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Ìåòà. Âèâ÷èòè ñåçîííó äèíàì³êó ù³ëüíîñò³ çàñåëåííÿ ïîïóëÿö³é ð³çíèõ âèä³â 
çëàêîâèõ öèêàäîê íà îçèì³é ïøåíèö³ âïðîäîâæ âåãåòàö³¿ êóëüòóðè â óìîâàõ Ë³ñî-
ñòåïó Óêðà¿íè. Ìåòîäè. Åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2014–2017 ðð.
â óìîâàõ ñòàö³îíàðíèõ äîñë³ä³â àãðîêîìïàí³¿ Syngenta AG (ñ. Ìàëà Â³ëüøàí-
êà Á³ëîöåðê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³) íà ñîðò³ ïøåíèö³ îçèìî¿ Ëèá³äü. 
Ðåçóëüòàòè. Ó 2014–2017 ðð. ñïîñòåð³ãàëè äèíàì³êó ù³ëüíîñò³ çàñåëåííÿ íà ïîñ³-
âàõ ïøåíèö³ îçèìî¿ øê³äëèâèõ êîìàõ-ô³òîôàã³â – çëàêîâèõ öèêàäîê. Ïðè ìàðøðóò-
íèõ îáñòåæåííÿõ íàâåñí³ òà âë³òêó îáë³ê ù³ëüíîñò³ çàñåëåííÿ ïîïóëÿö³é çëàêîâèõ 
öèêàäîê ïðîâîäèëè íà 100 ïîìàõ³â åíòîìîëîã³÷íèì ñà÷êîì, âîñåíè – ï³äðàõóíêîì 
êîìàõ çà äîïîìîãîþ ðàìêè 0,50,5 ì ó äåñÿòèðàçîâî¿ ïîâòîðíîñò³ ç ïîäàëüøèì 
ïåðåðàõóâàííÿì íà 1 ì2. Ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä 2014 ð. çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü ïîïóëÿ-
ö³é çëàêîâèõ öèêàäîê âàð³þâàëà â³ä 40 äî 200 åêç./100 ïîìàõ³â ñà÷êîì, 2015 ð. – 55–       
180 åêç., 2016 ð. – â³ä 60 äî 200 åêç., 2017 ð. – 70–200 åêç. Ó 2015–2017 ðð. ìàñîâèé 
ë³ò çëàêîâèõ öèêàäîê ñïîñòåð³ãàëè ó äðóã³é äåêàä³ ëèïíÿ, êîëè ù³ëüí³ñòü ïîïóëÿ-
ö³é ñÿãàº ìàêñèìóìó. Â îñ³íí³é ïåð³îä 2014 ð. çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü ïîïóëÿö³é çëàêîâèõ 
öèêàäîê âàð³þâàëà â³ä 50 äî 150 åêç./ì2, 2015 ð. – â³ä 60 äî 155 åêç./ì2, 2016 ð. – 70–
150 åêç./ì2, 2017 ð. – â³ä 80 äî 150 åêç./ì2. Ìàñîâèé ë³ò çëàêîâèõ öèêàäîê ñïîñòåð³-
ãàëè ç äðóãî¿ äåêàäè æîâòíÿ. Âèñíîâêè. Ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä âåãåòàö³¿ ïøåíèö³ 
îçèìî¿ 2014–2017 ðð. çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü ïîïóëÿö³é çëàêîâèõ öèêàäîê ñêëàäàëà 
40–200 åêç./100 ïîìàõ³â åíòîìîëîã³÷íèì ñà÷êîì, â îñ³íí³é ïåð³îä – â³ä 50 äî 150 
åêç./ì2. Åêîíîì³÷í³ ïîðîãè øêîäî÷èííîñò³ (ÅÏØ) çëàêîâèõ öèêàäîê ó ïåð³îä îñ³í-
íüî¿ âåãåòàö³¿ ïøåíèö³ îçèìî¿ ñòàíîâèëè 70–150 îñîáèí íà 1 ì2, ó ôàç³ êîëîñ³ííÿ 

