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ЙІтедено багаторічні дані динаміки чисельності злакових попелиць, пшеро.'о трипса, клопа шкідливої черепашки та пошкодженості зерна озищ-чшениці в Миколаївської області. Показано вплив строків сівби та поЛшків на чисельність сисних шкідників. Встановлено, що сисні шкідниьЖуіШ інтенсивно заселяють посіви озимої пшениці раннього строку сівби
зЗ^Яо паровому попереднику. Наведена ефективність застосування сучас*,,.:'- рп сктицидів проти личинок сисних шкідників. Використання хімічного
культури дає.змогу одержати додатково,:урожай згрна в лісг-сах
, <і та поліпшити його технологічні показники-.( ^(
' ними пшениця, сисні шкідники, шкідливість, строки сівби, попередник,
інсектициди, технічна ефективність
•'Міма пшениця посідає провідне місце серед зернових колосових куль|Й півдні України за врожайністю та валовим збором продовольчого
має істотну питому вагу при заготівлі збіжжя. Так, у Миколаївській,
ІИській та Одеській областях упродовж 90-х років минулого тисячоІІІ врожайність досягала рівня 3,4—4,0 т/га, що на 1,4—1,7 т/га вище,
[)их зернових культур [1]. Проте в останні роки фітосанітарний стан
цих культур, зокрема на озимій пшениці, значно погіршився.
І) чинників зменшення її продуктивності є послаблення захисних
під шкідливих об'єктів, у тому числі й проти шкідників [2].
Іийич, Н.М. Шахова, Н.І. Коцюрубенко,
(Итога, Л.К. Антипова, 2009
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Відчутних втрат урожаю озимої пшениці у степовій зоні щорічно заві
дає комплекс шкідників, зокрема сисних — клоп шкідлива черепашка,
злакові попелиці, пшеничний трипс тощо [3]. Найбільш небезпечним в
умовах даного регіону є клоп шкідлива черепашка (Eugaster integricepi
Put.). Цей шкідник пошкоджує озиму пшеницю, починаючи з момент|
появи імаго на посівах у період виходу рослин у трубку, впродовж фор*
мування зернівки та наливання зерна (личинки молодших віків, Li—Li?
і воскової та повної стиглості зерна (личинки старших віків, L>—Ls тг
окрилені клопи нового покоління). Дорослі клопи при уколі в стебло і
період трубкування пшениці призводять до пожовтіння та усиханщ
центрального листка. Пошкодження стебла в цей період може призвесі
ти до зниження врожаю на 50-54% [4]. Пошкодження стебел клопамк
перед колосінням викликають часткову або повну білоколосицю, г
пошкодження самого колоса приводить, до щуплозерності і зменшенні
кількості зерен у колосі та його маси. Підраховано, що вже за наявності шкідника 1 екз./м 2 втрати зерна можуть сягати 0,05-0,1 т/га [5].
Основної шкоди пшениці завдають личинки, що залежить від вікої
вого стану їх розвитку і ступеня поШкодженості зерна. Так, за пошкодженості зернівки личинками молодших віків ( L 2 - L . 1 ) у період їх формування та наливання — зерно деформується, стає легким, а маса зменшу'
ється на 50—70% [4]. Більша частина легковагового зерна відходить в по-;
лову і втрачається при збиранні врожаю. Шкідливість личинок L3—Ls віків та клопів нового покоління менше впливає на кількість урожаю, але
при цьому значно погіршуються технологічні показники зерна. Внасліі
док позашлункового травлення ці комахи вводять у зернівку слину, иі<!
містить фермент для розщеплення рослинного білку, потім вемоктукт
таким чином перетравлену їжу. У підсумку в зерні знижується вміст І
якість клейковини. -Поиі -борошно в сухому ВИГЛЯДІ, фсрмсіни кс дієздатні, а якщо до нього додати води, вони відразу починають діяти, тобте
відбувається процес розщеплення білкових молекул, внаслідок якого клейковина втрачає свої властивості [4, 6, 7]. Домішка до здорового зерна навіть 2—3% пошкодженого вже істотно погіршує смакові та хлібопекарські якості борошна [6]. Крім того, погіршуються й посівні якості насінщ
пшениці, які визначаються не тільки інтенсивністю, але і місцем цій
пошкоджень. Так, за пошкодженості ендосперму зернівки до 6% — схо
жість насіння знижується на 2,5-3,1%, енергія проростання — на 1,7|
2,4%, Якщо клопами пошкоджено зародок зернівки, то ці показник*
становлять 22,1-25,9% та 18,3-21,6%, відповідно [4].
|
Погодні умови в даному регіоні є дуже сприятливими для розшітк;
та розмноження пшеничного трипсу (Haplothrips tritici Kurd.). Початої
заселення і живлення імаго цього фітофага збігається з періодом в и х о д я
рослин у трубку: вони скупчуються за піхвою листків. Максимальна я В
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і Чисельність на рослинах спостерігається на початку фази колосіння. Най' ftl.'lliin шкідливі личинки, які живляться спочатку колосковими лусочками, и потім зерном, що спричиняє білоколосість і формування щуплих
іерен. Так, за чисельності 20-30 личинок на колос втрата маси зерна стаМішить 13-15% [8]. Якщо у період формування, зернівки їх налічують понад 40-50 особин на колос, урожай зерна зменшується на 0,18-0,25 т/га
|9| При цьому істотно погіршуються технологічні та насіннєві показни' НИ ісрна.
U агроценозі озимої пшениці серед шкідливої ентомофауни доміную'»іимії видами є звичайна (Schizaphïs graminum Rond.,) і велика (Sitobion
