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Постановка проблеми. Попелиці є переносни-
ками вірусів, зокрема на озимій пшениці – вірусу жовтої 
карликовсті ячменю. В умовах Південного Заходу 
Украіни основними переносниками ВЖКЯ є 4 види 
попелиць: Sitobion avenae F, Rhopalosiphum padi, R. 
maidis Fitch [11, 12], Schizaphis graminum Rond [13].  

Стан і вивчення проблеми. ВЖКЯ – захворю-
вання зернових культур, котре призводить до 
щорічних втрат до 10% врожаю, а в роки епіфітотій – 
до 60-90%. Тому його ще називають «жовтою чумою 
злаків» [14-18]. В останні роки в Україні ВЖКЯ в 
значній мірі вражає посіви озимої пшениці [19, 20]. 
ВЖКЯ зменшує врожай і погіршує якість зерна [22]. 
Відомо, що з осені уражені вірусом рослини пшениці 
можуть втрачати 50 і навіть 100% врожаю [23, 21]. У 
значної кількості вірусних рослин формується 
щуплий колос з передчасним усиханням колосових 
лусок при зелених листках [24, 25]. Вірус жовтої 
карликовості спричинює щуплість і пустоколосість, 
котра посилюється від вторинного зараження 
сапрофітною мікобіотою [26, 27].  

Завдання і методика досліджень В 2006/07 
році дослід закладали на сорті Альбатрос одеський в 
варіантах: протруєння насіння та обробки рослин. 
Протруювали комерційними препаратами фірм-
виробників оригінальних пестицидів, а саме: Бі-58 
(1,2 л/га), Престиж (1,0 л/т), Чинук (1,0 л/т). Інші варі-
анти – протруєння Бі-58 (1,2 л/га) + одна вегетаційна 
обробка Бі-58 (1,2 л/га), протруєння Престиж (1,0 л/т) 
+ одна обробка Протеус (0,6 л/га), протруєння Чинук 
(1,0 л/т) + одна обробка Протеус (0,6 л/га). Контро-
лем слугував варіант без протруєння насіння та об-
робки рослин. Дослід закладався в трьохкратній по-
вторності ділянками 5м2 у двох строках сівби – 
12.09.06. та 19.09.06. Норма висіву насіння складала 
4,5 млн шт/га.  

В посіві 2007/08 року заклали дослід на сорті 
Альбатрос одеський в таких варіантах протруєння 
насіння та обробки рослин: протруєння сумішшю Ві-
таваксу 200 (2,5 л/т) і Престижу (1,0 л/т) + одна об-
робка Протеусом (0,6 л/га), протруєння сумішшю Ві-
таваксу 200 (2,5 л/т) і Престижу (1,0 л/т); протруєння 
Вітавакс (2,5 л/т) + Данадим стабільний (2,0 л/т); 
протруєння Данадим стабільний (2,0 л/т) + дві обро-
бки Данадим стабільний (1,5 л/га); одна обробка Да-
надим стабільний (1,5 л/га) + одна обробка Протеус 
(0,6л/га); три поспіль обробки, перша – Данадим ста-
більний (1,5 л/т), друга – Енжіо (0,18 л/га), третя – 
Протеус (0,6 л/га); протруєння Ламардор (0,15 л/т) 
+Данадим стабільний (2,0 л/т); протруєння Ламардор 
(0,15 л/т) + Престиж (1,0 л/т); протруєння Ламардор 
(0,15 л/т) + Престиж (1,0 л/т) + одна обробка Протеус 
(0,6 л/га); протруєння FS 246 (1,75 л/т) та контроль 
(варіант без протруєння насіння та обробки рослин). 
Дослід закладався в трьохкратній повторності, ділян-
ками 5м2 в одному строці сівби 17.09.06. Норма висі-
ву насіння складала 4,5 млн шт/га.  

