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Наведено результати досліджень з вивчення особливостей біології й шкідливості захі-
дного травневого хруща, який є постійним видом в промислових насадженнях суниці та 
заселяє близько 18% усіх площ сівозміни. Найбільшої шкоди завдають личинки, що підгри-
зають корені рослин і спричиняють загибель та їх зрідження (до 25%), значно знижують 
вихід промислової продукції. 

Ключеві слова: біологія, шкідливість, західний травневий хрущ, шкідник, фітофаг, на-
садження суниці. 

 

Яновский Ю.П., Чепернатый Е.В., Бандура Л.П., Масликова К.П. Особенности био-
логии и вредоносности западного майского хруща в промышленных насаждениях клуб-
ники в Лесостепи Украины 

Приведены результаты исследований по изучению особенностей биологии и вредоно-
сти западного майского жука, который является постоянным видом в промышленных 
насаждениях клубники и заселяет около 18% всех площадей севооборота. Найбольший 
вред наносят личинки, которые повреждают корни растений и вызывают их гибель (до 
25%), значительно снижают выход промышленной продукции. 

Ключевые слова: биология, вредоносность, западный майский жук, вредитель, фито-
фаг, насаждения клубники. 

 

Yanovskyi Y.P., Chepernatyi E.V., Ваndura L.P., Maslikova K.P. Biological peculiarities of 
harmful influence of Melolontha melolontha L. in industrial plantations of strawberries in the 
Steppe Forest zone of Ukraine 

The paper presents the results of research on the biological peculiarities and harmfulness of 
Melolontha melolontha L., which is a permanent species of industrial plantations of strawberries, 
and colonizes about 18 % of the area of the rotation. The greatest harm is caused by larvae that 
damage plant roots and cause their death (25 %), significantly decreasing the output. 
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Постановка проблеми. Загальновідомим є значення суниці садової в 
житті людини, яка є цінним дієтичним продуктом харчування, джерелом орга-
нічних кислот, цукрів, дубильних, ароматичних речовин і вітамінів[1,2]. В 
Україні промислові насадження цієї культури у спеціалізованих промислових 
господарствах займають близько 12 тис. га [3]. 

При відсутності чи несвоєчасному виконанні захисних заходів проти основних 
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шкідників і хвороб у насадженнях суниці вихід товарної продукції знижується 
на 22-31% [4,5,6]. В Лісостепу України значної шкоди рослинам в промисло-
вих насадженнях цієї цінної ягідної культури завдають ґрунтові шкідники. 
Серед них особливо небезпечними видами є личинки хрущів (родина платів-
ковусі – Scarabaeidae), зокрема західний травневий хрущ (Melolontha 
melolontha L.). Останнім часом чисельність та шкідливість цього небезпечного 
виду у насадженнях суниці значно зросла [7]. 

Тому актуальним питанням сучасної стратегії захисту рослин від шкід-
ників у насадженнях суниці є уточнення біологічних особливостей розвитку й 
шкідливості західного травневого хруща, що і послужило метою наших дослі-
джень, які проводились впродовж 2009-2014 рр. в умовах ТОВ”АГРАНА ФРУТ 
ЛУКА” (Вінницька область).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В літературі західний трав-
невий хрущ (Melolontha melolontha L.) описується як один із особливо небез-
печних шкідників лісових, паркових і садових насаджень, а також багатьох 
польових культур.  

Про високу ефективність зниження чисельності західного травневого 
хруща за рахунок проведення винищувальних заходів на основі хімічного ме-
тоду підтверджують результати досліджень вітчизняних учених В.М. Березіної 
[14,15], В.П. Васильєва [40], П.П. Савковського, [11], В.П. Федоренко, [7,13] 
Ю.П. Яновського [1,2,12] та ін. 

Нині вітчизняними садівниками досить успішно використовується при-
йом захисту рослин від ґрунтових шкідників при їх висадці в грунт [16].  

В основі його лежить застосування препаратів з групи неонікотиноїдів 
(Актара 25 WG, в.г., Моспілан, р.п.) та карбаматів (Промет 400 SC, к.с.), які 
додають у “бовтанку”, як складову частини технології при висадці рослин 
(підщеп, саджанців) у полях плодового розсадника чи молодого саду [18]. 