щтіае F.) попелиці. Живлячись соком рослин, ці фітофаги негативно
.Виливають на процеси фотосинтезу та формування вегетативних і генерйгншіих органів. Обсяги спожитого за добу соку в кілька разів перевищують вагу самої комахи. Ступінь шкідливості цих фітофагів залежить
HP тільки від їх кількості, але й фаз розвитку озимої пшениці. Найбільше
Пошкодження пшениці відбувається в осінній період її вегетації — В}д.
• Надми сходів до кущіння, що може призвести до загибелі рослин. Велиг
*мї шкоди посівам злакові попелиці можуть завдати й у весняно-літній
;,Яйріод — упродовж фаз вихід у трубку — колосіння, що викликає частино або повне невиколошування рослин та пустоколосість. За чисель,}шічі 15-20 особин на стебло втрати урожаю становлять 0,14-0,18 т/га
|h|, Окрім того, велика шкода від попелиць полягає в тому, що вони є
ішрсносниками вірусних захворювань, зокрема жовтої карликовості ячМепю (ВЖКЯ), яка уражує і пшеницю. Внаслідок ураження рослин ц і є ю
Айітобою втрати врожаю зерна можуть досягати 25-40% [9, 10].
Істотно зменшити втрати врожаю від шкідлйвих організмів, у-т.-ч. ц
.Шкідників, можна завдяки широкому впровадженню системи інтегроваu захисту озїїмоїтгшениці. Технологія захисних зз-.'одів-іїередбача^ не
І'іііі.ки правильний їх вибір, а й раціональне поєднання організаційних,
Шротехнічних, хімічних та інших методів захисту рослин. Безумовно, се))і"Л агротехнічних заходів важливим є дотримання оптимальних строків
t'Itifin і добір кращих попередників. Використання таких ефективних при- /
Я1 їм in підвищення продуктивності посівів досить часто відіграє провідну/
{•чий У захисті рослин від шкідників./ Регулювання чисельності основних
ІІШІДників до господарськи невідчутного рівня неможливе без хімічного заIV рослин. На ринку країни для захисту озимої пшениці від сисних щкідНИКІп з'явилося багато сучасних інсектицидів, ефективність яких ще недоНятіїьо вивчена в умовах сучасного землеробства та виробництва зерна.
Метою досліджень було — вдосконалення інтегрованого захисту озйМіІІ пшениці від С И С Н И Х Ш К І Д Н И К І В , В Т . Ч . Й Х І М І Ч Н О Г О методу, Щ О Грунту-;
|ііч:и на застосуванні сучасних інсектицидів в умовах південного Степу!
Vt-,|>iiiHH, де виробляється істотна частка продовольчого зерна країни, і
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Умови та методика досліджень. Дослідження виконували у Миколаїв!
ському інституті АПВ упродовж 2006—2008 рр. на виробничих посіва|
озимої пшениці за відсутності їх зрошування. Ґрунти під дослідами ті
чорнозем південний залишковослабкосолонцюватий важкосуглинковий
Вміст гумусу у шарі 0 - 3 0 см становить 2,2-2,9% (за Тюріним), нітрифі
каційного азоту — 9,0-12,0 мг/кг (за Кравковим), рухомого фосфору ^
123—150 мг/кг (за Чіріковим). Реакція ґрунтового розчину близька ді
нейтральної: рН сольової витяжки — 6,2-6,9.
\
Вирощування озимої пшениці сорту Куяльник здійснювали у відпо
відності з технологією, загальноприйнятою для степової зони півдня Ук
раїни. Польові досліди — дрібноділянкові, площа ділянки — 50 м2, по
вторення чотириразове. Інсектициди застосовували проти личинок сие
них шкідників у період фази молочної стиглості зерна озимої пшениц
Норма витрати робочої рідини 300 л/га. Обліки чисельності шкідників;
посівах виконували згідно із загальноприйнятими методиками [І], 12]
Результати досліджень. Місце закладання дослідів, обліків .І
спостережень належить до зони масового розмноження і постійну
шкідливості клопа — шкідливої черепашки та інших сисних шкідник!
Кліматичні умови, наявність достатньої кормової бази сприяють розви;
ку та розповсюдженню цих шкідників.
щ
Аналіз даних багаторічної динаміки чисельності імаго (у фазу вихоД
озимої пшениці в трубку) та личинок (у фазу молочної стиглості з е р н я
черепашки (рис. 1) свідчить, що спалахи масового розмноження їх л и ч Я
нок були в 2000—2002 та 2007—2009 рр. Середня чисельність л и ч и н Л
значно перевищувала економічний поріг їх шкідливості (ЕПШ) і колщ
валася за рокам від 3,8 (2009 р.) до 5,9 (2000, 2007 рр.) особин/нВ
Середній показник пошкодженості зерна озимої пшениці у роки д о с л щ
жень становив 6,8; 2,1; 3,1; 2,5; 2,9; 3,5 відповідно (рис. 2). ВпродойЯ
останнього десятиріччя проведення спостережень за чисельністю іниіЯ
СИСНИХ шкідників встановлено, що у 2003, 2005 та 2008 рр.
бщя
підвищена щільність пшеничного трипса (рис. 3), а у 2001, 2006 р р . д
злакових попелиць (рис. 4). Наведені дані свідчать, що в умовах півдІИ
ного Степу у посівах озимої пшениці постійно існувала загроза втаИ
урожаю зерна від згаданих сисних шкідників і, насамперед, клопа ші«Н
ливої черепашки.
|Н
Упродовж 2006—2009 рр. вивчали вплив строків сівби на чисельніИИ
сисних шкідників у посівах озимої пшениці, що була висіяна 10.09 ( р | Я
ній строк), 22.09 (оптимальний) та 5.10 (пізній). В осінній п с р И
вегетації рослин за три роки досліджень у середньому чисельність поиЯ
лиць за раннього строку сівби становила 2,1-3,7, а за оптимального«
1,9—2,9 особин на рослину. Слід зазначити, що на посівах пізнього стяШ
ку сівби цих шкідників не виявлено.
шЖ
46

