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Анотація. Визначено пороговий рівень чисельності яблуневого плодового 

пильщика залежно від запланованої врожайності яблуні та різних схем її 

садіння.  
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Abstract. It was determined the threshold of apple sawflies quantity, depending 

on the planned yield of apple and various schemes of planting. 
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Постановка питання. Визначення порогового рівня чисельності є 

обов’язковим етапом при розробці заходів захисту проти будь-якого шкідника. 

Порогова чисельність – це початок прояву комахою шкоди. Економічний поріг 

шкідливості (ЕПШ) – це втрати врожаю, запобігання яким економічно і 

екологічно виправдовує застосування активних заходів захисту рослин. 



Необхідно відмітити, що економічний поріг шкідливості фітофагів 

залежить від ряду екологічних і економічних чинників. На його коливання 

впливають метеорологічні умови року, рівень урожаю, сортові особливості 

рослин, корисна ентомофауна, захисні заходи та інші фактори. Тому він не є 

сталою величиною [2]. 

Щодо порогового рівня чисельності яблуневого плодового пильщика, то в 

зарубіжній літературі зустрічається цікава інформація. У Голландії вважають, 

що шкідливість фітофага залежить від чутливості сорту до заморозків під час 

цвітіння яблуні та від погоди в цей період. Так, у роки зі щедрим зав’язуванням 

плодів допускається від 15 до 30 яєць пильщика, а в роки із заморозками під час 

цвітіння - від 5 до 10 яєць на сто суцвіть [6]. Для визначення доцільності 

застосування хімічних методів захисту саду в деяких європейських країнах 

пропонується замінити трудомісткі обліки чисельності шкідливих організмів на 

рослинах на вилов комах у ловушки. Так, у Швейцарії визначено порогову 

чисельність пильщика, яка становить 20-30 імаго на одну білу клейку пластину, 

а в Чехії цей показник дещо нижчий - 18 комах [4, 5].  

У вітчизняній літературі запропоновано ЕПШ пильщика, що становить 2-

4% пошкодженої зав’язі [1]. Але застосування хімічних обробок за цим 

критерієм доцільності призводить до значних втрат урожаю (табл. 1). 

Таблиця 1 

Можливі розрахункові втрати врожаю яблуні під час його збирання 

від пошкоджень зав′язі плодовим пильщиком при ЕПШ 2 і 4% 

Урожайність 

Можливі втрати урожаю 

при пошкодженні 2% 

плодів, кг 

Можливі втрати урожаю 

при пошкодженні 4% 

плодів, кг 

100 кг/дерево 2,0 4,0 

1000 кг/га 20,0 40,0 

10 т/га 200,0 400,0 

40 т/га 800,0 1600,0 

 



Так, при врожайності 10 т/га і використанні ЕПШ 2-4 % можливі втрати 

200-400 кг плодів, при 40 т/га – 800-1600 кг відповідно. Даний поріг був 

обчислений на основі підрахунків плодів, пошкоджених шкідником під час їх 

збору. Однак при цьому не враховано приріст маси непошкоджених плодів, 

який відбувається за рахунок зменшення кількості зав’язі на дереві. Істотним 

недоліком вираження показників у відсотках є те, що в залежності від величини 

врожаю один і той же процент характеризує різні абсолютні величини втрат. 

Крім того, підрахунок зав’язі, пошкодженої пильщиком, непридатний як метод 

прогнозування, оскільки в цей час проводити обробки буде вже пізно. 

Деякі автори пропонують [3] вважати як ЕПШ наявність під час льоту 

пильщика 10 імаго на одне дерево, при цьому не вказуються об’єм крони, 

врожайність, схема садіння, хоч ці показники відіграють важливу роль у 

прийнятті рішення про застосування хімічних обробок проти фітофага.  

Матеріали і методика. Дані щодо шкідливості пильщика дають нам 

можливість обчислити пороговий рівень чисельності цього фітофага в садах із 

різними схемами садіння та залежно від запланованої врожайності саду 20, 32,5 

і 40 т/га. Для обчислення необхідно мати такі дані: планову врожайність, 

потрібну кількість продуктивної зав’язі на дерево, максимальну фактичну 

плодючість самиць, статеве співвідношення шкідника та встановлений 

(експериментальним шляхом) припустимий обсяг пошкодження шкідником 

зав’язі, а також провести такі розрахунки: кількість продуктивної зав’язі 

(шт./дерево), необхідну для одержання запланованого врожаю, помножити на 

встановлений допустимий обсяг пошкодженої зав’язі (у відсотках) і розділити 

на 100. Ми отримаємо кількість зав′язі, можливе знищення якої не позначиться 

на врожайності. Розділивши цю величину на 90 (максимальна фактична 

плодючість самиці), отримаємо кількість самиць, потомство яких здатне 

пошкодити обсяг продуктивної зав’язі в межах допустимого. Знаючи статеве 

співвідношення комахи, обчислюємо порогову чисельність фітофага. 

Результати досліджень. Співвідношення самиць і самців пильщика в 

середньому за роки досліджень складало в наших дослідах 1 : 0,9, тобто на 



десять самиць припадало дев’ять самців. Відомо, що максимально одна самиця 

фітофага може відкласти 90 яєць [1]. Кількість продуктивної зав’язі при 

запланованій урожайності підраховували навесні. На основі цих даних ми 

обчислили порогову чисельність яблуневого плодового пильщика при 

запланованій врожайності 20,0; 32,5 і 40,0 т/га з різними схемами садіння дерев. 

Для цього потрібну кількість продуктивної зав’язі помножили на 32 і поділили 

на 100 і ми отримали припустиме пошкодження пильщиком продуктивної 

зав’язі. Розділивши цю величину на 90 (максимальна фактична плодючість 

самиць), вивели кількість самиць, потомство яких здатне пошкодити 32% 

продуктивної зав’язі. Знаючи статеве співвідношення комахи, легко встановити 

пороговий рівень чисельності фітофага. 

В результаті проведення розрахунків встановлено (табл. 2), що в 

Північному Лісостепу України порогом чисельності яблуневого плодового 

пильщика при схемі садіння 8 × 6 м і запланованій урожайності 100 кг з дерева 

(20,0 т/га) є 8 екземплярів самиць і самців на дерево (1250 × 32 ÷ 100 = 400; 400 

÷ 90 = 4,4 екз. самиць). Враховуючи статеве співвідношення отримаємо поріг 8 

екз. імаго/дерево. При врожайності 156,0 кг / дер. (32,5 т/га) цей показник 

становить 13, при 192,0 кг / дер. (40,0 т/га) – 16 імаго. Пороговою чисельністю 

при садінні яблуні 8 × 4 м є 5; 8 і 10 самиць і самців на рослину, а при схемі 6 × 

4 м -3; 6 і 7 екз./дер. відповідно. Наявність на яблуні 2-6 комах обох статей при 

схемі садіння 5 × 4 м становить загрозу для майбутнього врожаю. При більш 

загущеному садінні, а саме: 4 × 2 м порогова чисельність шкідника 

зменшується до 1-2 особин на одне дерево.  

При заселеності насаджень нижче рівня порогової чисельності засоби 

захисту можна не застосовувати, а при більш високій відбувається істотне 

зменшення врожаю.  

Порогову чисельність шкідника необхідно уточнювати в залежності від 

погодних умов року, що впливають на плодючість самиць фітофага (дощова, 

суха чи помірно тепла погода під час цвітіння), кількості плодів, що 



зав’язалася, врожайності, помологічного сорту, схеми садіння дерев у саду та 

інших факторів. 
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