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продукції розвинутих країн на світовому ринку, їхню безпеку, 
конкурентоспроможність.

Проведені дослідження не стали підставою для того, щоб зробити 
висновок, які продукти якісніші: вироблені за ДСТУ чи ТУУ.

Виробник зобов’язаний відповідати за якість та безпеку продукції. 
Крім того, якість продукції має контролювати держава. Скасування 
обов'язкової сертифікації продукції у 2010 році дозволило виробникам 
реалізувати на ринок продукцію неналежної якості і навіть небезпечну 
для споживання.

Отримуючи повноцінну за хімічним складом рослинну і тваринну 
сировинну, на яку ще не подіяли кліматичні зміни, безвідповідальний 
виробник виготовляє з неї неякісні продукти харчування, замінюючи 
певні елементи хімічного складу та інгредієнти на -  дешевші: замість 
молочного жиру -  рослинний; замість цукру -  сахарин; замість м’яса -  
соєвий концентрат; замість природних барвників -  хімічні.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА ВИДОВИЙ СКЛАД 
ШКІДНИКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Зміни клімату в останні десятиліття характеризуються глобальним 
потеплінням, що проявляється у зростанні середньорічної температури 
повітря на 2-3 °С. У свою чергу це веде до зниження урожайності
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сільськогосподарських культур, а отже, і до скорочення виробництва 
рослинницької продукції загалом [1].

За твердженнями Я.Г. Цицюри, унаслідок збільшення зливового 
характеру опадів можна прогнозувати підвищення інтенсивності і площі 
прояву водно-ерозійних процесів в усіх природно-кліматичних зонах, що 
істотно негативно вплине на валові збори зерна і якість продукції, 
родючість ґрунтів, водний режим і екологічний стан агроландшафтів...

Несприятливий температурний режим та нестача вологи 
погіршують умови росту й розвитку культурних рослин; мають істотний 
вплив на зміну видового складу шкідників. Крім зростання денної 
температури вище ЗО °С значний вплив має нерівномірність випадання 
опадів. Зрозуміло, що це веде до збільшення площ зони ризикованого 
землеробства. .

Згідно з науковими прогнозами тенденція глобального потепління 
продовжуватиметься. А це означає, що потрібно вносити зміни в 
організацію ведення галузі землеробства і вдосконалювати систему 
захисту рослин від шкідників. Внаслідок зміни температурних показників 
все частіше весняні процеси розпочинаються приблизно на два-три тижні 
раніше, ніж зазвичай. Це може спричинити продовження періоду активної 
вегетації рослин. Занепокоєння викликає нерівномірність надходження 
опадів. Рідкі але рясні дощі можуть мати негативний вплив на фітоценози.

Ще один аспект небезпеки глобального потепління на планеті Земля 
полягає в тому, що зона екологічного оптимуму для різних видів 
шкідників поширюється на території, де раніше температурні умови для 
них були несприятливими.

Для розвитку шкідників та їх живлення сприятливою є тепла та суха 
погода. Але якщо детальніше розглянути особливості життєдіяльності 
кожного виду, то можна зробити висновки про залежність шкідників від 
метеорологічних умов стосовно тривалості міжфазних періодів, 
шкодочинності та враження хворобами.

Зркрема, за температури 23-28 °С та відносної вологості повітря не 
нижче 60-80 % одне п о к о л і н ї і я  попелиці бурякової листкової розвивається 
за 10-14 діб. Тому за несприятливих гіогодних умов вона може дати лише 
7-8 поколінь за вегетаційний сезон, а не 10-11 поколінь на відміну від 
років із комфортними для неї умовами. Позитивною для агрономічної 
служби є інформація, що личинки та імаго попелиці, змиті дощем на 
ґрунт, зазвичай, гинуть.

Складаються найсприятливіші умови для масового розмноження 
кореневої бурякової попелиці в роки із обмеженою кількістю опадів та 
високим температурним режимом упродовж вегетаційного періоду. Під 
час тривалої вологої погоди навпаки відбувається, масова загибель 
кореневої бурякової попелиці внаслідок зараження грибом Епіоторііїога 
Йіахіегіапа.
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Масовий вихід жуків сірого бурякового довгоносика закінчується в 
середині квітня за прогрівання ґрунту до 10 градусів. Інтенсивність 
живлення звичайного бурякового довгоносика залежить від температури 
повітря, різко підвищуючись у суху і жарку погоду.