•

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

і Імаго/м 2 м Личинок/м!
/, Динаміка чисельності клопа шкідливої черепашки на озимій пшениці
(Миколаївська обл., 2000—2009 рр.)

іШііими обліків у фазу виходу рослин у трубку на посівах ранньоаИГММпдьного строку сівби злакових попелиць налічували у серєд! 1,5, а пізнього — 0,9 особин на рослину. За раннього та
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Й№. <?• Птикодженість зерна озимої пшениці клопом-черепашкою
(Миколаївська обл., 2000-2009 pp.)
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му становила 0,7 екч./м2, що в 1,6 раза менше порівняно з раннім та
мильним строками сівби. У фазу молочної стиглості зерна озимої
•ниці на ділянках раннього і оптимального строків сівби личинок
tit шкідника налічували до 8,5-8,7 екз./м^, а пізнього — в 1,3 раза
Hille. Чисельність злакових попелиць за раннього строку сівби озимої
ФІШіїі була на рівні 4,3 особини, а пшеничного трипса — 28,9 лиІОК на колос. У той час як на посівах оптимального строку — 2,8 і
% ек ч./колос, відповідно. Слід зазначити, що на пшениці пізнього
' Ку сівби цих шкідників було в 2,1 та 1,4 раза менше, порівняно з
Цім і оптимальним строками.
' Ни основі одержаних даних щодо заселення посівів злаковими попеЙМи, можна стверджувати, що ці комахи віддають перевагу озимій
"Іінні, яку висівають по чорному пару. У середньому за три роки до"еиь чисельність цих фітофагів становила в фазу 3-х листків — 3,6,
И:іу вихід у трубку — 2,5 особини на рослину, що на 20 і 25%, відпо, більше порівняно з цими показниками на колосовому попередниЗИМа пшениця, що вирощується по паровому попереднику, також
•Дйтнішою для заселення клопом черепашкою та його живлення.
Hu посіві культури, висіяної по чорному пару при обліку дорослих
ІІі у фазу вихід рослин у трубку їх налічували до 1,8, тоді як по стерМу — 1,3 імаго/м2. Щільність пшеничного трипса в цей період
тку культури була практично майже однаковою: 2,3 екз. — на пшено колосовому попереднику, 2,1 імаго на рослину — по чорному
, Чи даними обліків личинок клопа черепашки у фазу молочної
ості найбільш пошкоджувалося зерно у посівах пшениці по чорноперу, де їх чисельність становила до 15,6 екз./м 2 , що в 1,8 раза
г
'н!, ніж на посівах по колосовому попереднику.
ЙКИМ чином, результатами досліджень доведено, що такі агротех•іііХолй як строки сівби та попередник можуть істотно вплинути на
, iikrri» заселення та розвиток цих фітофагів у посівів озимої пше(ікрсмі роки є необхідність застосування і хімічного методу захисту
"Ii під особливо небезпечних шкідників. Тому належало визначити
активніші серед рекомендованих препаратів, дозволених для заошмої пшениці. Обприскування посівів озимої пшениці сучаснийктицидами за різних препаративних їх форм та класів провадили
Jf молочної стиглості зерна. Аналіз результатів досліджень (табл. 1)
що за обприскування посівів інсектицидами можна надійно і
ІЛШо захищати рослини від шкідливості личинок сисних шкідників.
,f|l, технічна ефективність препарату Децис Профі, в.г. з нормою
/пі проти попелиць на 3-й день після обробки становила 68,9%, а
jfim 110 о.д. за норми витрати препарату 0,5 л/га — 75,4%, проти
49