– ìîëî÷íî¿ ñòèãëîñò³ – 100 ³ìàãî íà 50 ïîìàõ³â ñà÷êîì àáî 200–300 ëè÷èíîê íà 1 ì2. 
×èñåëüí³ñòü ô³òîôàãà, ùî ïåðåâèùóº ÅÏØ, ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ ìàñè çåðíà 
àáî é äî çàãèáåë³ ðîñëèí. Çàïðîïîíîâàíî ïðîâîäèòè â îñ³íí³é òà âåñíÿíî-ë³òí³é 
ïåð³îäè âåãåòàö³¿ êóëüòóðè ìàðøðóòí³ îáñòåæåííÿ äëÿ îáë³êó ù³ëüíîñò³ çàñåëåííÿ 
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øê³äíèêà òà ìîí³òîðèíã éîãî ðîçâèòêó ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÅÏØ òà ïîòðåáè ó õ³ì³÷-
íîìó çàõèñò³ ïîñ³â³â. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çëàêîâ³ öèêàäêè, ïøåíèöÿ îçèìà, ïîïóëÿö³¿, äèíàì³êà ù³ëüíîñò³, 
âåñíÿíî-ë³òí³é òà îñ³íí³é ïåð³îäè âåãåòàö³¿ 

Вступ. Глобальне потепління, порушення технологій вирощування та 
послаблення захисних заходів проти шкідників і хвороб є основними при-
чинами зниження продуктивності агроценозів озимої пшениці. Тому од-
ним із найважливіших резервів збільшення валових зборів зерна є змен-
шення втрат урожаю від шкідливих організмів. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Однією з найчис-
ленніших та поширених груп у багатьох рослинних асоціаціях, особливо у 
трав’яному ярусі, є комахи підряду «цикадові» (Homoptera, Аuсhenorrhyncha). 
Позитивна роль цикадових у природних біоценозах полягає в тому, що вони 
є об’єктами харчування для деяких тварин, головним чином, для комахоїд-
них птахів. Однак будучи облігатними фітофагами цикадові є серйозними 
шкідниками сільськогосподарських культур, деревно-чагарникових порід, 
пасовищних і декоративних рослин. Цикадові є однією з найбільш шкідли-
вих груп комах-фітофагів на посівах пшениці озимої. Вони маломобільні і 
не здатні тривалий час обходитися без їжі. Велику шкоду цикадові наносять 
також як переносники фітопатогенних мікроорганізмів [1–3].

Цикадові розподіляють на чотири підгрупи:
1. Монофаги – група видів, що розвиваються тільки на одному виді 

рослин. Нерідко в літературі можна знайти більш широке розуміння цьо-
го терміну, за яким до монофагів відносять і цикадових, що харчуються на 
близькоспоріднених видах одного роду рослин. Слід зазначити, що ключо-
вим фактором включення конкретного виду Аuсhenorrhyncha до групи мо-
нофагів є саме факт розвитку його личинок на одному виді рослин. Якщо 
імаго в подальшому живляться й на інших видах, то це явище розцінюєть-
ся як додаткове харчування. Цей підхід не стосується тих випадків, коли 
імаго регулярно спостерігається на інших видах рослин, а рослина, на якій 
розвивається личинка, не входить до списку його господарів. У такому ви-
падку вид, що змінює свою трофічну спеціалізацію на імагінальній стадії, 
відноситься до групи поліфагів. Цілком можливо, що при більш детальному 
вивченні особливостей фізіології цикадових буде встановлено, що деякі з 
додаткових кормових рослин є обов’язковими, і ці комахи, за аналогією з ін-
шими групами з подібною трофо-екологічною стратегією (наприклад, зла-
ковими попелицями), можуть розглядатися як види з обов’язковою зміною 
кормових рослин  [3].

2. Вузькі олігофаги – види цикадових, що живляться на різних видах 
рослин одного роду. У багатьох випадках включення комах до цієї катего-
рії не становить труднощів (наприклад, цикадові, що живляться на різних 
видах верб, тополь, беріз та ін.). Складнішою є ситуація з цикадовими, що 
живляться у певному регіоні (наприклад, у Західній Білорусі) на рослинах 
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одного виду [2], тоді як у інших частинах свого ареалу комаха може харчува-
тися на різних видах рослин одного роду. За формальними ознаками ці ко-
махи мають бути віднесені до монофагів, однак такі види належать до вузь-
ких олігофагів. Інша ситуація, якщо конкретний рід рослин (на прикладі 
Білорусі) представлений декількома видами, які є кормовими для цикадки в 
інших частинах її ареалу, а в регіоні досліджень комаха живиться тільки на 
одному виді рослин [2]. Не виключаючи можливості недостатньої вивченос-
ті цієї комахи в Білорусі або низької чисельності таких проблемних видів, 
вони також відносяться до групи вузьких олігофагів. Кожен такий випадок 
розглядався індивідуально. 

