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Сисні шкідники на посівах озимої пшениці Південного Степу України
Наведені багаторічні дані динаміки чисельності сисних шкідників в
Миколаївській області. Показано вплив строків сівби та попередників на
чисельність сисних шкідників. Наведена ефективність застосування сучасних
інсектицидів проти личинок сисних шкідників.
озима пшениця, сисні шкідники, шкідливість, інсектициди, шкідлива
черепашка, строки сівби, ефективність
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.).
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% [1]. 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 гектару [2]. Але
основну шкоду посівам озимої пшениці наносять личинки, шкодочинність яких
залежить від їх віку. Зерно, яке пошкоджено личинками молодших віків (L2-L3)
деформується і його маса зменшується на 50-70% [1]. При збиранні більша
частина такого легковагового зерна відходить в полову. Личинки старших віків
(L4-L5), а також клопи нового покоління менше впливають на кількість
урожаю, але різко погіршують хлібопекарські та інші технологічні показники
зерна. Вони вводять у зернівку слину, що містить фермент за допомогою якого
відбувається
позашлункове травлення рослинного білку, після чого
всмоктують перетравлену їжу. В результаті цього в зерні знижується вміст і
якість клейковини. При розмелюванні борошно із пошкоджених зерен

змішується з борошном здорового типу. Поки борошно знаходиться у сухому
вигляді, ферменти не діють, але як тільки додати до борошна воду –
починається процес розщеплення білкових молекул, внаслідок чого клейковина
втрачає свої властивості [1,3,4]. Домішок 2-3% пошкодженого зерна вже
істотно погіршує якості борошна [3]. Знижуються, погіршуються також і
посівні якості зерна, які в значній мірі визначаються не тільки інтенсивністю,
але і місцем пошкодження. Так, при 6%-ному пошкодженні зернівки схожість
зерна знижується на 2,5-3,1%, енергія проростання – на 1,7-2,4%, а при такому
ж пошкодженні зародка – на 22,1-25,9 та 18,3-21,6% відповідно [1].
Погодні умови в нашому регіоні сприяють розвитку та розмноженню 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. Найбільш шкодочинні личинки, які живляться спочатку
колосковими лусочками, а потім зерном, що призводить до білоколосості і
щуплозерності. Так, при чисельності 20-30 личинок на колосі втрата ваги зерна
досягає 13-15% [5]. При кількості більше 40-50 особин/колос у період
формування зерна урожай зерна знижується на 1,8-2,5 ц/га [6]. При цьому
істотно погіршуються технологічні та насіннєві показники зерна.
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. Об’єм поглиненого за
добу соку в декілька разів перевищує вагу комахи, що живиться. 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 [6]. Однак
найбільша шкода від попелиць в нашому регіоні полягає в тому, що вони є
переносниками вірусів, в т.ч. і жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ), що уражує
і пшеницю, внаслідок чого втрати врожаю зерна можуть досягати 25-40% [6,7].
Як відомо, попередження втрат урожаю
від шкідливих організмів
досягається шляхом впровадження інтегрованої системи захисту рослин, яка
раціонально поєднує правильний вибір агротехнічних, хімічних та інших
засобів захисту рослин.
Важливими агротехнічними прийомами є строки сівби і попередники.
Досить часто вони відіграють істотну роль у захисті рослин від шкідників.
Регулювання чисельності фітофагів до господарсько невідчутного рівня
неможливо без використання хімічного захисту рослин. На ринку країни для
захисту озимої пшениці від сисних шкідників з’явилося багато сучасних
інсектицидів, ефективність яких ще недостатньо вивчена за умов виробництва.
Метою наших досліджень було вдосконалення хімічного захисту озимої
пшениці від сисних шкідників, який ґрунтується на застосуванні сучасних