Залежно від погодних умов розвиток личинок щитоноски триває 
від 15 до 30 діб, проходячи 5 віків. Зрозуміло, що підвищення 
температури веде до прискорення розвитку, а згодом і до зростання 
шкодочинності цієї комахи на плантаціях цукрового буряку.

Рано навесні за температури 3-5 °С жуки бурякової крихітки 
виходять на поверхню. У період зимових відлиг ця біологічна особливість 
веде їх до масової загибелі.

Згодом у міру розвитку личинки бурякової крихітки заглиблюються 
в ґрунт до 40-60 см, а в суху погоду надіть до 80-90 см. Цього шкідника 
знищують деякі туруни, паразитичні нематоди, що розвиваються в 
черевці жуків, а також бактеріальні й грибні хвороби личинок і лялечок, 
особливо у вологі роки.

Розвитку і розмноженню мертвоїдів сприяє підвищена вологість. 
Мертвоїди особливо сильно пошкоджують буряки з кінця квітня і до 
середини травня. Але більшою мірою потерпають пізні посіви буряків, 
оскільки поява сходів збігається в часі з масовим виходом личинок 
шкідника.

Відкладання яєць звичайною буряковою блішкою починається 
наприкінці травня. У суху й жарку погоду воно триває 2—3 тижні, а у 
вологу й прохолодну -  до двох місяців. Заляльковуються личинки в 
земляних колисочках у ґрунті на глибині 10-20 см. Лялечка розвивається 
14-18 діб. За високої вологости ґрунту, що сягає 65-75 %, спостерігається 
масова загибель лялечок'від бактеріальних хвороб. Найбільшої шкоди 
цукровим бурякам жуки завдають у сонячну й суху погоду та за 
недружної появи сходів.

Вихід жуків південної бурякової блішки розпочинається у першій 
половині квітня за температури повітря 4-6  °С. За температури понад 
10 °С починається живлення-лободовими бур'янами. З, появою сходів 
буряків переходять на них. Особливо активні жуки у сонячну погоду. За 
температури 18-20 °С здійснюють масові перельоти, однак за 
температури вище 28 °С (а на поверхні ґрунту це становить понад 40 °С) 
жуки залишають бурякові поля і переселяються на затінені ділянки густої 
трави. Тому на півночі ареалу блішки завдають шкоди сходам цукрових 
буряків триваліший час. Особливо шкодочинні вони в посушливі роки, 
коли затримується ріст і розвиток рослин. У середині червня 
заляльковуються на глибині 3-20 см. За високої вологості ґрунту розвиток 
лялечок затягується, що веде до їх масової загибелі від бактеріозів.

Навпаки, гусениці бурякової мінуючої молі гігрофільні, тому в 
суху та спекотну погоду масового гинуть.
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Зимують личинки бурякової мінуючої мухи в грунті на глибині 
3-10 см на полях з-під цукрових буряків (загальновідомо, якщо мають бути 
впродовж зими сильні морози, то глибина перезимівлі шкідників значно 
зростає). Підвищена вологість ґрунту навесні сприяє прискореному 
виходу мух. Розвиток одного покоління триває 30-40 діб. Залежно від 
зони і погодного режиму року муха розвивається у двох-чотирьох 
поколіннях [2].

У господарствах слід проводити систематичний моніторинг 
ентомофауни та оцінювати фітосанітарний стан посівів. Важливим 
елементом фітосанітарного діагностування є облік ступеня 
пошкодженості рослин.

Суха та спекотна погода сприяє розвитку, поширенню та 
шкодочинності більшості видів шкідників цукрових буряків. 
Цю інформацію обов’язково мають ураховувати агрономи під час 
розробки системи заходів захисту цукрових буряків від шкідників. 
Ретельного захисту потребують сходи цукрових буряків, коли погодні 
умови весни характеризуються високим температурним режимом та 
нестачею вологи.

Висновок
Фітосанітарний стан бурякових плантацій потребує в останні 

десятиліття посиленої уваги та чіткого дотримання зональних систем 
захисту, тому що глобальне потепління сприяє зростанню чисельності 
шкідників та недобору врожаю коренеплодів цукрових буряків. Особливо 
слід очікувати зростання частки сисних шкідників та шкідників сходів.
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