зібрано 30,0 кг яблук, що на 1,3 кг 

менше, ніж на контрольному варіанті, при цьому валовий збір зменшився на 

13,0 ц/га. При пошкодженні фітофагом 40% зав’язі валовий урожай знизився 

порівняно з контролем на 30,0 ц/га.  

Відмічено поодиноке пошкодження плодів яблуневою плодожеркою, але 

на загальну їх масу і врожай це істотно не вплинуло.  

Таблиця 1 
Урожайність яблуні залежно від кількості зав’язі на дереві 

(агрокомбінат «Тарасівський», сорт Айдаред, схема садіння 4 × 2,5 м) 

Варіант 

досліду* 

Всього 

зав’язі в 

обліку, шт. 

Знято зав’язі 

після цвітіння 
Середня маса 

плоду під час 

збирання врожаю,  

г 

Урожай з 

одного дерева,  

кг 

Урожайність 

насаджень, 

ц/ га шт. % 

Контроль 350 0 0,0 95,0 31,3 313,0 

1 350 35 10,0 105,0 33,0 330,0 

2 350 52 15,0 110,0 32,7 327,0 

3 350 70 20,0 115,0 32,5 325,0 

4 350 77 22,0 120,0 32,7 327,0 

5 350 84 24,0 122,0 32,4 324,0 

6 350 91 26,0 125,0 32,4 324,0 



7 350 98 28,0 128,0 32,2 322,0 

8 350 105 30,0 130,0 31,8 318,0 

9 350 112 32,0 131,0 31,2 312,0 

10 350 122 35,0 132,0 30,0 300,0 

11 350 140 40,0 135,0 28,3 283,0 

НІР05    4,09 1,19  

Примітка: * - номер модельного дерева 

Отже, пошкодження личинками яблуневого плодового пильщика при 

великій кількості зав’язі не зменшує врожай, бо зав’язь, яка залишилася на 

дереві, має кращі умови для росту і компенсує зменшення кількості плодів 

збільшенням їх маси. Як результат, вартість одержаного врожаю може бути 

вищою, тому що при цьому не витрачаються кошти на засоби захисту.  

Для прогнозування можливих втрат урожаю від яблуневого плодового 

пильщика практичне значення має визначення частки втрат, спричиненої 

потомством однієї пари імаго шкідника. Для встановлення можливих втрат 

урожаю яблуні ми підсаджували в марльові ізолятори по одній парі імаго 

пильщика після виходу їх з лялечок. 

В результаті відмічено (табл. 2), що личинками першого віку в середньому 

пошкоджено 53,7 екз. зав’язі, а одна несправжня гусениця викликала опадання 

4,2 плода. Ці показники свідчать, що потомство однієї самиці може пошкодити 

226 плодів (53,7 × 4,2 = 225,5).  

Таблиця 2 
Шкідливість потомства однієї пари яблуневого плодового пильщика 

(агрокомбінат «Тарасівський», сорт Голден Делішес 1994 р. посадки) 
 

Номер 

ізолятора 

Кількість 

плодів в 

ізоляторі, 

шт. 

Кількість 

плодів, 

пошкоджених 

личинками 

першого віку, 

шт. 

Середнє 

пошкодження 

плодів 

однією 

личинкою, 

шт. (за  

2001-2003 

рр.) 

Усього 

плодів, 

пошкоджених 

потомством 

однієї самиці, 

шт. 

Середня 

маса 

плоду,  

г 

Розрахункові 

втрати маси 

плодів, кг 



1 73 54,0 4,2 226,8 85,0 19,3 

2 71 48,0 4,2 201,6 90,0 18,1 

3 80 62,0 4,2 260,4 84,0 21,9 

4 79 53,0 4,2 222,6 86,0 19,1 

5 68 45,0 4,2 189,0 92,0 17,4 

6 76 60,0 4,2 252,0 94,0 23,7 

Всього 447 322,0  1352,4 531,0 119,5 

Середнє 
по 

досліду 
74,5 53,7 4,2 225,5 88,5 19,9 

 

Під час збору врожаю середня маса яблука сорту Голден Делішес 

становила 88,5 г. Отже, в середньому личинки потомства однієї пари пильщиків 

можуть знищити 19,9 кг плодів з одного дерева (88,5 × 225,5 =19,9).  

Отже, в роки з великою кількістю квіток та інтенсивним зав’язуванням 

плодів, пошкодження личинками яблуневого плодового пильщика до 32% 

зав’язі не викликає зменшення врожаю, оскільки зав’язь, яка залишилася на 

дереві, має кращі умови для росту і компенсує зменшення кількості плодів 

збільшенням їх маси. Втрати урожаю з одного дерева, викликані потомством 

однієї самиці, в середньому становлять 19,9 кг. Цей показник доцільно 

враховувати при прогнозуванні можливих втрат урожаю, викликаних 

фітофагом.  
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