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ПЕРЕДМОВА
Озима пшениця є провідною зерновою культурою в нашій області, за
рахунок якої забезпечується загальний рівень виробництва зерна.
Забезпечення потреб області в зерні неможливе без розширення посівів
озимої пшениці, що викликає суттєві зміни в структурі посівних площ і
сприяє зростанню
питомої ваги
колосових
попередників,
які
характеризуються тривалим (40-60 днів) післязбиральним періодом, що
забезпечує обробіток грунту, внесення добрив і накопичення вологи у
верхніх шарах. Однак їм притаманний серйозний недолік – досить складний
фітосанітарний стан, бо залишки стерні і соломи є резерваторами шкідливих
організмів.
Починаючи з періоду проростання насіння озимої пшениці і протягом
усієї вегетації, рослини пошкоджуються різними видами комах. В осінній
період, від сходів до кущіння, посіви заселяють і пошкоджують фітофаги:
хлібний турун, підгризаючі совки, злакові мухи, злакові цикадки, попелиці. З
початком відновлення весняної вегетації ці шкідники продовжують живлення
на посівах. До них приєднуються і пошкоджують рослини хлібна смугаста
блішка, червоногруда п’явиця. У фазу виходу рослин в трубку посіви
заселяються і пошкоджуються клопом шкідливою черепашкою. На середину
вегетації, в фазу колосіння і наливу зерна, генеративні органи пошкоджують
злакові попелиці і пшеничний трипс. У фазу наливу зерна –молочно-воскової
стиглості шкоду зерну наносять личинки клопа-черепашки. Перед збиранням
урожаю зерна частина його пошкоджується хлібними жуками, жуками
хлібного туруна.
Тому вирощування озимої пшениці по колосовому попереднику
неможливо без надійного захисту культури від шкодочинних об’єктів.
Питання захисту озимої пшениці від шкідників завжди повинні бути в полі
зору як науковців, так і аграріїв.
1. ОСНОВНІ ШКІДНИКИ. ШКІДЛИВІСТЬ І
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Хлібний турун. (Zabrus Tenebrioides G.) – найнебезпечніший фітофаг
озимої пшениці, типовий абориген південної степової зони з чітко
вираженою пристосованістю до засушливого і жаркого клімату.
Цикл розвитку від яйця до дорослої комахи проходить в грунті за один
рік. Але живляться жуки і личинки наземними частинами рослин. Основну
шкоду посівам наносять личинки, які в своєму розвитку проходять три віки.
Шкідливість личинок залежить від їх чисельності, вікового складу, погодних
умов, фази розвитку рослин. Встановлено, що при щільності на одному
квадратному метрі 10-15 личинок другого віку спостерігається 26-39%-не
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зрідження посівів, що призводить до втрати 12-14% урожаю. При кількості
30-35 – зрідження посівів на 58-73%, а втрати урожаю – 46-59%,а при
чисельності 70-80 личинок/м2 – повна загибель посівів [1].
Перезимовують личинки різного віку, але у нашій зоні переважно
другого та третього віку. Весною при середньодобовій температурі повітря 910о личинки відновлюють живлення. Тривалість пошкодження рослин
залежить від вікового складу личинок, погодних умов і, звичайно, у нашому
регіоні продовжується до середини травня. Відродження жуків і вихід їх на
поверхню грунту збігається з наливом і достиганням повної стиглості зерна
озимої пшениці. Один жук може пошкодити 50-60 зерен. Крім того значну
частину зерна вони вибивають із колосся [1,2].
За метеорологічними умовами Миколаївська область відноситься до
зони масового поширення та шкідливості хлібного туруна, де середня
температура грунту на глибині 20-30 см у найхолодніший місяць року
(січень) не опускається нижче -20С [3]. Чисельність та шкідливість цього
фітофага значно зростає в роки з тривалою теплою та вологою осінню та
помірно м’якою зимою.
За роки спостережень (2006-2010) найбільша чисельність личинок
хлібного туруна в осінній період вегетації озимої пшениці виявлена в 2009
році, коли щільність фітофага на посівах раннього строку сівби озимої
пшениці в фазу кущіння складала 62,0 личинки/м2.
Для запобігання зростання чисельності та підвищення шкідливості
туруна першочерговим є дотримання науково-обгрунтованого чергування
культур в сівозміні, де кількість повторних посівів озимини обмежено.
Відомо, що площі озимої пшениці по колосових попередниках не повинні
перевищувати 15-20% загальної площі озимих [3]. До речі, в Миколаївській
області майже третина площі озимої пшениці щорічно розміщується по
колосових попередниках.