3. Широкі олігофаги – група цикадових, які харчуються на рослинах різ-
них родів. Іноді сюди включають види комах, трофічно пов’язані з деякими 
видами рослин, що належать до близькоспоріднених родів [3].

4. Поліфаги – цикадові, що живляться на багатьох видах рослин без явної 
переваги в таксономічному плані, а саме: ряд цих комах віддають перевагу 
трав’янистим рослинам, деякі – дерев’янистим або чагарниковим. З усього 
розмаїття цикадових до цієї групи ми включили тільки 3 види (Aphrophora 
alni, Empoasca decipiens та E. vitis). Ще два види хортобіонтів (Lepyronia 
coleoptrata та Philaenus spumarius) незважаючи на широкий спектр їх кормо-
вих рослин належать до підгрупи поліфагів трав’янистих рослин з огляду на 
те, що вони є мешканцями трав’янистого ярусу [3].

В Україні спостерігаються декілька видів злакових цикадок.
Шестикрапкова цикадка Macrosteles laevis Rib. поширена повсюдно. 

Пошкоджує пшеницю, жито, овес, ячмінь, кукурудзу, рис, просо, гречку, 
соняшник, буряки, багаторічні бобові трави. Цикадки висмоктують сік із 
листя, воно знебарвлюється і в’яне, рослини ослаблюються. Крім того, вони 
є переносниками вірусних захворювань [4].

Тіло імаго струнке, завдовжки 3,2–4,0 мм, жовто-зеленого кольору, з 
чітким чорним малюнком на голові й щитку. Зимують яйця, відкладені в 
тканину піхви листка або у прикореневу частину стебла озимих злакових 
культур. Наприкінці квітня – початку травня з яєць відроджуються корич-
неві личинки, які у процесі розвитку набувають забарвлення дорослих осо-
бин. Самки першої генерації відкладають яйця в листкові піхви або у листя 
злаків, на три чверті занурюючи їх у тканину рослини. Ембріональний роз-
виток триває 20–40 діб. За літо розвиваються 2–3 генерації шестикрапкових 
цикадок. Восени самки відкладають яйця на озимі злаки й падалицю. 

Смугаста цикадка Psammotettiх striatus L. поширена повсюдно. Пошко-
джує озиму і яру пшеницю, жито, ячмінь, овес. Пошкоджені цією цикадкою 
озимі уражуються грибними захворюваннями [3]. Імаго розміром 3,5–5,0 
мм, брудно-жовтого або буруватого кольору. Передні крила тупо закруглені, 
з коричнювато облямованими жилками, ноги світло-жовті. Зимують яйця, 
відкладені самками в надрізи листя озимих. Наприкінці квітня – у травні 
з них відроджуються личинки темно-коричневого кольору, які згодом на-
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бувають забарвлення дорослих особин. Розвиток личинок завершується у 
травні–червні. Упродовж вегетації розвиваються 1–3 покоління смугастої 
цикадки. 

Темна цикадка Laodelphax striatella Fall. поширена повсюдно. Пошкоджує 
зернові злакові культури. Розмір дорослої комахи 3,5–5,0 мм. Самки жовту-
ваті, самці темні, майже чорні. Личинки I та II віків жовтуваті, з трьома сі-
рими смугами на черевці, з III віку – бурувато-сірі. Зимують личинки III–IV 
віків на посівах злакових культур, на межах полів та узбіччях доріг. Навесні 
з’являються значно раніше за інші види цикадок. Окрилення починається 
у першій половині травня. Дорослі цикадки переміщуються у прикореневу 
частину стебла, на листя і у піхви. Розвиток яєць триває 10–12 діб. Відроджен-
ня личинок другої генерації відбувається в середині липня, окрилення – з 
кінця червня – в липні. Дорослі цикадки часто шкодять озимим наприкінці 
літа і живуть до настання холодів (жовтень). Розвиваються дві генерації цього 
шкідника. У посушливі роки створюються сприятливі умови для масового 
розмноження темної цикадки. Чисельність цикадок стримується багатоїдни-
ми ентомофагами, а також паразитом Gonotopus formicarius Gund  [4].