В посіві 2008/09 року дослід на сорті Альбатрос 
одеський в таких варіантах протруєння насіння та 
обробки рослин: протруєння Престиж (1,0 л/т); про-
труєння Ламардор (0,2 л/т) + Престиж (1,0 л/т); про-
труєння Максим стар (1,5 л/т) + Круїзер (0,4 л/т); про-
труєння Ламардор (0,2 л/т) + Престиж (1,0 л/т) + од-
на обробка Протеус (0,6 л/га) та контроль (варіант 
без протруєння насіння та обробки рослин). Дослід 
закладався в трьохкратній повторності, ділянками 
5м2 в одному строці сівби 13.09.06. Норма висіву на-
сіння складала 4,5 млн шт/га.  

Весною, в посівах 2006/07, 2007/08 та 2008/09 
років для захисту посівів від бур’янів, в фазу кущення 
посіви обробляли гербіцидом Гроділ Максі (0,09 
л/га). В фазу трубкування (фаза 39 по J. Zadoks) 
проти збудників борошнистої роси (Blumeria 
graminis), бурої листової (Puccinia recondita), стебло-
вої (Puccinia graminis) і жовтої іржі (Puccinia 
striiformis), септоріозу (Septoria tritici) всі посіви обро-
бляли фунгіцидним препаратом Фалькон (0,6 л/га). В 
фазу молочно-воскової стиглості (фаза 83 по J. 
Zadoks) проводили обробку проти клопа шкідливої 
черепашки (Eurygaster integriceps Put) та інших шкід-
ників колосу препаратом Коннект (0,5 л/га). 

На дослідному полі СГІ у вересневих строках 
посіву протягом вегетаційних сезонів 2006-2009 років 
на сортах озимої пшениці селекції СГІ вивчали ди-
наміку льоту черемхової та великої злакової попе-
лиць різними методами: методом пасток з клейкою 
жовтою плівкою (колір її відповідає довжині хвилі 570 
нм) [27, 28] та косіння ентомологічним сачком. Паст-
ку з жовтою клейкою плівкою ставили на посівах 
тільки восени, ентомологічним сачком косили восени 
та весною протягом 2006-2009 років. Площа пасток з 
жовтою клейкою плівкою становила 250 см2, висота 
від землі 10 см. Щодня клейку плівку знімали, замі-
нювали на нову та підраховували чисельність крила-
тих особин Sitobion avenae та Rhopalosiphum padi. 
Косіння стандартним ентомологічним сачком зі змін-
ними мішечками виконувалось серіями з 50 помаха-
ми з послідуючим перерахунком на 100 помахів [29]. 
Підрахунок попелиць, їх видове визначення прово-
дилось в лабораторних умовах. У варіантах з про-
труєнням насіння та різними обробками проводили 
підрахунок попелиць в польових умовах на ділянках. 

Математичну обробку отриманих результатів 
проводили за загальноприйнятими методами варіа-
ційної статистики і кореляційного аналізу з викорис-
танням програми Excel. Біологічну ефективність під-
раховували за формулою Беф = ((Пк-По)/Пк)х100%, де 
Пк – кількість особин в контрольному варіанті, По – 
кількість особин в дослідному варіанті. 

Результати досліджень. В осінній та весняний 
періоди на Півдні України протягом 2006-2009 років 
на посівах озимої м’якої пшениці зустрічалися два 
види попелиць – велика злакова Sitobion avenae F та 
черемхова Rhopalosiphum рadi, які є переносниками 
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ВЖКЯ, що масово потрапляли до пасток з жовтою 
клейкою плівкою та ентомологічного сачку. Перші 
вірофорні особини попелиць з’являлися на посівах 
пшениці в середині вересня. В залежності від виду 
попелиць ці особини з’являються з різними 
інтервалами від початку льоту популяції. Для 
Rhopalosiphum padi інтервал складав 10-11 днів, а 
для Sitobion avenae від 20 до 27 днів.  

Крилаті розселительниці великої злакової 
попелиці (Sitobion avenae) заселяли посіви з першої 
декади вересня до середини жовтня, літ їх завжди 
був більш інтенсивним в першій половині вересня. В 
окремі дні за добу на посіви прилітало так багато 
попелиць, що їх числельність збільшувалася від 40 
до 200 особин на 1 м2. Цей вид попелиць заселяв 
рослини одразу після появи сходів.  

