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Білоцерківський державний аграрний університет 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА  
НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ  

FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (THYSANOPTERA: THRIPIDAE)  

Наведено результати дослідження особливостей формування різних форм західного квіт-
кового трипса у фітоценозах овочевих культур закритого ґрунту та впливу температури на жит-
тєвий цикл Frankliniella occidentalis. Встановлено, що у фітоценозах культур родів Lycopersicon 
переважають темні, а Cucumis – світлі форми даного виду трипсів. У лабораторних умовах дове-
дено, що при зниженні температури співвідношення кольорових форм Frankliniella occidentalis 
істотно змінюється (збільшується кількість темних форм) та подовжується повний цикл розви-
тку трипсів від яйця до імаго. 

The research results of forming various forms of the western flower thrips in greenhouse’s vegetable 
phytocenoses and of the temperature influence on the life cycle of Frankliniella occidentalis are presented. 
It was established that dark forms of the thrips species predominate in phytocenosis of Lycopersicon genus 
but light forms of the pest predominate in phytocenosis of Cucumis genus. It was proved experimentally in 
laboratory that when the temperature decreases, the percentage of the dark forms of Frankliniella occiden-
talis substantially increases and full development cycle from an egg to imago becomes longer. 

Вступ 
Західний квітковий трипс, який з’явився в Європі у 1983 році, досліджувався 

багатьма вченими Європи та Азії. Метою досліджень J. R. Baker [10] та K. L. Robb 
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[18] було вивчення біологічних особливостей шкідника. Дослідженням властивостей 
популяції західного квіткового трипса та його шкідливості у різних біоценозах зай-
малися D. E. Bailey [11], S. F. Bailey [13], K. L. Robb [19], M. Steiner [21].  

W. R. Allen [8], L. Mound [17] та D. E. Ullman [9] довели здатність західного 
квіткового трипса виступати вектором вірусних патогенів. J. D. Foster дослідив вплив 
температурного фактора на розвиток та репродуктивну здатність західного 
квіткового трипса [15].  

В Україні західний квітковий трипс з’явився порівняно недавно. А тому дослід-
жені лише певні особливості його розвитку та розмноження на окремих декоративних і 
овочевих культурах. Ідентифікаційні ознаки західного квіткового трипса, виявленого у 
фітоценозах України, описали М. М. Барановський [1–3] та В. О. Дульгерова [7]. 

За даними багатьох дослідників, на життєвий цикл західного квіткового трипса 
різною мірою впливають абіотичні, біотичні та антропогенні фактори [4; 5; 11; 14; 
16]. У результаті наших досліджень виявлено, що більшість факторів є стабільними. 
Найвагоміші відмінності спостерігалися стосовно температури повітря та ґрунту. 
Дослідження впливу температури на життєвий цикл трипсів важливі, оскільки вони 
допомагають прогнозувати спалахи чисельності шкідників.  

Актуальне також вивчення формування світлих і темних форм Frankliniella 
occidentalis, адже саме від цього фактора, за результатами наших досліджень, зале-
жить здатність передавати вірусні патогени. Отже, дослідження впливу температури 
на співвідношення різних форм шкідників допоможуть попередити поширення 
вірусних інфекцій, тобто регулювати стан екосистем закритого ґрунту.  

Матеріал і методи досліджень 
Основні дослідження проведено на базі екосистем тепличних господарств 

Києва та Київської області на овочевих культурах родів Lycopersicon (томати – гібри-
ди F1 Маєва, F1 Червона стріла, F1 Портленд, F1 Анабель, F1 Ультімо, F1 Калібра) та 
Cucumis (огірки – гібриди F1 Естафета, F1 TCXA 2693). 

Для збору колекції видового складу трипсів на рослинах або на окремих їхніх 
органах використовували методику М. М. Барановського, запропоновану ним у “Ре-
комендаціях з ідентифікації та захисту рослин від адвентивних видів трипсів в умо-
вах закритого ґрунту України” [3]. Визначення видового статусу трипсів проводили 
під мікроскопом за методикою, що була описана М. М. Барановським [2], за визнач-
ником W. D. J. Kirk та ідентифікаційними довідниками R. Zur Strassen [22] та влас-
ними рисунками. Розмноження трипсів для дослідів у лабораторних умовах проводи-
ли за різними методиками [3; 9; 20]. Статистичну обробку експериментальних даних 
здійснювали за загальноприйнятими методиками з використанням методів дис-
персійного аналізу [6].  

Результати та їх обговорення 
Досліджено вплив температури на формування життєвого циклу шкідника. Ви-

явлено залежність тривалості розвитку західного квіткового трипса від штучного 
температурного режиму (рис. 1). 

