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Розглянуто застосування можливостей біологічного методу захисту рослин, що 
ґрунтується на виявленні й використанні проти шкідників сільськогосподарських 
культур ентомофагів в умовах Рівненської області. Виділено характерні види 
ентомофагів з визначенням основних біологічних характеристик. 
Ключові слова: ентомофаги, шкідники, личинки, боротьба, хвороби. 
 
Рассмотрено применение возможностей биологического метода защиты растений, 
основанного на выявлении и использовании против вредителей сельскохозяйственных 
культур энтомофагов в условиях Ровенской области. Выделены характерные виды 
энтомофагов с определением основных биологических характеристик. 
Ключевые слова: энтомофаги, вредители, личинки, борьба, болезни. 

 
The application of the possibilities of plant protection biological method which is based on the 
detection and use of entomophagous against crops pests in the Rivne region is considered. The 
characteristic types of entomophagous with the determination of the basic biological 
characteristics are distinguished. 
Keywords: entomophagous, pests, larvae, control, diseases. 

 

Активні контакти з іншими країнами, обмін посадковим і насіннєвим матеріалом 

призвели до нової хвилі шкідників і хвороб. При знищенні їх за допомогою отрутохімікатів 

концентрація отруйних для людини і сільськогосподарських тварин речовин може досягти 

критичних меж в повітрі, воді, ґрунті та продуктах харчування з нашого саду і городу. Та й 

шкідники поступово пристосовуються до препаратів [1; 2]. 

Перспективним напрямом в технологіях органічного виробництва є застосування 

можливостей біологічного методу захисту рослин, який ґрунтується на виявленні й 

використанні проти шкідників сільськогосподарських культур їхніх природних ворогів – 

ентомофагів й ентомопатогенних організмів, створенні сприятливих умов для діяльності 

корисних видів членистоногих і мікроорганізмів.  

Велику кількість шкідників сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень 

знищують паразити й хижі комахи, кліщі, павуки, комахоїдні птахи, хоча також вони гинуть 

від хвороб [3]. Ентомофаг – в перекладі з грецької означає пожирач комах. Властивість одних 

комах поїдати або придушувати інших комах досить давно використовується на благо 

сільського господарства. Хоча цей природний метод боротьби з шкідниками рослин та 

врожаїв не дуже популярний в даний час, він все ж успішно застосовується господарствами, 
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які прагнуть скоротити застосування хімічних засобів. Ефективність ентомофагів  у боротьбі 

зі шкідниками залежить від чисельності популяцій шкідника. Найбільший ефект досягається 

випусканням ентомофага при низькій або середній компактності шкідника.  

Відповідно до вищесказаного, метою наших досліджень, було вивчити оптимальні 

популяції ентомофагів в умовах Рівненської області. Нами було виділені наступні види: 

золотоочка звичайна, макролофус калігінозус, амблісейус свірскії, афідіус колемані, галиця 

афідіміза, фітосейулюс персіміліс, оріус левігатус, періллюс.  

В результаті огляду наукової літератури та проведення польових спостережень 

наведемо характеристики ентомофагів, рекомендованих для використання в умовах 

Рівненської області [4-6]. 

Основними напрямками застосування золотоочки звичайної (рис. 1) є боротьба з 

різними видами попелиць у теплицях, знищення павутинних кліщів, червців, трипсів, яєць 

гусениць совок і листокруток та інших м’якотілих шкідників. Золотоочки застосовують як 

засіб захисту рослин від шкідників замість інсектицидів. Результативність впровадження 

ентомофага найбільш відчутна в умовах закритого ґрунту. 

Ефективність ентомофага (личинка золотоочки 

звичайної) залежить від чисельності популяцій шкідника. 

Найбільший ефект досягається випусканням при низькій 

або середній компактності шкідника. Для ефективного 

захисту рослин співвідношення чисельності ентомофага 

(личинка золотоочки звичайної) до чисельності шкідника 

має коливатися в межах від 1:5 до 1:50.   

 

 

Макролофус калігінозус (рис. 2) – дієвий засіб для боротьби зі шкідниками, такими як 

трипс, різні види попелиць, теплична білокрилка, павутинний кліщ. Цей ентомофаг 

застосовують для боротьби з шкідниками на таких овочевих культурах як: баклажан, 

солодкий перець, огірок, томат, а також на декоративно-квіткових культурах: троянда, 

хризантема та ін.  

Розвиток ембріонів проходить у період 14-35 днів, в середньому 21 день. Незалежно від 

вологості повітря ентомофаг макролофус калігінозус починає розвиватися при +13° C і 

витримує підвищення температури до +42° C. Макролофус калігінозус слід проводити з 

розрахунку від 1 до 2 особин на кожен квадратний метр площі. 

Імаго клопа має зеленувате довгасте тіло (від 2,7 

до 3,7 міліметрів завдовжки), яке суцільно покрито 

дрібними щетинками. Самиці макролофуса можуть 

відкладати до 140 яєць, але реально слід розраховувати 

на середню плодючість 70-80 яєць. При розрахунках 

випусків необхідно зважати, що при температурі від 

+30° C  і вище  різко  знижується  плодючість.  Зберігати  

біоматеріал бажано в темному прохолодному місці (при 

температурі від + 6° до + 10° С) і використовувати за призначенням протягом двох діб.  

Амблісейус свірськії (рис. 3) використовують у системі біологічного захисту при 

боротьбі зі шкідниками овочевих культур, наприклад: огірка, солодкого перцю, баклажана, а 

також для комплексного захисту рослин квіткових культур. 