Злакові мухи. До найбільш шкідливих у нашій зоні відносяться чорна
пшенична (Phorbia securis Tiens), гессенська (Mayetiola destructor S.) та
шведська (Osicinella pusilla Mg.).
Величина втрат урожаю визначається характером, строком і ступенем
пошкодження. В більш сильному ступені шкідливість личинок злакових мух
на озимій пшениці проявляється восени при пошкодженні в найбільш ранній
строк їх розвитку. За період спостережень (2006-2010) чисельність личинок в
фазу 3-х листків знаходилась в межах 49,0-52,0 екз/м 2, було пошкоджено
10,8-14,3% рослин; у фазу осіннього кущіння – 51,0-105 лич/м 2, пошкоджено
13,5-21,3% рослин. Найбільша кількість фітофагів виявлено в 2009 році.
Весняне пошкодження на посівах озимої пшениці небезпечне
насамперед для рослин, які погано розкущилися восени.
Клоп шкідлива черепашка. Щорічно посівам озимої пшениці у степовій
зоні суттєву шкоду завдають сисні шкідники (хлібні клопи, трипси, злакові
попелиці), що викликає відчутні втрати урожаю.
Серед сисних фітофагів найнебезпечнішим на посівах озимої пшениці в
умовах нашого регіону є клоп шкідлива черепашка (Eugaster integriceps Put.).
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Цей шкідник пошкоджує озиму пшеницю, починаючи з моменту появи його
на посівах і до вильоту на зимівлю. Спочатку при заселенні клоп пошкоджує
листя рослин, пізніше стебло і колос. При уколі в стебло на початку виходу в
трубку у рослини жовтіє і засихає верхній лист. Пошкодження стебла в цей
період може привести до зниження врожаю на 50-54% [4]. Якщо
пошкодження в стебло наноситься клопом перед колосінням, то при
колосінні такий колос відрізняється частковою або повною білоколосістю,
що призводить до істотного зниження урожаю. Підраховано, що при
наявності 1 клопа на квадратному метрі, можна втратити 0,5-1,0 ц зерна з
одного гектара [5]. Але основну шкоду посівам озимої пшениці наносять
личинки, шкодочинність яких залежить від їх віку. Зерно, яке пошкоджено
личинками молодших віків (другого-третього), деформується і його маса
зменшується на 50-70% [1]. Личинки старших віків (четвертого-п’ятого ), а
також клопи нового покоління менше впливають на кількість урожаю, але
різко погіршують хлібопекарські та інші технологічні показники зерна.
Миколаївська область розміщена в південному Степу і належить до зони
масового розмноження і постійної шкодочинності клопа шкідливої
черепашки. Розвитку та розповсюдженню шкідника тут сприяють кліматичні
умови, достатньо кормової бази та місць зимівлі.
За роки спостережень (2006-2010) на посівах озимої пшениці по
колосовому попереднику в фазу молочної стиглості зерна чисельність
личинок клопа-черепашки складала від 4,0 до 14,8 личинок/м 2. Найбільша
чисельність шкідника відмічена в 2008 і 2009 роках (9,3-14,8 лич./м2).
Злакові попелиці. В умовах нашого регіону серед злакових попелиць в
агроценозі озимої пшениці домінуючими видами є звичайна (Schizaphis
graminum R.) і велика (Sitobion avenaе F.). Злакові попелиці висмоктують з
рослин соки, порушують у них формування вегетативних і генеративних
органів. Ступінь шкідливості цих фітофагів залежить не тільки від їх
кількості але і фази розвитку озимої пшениці. Сильне пошкодження у період
від появи сходів до виходу в трубку може призвести до загибелі рослин,
перед колосінням – до часткового або повного невиколошування та
пустоколосості. При чисельності 15-20 особин на стебло втрати урожаю
становлять 1,4-1,8 ц/га [1].
За роки спостережень (2006-2010) кількість злакових попелиць на
посівах озимої пшениці в фазу молочної стиглості була в межах від 1,0 до
7,2 лич./колос, що нижче ЕПШ. Однак, необхідно пам’ятати, що значна
шкода від цих фітофагів полягає в тому, що вони є переносниками вірусів, в
т.ч. і жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ), яка уражує і пшеницю, внаслідок
чого втрати врожаю зерна можуть досягати 25-40% [1,6].
Пшеничний трипс. Погодні умови в нашому регіоні сприяють розвитку
та розповсюдженню на посівах озимої пшениці трипсів, з яких найбільш
розповсюдженим є пшеничний трипс (Haplothrips tritici Kurd.). В період
виходу озимої пшениці в трубку імаго фітофага скупчується за піхвою
верхнього листка. Максимальна чисельність імаго на посівах озимої пшениці
спостерігається на початку її колосіння. Але найбільш шкідливі личинки, які