Бліда цикадка Javesella pellucida Fabr. поширена у Європі, Азії. Комахи 
дрібні (2,4–3,1 мм), кремезні. Голова зверху квадратна, з чіткими жовтува-
тими колами та чорним тім’ям між ними. Передньоспинка біла або жовту-
вата, з двома бічними кілями. Щиток довший за передньоспинку, чорний у 
самців, жовтуватий у самок. Надкрила нормально розвинені (вдвічі довші 
за черевце) або вкорочені (заходять за середину черевця), прозорі або злегка 
жовтуваті. Жилки світлі, з бурими крапками. Черевце буре. Кількість ге-
нерацій у різних частинах ареалу коливається від однієї (Північна Європа) 
до п’яти (Китай). В Україні розвивається зазвичай одна генерація. Зимують 
личинки на поверхні ґрунту, на злакових луках і посівах озимих. Дорослі 
цикадки з’являються в останній декаді травня і заселяють поля. Відкла-
дання яєць – червень – початок серпня. Личинки відроджуються в серпні. 
Личинки молодших віків тримаються в нижній частині стебел близько до 
поверхні ґрунту [5].

Кукурудзяна цикадка Zyginidia sohrab Zachvatkin – блідо-жовта або 
блідо-зелена комаха з сіруватим нечітким малюнком. Є олігофагом злаків. 
Розвивається 3–4 покоління кукурудзяної цикадки на рік. Зимує імаго. На-
весні відкладає яйця в листя кукурудзи. Пошкоджує листя кукурудзи та 
пшениці озимої з нижньої сторони уздовж головних жилок. На місці уколів 
з’являються білі крапки. При сильному пошкодженні листки засихають  [5].

Мета досліджень – вивчити сезонну динаміку щільності популяцій різ-
них видів злакових цикадок на озимій пшениці впродовж вегетації культу-
ри в умовах Лісостепу України.

Матеріал і методика. Експериментальні дослідження проводили у 
2014–2017 рр. на сорті пшениці озимої Либідь в умовах стаціонарних дослі-
дів агрокомпанії Syngenta AG (с. Мала Вільшанка Білоцерківського району 
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Київської області). При маршрутних обстеженнях весною та влітку облік 
щільності популяцій злакових цикадок проводили підрахуванням комах на 
100 помахів ентомологічним сачком, восени – за допомогою рамки 0,5×0,5 м 
у 10-кратній повторності з подальшим перерахунком на 1 м2.

Обговорення результатів. На рисунку 1 наводимо сезонну динаміку 
льотної активності популяцій злакових цикадок у весняно-літній період ве-
гетації пшениці озимої 2014–2017 рр. 

 

Ðèñ. 1. Ñåçîííà äèíàì³êà ù³ëüíîñò³ ïîïóëÿö³é çëàêîâèõ öèêàäîê ó âåñíÿíî-ë³òí³é 
ïåð³îä âåãåòàö³¿ ïøåíèö³ îçèìî¿ (ñòàö³îíàðí³ äîñë³äè àãðîêîìïàí³¿ Syngenta AG,

ñ. Ìàëà Â³ëüøàíêà Á³ëîöåðê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáë., ñîðò Ëèá³äü,
2014–2017 pð.) 

У зазначений період 2014 р. загальна щільність популяцій злакових цика-
док варіювала від 40 до 200 екз./100 помахів сачком, 2015 р. – 55–180 екз., 2016 
р. – від 60 до 200 екз., 2017 р. – 70–200 екз. У 2015–2017 рр. масовий літ злакових 
цикадок спостерігали у другій декаді липня, коли щільність популяцій сягає 
максимуму. Отже, у весняно-літній період 2014–2017 рр. загальна щільність 4 
популяцій злакових цикадок складала від 40 до 200 екз./100 помахів сачком.

На рисунку 2 наводимо сезонну динаміку льотної активності міжвидо-
вих популяцій злакових цикадок в осінній період вегетації пшениці озимої 
2014–2017 рр. 
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Ðèñ. 2. Ñåçîííà äèíàì³êà ù³ëüíîñò³ ïîïóëÿö³é çëàêîâèõ öèêàäîê â îñ³íí³é ïåð³îä 
âåãåòàö³¿ ïøåíèö³ îçèìî¿ (ñòàö³îíàðí³ äîñë³äè àãðîêîìïàí³¿ Syngenta AG, ñ. Ìàëà 

Â³ëüøàíêà Á³ëîöåðê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáë., ñîðò Ëèá³äü, 2014–2017 pð.) 
 
У зазначений період 2014 р. загальна щільність популяцій злакових ци-

кадок варіювала від 50 до 150 екз./м2, 2015 р. – від 60 до 155 екз./м2, 2016 р. – 
70–150 екз./м2, 2017 р. – від 80 до 150 екз./м2. Масовий літ злакових цикадок 
спостерігали з другої декади жовтня.

