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чорній у Лісостепу України. 
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Abstract. Deals bioecological features of Tetranychus urticae and measures to 

limit its number in black currants in the  Ukraine’s Lisosteppe. 
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У зонах промислового ягідництва широко розповсюджена смородина 

чорна. Ягоди її містять 7-12,9% цукрів, 2-4%-органічних кислот, вітаміни А, В, 

Р і дуже багато вітаміну С – від 90 до 400 мг % [2]. Ця культура є провідною у 

світі за обсягом виробництва ягід. Однак, продуктивність плодоносних 

насаджень залишається не високою. Це пов’язано не тільки з агротехнічними і 

селекційними проблемами, а також із суттєвими втратами врожаю через 

шкідливі організми.  



Смородині чорній регулярно шкодять в умовах Лісостепу України близько 

20 видів комах і кліщів і 5 будників хвороб [2]. Серед них потенційно стабільно 

шкідливими фітофагами є кліщі з родини Tetranychidae.  

В умовах господарства «Яблунька» Звенигородського району Черкаської 

області на смородині чорній нами виявлені такі види з цієї родини: Tetranychus 

urticae (Koch.), T. sawsdargi (Mitr.), T. turkestani (Ug. et Nik.), T. atlanticus 

(McGregor), Panonychus ulmi (Koch.), Schizotetranychus pruni (Oudems). 

Домінуючим і повсюдно поширеним видом тетраніхід є звичайний 

павутинний кліщ T. urticae. Це - космополіт і багатоїдний вид. Розмножується 

на 300-х видах листяних деревних і трав’янистих рослин, звідки легко 

переходить на смородину. Звичайний павутинний кліщ починає 

розмножуватися з самої ранньої весни за температури повітря +13-140 С і його 

розмноження триває до осені. Оптимальними умовами для нього є температура 

повітря +13-350 С і відносно низька вологість повітря. Розвиток T. urticae 

пригнічується за невисоких температур і підвищеної вологості повітря.  

Зимуючих (запліднених) самиць яскравого помаранчевого кольору 

знаходили під опалим листям на ґрунті під кущами та в складках і тріщинах 

кори на пагонах. Після перезимівлі самиці активізувалися і мігрували на 

підростаюче листя, пошкоджуючи переважно пагони нульового і першого 

порядку. Через 5-7 днів самиці відкладали на нижній бік листка шароподібне, 

напівпрозоре яйце, яке з розвитком зародка стає каламутним і починає набувати 

перлинного відтінку. Ембріональний розвиток триває 5-8 днів. Потім 

з’являється личинка, яка нагадує дорослих особин, але менших розмірів і має 

три пари ніг. Весь цикл розвитку від яйця до яйця триває 10-56 днів і залежить 

від температури повітря [1].  

В умовах 2014 року в регіоні досліджень звичайний павутинний кліщ мав 6 

поколінь, які накладалися одне на одне і чітких кордонів між ними ми не 

спостерігали. Восени зі зниженням температури повітря і скороченням 

світлового дня до 10 годин у популяції знову з’являються зимуючі самиці.  



Павутинні кліщі найбільш небезпечні для смородини в сухі жаркі періоди. 

Значна частина їх переходить з бур’янів на смородину. Взагалі бур’яни є не 

тільки місцями зимівлі кліщів, а й вогнищами розмноження павутинного кліща.  

Заподіяні павутинними кліщами пошкодження, проявляються в 

пригніченні рослини через руйнування хлорофілу в листках. Травні ферменти, 

токсини та інші фізіологічно - активні речовини, які вводяться кліщами в 

рослини при живленні, порушують баланс ростових гормонів, водного і 

дихального режиму та хід інших біохімічних процесів у рослинах. Це 

призводить до різних аномалій. Дозрівання плодів затримується. Знижується 

вміст загальної маси цукрів у ягодах, особливо сахарози. З літературних джерел 

[1] відомо, що особливо шкідливими ці кліщі є на сильно забруднених, 

загущених, погано провітрюваних плантаціях у роки із ранньою, теплою, сухою 

весною після літнє-осіннього засушливого попереднього року. А також 

збільшує збитки від тетраніхід збір урожаю комбайнами, індустріальні 

забруднення і використання інсектоакарицидів широко спектру дії та 

специфічних акарицидів. В таких умовах, за даними А.С. Зейналова, популяція 

павутинних кліщів на смородині чорній та інтенсивність пошкодження ними 

листків зростає в 2-2,5 рази. 

Незважаючи на те, що на смородині допускається значно більша кількість 

пестицидів до застосування, ніж на інших ягідних культурах, хімічний захист 

цілого ряду шкідників не досягає мети. Це стосується ї павутинних кліщів. 

Адже здатність тетраніхід за короткі проміжки часу набувати резистентності до 

все нових і нових груп пестицидів є загальновідомою. З цієї причини за 

кордоном павутинні кліщі вже давно набули стійкість до ФОС, більшості 

специфічних акарицидів і, особливо, до піретроїдів. Застосовувати останні в 

насадженнях смородини рекомендують не частіше 1-2 раз на рік. 

Альтернативою за умов регулярного моніторингу популяцій фітофага і 

невисокої їх щільності може бути використання хижих кліщів.  

Значний практичний інтерес для використання на смородині має 

інсектоакарицид біологічного походження фітоферм, 0,2% к.е. (активна 



речовина аверсектин С). Він дозволений до використання в Україні проти 

кліщів та інших шкідників на смородині і характеризується інтенсивним, але 

короткочасним впливом так, що збір ягід можливий вже через 2 дні після 

обробки кущів.  

Ймовірно, що за подальшої інтенсифікації вирощування смородини 

павутинні кліщі зможуть щорічно завдавати збитків. Це перетворює їх у 

головних шкідників і призведе до того, що не менше 1/3 всіх обприскувань 

культури прийдеться на цих фітофагів. Тому фітосанітарний моніторинг 

шкідливих організмів, проведений відповідно до етапів розвитку їх рослини-

господаря, складає основу сучасної системи захисту рослин. 
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