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живляться спочатку колосковими лусочками, а потім зерном, що призводить
до білоколосості і щуплозерності. При чисельності більше 40-50
личинок/колос у період формування зерна урожай зерна знижується на 1,82,5 ц/га [1]. При цьому істотно погіршуються технологічні та насіннєві
показники зерна.
Протягом 2006-2010 років пшеничного трипсу на посівах озимої
пшениці по колосовому попереднику в фазу молочної стиглості зерна
нараховувалось від 10,0 до 40,0 личинок/колос.
2. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ШКІДНИКІВ
Попередження втрат урожаю від шкідливих організмів досягається
впровадженням інтегрованої системи захисту, яка раціонально сполучає
правильний вибір організаційно-господарських, агротехнічних, хімічних та
інших засобів захисту озимої пшениці. Її практичне впровадження дозволяє
попередити
масовий розвиток шкідників в посівах, знизити їх
шкодочинність до господарсько-невідчутних витрат, не допустити зниження
якості врожаю, уникнути негативних наслідків на навколишнє середовище.
2.1. Організаційно-господарські та агротехнічні заходи
Організаційно-господарські заходи передбачають виконання робіт,
пов’язаних з обстеженням полів, збором інформації про розповсюдження,
чисельність, фенологію шкідників, загального стану посівів, густоти стояння
стеблостою, фази розвитку рослин; планування і проведення найбільш
ефективних і економічно вигідних прийомів знищення фітофагів.
Основна роль в попередженні масового розмноження шкідників
відводиться агротехнічному комплексу заходів, значення яких в тому, щоб
максимальний фітосанітарний ефект одержати від засобів, без яких не може
бути високого урожаю: впровадження високопродуктивних, стійких до
шкідників сортів; своєчасної і якісної підготовки грунту, оптимальних
строків сівби, використання добрив; виконання технологічних заходів по
догляду за посівами, включаючи хімічні обробки при масових появах на них
шкідників; збирання без втрат і в стислі строки урожаю.
Особливе значення в фітосанітарному відношенні має підготовка поля
під посів озимої пшениці. Вона починається з своєчасного збору урожаю
зернових культур на максимально низькому зрізі в стислі строки з
одночасним подрібненням і вивозом соломи, внаслідок чого обмежується
розмноження хлібного туруна та інших шкідливих організмів. Одночасно із
збиранням культур або вслід за ними проводиться лущення стерні.
Своєчасний основний обробіток грунту в значній мірі звільняє поля від
личинок хлібного туруна, злакових мух, трипсів, трачів і інших шкідників.
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Застосування органічних і мінеральних добрив прямого впливу на
чисельність шкідників не виявляють. Але в збалансованій кількості
мінеральні добрива сприяють одержанню більш дружніх сходів, швидкому
росту, підвищують енергію і темпи кущіння, в результаті чого підвищується
опірність рослин до пошкоджень хлібним туруном, злаковими мухами та
іншими шкідниками [7]. Але необхідно пам’ятати, що при надлишковому
азотному живленні змінюється фізіологічний стан рослин, внаслідок чого
створюються сприятливі умови для розвитку і розмноження злакових
попелиць. Азотні добрива потрібно вносити дрібно: до сівби (N45-60 кг/га д.р.),
при сівбі та в підживлення. Фосфорні (30-60 кг/га) та калійні (30 кг/га)
вносять під основний обробіток грунту, а фосфорні – і при сівбі в рядки.
Дози мінеральних добрив треба диференціювати з урахуванням родючості
грунту і зони [8].
Важливим агротехнічним прийомом обмеження чисельності шкідників
на посівах озимої пшениці є строки сівби культури. Досить часто вони
відіграють істотну роль у захисті рослин від фітофагів. У південних районах
Миколаївської області прийняті наступні середні календарні строки сівби
озимої пшениці: ранні – 5-14.09; оптимальні – 15-25.09; допустимі – 5.095.10. Озиму пшеницю ранніх строків сівби більш активно заселяють
грунтоживучі шкідники (хлібний турун, озима совка); злакові мухи, сисні
фітофаги (злакові попелиці, цикадки) (табл. 1). До того ж, рослини до
настання заморозків переростають, що знижує їх зимостійкість і приводить
до пустоколосості і щуплозерності.
Таблиця 1. - Заселеність та шкідливість фітофагів у посівах озимої пшениці
по колосовому попереднику у фазу 3-х листків за різних строків сівби
(середнє за 2006-2009 рр., Миколаївський ІАПВ)
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особин/м2