інсектицидів різних препаративних форм в умовах південного Степу України,
де вирощується основна маса зернової продукції.
Умови та методика досліджень
Дослідження виконували в 2006-2008 р.р. у незрошуваних умовах на полях
Миколаївського
інституту
АПВ.
Грунт
–
чорнозем
південний
залишковослабосолонцюватий важкосуглинковий. Вміст гумусу за Тюриним в
шарі 0-30 см – 2,2-2,9%, нітрифікаційного азоту (за Кравковим) – 9,012,0 мг/кг, рухомого фосфору (за Чіріковим) – 123-150мг/кг. Реакція грунтового
розчину близька до нейтральної: рН сольової витяжки – 6,2-6,9.
Вирощування озимої пшениці сорту Куяльник по колосовому попереднику
здійснювали відповідно з технологією, прийнятої для степової зони півдня
України. Польові досліди – дрібноділянкові, площа ділянки – 50 м 2, повторення
чотириразове. Інсектициди застосовували проти личинок сисних шкідників у
фазу молочної стиглості зерна озимої пшениці. Норма витрати робочої рідини
300 л/га. Виявлення та обліки шкідників на посівах виконували згідно
загальноприйнятими методиками [8,9].
Результати досліджень
Миколаївська область розміщена в Південному Степу і належить до зони
масового розмноження і постійної шкодочинності черепашки. Розвитку та
розповсюдженню шкідника тут сприяють кліматичні умови, наявність
достатньої кормової бази та місць зимівлі. Динаміка чисельності імаго (в фазу
виходу озимої пшениці в трубку) та личинок (в фазу молочної стиглості зерна)
клопа наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка чисельності клопів шкідливої черепашки на озимій пшениці
(Миколаївська обл., 2000-2009р.р.)

Спалахи масового розмноження личинок фітофага зафіксовано в 2000,
2001, 2002, 2007, 2008, 2009 роках, коли чисельність личинок перевищувала
ЕПШ і в середньому коливалась в межах 5,9; 4,4; 3,2; 5,9; 4,3; 3,8 особин/м2.
Середній показник пошкодження зерна озимої пшениці за цими роками
становив 6,8; 2,1; 3,1; 2,5; 2,9; 3,5 відповідно (рис. 2).
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Рис.2. Пошкодженість зерна озимої пшениці клопом-черепашкою
(Миколаївська обл., 2000-2009р.р.)
За 10 років спостережень підвищена чисельність пшеничного трипса
відмічалась в 60% випадках, особливо в 2003, 2005, 2008 роках (рис.3);
злакових попелиць – в 2001, 2006 роках (рис. 4).
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Рис. 3. Динаміка чисельності пшеничного трипса на озимій пшениці
(Миколаївська обл., 2000-2009р.р.)
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Рис. 4. Динаміка чисельності злакових попелиць на озимій пшениці
у фазу молочної стиглості зерна (Миколаївська обл., 2000-2009р.р.)
Таким чином, наведені дані свідчать, що в умовах нашого регіону на
посівах озимої пшениці постійно існує загроза втрат урожаю зерна від сисних
шкідників і, насамперед, шкідливої черепашки.
Дослідження по вивченню значення строків сівби у регулюванні
чисельності сисних шкідників проводили на посівах озимої пшениці, яка була
посіяна 10.09 (ранній строк), 22.09 (оптимальний) і 5.10 (пізній). Отримані дані
свідчать, що посіви озимої пшениці раннього строку сівби інтенсивніше
заселяються сисними шкідниками. Так, в осінній період чисельність попелиць в
середньому за 2006-2009 р.р. знаходилась в межах 2,1-3,7 – за раннього, 1,92,9 особин/рослину – за оптимального строку сівби, в той час як на посівах
пізнього строку сівби цих шкідників не виявлено. В фазу виходу рослин в
трубку на посівах раннього та оптимального строку сівби налічували попелиць
2,6 і 1,5, а пізнього – 0,9 особин/рослину. Трипсів в цей період знайдено на
рівні 2,2 – за раннього та оптимального строку сівби, і 1,4 особин/рослину - за
пізнього строку сівби. Щільність клопа-черепашки на посівах пізнього строку в
середньому складала 0,7 імаго/м2, що в 1,6 разів менше порівняно з раннім та
оптимальним строками. Особливо пошкоджувались рослини клопом в фазу
молочної стиглості зерна. В цей час на посівах озимої пшениці раннього і
оптимального строків налічувалося 8,5-8,7 личинок/м2, а пізнього – в 1,3 рази
менше.
Чисельність злакових попелиць за раннього строку сівби озимої пшениці
була на рівні 4,3, а пшеничного трипса – 28,9 личинок/колос, в той час як на
посівах оптимального строку 2,8 і 22,2 личинок/колос відповідно. Стосовно
пізнього строку, то цих шкідників відмічено в 2,1 та 1,4 рази менше порівняно з
раннім строком.
На основі даних по заселенню посівів злаковими попелицями можна
констатувати, що вони перевагу дають озимій пшениці, яка посіяна по чорному