Розселительниці черемхово-злакової попелиці 
(Rhopalosiphum padi) з’являлися пізніше, з другої-
третьої декади вересня до кінця жовтня, і заселяли 
переважно посіви, що розкущилися. Інтенсивність 
льоту крилатих особин обох видів посилювався 

звичайно в тихі теплі дні в вечірній час. В окремі дні 
за добу на посіви прилітало так багато попелиць, що 
їх числельність збільшувалася від 80 до 3720 особин 
на 1 м2. 

Восени після сходів озимої м’якої пшениці, 
спостерігався масовий літ Rhopalosiphum padi і 
Sitobion avenae. Співвідношення крилатих особин на 
пастках з жовтою клейкою плівкою Rhopalosiphum 
padi і Sitobion avenae становило 7:1, 9:1, 18:1, 27:1. 
Домінуючим видом був вид Rhopalosiphum padi. 

За результатами посіву 2006/07 року в 
ранньому строці посіву (12.09.06) попелиць-
переносників ВЖКЯ в контрольному варіанті 
становило 18 особин на 1 рослину, що складає 
досить високе навантаження (Рис. 1.). Найменша 
кількість імаго та безкрилих самок злакової S. avenae 
та черемхової R. рadi виявлялася у варіанті з 
протруєнням Чинук (1,0 л/т) та протруєння Чинук (1,0 
л/т) + одна обробка Протеус (0,6 л/т) і становила 
відповідно 2,0 та 1,7 особ/рослину. 

 
 

Рисунок 1. Кількість попелиць (імаго та безкрилі самки усіх попелиць разом) на одну рослину на 
сорті Альбатрос одеський у двох строках посіву 12.09 та 19.09.2006 року 

Найбільша кількість імаго та безкрилих самок 
злакової S. avenae та черемхової R. рadi 
спостерігалась у варіантах з протруєнням Бі-58 
(1,2 л/т) та протруєння Бі-58 (1,2 л/т) + одна обробка 
Бі-58 (1,2 л/га) і становила відповідно 6,7 та 5,5 
особ/рослину. 

Протруєння у варіантах з Престижем (1,0 л/т) 
та протруєння Престиж (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га) зайняли проміжне значення по 
кількості особин злакової S. avenae та черемхової R. 
рadi і становили 3,4 та 2,6.  

Найвища біологічна ефективність спостеріга-
лась у варіанті з протруєнням Чинук (1,0 л/т) + одна 
обробка Протеус (0,6 л/га) та протруєння Чинук 
(1,0 л/т) і становила відповідно 91 та 89 % (Рис. 2)  

Найнижча біологічна ефективність спостеріга-
лась у варіанті з протруєнням Бі-58 (1,2 л/т) та 
протруєння Бі-58 (1,2 л/т) + одна обробка Бі-58 (1,2 
л/га) і становило відповідно 63 та 70%. У варіантах з 

протруєнням Престиж (1,0 л/т) та протруєння 
Престиж (1,0 л/т) + одна обробка Протеус (0,6 л/т) 
біологічна ефективність зайняла проміжне 
положення і становила відповідно 81 та 86%. 

Найвище значення урожайності в ранньому 
строці посіву 12.09.06. спостерігалось в варіанті 
протруєння Чинук (1,0 л/т) + одна обробка Протеус 
(0,6 л/га) і становило 42,3 ц/га (Рис. 3). Найменше 
значення урожайності відмічалось у контролі і 
становило 31,7 ц/га. Останні варіанти протруєння та 
обробки зайняли проміжне положення, їх 
урожайність варіювала від 33,3 ц/га до 37,3 ц/га. 
Таким чином, ми бачимо, що варіант протруєння 
Чинук (1,0 л/т) + одна обробка Протеус (0,6 л/га) 
виявився найбільш ефективним, так як чисельність 
попелиць восени 2006 року була мінімальна, 
біологічна ефективність була максимальною та 
урожайність відповідно становила максимальне 
значення. 
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Рисунок 2. Біологічна ефективність пестицидів на сорті Альбатрос одеський восени 2006 року при 
двох строках посіву 12.09 та 19.09.2006 

 
 

Рисунок 3. Урожайність на сорті Альбатрос одеський в посіві 2006/07 року в двох строках посіву в 
різних варіантах протруювання насіння та обробки рослин 