Злакові

пошкоджено рослин, %

27,6
14,6
4,2

Злакові

лич./м2

Ранній
5.09 24,7
Оптимальний 22.09 13,2
Пізній
5.10 2,5

пошкоджено рослин, %

Дата
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5,5
0
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Посів необхідно проводити високоякісним насінням районованих сортів
озимої пшениці. Важливе значення має впровадження сортів, стійких до
пошкоджень шкідниками. Встановлено, що остисті сорти озимої пшениці
більш стійкі до пошкоджень злаковими попелицями, ніж безості [9]. На
сьогодні ще не виведено сортів озимої пшениці, стійких проти клопа
черепашки, що пов’язано з морфологічними ознаками стійкості. Але сорти
озимої пшениці мають різну реакцію на дію протеолітичних ферментів,
введених шкідниками в зернівку при живленні [4]. Завдяки стійким сортам
проти протеолітичних ферментів клопа шкідливої черепашки можна значно
знизити їх негативну дію на хлібопекарські якості зерна. Проведеними нами
дослідженнями (2008-2010 рр.) серед 5-ти сортів озимої пшениці (Альбатрос
одеський, Куяльник, Вікторія одеська, Селянка, Єрмак) менше
пошкоджувались клопом черепашкою: Альбатрос одеський та Куяльник.
Своєчасний початок збирання зернових та завершення його в
максимально стислі строки, залишається одним із дійових прийомів захисту
урожаю від шкідників. При цьому скорочується період живлення на колосках
і знижуються втрати урожаю від хлібної жужелиці, хлібних жуків. При
запізненні зі збиранням втрати зерна збільшуються від зростаючої кількості
колосоносних стебел, що впали, підпиляні хлібними пильщиками. Особливе
значення мають строки збирання для попередження пошкодження зерна
клопом-черепашкою і його подальшого розвитку. Збирання хлібів в можливо
ранні строки знижує шкодочинність клопа, а при затяжному збиранні
пошкодження зерна черепашкою збільшується в 2-3 рази. Не слід забувати
про роздільне збирання хлібів. При цьому збиранні клопи нового покоління,
особливо личинки, не встигають повністю закінчити свій розвиток,
пов’язаний з живленням. Роздільне збирання треба починати насамперед на
посівах, найбільш заселених клопами, що сприяє зменшенню кількості
шкідників і пошкодження ними зерна. Обмолочувати валки необхідно не
пізніше, як на 3-5-й день після косіння, щоб позбавити клопів поживи. В цей
період основна маса клопів зосереджується під валками. Під час обмолоту
багато з них потрапляє в молотильний агрегат і знищується. Зволікання з
обмолочуванням валків створює сприятливі умови для живлення клопів і
нормальної підготовки їх до зимівлі. Крім того під валками концентруються
в величезній кількості жуки хлібної жужелиці. Якщо після обмолоту валків
солома знову укладається в валки, які довгий час не підбираються, жуки
цього шкідника відкладають яйця. При розміщенні озимих на таких полях
гарантоване смугове знищення сходів.
2.2. Хімічні обробки насіння і посівів
Найефективнішим методом захисту озимої пшениці від шкідників, поки
що, залишається хімічний.
Для захисту посівів озимої пшениці від хлібного туруна доцільне
використання одного із прийомів хімічного методу – передпосівна обробка
інсектицидом (токсикація) посівного матеріалу. Цей прийом дозволяє
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поєднувати обробку насіння з протруюванням проти хвороб, усунути на
початку вегетації культури шкідливість не тільки хлібного туруна, але і
підгризаючих совок, дротяників; скоротити витрати на захист рослин. За
результатами наших досліджень токсикація насіння озимої пшениці
Прометом 400, 40% мк.с. або Круізер сіріалом, 20,5% т.к.с. з нормою витрати
2 л/т дозволила знизити чисельність личинок шкідника на 77,6 % порівняно з
контрольним варіантом.
Проти злакових мух, злакових попелиць, цикадок доцільна обробка
насіння препаратами: Рубіж 40%, к.е., Фосфамід 40% к.е. (2,0 л/т), Круізер
350 F.s., т.к.с. (0,4-0,5 л/т).
При плануванні хімічної обробки посівів озимої пшениці необхідна
інформація про чисельність та характер поширення шкідників по кожному
полю. Строки та способи обліку, економічні пороги шкодочинності основних
фітофагів показані в таблиці 2.
Таблиця 2. - Строки, способи обліків, економічні пороги шкодочинності
основних шкідників на озимій пшениці.
Строк проведення обліку
календарни фенологічний
й
1