1. Технічна ефективність інсектицидів проти сисних шкідників
(середнє за 2006-2008 pp.)
Смертність комах на ... день,

«
Варіант досліду (д.р.)

..

7-й

3-й

" 6
2 й
і. в<
8* я
&
и
* §

І !

в $
0

Контроль (без обробки)
Карате 050 ES, к.е. (лямбда-цигалотрин,
50 г/л)
Карате Зеон 050 SC, мк.с. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л)
Протеус 110, о.д. ( дельтаметрин, 10 г/л +
тіаклоприд, 100 г/л)
Децис Профі, з.г. (дельтаметрин, 250 г/кг)

0,2

71,6 66,7 81,4 80,4 76,7 86,6*

0,2

73,6 68,9 83,8 82,4 78,1 89,4;

0,5

75,4 69,0 84,5 83,1 79,1 90,

0,04 |68,9|64,4| 78,8 [79,1173,8| 85,"

личинок трипсів — 64,4% і 69,0%, а личинок черепашки — 78,8% і 84,5
відповідно. Ефективно діяли ці препарати і на 7-й день після оброб
так, смертність попелиць становила 79,1—83,1%, трипсів 73,8- 79,1
клопа-черепашки — 85,0-90,3% відповідно.
Пошкодженість зерна личинками черепашки на ділянках, обробл
них інсектицидами, коливалась у межах 1,7-2,4%, тоді як на необробл
них досягла 8,3%. Результати аналізу зерна за допомогою приладу В
показали, що вміст клейковини у варіантах, де здійснювали обприс
2. Вплив інсектицидів на урожай і якість зерна озимої пшениці
Урожайність, т/га

н
Варіант

£« Р5 І2« & ч 2006 2007 2008
і. иCJ
О.
©

«•

S3 «
Контроль (без обробк и ) ^
Карате 050 ЕС, к.е.

а.
<и
о

Збережений
врожай

о

м
з s
5 5

т/га

О* Лі «•
е І

03

2,09 0,95 3,58 2,21

16,8

94,,

0,2

2,27 1,08 3,87 2,41 0,20

8,9

19,3

~87?

0,2

2,29 1,10 4,17 2,52 0,31

14,0

20,4

85,"

Протеус 110, о.д.

0,5

21,5

9ЇЩ

0,04

2,30 1,15 4,11 2,51 0,30
2,25 1,06 3,79 2,37 0,16

13,7

_Децис
_ _ Профі, в.г.

7,1

17,6

Карате Зеон 050 SC,

мк.с.

0,14 0,11 0,17
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,1, Економічна ефективність застосування інсектицидів проти сисних шкідників
на озимій пшениці (середнє 2006-2008рр.)

= и
Варіант

Збережений Затрати на хімічний
врожай
захист, грн./га

І Є

11
І І

£Р с?
а.