Напрямком захисту рослин за допомогою амблісейус свірськії є знищення яєць і 

личинок білокрилок видів Trialeurodes vaporariorum і Bemisia tabaci.  

Рис. 1. Золотоочка звичайна 

(Chrysoperla carnea) 

 

Рис. 2. Макролофус калігінозус 

(Macrolophus caliginosus) 

 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

19 
 

 

Найбільш ефективне застосування амблісейус свірськії 

при одноразовому випуску на рослини у початковий 

період розмноження трипса, але при високій щільності 

шкідника необхідні випускання, які затоплюють хижака. 

Колонізація хижака амблісейуса свірськії проводиться     

разом з висівками, на яких здійснювали розведення 

ентомофага.  

Необхідний обсяг висівок висипають на ґрунт під стебло рослини або підвішують у 

пластиковому стакані на черешок листа якомога ближче до місця розмноження шкідника 

(білокрилки або трипса).  

Особливо амблісейус свірськії ефективний при досить високих температурах +25... 

+30° С. У цих умовах акаріентомофаг здатний знищувати удвічі більше личинок тютюнового 

трипса. 

Афідіус колемані (Aphidius colemani) – натуральний природний засіб захисту від 

шкідників загальновідомих видів попелиць: звичайна картопляна, капустяна, баштанна, 

персикова [3]. Цей ентомофаг розвивається в теплицях протягом усього року. Випускання 

афідіуса дієве в боротьбі зі шкідниками на всіх культурах і виявляє тлю в радіусі до 80 м від 

місця випуску. Розвивається афідіус найбільш інтенсивно при температурі близько +25° С і 

відносній вологості повітря близько 80%. Низькі температури уповільнюють активність і 

життєвий цикл ентомофага. Принцип боротьби зі шкідником полягає в тому, що самка 

афідіус відкладає яйця в тіло попелиць старших вікових груп. Личинка афідіус розвивається 

всередині попелиці, що на стадії окуклювання призводить до перетворення попелиці в 

мумію. Цей період супроводжується забарвлюванням попелиці в бурий відтінок.  

Галиця афідіміза – ефективний у боротьбі із тлею (персиковою, оранжерейною, 

баштанною, звичайною картопляною, капустяною попелицями). Ентомофаг плідно працює 

при боротьбі зі шкідниками на овочевих культурах. Застосовується як у комплексі з іншими 

ентомофагами, так і самостійно. Галиця афідіміза інтенсивно розмножується в теплицях. 

Особини цього ентомофага найбільш активні в сутінковий час, а в світлий час дня ховаються 

в затінених вологих місцях. Самки галиці відкладають яйця в колонію попелиць. З яєць 

помаранчевого кольору виводяться червоподібні личинки, які поїдають попелиць. Найбільш 

широко галиця використовується в ґрунтовій культурі [2; 4]. Ентомофаг застосовують у фазі 

кокона, розміщуючи поблизу виявлених колоній попелиць. Кокони необхідно вносити до 

теплиці в день початку льоту дорослих комах-шкідників.  

Фітосейулюс персіміліс є засобом біологічного захисту рослин від павутинного кліща. 
Ентомофаг застосовується для боротьби зі шкідниками на овочевих і декоративних 

культурах. Фітосейулюс – активна комаха зі швидким циклом розвитку, що дозволяє в 

короткий термін в основній масі пригнічувати шкідників рослин. При сильній заселеності 

шкідником співвідношення випущених особин ентомофага до чисельності павутинного 

кліща має становити від 1:10 до 1:20 на осередку розселення шкідника.  

Застосування фітосейулюс персіміліс дає швидкий позитивний ефект, оскільки, 

знищивши шкідника, дорослі особини переселяються на сусідні листи і рослини, а одна 

самка відкладає від 2 до 6 яєць.  

Оріус левігатус (Orius laevigatus) (рис. 4) – хижий ентомофаг, який знищує всі рухливі 

стадії розвитку комах-шкідників. Він здатний поглинати павутинних кліщів, личинок 

трипсів, білокрилок, тлю, ембріони молі і совки, через те широко застосовується в 

сільському господарстві для боротьби з цими шкідниками. Оріус левігатус має здатність 

швидко нарощувати популяцію, особливо при температурі повітря від +21° до +27° та 

вологості вище 60%.  

Рис. 3. Амблісейус свірськії 

(Amblyseius swirskii) 
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 Хижого клопа застосовують в основному для захисту від 

трипсів в умовах теплиць і парників, на відкритому ґрунті, а 

також для боротьби з даними шкідниками на фруктових 

деревах і чагарниках. Найчастіше ентомофаг застосовується 

на таких культурах, як   садова суниця,  солодкий  перець,  

диня,  квасоля, люцерна і  кукурудза.  

 

Періллюс (Perillus bioculatus Fabr) (рис. 5) один з найбільш ефективних ентомофагів 

колорадського жука. Періллюс поїдає колорадського жука на всіх стадіях розвитку. Самки 

періллюса відкладають яйця на верхню сторону листя картоплі двома щільними рядами. 

Дорослі клопи знищують яйця, личинок і жуків. Протягом німфальних стадій (3-4 тижні) 

періллюси поїдають до 400 яєць в перерахунку на одну особину.  

 
Рис. 5. Періллюс (Perillus bioculatus Fabr) 

 

Таким чином, використовуючи комплекс біологічних заходів можна контролювати 

розвиток шкідливих організмів, що дозволить уникнути застосування пестицидів та 

отримати органічно чисту продукцію. 
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Рис. 4. Оріус Левігатус (Orius 

laevigatus) 

 