Шкідник розвивається в шести стадіях: яйце, личинка першої та другої стадій 
розвитку, пронімфа, німфа та імаго. Тривалість життєвого циклу від яйця до імаго 
при температурі +15, +20, +25, +30°С складає відповідно 33,5, 18,0, 13,6 та 11,5 діб 
(див. рис. 1). Період дозрівання яєць у самки при +15°С досягав 11 діб, а при +20 і 
+30°С зменшувався до 4–6 діб. Яйця відкладаються у паренхіму листків, квітів або 
плодів. При температурі +25 та +30°С личинки відроджуються через 4 доби, при 
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температурі +20°С – через 6 діб, при температурі +15°С – через 11 діб. Кількість яєць 
рахували залежно від кількості дозрілих личинок першої стадії розвитку, підрахунок 
яєць значно ускладнений тим, що вони відкладаються самицею у паренхіму листків, 
квітів та плодів. 
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Рис. 1. Динаміка розвитку від яйця до імаго західного квіткового трипса  

на овочевих культурах при +15, +20, +25 та +30°С: 
 1 – яйце – личинка першої стадії розвитку, 2 – личинка 1–2-ї стадій розвитку,  

3 – личинка 2-ї стадії розвитку – пронімфа, 4 – пронімфа – німфа, 5 – німфа – імаго  

Спостерігали чотири передімагінальні стадії: перші дві рухливі, коли трипси 
здатні живитися; дві останні – нерухливі, коли комахи не здатні до живлення. Личин-
ка першої стадії розвитку починає живлення через досить короткий проміжок часу 
після відродження. При температурі +30°С перше линяння відбувається через 1 добу, 
при +25°С – через 1–3 доби, +20°С – через 2 доби, +15°С – через 5 діб. Личинка дру-
гої стадії розвитку дуже активна. Тривалість розвитку цієї стадії варіює від 3 діб при 
температурі +30°С до 9–10 діб при температурі +15°С (при +20°С – 5 діб, при +25°С 
– 4 доби ). Далі личинка другої стадії розвитку стає все менш рухливою і переходить 
на стадію пронімфи. Час розвитку пронімфи та перехід у німфу відбувається за 1 до-
бу при температурі +25°С і +30°С, при температурі +20°С – 2 доби, при температурі 
+15°С за 3–4 доби.  

Розвиток пронімфи та німфи відбувається у ґрунті. Відроджені імаго у перші 
24 години досить пасивні, пізніше стають активними. Перетворення німфи на імаго 
спостерігається за 5,5, 3,0, 2,0 та 1,5 діби при температурах +15, +20, +25 та +30°С 
відповідно (див. рис. 1). 

Повний цикл розвитку від яйця до дорослої особини залежить від умов навко-
лишнього середовища. Як свідчать результати наших спостережень, в умовах екоси-
стем закритого ґрунту на овочевих культурах при температурі повітря +25°С трипси 
завершували цикл розвитку через 13–15 діб, при температурі +15°С – через 35–40 діб.  

У результаті наших досліджень встановлено, що в умовах екосистем закритого 
ґрунту зустрічаються темні та світлі форми західного квіткового трипса. 
Співвідношення цих форм у фітоценозах томатів та огірків деяких екосистем закри-
того ґрунту протягом 2001–2003 років суттєво відрізнялося (рис. 2–4).  

Наведені дані свідчать про те, що у фітоценозах томатів переважають темні 
форми особин західного квіткового трипса. Доречно зазначити, що з кожним роком 
перевага темних форм трипсів зростала. У 2001 році кількість темних і світлих форм 
була майже однаковою, на деяких фазах розвитку томатів переважали світлі еко-
логічні форми. Останні дослідження показали, що перевага темних форм над 
світлими досить суттєва. У фазу бутонізації кількість темних форм становила 6,0±1,5, 
а кількість світлих форм – 3,0±0,3 особини на одну рослину томатів (F = 7,8), у фазу 
початку цвітіння – 8,0±1,5 та 4,0±0,6 (F = 8,7), у фазу масового цвітіння – 13,0±1,2 та 
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6,0±0,6 (F = 28,7), у фазу утворення зав’язі та плодів – 14,0±2,1 та 5,0±1,9 (F = 17,1), у 
фазу росту та дозрівання плодів – 12,0±2,2 та 5,0±1,5 імаго на одну рослину томатів 
відповідно (F = 15,3; Fст = 6,9).  
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Рис. 2. Співвідношення темних і світлих форм західного квіткового трипса  
у фітоценозах томатів: 1 – бутонізація, 2 – початок цвітіння, 3 – масове цвітіння,  

4 – утворення зав’язі та плодів, 5 – ріст і дозрівання плодів 
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Рис. 3. Співвідношення темних і світлих форм західного квіткового трипса  
фітоценозів огірків у літню сівозміну: 1 – бутонізація, 2 – початок цвітіння,  

3 – масове цвітіння, 4 – утворення зав’язі та плодів, 5 – ріст і дозрівання плодів 
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Рис. 4. Співвідношення темних і світлих форм західного квіткового трипса 

 на посівах огірків у зимову сівозміну 

2001 р.                          2002 р.                           2003 р. 