пару, де в середньому за три роки чисельність фітофагів складала у фазу 3-х
листків – 3,6, а в фазу виходу в трубку 2,5 особин/рослину, що на 19,5% і 25,0%
відповідно більше порівняно з колосовим попередником. Клоп-черепашка
також більш розповсюджується на посівах по чорному пару. На цьому фоні в
фазу виходу рослин в трубку налічували 1,8, тоді як по стерньовому –
1,3 імаго/м2. Пошкодженість рослин озимини була 12,9 та 8,8% відповідно.
Щільність трипсів в цей період була практично однаковою: 2,3 (по колосовому
попереднику), 2,1 імаго/рослину (по чорному пару). В фазу молочної стиглості
зерна найбільш пошкоджувались рослини озимої пшениці личинками клопа
черепашки, яких на посівах по чорному пару виявлено 15,6 екз./м 2, що в 1,8
рази більше, ніж на посівах по колосовому попереднику.
Таким чином, агротехнічні заходи (строки сівби, попередник) суттєво
впливають на заселеність посівів озимої пшениці. Цей вплив через густоту і
висоту стеблостою на чисельність сисних шкідників має осередковий характер.
Обприскування посівів озимої пшениці сучасними інсектицидами за різних
їх препаративних форм та класів проводили у фазу молочної стиглості зерна
культури за схемою, яка наведена в таблицях.
Аналіз результатів досліджень показав, що обробка посівів озимої пшениці
інсектицидами була згубною для личинок сисних шкідників. Так, ефективність
дії інсектицидів на 3-й день після обробки становила проти попелиць 68,9 %
(Децис Профі, в.г.) – 75,4 (Протеус 110 о.д.), трипсів – 64,4 – 69,0, клопачерепашки – 78,8- 84,5% (табл.1).
Табл. 1. Ефективність дії сучасних інсектицидів проти сисних шкідників на
посівах озимої пшениці (середнє за 2006-2008 р.р.)

трипсів

шкідливої
черепашки

Децис Профі, в.г.

попелиць

Карате Зеон 050 SC,
мк.с.
Протеус 110, о.д.

шкідливої
черепашки

Карате 050 ЕS, к.е.

трипсів

Контроль

попелиць

Варіант досліду

Норма
витрати
препарату,
кг, л/га

Смертність комах на … день, %
3-й
7-й

без
обробки
0,2 л/га

0
71,6

0
66,7

0
81,4

0
80,4

0
76,7

0
86,6

0,2 л/га

73,6

68,9

83,8

82,4

78,1

89,4

0,5 л/га

75,4

69,0

84,5

83,1

79,1

90,3

0,04 кг/га

68,9

64,4

78,8

79,1

73,8

85,0

На 7-й день смертність попелиць склала 79,1-83,1, трипсів 73,8-79,1; клопачерепашки – 85,0-90,3%.

За
рахунок
зниження
чисельності
личинок
клопа-черепашки
пошкодженість зерна знизилась до 1,7-2,4%, тоді як на необроблених
інсектицидами ділянках вона становила 8,3%. Вміст клейковини на варіантах з
обприскуванням інсектицидами був на 0,8-4,7% вищим ніж на контролі, де
хімічні обробки не застосовували (табл. 2).
Табл. 2. Вплив сучасних інсектицидів на якість зерна озимої пшениці
(в середньому за 2006-2008 р.р.)
№
варіанту

Варіант досліду

Норма витрати
препарату,
кг, л/га

1
2
3
4
5

Контроль
Карате 050 ЕC, к.е.
Карате Зеон 050 SC, мк.с.
Протеус 110, о.д.
Децис Профі, в.г.