Варто відмітити, що застосування хімічних препаратів у ценозі є особ-
ливо важливим моментом в технології вирощування рослин, що пов’язано в 
першу чергу з тривалими ручними роботами людського персоналу та іншими 
екологічними вимогами при сучасному використанні пестицидів. 

Про значну роль використання біоагентів (зокрема застосування бове-
рину) в обмеженні чисельності цього небезпечного виду, як складової частини 
інтегрованого захисту рослин у розсадництві, наголошували  
М.П. Дядечко та інші [17].  

Загалом, низка вітчизняних учених націлюють увагу про те, що 
обов’язковою передумовою для закладання полів плодового розсадника є по-
переднє (за рік до висаджування підщеп і саджанців чи висіву насіння) прове-
дення ґрунтових весняних і осінніх розкопок у полі чистого пару на предмет 
заселення їх ґрунтовими шкідниками.  

Винищувальні заходи слід проводити при чисельності личинок західно-
го травневого хруща більше 0,5 екз./м2. 

Таким чином, західний травневий хрущ (Melolontha melolontha L.) є одним із 
небезпечних шкідників лісових, паркових і садових насаджень і розробка та прове-
дення прийомів зниження його чисельності в агроценозах є важливою складовою 
сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Постановка завдання. Використовувались методики прийняті в агро-
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номії для закладання польових дослідів [9,10] та загальноприйняті в ентомоло-
гії [8]. Дослідження проводились в промислових насадженнях суниці сортів 
Ельсанта і Хонейо. Плантації закладено в 2009 та 2012 роках. Схема садіння – 
0,2х0,8 м. Кількість облікових рослин у кожному з варіантів – 100 шт., кіль-
кість повторень – чотири. Розмір дослідних ділянок – 100 м2. Варіанти досліду 
розміщені за схемою рендомізованих блоків. Площа виробничої ділянки – 1 га. 

Облік личинок хруща 2-3 віку проводили в ІІ-ІІІ декадах травня та в І-ІІ 
декадах вересня, під час перебування їх у верхніх (0-25 см) вологих шарах 
ґрунту. Активність льоту імаго визначали методом обліку чисельності жуків у 
полі зору впродовж 10 хв. у вечірню пору (після 21 год.).  

Шкідливість виду визначали за кількістю загиблих (пошкоджених) рос-
лин за прийнятою методикою [8].  

Погодні умови за період досліджень були сприятливими для вирощу-
вання cуниці в промислових насадженнях і сприяли розвитку на ній шкідливої 
ентомофауни. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Дослідженнями встановле-
но, що західний травневий хрущ (тип членистоногі – Arthropoda, підклас шес-
тиногі – Hexapoda, клас комахи – Insecta, підклас вищі, або крилаті комахи – 
Pterygota, ряд твердокрилі – Coleoptera, родина платівковусі – Scarabaeidae) є 
постійним видом в ценозі cуниці, частка його серед усіх видів складає 81,7%, 
при відсутності захисних заходів проти личинок шкідника чисельність його 
досягала 1,1 екз./м2 (табл.1).  

Шкідник заселяв близько 18% усіх площ сівозміни. Найбільшої шкоди 
завдають личинки, що підгризають корені рослин і спричиняють загибель та їх 
зрідження (до 25%), значно знижують вихід промислової продукції. 

Таблиця 1 - Середня щільність заселення ґрунту личинками  
(гусеницями) та співвідношення видів основних ґрунтових шкідників у 

промислових насадженнях суниці  
( ТОВ “АГРАНА ФРУТ ЛУКА”, середнє за 2009-2014 рр.) 

Вид Щільність личинок (гусениць) 
за видами, екз./м2

Частка серед усіх 
видів, % 

Melolontha melolontha L.
(хрущ західний травневий) 1,1 81,7 

Melolontha hippocastani L.
(хрущ східний травневий) 0,3 0,3 

Agriоtes obscurus L.
(ковалик темний) 12,1 6,5 

Agriоtes lineаtus L.
(ковалик смугастий) 12,4 1,7 

Agriоtes sputator L.
(ковалик посівний) 10,5 1,2 

Sеlatosomus latus F.
(ковалик широкий) 13,9 3,8 

Agrоtis segetus Schiff. (озима совка) 1,6 2,1 
 

За результатами досліджень встановлено, що в умовах Лісостепу Украї-
ни розвиток західного травневого хруща триває впродовж чотирьох років. 