За результатами другого строку сівби (19.09.06) 
видно, що найбільша кількість попелиць імаго та 
безкрилі самки злакової S. avenae та черемхової R. 
рadi спостерігалась у контрольному варіанті і 
становило 7,1 особ/рослину (Рис. 1).У варіантах 
протруєння Бі-58 (1,2 л/т), протруєння Бі-58 (1,2 л/т) 
+ одна обробка Бі-58 (1,2 л/га) та протруєння Чинук 
(1,0 л/т) кількість попелиць-переносників ВЖКЯ 
варіювало від 2,1 до 2,8 особ/рослину. Найменша 
кількість попелиць спостерігалась у варіанті з 
протруєння Престиж (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га) і становила відповідно 1,1 
особ/рослину.Варіанти протруєння Престиж (1,0 л/т) 
та протруєння Чинук (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га) зайняли проміжне положення за 

чисельністю попелиць на рослину – 1,5 та 1,9 
відповідно (Рис. 1.).  

Найвища біологічна ефективність 
спостерігалась у варіанті протруєння Престиж (1,0 
л/т) + одна обробка Протеус (0,6 л/га) і становила 
85% (Рис. 2). Найнижча біологічна ефективність 
спостерігалась у варіантах протруєння Бі-58 (1,2 л/т) 
62% та протруєння Бі-58 (1,2 л/т) + одна обробка Бі-
58 (1,2 л/га) – 65%.  

Протруєння Чинук (1,0 л/т), протруєння Чинук 
(1,0 л/т) + одна обробка Протеус (0,6 л/га), 
протруєння Престиж (1,0 л/т) зайняли проміжне 
положення і їх біологічна ефективність варіювала від 
71 до 80%.  

Найнижча урожайність спостерігалась в 
контролі і становила 36,3 ц/га, найвища – в варіанті з 
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протруєнням Престиж (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га) і становила 49,0 ц/га (Рис. 3). 
Дещо йому поступився варіант протруєння Чинук (1,0 
л/т) + одна обробка Протеус (0,6 л/га) за 
урожайністю – 48,7 ц/га. 

Таким чином, найефективнішим варіантом 
виявився варіант протруєння Престиж (1,0 л/т) + 
одна обробка Протеус (0,6 л/га) за чисельністю 
особин на 1 рослину, за біологічною ефективністю та 
відповідно урожайністю. Дещо йому поступився 
варіант протруєння Чинук (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га). 

В результаті ефективності різних варіантів 
протруєння, обробок в двох строках сівби в посіві 
2006/07 року найефективнішою комбінацією проти 

попелиць злакової S. avenae та черемхової R. рadi, 
переносників ВЖКЯ виявилась комбінація 
протруєння Чинук (1,0 л/т) + одна обробка Протеус 
(0,6 л/га).  

За результатами посіву 2007/08 року 
встановлено, що максимальна урожайність в 
ранньому строці посіву (17.09.07) спостерігалась у 
варіанті протруєння Ламардор (0,15 л/т) + 
протруєння Престиж (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га) і становила 97,6 ц/га, при цьому 
бал ураження ВЖКЯ становив 9 (Таблиця 1). 

Найменша урожайність спостерігалась в 
контрольному варіанті і становила 37,45 ц/га, при 
цьому бал ураження ВЖКЯ становив 4-5 (Таблиця 1).  

Таблиця 1 – Бал ураження ВЖКЯ та урожайність сорту Альбатрос одеський в різних 
комбінаціях протруєння та обробки, посів 2007/08 року 

№ з/п Варіанти протруєння насіння та обробки рослин Норма, л/т, л/га 
Посів 17.09.07 