&н

Є®
з а
і"§

2 ЄаП

27,0

15,3

42,3

113,5

3,7

47,4

191,8

5,1

74,5

89,8

147,0

2,6

125,3 26,8

42,1

83,2

2,9

в&

о &
В в
Й)Т|)оль(без обприску-

!И«)
(ТС 050 ЕС, к.е.

0,2

0,20

155,8

йти Зсон 050 8С, мк.с.
|»уе ПО, о.д.
ГІрофі, в.г.

0,2

0,31

239,2 32,1

0,5

0,30 236,£

0,04

0,16

[Ви рослин інсектицидами, був на 0,8—4,7% вищим, ніж на контролі
мімічних обробок. Крім того, найбільше клейковини у зерні (21,5%)
ржпио на ділянках з використанням такого комбінованого інсектиик Протеус 110, о.д. Пружність клейковини становила 88,2-91,5, а
Шітрольних посівах — 94,2 одиниці (табл. 2).
ністосування хімічного захисту озимої пшениці від зазначеного
ІЛсксу шкідників збережений урожай становив 0,16—0,31 т/га. Най[) показники врожайності зафіксовано на ділянках, що оброблялися
іпритами Карате Зеон та Протеус, де збережений урожай зерна був
однаковим — у межах 0,30 т/га.
ЇІІИЖЄННЯ пошкодження зерна личинками черепашки значно зросВКІсі і і -його показники, в підсумку було одержано^ пшеницю 2-гокла§й ирожайності озимої пшениці в межах 2,37-2,52 т/га умовно-чисІірпОуток становив 83,2-191,8 грн./га (табл. 3). Високий рівень ефекКНЛ і хімічного захисту озимої пшениці за використання цих інсекИіи спостерігали і проти інших шкідників.

X

ІМОВКИ
умовах Південного Степу України на посівах озимої пшениці
|М спостерігається висока пошкодженість рослин озимої пшениЦОіїими шкідниками, насамперед шкідливої черепашки, та існує
загроза втрат урожаю і погіршення якості зерна. Строки
Чи попередники можуть відігравати значну роль в обмеженні
И'Ку та чисельності клопа шкідливої черепашки, пшеничного
ти злакових попелиць. Більш інтенсивно зазначені шкідники
|ЦЩть і пошкоджують посіви озимої пшениці за раннього строку
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сівби та висіву цієї культури по паровому попереднику. Якщо хіміч
заходи на посівах проти цих шкідників не провадити — втрачають^
хлібопекарські властивості та погіршуються технологічні показник
якості зерна.
І
Ефективним заходом від личинок сисних шкідників є хімічний зі
хист озимої пшениці у фазу молочної стиглості зерна. Найкращі пока!
ники одержано за обприскування посівів інсектицидами Карате Зеа
050 SC, мк.с (0,2 л/га) та Протеус 110, о.д. (0,5 л/га). За використанії
цих препаратів одержано додатковий урожай зерна в межах 0,30 т/га, щ
ліпшено його якість, а також високий умовно-чистий прибуток — 140,С
191,8 грн./га.
â
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кч С.Н., Шахова Н.М., Коцюрубенко Н.И.,
ЙОгу:» B.C., Антипова JI.K.
|цие вредители в агроценозе озимой пшеницы южной Степи Украины
41(Шег)ены многолетние данные динамики численности злаковых тлей,
цчного трипса, клопа вредной черепашки и поврежденность зерна ози~
НШашцы в Николаевской области. Показано влияние предшественниU сроков посева озимой пшеницы на численность сосущих вредителей.
ЦШшено, что сосущие вредители более интенсивно заселяют посевы
it(t пшеницы раннего строку посева и по паровому предшественнику.
tbiia эффективность применения современных инсектицидов против
Нш сосущих вредителей. Использование химической защиты культуры
Mtfni получить дополнительный урожай зерна в пределах 0,3 т/га и
faH//lii> технологические показатели.
S.N., Shahova N.M., Kotsjurubenko N.I., Krivoguz V.S., Antipova L.K.
insect pests' in agrocenoses of the winter wheat
flUthern Steppe of Ukraine
Hi-years date on dynamics population density of the cereal aphids, wheat
nun bug and the level of seed damage of winter wheat from those in the
fpfllon in Ukraine are presented. Effect of the sowing terms and the winter
I preceding crops on the sucking insects population density is shown. It has
ihlted that the mucking insect pests colonize more intensively fields of the
the early sowing and after fallow. Effectiveness of the new insecticides'
ytwi against the sucking insect pests' larvae is given. Usage of chemical pro. $ this crop allows to recsieve additional yield in the, ranges 0,3 ton per ha
~rtiv? its technological-indecies.
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