2000 р.                2001 р.                              2002 р.            2003 р. 
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У тепличному комплексі “Пуща-Водиця” існують дві сівозміни вирощування 
огірків: зимова та літня (див. рис. 3, 4). Середня кількість дорослих особин західного 
квіткового трипса, за нашими дослідженнями, приблизно однакова у двох сівозмінах. 
Єдина відмінність – кількісне співвідношення світлих і темних форм. У літню 
сівозміну суттєво переважають світлі форми F. оccidentalis, а в зимову – збіль-
шується кількість темних форм західного квіткового трипса.  

У літній сівозміні фітоценозів огірків переважають світлі форми: у фазу бу-
тонізації кількість темних форм становила 4,0±0,7, а світлих форм – 5,0±0,8 особини 
на одну рослину огірків (F = 3,2), у фазу початку цвітіння – 6,0±0,7 та 12,0±0,7 (F = 
8,1), у фазу масового цвітіння – 23,0±6,7 та 20,0±1,2 (F = 1,2), у фазу утворення 
зав’язі та плодів – 15,0±1,7 та 22,0±0,5 (F = 14,7), у фазу росту та дозрівання плодів – 
13,0±0,8 та 22,0±1,4 імаго на одну рослину огірків (F = 17,2; Fст = 6,9). 

У зимовій сівозміні кількість темних форм західного квіткового трипса суттєво 
збільшувалась: у фазу бутонізації кількість темних форм становила 5,0±0,6, а світлих 
форм – 10,0±1,5 особини на одну рослину огірків (F = 12,0), у фазу початку цві-
тіння – 9,0±0,5 та 10,0±0,5 (F = 1,7), у фазу масового цвітіння – 23,0±1,7 та 24,0±0,5 
(F = 0,7), у фазу утворення зав’язі та плодів – 25,0±0,6 та 22,0±3,1 (F = 3,9), у фазу 
росту та дозрівання плодів – 17,0±1,2 та 22,0±1,2 імаго на одну рослину огірків 
(F = 10,5; Fст = 6,9). 

Оскільки температура вирощування томатів нижча, ніж температура вирощу-
вання огірків, можна припустити, що темні форми трипсів мають переваги над 
світлими у фітоценозах томатів. У лабораторних дослідах томати вирощували в 
ізоляторах при температурі +15 та +20°С (табл.).  

Таблиця 
Вплив температури на чисельність (екз./рослину)  
темних і світлих форм західного квіткового трипса  

+15°С +20°С Фази розвитку рослин темні форми світлі форми темні форми світлі форми 
Бутонізація 6±0,3 2±0,5 4±0,3 2±0,5 
Початок цвітіння 8±0,5 2±0,8 6±0,3 4±0,3 
Масове цвітіння 11±0,8 3±0,5 7±0,8 6±0,6 
Утворення зав’язі та плодів 12±0,5 3±1,4 6±1,3 5±1,9 
Ріст та дозрівання плодів 14±0,8 2±0,8 8±0,8 7±0,8 

 

В ізоляторах із температурою +20°С перевага темних форм над світлими була 
незначною. Із пониженням температури спостерігалося істотне зростання кількості 
темних форм західного квіткового трипса (із 2 до 14 екземплярів при НІР0,05 = 0,74).  

Висновки 
Життєвий цикл і формування темних або світлих форм західного квіткового 

трипса Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) залежать від температурно-
го фактора. При підвищенні температури кожна стадія розвитку шкідників значно 
скорочується. Повний цикл розвитку від яйця до імаго на овочевих культурах в умо-
вах екологічної системи закритого ґрунту проходить за 33,5, 18,0, 13,6, 11,5 доби при 
температурах +15, +20, +25, +30°С відповідно.  

При зміні температурного фактора співвідношення темних та світлих форм 
F. оccidentalis також істотно змінюється (при пониженні температури збільшується 
кількість темних форм, а при підвищенні – світлих).  
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