ВЖКЯ, 
бал 

Урожай-
ність, ц/га 

1 Вітавакс 200+Престиж +1 обр Протеус  2,5+1,0+0,6 9(5) 80,8 
2 Вітавакс 200 +Престиж  2,5+1,0 8(5) 80,0 
3 Вітавакс 200 +Данадим стабільний 2,5+2,0 5(8) 60,0 
4 Данадим стабільний+2 обробки Данадим стабільний 1,5 9(5) 72,0 
5 Данадим стабільний 1 обр+1 обр Протеус 1,5+0,6 9(4) 74,0 
6 Данадим стабільний1 обр+Енжіио+1 обр Протеус 1,5+0,18+0,6 9(5) 65,2 
7 Ламардор + Данадим стабільний 0,15+2,0 4 62,0 
8 Ламардор + Престиж  0,15+1,0 4(5) 86,0 
9 Ламардор +Престиж (протруєння)+1 обр Протеус  0,15+1,0+0,6 9(5) 97,6 
10 FS 246 (протруєння) 1,75 4,6-8 82,7 
11 Контроль   4-5 37,45 
 НСР 0,5   18,78 

 
У таких варіантах як: протруєння Ламардор 

(0,15 л/т) + протруєння Престиж (1,0 л/т); протруєння 
FS 246 (1,75 л/т); протруєння Вітавакс 200 (2,5 л/т) + 
протруєння Престиж (1,0 л/т); протруєння Вітавакс 
200 (2,5 л/т)+ протруєння Престиж (1,0 л/т) + одна 
обробка Протеус (0,6 л/га) урожайність варіювала від 
80,0 ц/га до 86 ц/га. При цьому бал ураження ВЖКЯ 
варіював від 9 до 4.  

У варіантах дві обробки Данадим стабільний 
(1,5 л/га); одна обробка Данадим (1,5 л/га) + одна 
обробка Протеус (0,6 л/га) урожайність становила від 
72,0 до 74 ц/га, бал ураження 9. 

Урожайність від 60,0 ц/га до 65,2 ц/га спостері-
галась у варіантах протруєння Вітавакс 200 (2,5 л/т) 
+ протруєння Данадим стабільний (2,0 /л/т); одна об-
робка Данадим стабільний (1,5 л/га) + одна обробка 
Енжіо (0,18 л/га) + одна обробка Протеус (0,6 л/га); 
протруєння Ламардор (0,15 л/т) + протруєння Дана-
дим стабільний (2,0 л/т). При цьому бал ураження 
ВЖКЯ варіював від 9 до 4.  

Таким чином, найефективнішим варіантом в 
посіві 2007/08 року виявився варіант протруєння Ла-
мардор (0,15 л/т) + протруєння Престиж (1,0 л/т) + 
одна обробка Протеус (0,6 л/га).  

За результатами посіву 2008/09 року відмічено, 
що комбінація протруйників протруєння Престиж (1,0 

л/т); протруєння Ламардор (0,2 л/т) + протруєння 
Престиж (1,0 л/т); протруєння Ламардор (0,2 л/т) + 
протруєння Престиж (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га); протруєння Юнта Квадро (FS 246) 
(2,0 л/т) виявились біологічно високоефективними – 
93-99% (Рис. 4).  

Комбінація препаратів протруєння Максим стар 
(1,5 л/т) + протруєння Круїзер (0,4 л/т) дещо їм 
поступилась і її біологічна ефективність становила 
86%.  

Таким чином, у посіві 2008/09 року біологічна 
ефективність варіантів протруєння Ламардор (0,2 
л/т) + протруєння Престиж (1,0 л/т) + одна обробка 
Протеус (0,6 л/га); протруєння Юнта Квадро ((FS 
246) (2,0 л/т)) виявилась найвищою і становила 99%. 

Висновки. Домінуючим видом попелиць ви-
явився Rhopalosiphum padi, що переносить ВЖКЯ. 
Найбільш ефективним виявилися комбінації 
протруйників фунгіцидної та інсектицидної дії 
(Ламардор, н.в.0,2 л/т + Престиж, н.в.1,0 л/т) у поєд-
нанні з наступною обробкою інсектицидом Протеус, 
н.в. 0.6 л/га. Найбільш вдалим, економічно вигідним і 
найефективнішим протруйником проти попелиць –
переносників ВЖКЯ виявився інсекто-фунгіцидний 
протруйник Юнта Квадро, що рекомендований для 
використання у виробництві з 2010 року.  
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Рисунок 4. Біологічна ефективність препаратів на сорті Альбатрос одеський проти злакових 

попелиць восени 2008 року 
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