Вересеньжовтень

Березеньквітень

2

Шкідник
(стадія
розвитку)

Спосіб обліку

Економічний
поріг
шкодочинності

3

4

5

Грунтові розкопування у 10
1-2 екз./м2
місцях на майданчиках
2-3 екз. ./м2
2
площею 0,25 м (50х50 см) та
2-3 екз. ./м2
глибиною 30 см з наступним
визначенням віку шкідника
Косіння ентомологічним
30-50 екз. на
сачком в 10 місцях по 10
100 помахів
помахів з наступним
сачком
визначенням видів
Злакові мухи На 2-х метрах рядка (4
5-10%
(личинки)
відрізки по 0,5 м), визначення пошкоджених
відсотка заселення рослин
рослин
Злакові
Кількість особин на 100
5-10 особин на 1
попелиці
рослинах (5 рослин у 20
рослину при
(імаго,
місцях ділянки)
50% заселеності
личинки)
Визначення відсотка
рослин
заселення рослин. Кількість
шкідника на одній рослині
Відновлення Хлібний турун Грунтові розкопування у 10
3-4 екз. ./м2
весняної
(личинки)
місцях на майданчиках
вегетації –
площею 0,25 м2 (50х50 см) та
весняне
глибиною 30 см
кущіння
(ІІ-ІІІ етапи)
Кущіння
П’явиця
20 майданчиків по 0,25 м2
більше
(ІІІ етап)
(імаго)
(50х50 см)
10-15 екз./м2
Злакові мухи 20 проб по 5 рослин
більш 10-15%
Сходипочаток
кущіння
(І-ІІ етапи)

Хлібний турун
(личинки)
Озима та інші
підгризаючі
совки (гусені)
Злакові мухи
(імаго)

10

(личинки)
Злакові мухи Косіння ентомологічним
(імаго)
сачком в 10 місцях по 10
помахів
1

Квітеньтравень

Травень

Червень

2

Вихід у
трубку
(ІV-V етапи)

Кінець
виходу в
трубку –
колосіння
(VІІ-VІІІ
етапи)

Формування
зернівки –
молочна
стиглість
зерна
(ІХ-Х етапи)

3

Клоп
шкідлива
черепашка
(імаго)
П’явиця
(імаго)
П’явиця
(личинки)
Пшеничний
трипс
(імаго)