Отже, в осінній період 2014–2017 рр. загальна щільність популяцій зла-
кових  цикадок складала 50–150 екз./м2.

Висновки. У весняно-літній період вегетації пшениці озимої 2014–2017 рр. 
загальна щільність популяцій злакових цикадок складала 40–200 екз./100 
помахів ентомологічним сачком, в осінній період – від 50 до 150 екз./м2. Еко-
номічні пороги шкодочинності злакових цикадок у період осінньої вегета-
ції пшениці озимої становили 70–150 особин на 1 м2, у фазі колосіння – мо-
лочної стиглості – 100 імаго на 50 помахів сачком  або 200–300 личинок на 
1 м2. Чисельність фітофага, що перевищує ЕПШ, призводить до зменшення 
маси зерна або й до загибелі рослин. Запропоновано проводити в осінній та 
весняно-літній періоди вегетації культури маршрутні обстеження для об-
ліку щільності заселення шкідника та моніторинг його розвитку з метою 
визначення ЕПШ та потреби у хімічному захисті посівів. 
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èñòîðèè ôàóíû öèêàäîê (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae) Ïðèìîðñêîãî 
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Ñåçîííàÿ äèíàìèêà ïëîòíîñòè ïîïóëÿöèé çëàêîâûõ öèêàäîê  
íà ïøåíèöå îçèìîé â Ëåñîñòåïè Óêðàèíû
Ìåëþõèíà Ã. Â.

Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò áèîðåñóðñîâ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Óêðàèíû
Óêðàèíà, 03041, ã. Êèåâ, óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 15
å-mail: meluoxina-galina@ukr.net

Öåëü. Èçó÷èòü ñåçîííóþ äèíàìèêó ïëîòíîñòè çàñåëåíèÿ ïîïóëÿöèé ðàçíûõ âèäîâ 
çëàêîâûõ öèêàäîê íà îçèìîé ïøåíèöå â òå÷åíèå âåãåòàöèè êóëüòóðû â óñëîâèÿõ Ëå-
ñîñòåïè Óêðàèíû. Ìåòîäèêà. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â 2014–
2017 ãã. â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðíûõ îïûòîâ àãðîêîìïàíèè Syngenta AG (ñ. Ìàëàÿ Îëü-
øàíêà Áåëîöåðêîâñêîãî ðàéîíà Êèåâñêîé îáëàñòè) íà ñîðòå ïøåíèöû îçèìîé Ëèá³äü. 
Ðåçóëüòàòû. Â 2014–2017 ãã. ïðîâåäåíû íàáëþäåíèÿ çà äèíàìèêîé ïëîòíîñòè ïîïóëÿ-
öèé íà ïîñåâàõ ïøåíèöû îçèìîé âðåäíûõ íàñåêîìûõ-ôèòîôàãîâ – çëàêîâûõ öèêàäîê. 
Ïðè ìàðøðóòíûõ îáñëåäîâàíèÿõ âåñíîé è ëåòîì ó÷åò ïëîòíîñòè ïîïóëÿöèé çëàêîâûõ 
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öèêàäîê ïðîâîäèëè íà 100 âçìàõîâ ýíòîìîëîãè÷åñêèì ñà÷êîì, îñåíüþ – ïîäñ÷åòîì 
íàñåêîìûõ ñ ïîìîùüþ ðàìêè 0,50,5 ì â äåñÿòèêðàòíîé ïîâòîðíîñòè ñ äàëüíåéøèì 
ïåðåñ÷åòîì íà 1 ì2. Â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2014 ð. îáùàÿ ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèé çëà-
êîâûõ öèêàäîê âàðüèðîâàëà îò 40 äî 200 ýêç./100 âçìàõîâ ñà÷êîì, 2015 ã. – 55–180 ýêç., 
2016 ã. – îò 60 äî 200 ýêç., 2017 ã. – 70–200 ýêç. Â 2015–2017 ãã. ìàññîâûé ëåò çëàêî-
âûõ öèêàäîê íàáëþäàëè âî âòîðîé äåêàäå èþëÿ, êîãäà ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèé äîñòèãàåò 
ìàêñèìóìà. Â îñåííèé ïåðèîä 2014 ã. îáùàÿ ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèé çëàêîâûõ öèêàäîê 
âàðüèðîâàëà îò 50 äî 150 ýêç./ì2, 2015 ã. – îò 60 äî 155 ýêç./ì2, 2016 ã. – 70–150 ýêç./ì2, 
2017 ã. – îò 80 äî 150 ýêç./ì2. Ìàññîâûé ëåò çëàêîâûõ öèêàäîê íàáëþäàëè ñî âòîðîé 
äåêàäû îêòÿáðÿ. Âûâîäû. Â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2014–2017 ãã. îáùàÿ ïëîòíîñòü 
ïîïóëÿöèé çëàêîâûõ öèêàäîê ñîñòàâëÿëà 40–200 ýêç./100 âçìàõîâ ñà÷êîì, â îñåííèé 