Встановлено, що жук зимує в ґрунті на глибині 40-60 см. Спостереження 
свідчать, що вихід жуків на поверхню грунту, а також інтенсивність і трива-
лість їх льоту перебуває в прямій залежності від погодних умов, зокрема тем-
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пературного фактора (табл.2).  

Таблиця 2 - Літ імаго західного травневого хруща в промислових наса-
дженнях суниці (ТОВ”АГРАРНА ФРУТ ЛУКА”, 2009-2014рр.) 

Рік 

Початок льо-
ту/Кінець льоту Масовий літ Період яйцекладки Сума 

опадів за 
період 

льоту, мм/ 
Тривалість 
льоту, 
діб 

дата 

середньодо
бова темпе-
ратура пові-
тря, °С/ 
середня 
вологість 
повітря, %

період

середньодобова 
температу 

ра повітря, °С/ 
середня воло-
гість повітря, 

% 

період 

середньодобова 
температура 
повітря, °С/ 
середня воло-
гість повітря, 

%С 

2009 29.04-
29.05 8,2/74,9 3.05 – 

20.05 14,2/78,3 9.05 – 
19.05 16,3/77,5 75,9/30 

2010 02.05-
30.05 8,9/72,2 5.05 – 

22.05 12,3/79,5 14.05 – 
29.05 15,7/73,2 37,6/28 

2011 26.04-
02.06 8,5/78,3 3.05 – 

13.05 12,1/80,6 11.05 – 
28.05 18,4/75.7 81,7/37 

2012 03.05-
04.06 9,7/75,8 5.05– 

21.05 12,6/78,6 16.05 – 
30.05 17,9/71,9 58,6/32 

2013 30.04-
30.05 9,1/69,4 4.05 – 

20.05 13,7/79,4 13.05- 
29.05 15,3/74,7 47,8/30 

2014 04.05-
07.06 8,6/75,7 7.05-

23.05 12,9/79,2 15.05-
31.05 13,4/80,1 80,9/34 

Середнє 26.04- 
04.05 8,8/74,4 3.05 –

23.05 11,6/79,3 9.05 –
31.05 16,2/75,5 55,8/32 

 
Літ імаго шкідника тривав 30-37 діб з кінця ІІІ-ї декади квітня до кінця І-

ї декади червня з помітним ослабленням із середини ІІІ- ї декади травня. Ма-
совий літ хрущів тривав 10-18 днів впродовж першої-другої декади травня за 
середньодобової температури повітря за період льоту – 11,6°С і відносної во-
логості повітря – 78,3-80,6%. Спостереження свідчать, що в вечірній час (після 
21 год.) кількість жуків в полі зору за10 хв. становила від 10 (2014 р.),12  
(2012 р.), 24 (2013 р.), 38 (2011 р.) до 52 (2009 р.) і навіть 77 особин (2010 р.). 
Початок льоту імаго коливався між кінцем другої декади квітня і першими 
числами травня, тривав з кінця третьої декади квітня – весь травень і закінчу-
вався в першій декаді червня. 

Парування особин розпочиналося відразу після вильоту,а через 10-15 
днів після додаткового живлення самиці розпочинали відкладати яйця на відс-
тані 0-300 м від місця, де вони посилено живилися листям дерев (у лісосму-
гах). Для відкладання яєць шкідник віддає перевагу відкритим добре прогрі-
тим місцям, в основному поблизу дерев. За даними лабораторних досліджень 
потенційний запас однієї самиці сягав 47-59 яєць, які вона відкладала по 19-32 
яєць у грунт у кількох місцях. 

Встановлено, що жуки заселяли лісосмуги і садові насадження та окремі дере-
ва як по периферії, так і в центрі масиву. Найбільше заселялися дерева таких порід, 
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як: липа, тополя пірамідальна, ясен, береза, черешня дика, антипка, клен сріблястий, 
клен гостролистий, дуб черешчатий, слива, абрикос, вишня. 