Злакові
попелиці
(личинки,
імаго)
Клоп
шкідлива
черепашка
(личинки)
Пшеничний
трипс
(личинки)
Злакові
попелиці
(личинки)
Хлібний турун
(імаго)
Хлібні
пильщики

4

стебел заселене
личинками
30 екз. на 100
помахів сачком
5

2

8 майданчиків по 0,25 м
(50х50 см) з ретельним
оглядом рослин та поверхні
грунту
20 майданчиків по 0,25 м2
(50х50 см)
20 майданчиків по
0,25 м2 (50х50 см)
Кінець виходу в трубку –
косіння ентомологічним
сачком в 20 місцях по 5
помахів, початок колосіння –
20 проб по 5 неповністю
виколошених колосів.
20 проб по 5 стебел.

Методом облікових
майданчиків (50х50 см) або за
допомогою ентомологічного
сачка з наступним
визначенням віку
10 проб по 5 колосів
10 проб по 5 колосів
Косіння ентомологічним
сачком
16 проб рослин з відрізків
рядка довжиною 50 см

Більше
2-х екз./м2
більше
10-15 екз./м2
3-5 екз./м2
15 екз. на
стебло

8-10 екз. на
стебло
4-6 екз./м2

30-50 екз. на
колос
20-30 екз. на
колос
3-5 екз./м2
більше
30 особин./м2

Від фітосанітарного стану посівів восени дуже залежить їх веснянолітній стан і формування майбутнього урожаю. Тому з появою сходів озимої
пшениці і до кінця осінньої вегетації необхідно встановити постійний
контроль за фітосанітарним станом посівів. При виявленні на посівах
хлібного туруна (1-2 - в фазі сходів– 3-й листок, 2-3 личинки/м 2- на початку
кущіння), підгризаючих совок (2-3 гусені/м 2) проводиться обприскування
(крайове, вибіркове в осередках розмноження шкідників або суцільне) одним
із рекомендованих препаратів [10]: Альфагард 100, к.е. – 0,15 л/га; Дурсбан,
к.е. – 1,0-1,5 л/га; Дамаск 60%, в.е. – 1,5-1,8л/га; Діазинон 60%, к.е., – 1,511