– 50–150 ýêç./ì2. Ýêîíîìè÷åñêèå ïîðîãè âðåäîíîñíîñòè (ÝÏÂ) çëàêîâûõ öèêàäîê â ïå-
ðèîä îñåííåé âåãåòàöèè ïøåíèöû îçèìîé ñîñòàâëÿëè 70–150 îñîáåé íà 1 ì2, â ôàçå 
êîëîøåíèÿ – ìîëî÷íîé ñïåëîñòè – 100 èìàãî íà 50 âçìàõîâ ñà÷êîì èëè 200–300 ëè÷è-
íîê íà 1 ì2. ×èñëåííîñòü ôèòîôàãà, êîòîðàÿ ïðåâûøàåò ÝÏÂ, ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ 
ìàññû çåðíà, à òî è ê ãèáåëè ðàñòåíèé. Ïðåäëîæåíî ïðîâîäèòü â îñåííèé è âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîäû âåãåòàöèè ïøåíèöû îçèìîé ìàðøðóòíûå îáñëåäîâàíèÿ äëÿ ó÷åòà 
ïëîòíîñòè çàñåëåíèÿ âðåäèòåëÿ è ìîíèòîðèíã åãî ðàçâèòèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ÝÏÂ 
è íåîáõîäèìîñòè â õèìè÷åñêîé çàùèòå ïîñåâîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çëàêîâûå öèêàäêè, ïøåíèöà îçèìàÿ, ïîïóëÿöèè, äèíàìèêà ïëîò-
íîñòè, âåñåííå-ëåòíèé è îñåííèé ïåðèîäû âåãåòàöèè

 
Seasonal dynamics of cereal leafhopper population density 
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Purpose. To study seasonal dynamics of pest density populations of different cereal 
leafhopper species on winter wheat during the crop vegetation under environmental 
conditions of Ukrainian Forest-Steppe. Methods. Experimental studies were conducted 
during 2014–2017 in conditions of stationary experiments of the agricultural company 
Syngenta AG (Mala Vilshanka village, Bila Tserkva district, Kyiv region) with the wheat 
winter variety Lybid. Results. In 2014–2017, there were conducted observations of density 
dynamics of harmful insects-phytophages cereal leafhoppers on winter wheat crops. During 
route inspections, in the spring and summer the density of cereal leafhopper populations 
was counted per 100 sweeps of entomological net, in the autumn the insects were counted 
using 0.50.5 m frame with ten replication followed by recalculation per 1 m2. In the spring–
summer period of 2014, the total density of cereal leafhopper populations was 40–200 
insects per 100 sweeps of net, being 55–180 in 2015, 60–200 in 2016, and 70–200 in 2017. 
In 2015–2017, mass flights of leafhoppers were observed in the second decade of July, just 
as the density of populations reaches maximum. In the autumn of 2014, the total density 
of cereal leafhopper populations ranged from 50 to 150 insects per 1 m2, in 2015 from 60 
to 155/m2, in 2016 from 70 to 150/m2, in 2017 from 80 to 150/m2. Mass flights of cereal 
leafhoppers were observed since the second decade of October. Conclusions. In the spring 
and summer periods in 2014–2017, the total density of cereal leafhopper populations was 
40–200 per 100 sweeps of net, in autumn it was 50–150 per square meter. The economic 
thresholds of harmfulness (ETH) of cereal leafhoppers during autumn cropping season of 
winter wheat were 70–150 insects per 1 m2, in the phase of heading–milk ripeness it was 100 
imagos per 50 sweeps of net or 200–300 larvae per 1 m2. The number of phytophages which 
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exceeds the ETH leads to decrease in grain yield and even to loss of plants. It is proposed to 
conduct route inspections in autumn and in spring–summer periods of wheat vegetation to 
register density of the pest population and to monitor its development in order to determine 
the ETH and the need for chemical protection of crops.

Key words: cereal leafhoppers, winter wheat, populations, dynamics of density, spring-
summer and autumn cropping season