Щільність відкладених яєць (середня кількість яєць на 1 м2 площі) була 
різною, залежно від відстані до лісосмуги (від 6,5-8,3екз./м2,10-20 метрів до 
0,9-0,3 екз./м2, 250-300 метрів до лісосмуги). Результати досліджень свідчать, 
що основна частина відкладених фітофагом яєць (82,9-94,1%) концентрувалася 
на відстані 0-300 м від лісосмуги (видовий склад порід такий,як: дуб черешча-
тий – 48%, черешня дика – 12%, тополя пірамідальна – 15%, інші культури – 
25%; ширина лісосмуги складала 10 м, висота дерев – 8-10 м, вік дуба – 40 
років). 

Відродження личинок з яєць спостерігалося через 25-37 днів. Першого 
року вони живилися рослинними рештками, надалі – коренями різних рослин. 
Після третьої перезимівлі личинки заляльковувалися і того самого літа перет-
ворювалися на жуків, які зимують. 

Дослідження свідчать, що для личинок західного травневого хруща ха-
рактерні вертикальні міграції, пов’язані із зимівлею, а насамперед – з пошука-
ми їжі та зміною температури і вологості ґрунту, що зумовлено порами року. 
Так, рух личинок після зимівлі розпочинався за температури ґрунту на глибині 
10 см – 6,2-7,80С, а на глибині 20 см – 7,6 0С. У другій половині травня – пер-
шій половині червня більшість личинок (до 80%) зосереджувалися на глибині 
5-25 см, де вони посилено живилися, а потім, з другої половини червня – поча-
тку липня, починали рухатися в нижні шари ґрунту (25-40 см) на линяння і 
заляльковування. Частина личинок ( до 28%) знову мігрувала в верхні шари 
грунту (на глибину 5-25 см), а вже з другої декади вересня спостерігався рух 
цих личинок у нижні шари грунту, де кількість личинок на глибині 30-50 см 
становила в середньому 65,8% популяції. 

Рух личинок на зимівлю був відмічений на початку ІІІ-ї декади вересня 
після встановлення середньодобової температури повітря +100C і нижче та 
тривав до початку листопада. На основі проведених осінніх розкопок було 
встановлено, що личинки шкідника зимують на глибині 60-80 см. 

Нами відмічено, що у другій половині травня – першій половині червня 
більшість личинок (до 90%) знаходяться на глибині 5-25 см. Схоже ми спосте-
рігали в І-й – ІІ- й декадах вересня. Ось чому саме в ці періоди фенології шкід-
ника (в першу чергу навесні) і варто проводити захисні заходи сільськогоспо-
дарських рослин від цього небезпечного виду. 

Крім вертикальних переміщень в насадженнях суниці, личинки здійснюють 
також горизонтальні, що зумовлено в основному пошуками їжі. Так, впродовж веге-
таційного періоду личинки шкідника долали відстань в 2,25-3,80 м упродовж ряду 
рослин від місця підсаджування. При цьому рослини суниці були сильно пошко-
дженні фітофагом і більша частина їх (85,3- 98,5%) загинула.  

Таким чином, західний травневий хрущ є небезпечним видом cуниці в 
промислових насадженнях і це необхідно враховувати при плануванні прове-
дення захисних заходів проти цього шкідника. 

Висновки. 1. В умовах Лісостепу України західний травневий хрущ є 
постійним видом в промислових насадженнях суниці та заселяє близько 18% 
усіх площ сівозміни. Літ імаго шкідника тривав 30-37 діб з кінця ІІІ-ї декади 
квітня до кінця І-ї декади червня з помітним ослабленням із середини ІІІ- ї 
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декади травня. Масовий літ хруща тривав 10-18 днів впродовж першої-другої 
декади травня при середній температурі повітря за період льоту – 11,6°С і від-
носній вологості 78,3-80,6%.  

3. Період яйцекладки триває впродовж першої-другої декади травня, ві-
дродження личинок спостерігається в другій-третій декаді червня і триває до 
кінця другої декади липня. 

4.Заляльковування личинок відбувається на глибині 35-80 см, молоді 
жуки, які виходять з лялечок через 5-6 тижнів (кінець серпня – початок жовт-
ня), залишаються в ґрунті на зимівлю до наступної весни. Найбільш шкідливі 
личинки, підгризають корені рослин і спричиняють загибель та їх зрідження 
(до 25%), значно знижують вихід промислової продукції. 
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