1,8 л/га; Діазол 60%, в.е – 1,5-1,8л/га; Маршал 25%, к.е. – 0,8-1,2 л/га;
Нурелл Д 55%, к.е. – 0,75-1,0 л/га; Парашут 45%, мк.с. – 0,50 - 0,75 л/га;
Пірінекс 48% к.е. – 1,2л/га.
Ефективне
використання
бакових
сумішей
інсектицидів
фосфорорганічної та піретроїдної груп у половинних від рекомендованих
нормах з додаванням 3-4 кг/га сечовини.
Враховуючи вікову чутливість личинок хлібного туруна до інсектицидів
та сутінкове і нічне їх живлення, обробку рослин доцільно проводити у
надвечірню пору.
У фазу сходів - початку кущіння при масовому льоті злакових мух (3050 екз./100 помахів сачком) на посівах використовують: Бі-58 новий 40%,
к.е.-1,5; Данадим 40%, к.е.; Данадим стабільний 40%, к.е. – 1,0-1,5; Парашут
45%, мк.с. – 0,50-0,75; Рубіж 40%, к.е. – 0,5-1,5; Сумі-альфа 5%, к.е. – 0,3;
Фостран 40% - 1,5 л/га.
За умови теплої тривалої осені посіви озимої пшениці масово
заселяються сисними шкідниками (злаковими попелицями та цикадками), які
в нашій зоні небезпечні, насамперед, як переносники вірусних захворювань.
При кількості попелиць 5-10 особин/рослину (при 50% заселенні рослин),
цикадок – 70-150 особин/м2 посіви обробляють тими ж препаратами, що і
проти злакових мух.
В останні роки на посівах озимих, в т.ч. і озимої пшениці, посилилась
шкідливість мишоподібних гризунів. У разі виявлення на посівах 3 і більше
колоній на гектарі застосовують зернові принади Бактероденциду – 2 г,
Бродісану А, Роденфосу – 3 г, Смерть щурам №1 – 10 г, воскові брикети
Шторму – 1 брикет на нору, тощо.
Надійний захист озимої пшениці від шкідливих організмів і, насамперед,
від шкідників в осінній період дозволяє зберегти високу продуктивність
рослин і знизити недобір урожаю при відхиленні строків сівби.
З відновленням весняної вегетації озимої пшениці для попередження
пошкодження посівів хлібним туруном слід обов’язково обстежити їх, перш
за все ранніх та оптимальних строків сівби. При наявності понад 3-4 личинок
на квадратному метрі проводиться обприскування (крайове, вибіркове або
суцільне) одним із тих же інсектицидів, що і восени.
В фазу виходу рослин озимої пшениці в трубку на посівах зростає
чисельність та шкідливість сисних шкідників і, насамперед, клопа шкідливої
черепашки. Для захисту агрофітоценозу від клопів, що перезимували (дві і
більше особин на квадратному метрі) достатньо обмежитись обробкою
крайових смуг шириною 100-150 м одним із рекомендованих інсектицидів:
Альтекс 10%, к.е. - 0,10-0,15 л/га; Бі-58 новий 40%, к.е. – 1,5 л/га; Данадим
40%, к.е. – 1,0-1,5л/га; Діазол 60%, в.е. – 1,5-1,8 л/га; Карате 050 ЕС, к.е. –
0,15-0,20 л/га; Карате Зеон 050 СS, мк.с. – 0,2л/га; Моспілан, р.п. – 0,0500,075 кг/га; Нурелл Д 55%, к.е. – 0,75-1,1л/га; Парашут 45%, мк.с. – 0,500,75л/га; Сумі-альфа 5%, к.е. – 0,3 л/га; Сумітіон, к.е. – 0,6-1,0 л/га; Фастак
10%, к.е. – 0,1л/га; Фуфанон 570, к.е. – 1,2 л/га; Ф’юрі 10%, в.е. – 0,07 л/га;
Ципі 25%, к.е. – 0,10-0,15 л/га, Шарпей, мк.е. – 0,2 л/га та інші.
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Доцільне використання суміші піретроїдних інсектицидів з
фосфорорганічними за половинних від рекомендованих норм їх витрат.
Результати наших досліджень свідчать, що при моновнесенні Фастаку 10%,
к.е. (0,1л/га) і Бі-58 новий 40%, к.е. (1,5 л/га) загибель дорослих клопів в
середньому за три роки склала 79,4 і 79,9% відповідно, а при внесенні суміші
цих інсектицидів – 82,9 %. За рахунок зниження пошкодження зерна клопом
(з 3,0% до 0,4 %) вміст клейковини на варіантах з обприскуванням посівів
окремими препаратами був вищим на 1,2-2,0%, а при використанні їх суміші
– на 3,4% порівняно з необробленими посівами. За умов застосування суміші
Фастаку 10%, к.е. (0,1л/га) + Бі-58 новий 40%, к.е. (1,5 л/га) отримано
110,5 г/га умовно чистого прибутку.
Обприскування посівів озимої пшениці в цю фазу регулятором росту є
одним з доступних і дешевих заходів підвищення врожайності зерна. В
середньому за три роки досліджень (2006-2008 рр.) врожай зерна озимої
пшениці на ділянках, оброблених Агростимуліном, в.с.р. (5,0 мл/га), склав
2,36, Емістимом, в.р. (5,0 мл/га) – 2,49 т/га, в той час, як на необроблених