без обробки
0,2
0,2
0,5
0,04

Вміст
Пружність
клейковини,
клейковини
%
(одиниць ВДК)

16,8
19,3
20,4
21,5
17,6

94,2
87,0
85,7
91,5
88,2

Найбільший вміст клейковини (21,5%) отримано на посівах, де
використовували Протеус 110, о.д. Важливим показником якості зерна є
пружність клейковини. За застосування інсектицидів цей показник становив
88,2-91,5, а на контрольному варіанті – 94,2 одиниць.
Аналізуючи дані про вплив інсектицидів на продуктивність агроценозу
озимої пшениці слід зазначити, що застосування цих препаратів позитивно
впливало на величину урожаю зерна: збережений врожай становив 0,16-0,31 га.
Найкращі результати отримані на ділянках з Карате Зеон та Протеус, де
прибавка урожаю зерна була практично однаковою і знаходилась в межах
0,30 т/га (табл. 3).
Табл. 3. Врожайність озимої пшениці залежно від застосування сучасних
інсектицидів проти личинок сисних шкідників
Варіант досліду

Контроль
Карате 050 ЕC, к.е.
Карате Зеон 050 SC, мк.с.
Протеус 110, о.д.
Децис Профі, в.г.
НІР05, т/га

Норма
витрати
препарату,
кг, л/га

без
обробки
0,2
0,2
0,5
0,04

Урожайність за роками, т/га
2006

2007

2,09
2,27
2,29
2,30
2,25
0,14

2008

Приріст до
контролю

середнє

т/га

%

0,95 3,58

2,21

0

0

1,08
1,10
1,15
1,06
0,11

2,41
2,52
2,51
2,37

3,87
4,17
4,11
3,79
0,17

0,20 8,9
0,31 14,0
0,30 13,7
0,16 7,1

За умов застосування цих препаратів отримано достатньо високий умовночистий прибуток – 140,0-191,8 грн./га (табл. 4).

Табл. 4. Економічна ефективність дії сучасних інсектицидів проти сисних
шкідників на посівах озимої пшениці (в середньому за 2006-2008 р.р.)
затрати на обробку

всього затрат

Умовно-чистий
прибуток, грн./га

одиницьОкупність затрат,

Карате 050 ЕC, к.е.
Карате Зеон 050 SC, мк.с.
Протеус 110, о.д.
Децис Профі, в.г.

без
обробки
0,2
0,2
0,5
0,04

вартість препаратів

Контроль

грн./га

Варіант досліду

Норма
витрати
препарату,
кг, л/га

Затрати на хімічний
захист, грн./га

т/га

Збережений
врожай

0

0

0

0

0

0

0

0,20
0,31
0,30
0,16

155,8
239,2
236,8
125,3

27,0
32,1
74,5
26,8

15,3
15,3
15,3
15,3

42,3
47,4
89,8
42,1

113,5
191,8
147,0
83,2

3,68
5,05
2,64
2,98

Висновки
В умовах нашого регіону на посівах озимої пшениці постійно існує загроза
втрат урожаю зерна від шкідливості сисних шкідників, насамперед шкідливої
черепашки.
В обмеженні чисельності сисних шкідників значну роль грають
агротехнічні прийоми: строки сівби та попередники. Сисні шкідники
інтенсивніше заселяють посіви озимої пшениці раннього строку сівби та по
паровому попереднику.
Ефективним заходом хімічного захисту озимої пшениці від личинок
сисних шкідників є застосування інсектицидів Карате Зеон 050 SC, мк.с
(0,2л/га), Протеус 110, о.д. (0,5 л/га), завдяки чому можна отримати додатковий
урожай зерна в межах 0,30 т/га з покращеними хлібопекарськими якостями.
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С.Н. Бабич, Н.М. Шахова, Н.И. Коцюрубенко, В.С. Кривогуз
Сосущие вредители на посевах озимой пшеницы южной Степи Украины
Приведены многолетние данные динамики численности сосущих
вредителей в Николаевской области. Показано влияние предшественников и
сроков посева озимой пшеницы на численность сосущих вредителей. Приведена
эффективность применения современных инсектицидов против личинок
сосущих вредителей.
S.N. Babich, N.M. Shahova, N.I. Kotsjurubenko, V.S. Krivoguz.
Sucring pests in crops of the winter wheat in the southern steppe of Ukraine.
The long-term data of dynamics of numerosity of sucring pests in Nicolaev
region is given. The influence of preceding crops and sowing terms of winter wheat
on population density of cucring pests is shown. Effictiveness of action of application
of contemporary insecticides against the larvas of sucring pests is given.