препаратами ділянках – 2,23 т/га. Умовно чистого прибутку отримано при
застосуванні Агростимуліну – 76,0, Емістиму – 92,8 грн./га.
Не менш ефективним є спільне застосування регуляторів росту рослин з
інсектицидами при фітосанітарних обробках посівів проти сисних шкідників.
Цей захід дає можливість зменшити пестицидне навантаження на рослини,
посилює дію пестицидів без зниження їх біозахисного ефекту. Нашими
дослідженнями (впродовж 2006-2008 років) було встановлено, що обробка
посівів озимої пшениці сумішшю: Вантекс 60, мк.с. (0,07 л/га) + Емістим С,
в.р. (5,0 мл/га) та Нурелл Д, к.е. (1,0 л/га) + Агростимулін, в.с.р. (5,0 мл/га)
забезпечила загибель сисних шкідників в середньому за три роки на 70,7
-82,4 %, що на 1,0-3,4 % вище порівняно з моновнесенням інсектицидів.
Приріст урожаю зерна склав 0,30-0,32 т/га, тобто на 13,5-14,3% вище
порівняно з контрольним варіантом. При використанні Вантекс 60, мк.с.
(0,07 л/га) + Емістим С, в.р. (5,0 мл/га) отримано умовно чистого прибутку
183,8 грн./га, Нурелл Д, к.е. (1,0 л/га) + Агростимулін, в.с.р. (5,0 мл/га) –
135,9 грн./га.
У фазі молочної стиглості зерна при заселенні рослин личинками клопа
черепашки (4-6 екз./м2) посіви обприскують тими ж інсектицидами, що і в
фазу виходу рослин у трубку. Важливо перед застосуванням хімічних засобів
захисту рослин ретельно обстежити посіви, а обробки починати за наявності
личинок ІІІ віку – 20-30% від загальної чисельності личинок, що свідчить про
повне відродження личинок із відкладених шкідниками яєць.
Інсектициди з групи синтетичних піретроїдів найбільш ефективні за
температури повітря до 20-25оС, а за більш високих відбувається зниження
інсектицидних властивостей препаратів. Тому у боротьбі з сисними
шкідниками, насамперед, з шкідливою черепашкою, доцільне використання
суміші піретроїдних з фосфоорганічними інсектицидами за половинних від
рекомендованих «Переліком…» норм їх витрат. За нашими даними (20022005рр.) цей прийом: Бі-58 новий, 40% к.е. (1,5л/га) + Фастак, 10%, к.е.
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(0,1 л/га) забезпечує загибель личинок шкідливої черепашки на 90,8%, що
на 5,2-5,8% вище порівняно з моновнесенням інсектицидів. Ця обробка
згубна також для трипсів і злакових попелиць, ЕПШ яких в цей період
складає 40-50; 20-30 личинок/колос відповідно.
Як відомо, ефективність дії інсектициду залежить не тільки від хімічного
складу, способу проникнення в організм і характеру дії, але і від його
препаративної форми. Усі ці принципи необхідно враховувати в комплексі,
щоб правильно визначити препарат, який найкраще застосовувати за
конкретних умов.
В результаті проведених нами досліджень (2006-2008 рр.) по
порівняльній оцінці ефективності дії інсектицидів з однаковою діючою
речовиною (лямбда-цигалотрин 50 г/л) але з різною їх препаративною
формою: концентрат емільсії (к.е.) та мікрокапсульована суспензія (мк.с.)
встановлено, що обприскування посівів озимої пшениці в фазу молочної
стиглості зерна Карате 050 ЕС, к.е. (0,2/га) в середньому за 3 роки забезпечує
загибель сисних шкідників на 76,7-86,6%, а Карате Зеон 050 СS, мк.с.
(0,2 л/га) – 78,1-80,4%. Урожайність зерна збільшилась на 0,20 і 0,31 т/га
відповідно в порівнянні з необробленими інсектицидами ділянками.
Найбільший умовно чистий прибуток отримано при застосуванні Карате
Зеон – 191,8 грн./га.
Нами встановлено, що ефективним заходом проти личинок сисних
шкідників у наших умовах є обприскування посівів озимої пшениці в фазу
молочної стиглості зерна сучасним інсектицидом Протеус 110,од. (0,5л/га),
який сприяє загибелі шкідників на 79,1-90,3% і дозволяє отримати додатково
0,30 т/га зерна озимої пшениці з вмістом клейковини 21,5%, що на 4,7%
більше порівняно з контрольним зразком. Умовно чистий прибуток в
середньому за три роки досліджень склав 147,0 грн./га.
Слід пам’ятати, що своєчасне виявлення шкідників, дотримання
технологій застосування інсектицидів та правил техніки безпеки – важливі
умови ефективного захисту посівів від фітофагів та збереження
навколишнього середовища.
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