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ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
ВІД ТРИПСА ПШЕНИЧНОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Упродовж 2017–2019 рр. спостерігали за сезонною динамікою чисельності моновольтинного олігофага злаків – трипса
пшеничного у Правобережному Лісостепу України. Цей вид виявився домінуючим серед трипсів та інших шкідників.
Розвиток фітофага визначали метеорологічні умови у роки досліджень. Найсприятливішим для шкідника був 2018
р., коли відмітили найбільшу чисельність шкідника (930 екз./100 помахів сачком у другу декаду травня). На фоні
значної кількості шкідника провели вивчення ефективності застосування інсектицидів. До дослідження залучили два
піретроїди (Карате Зеон 050 CS, м.к.с., Децис f-Люкс 25, к.е.) та один неонікотиноїд (Актара 25 WG, в. г.). Показано
високу ефективність препаратів за значної чисельності фітофага. Найвищий показник ефективності мав Карате Зеон
050 CS, м.к.с. (0,2 л/га) проти імаго та личинок трипса.
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CHEMICAL PROTECTION OF WINTER WHEAT FROM WHEAT TRIPS IN THE RIGHT-BANK FOREST
STEPPE OF UKRAINE

The seasonal dynamics of the monovoltaic oligophagus of cereals – wheat thrips was investigated in the Right-Bank Forest
Steppe of Ukraine during 2017–2019. This species has been dominant among thrips and other pests. The development of
the phytophage was determined by the meteorological conditions of the studied years. The most favorable for the pest was
2018, when the highest number of the pest was recorded (930 specimens / 100 swings the net in the second decade of May).
The effectiveness of insecticide use was studied against a significant amount of pest. Two pyrethroids (Karate Zeon 050 CS,
Decis f-Suite 25) and one neonicotinoid (Actara 25 WG) were included in the study. High efficiency of the preparations is
shown with a considerable number of phytophages. The highest efficiency had the Karate Zeon 050 CS (0.2 l / ha) against
imago and thrips larvae.
Key words: winter wheat, wheat thrips, chemical protection, insecticides
Постановка
проблеми.
Трипс
пшеничний
(Haplothrips tritici Kurd.) – моновольтинний олігофаг
злаків. В Україні останніми роками за рахунок змін
клімату цей вид розширив свій ареал і активно шкодить
не лише у Степу, але і Лісостепу. Розвивається фітофаг
доволі швидко, і за рахунок великої чисельності є дуже
шкідливим для пшениці озимої. За рахунок живлення
личинок маса 1000 зерен знижується на 10–30%. За
наявності на початку фази колосіння 20–30 трипсів на
один колос втрати врожаю сягають понад 14%, істотно
погіршуються технологічні якості й схожість насіння [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
За останніми даними українських учених в умовах
Центрального Лісостепу на злакових культурах було
виявлено 13 видів трипсів, з яких на озимій пшениці 11.
Найпоширенішим на злаках виявився пшеничний трипс,
найменш поширеними були такі види: трипс пустоцвітий
(Haplothrips aculeatus Fabr.), різноїдний (Frankliniella
intonsa Trybon.), тонковусий (Franklimella tenuicornis
Usel.),
стрункий
(Aptinothrips
elegans
Priesner.).
Поодиноко зустрічався трипс злаковий (Anaphothrips
obscurus Muller.), житній (Limothrips denticornis Halid.),
рожевохвостий (Aptinothrips rufus Gmelim.), польовий
(Chirothrips manicatus Halid.), Шмутця (Limothhrips
schmutci Priesner.) та інші [2].
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Трипс пшеничний уперше був описаний українським
ентомологом М. В. Курдюмовим на Полтавщині у 1912 –
1913 рр. Продовжили вивчення біології шкідника в Україні
М.П. Дядечко у Миколаївській, Львівській, Н.Н. Ситченко
та Ю. Г. Красиловець у Харківській, В. М. Писаренко у
Дніпропетровській областях [3].
Останні дослідження в Україні показали збільшення
чисельності трипса з середини 90-их рр. у раніше
відомих місцях його поширення, а саме: у Донецькій,
Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській,
Миколаївській, Одеській областях та у Криму. Поступово
ареал його шкідливості розширився. Впродовж 2008–
2013 рр. трипс масово зустрічався у посівах Київської,
Черкаської, Івано-Франківської, Хмельницької та інших
областей [4]. Так, у Лісостепу на сьогодні на фоні значної
заселеності посівів можлива оцінка стійкості нових
сортів пшениці (Миронівський інститут пшениці імені
В.М. Ремесла НААН) [5].
Імаго трипса має видовжене, тонке, чорно-буре
тіло, останній членик черевця конічної форми. Голова
у комахи має скошену конусоподібну форму з жовтими
вусиками. Очі темно-бурі, майже чорні, великі, займають
від третини до половини довжини голови. Другий членик
антен з верхівки жовтувато-бурий, третій – жовтий, перед
верхівкою затемнений, несе дві сенсілли. Передні гомілки
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за винятком основи і країв жовті, передні лапки також
жовті. Крила з 5–8 додатковими віями, прозорі, затемнені
біля основи [6]. Ротовий апарат спеціалізований, колючосисний [7]. Довжина тіла самця 1,2 – 1,3 мм, самки
довші – 1,8 – 2,3 мм. Яйця довжиною 0,5–0,6 мм, блідооранжеві, овальні. Личинки після відродження зеленожовті, через декілька годин стають червоними, а після
першого линяння – яскраво-червоними. Доросла личинка
має дві щетинки на останньому сегменті [8].
Пшеничний трипс має однорічну генерацію в ареалі
свого розселення. У розвитку від яйця до імаго проходить
п’ять стадій – дві рухливі личинкові стадії і малорухливі
стадії пронімфи, німфи 1 і німфи 2. Личинки першого віку
мають потовщені ноги, струнке тіло, добре пристосовані
до пошуків місць живлення на рослині, личинки 2-го
віку менш рухливі, мають більш тонкі ноги, пристосовані
до пересування по поверхні ґрунту. Зачатки крил
з›являються у пронімф, бульбашкоподібні присоски на
лапках – у імаго [3].
Зимує трипс у стадії дорослої личинки у прикореневих
залишках стерні та у верхніх шарах ґрунту. За прогрівання
місць зимівлі 8–10 0С личинка починає свій розвиток
і перетворюється на імаго, які перелітають на посіви
пшениці на початку колосіння. Вони мають слабкий
активний політ, але здатні перелітати на висоті 1,5 м
декілька кілометрів, використовуючи вітер для пасивних

міграцій [9]. Згодом самки відкладають яйця на стрижень
колосу та колосові луски по 4 – 6 шт. Відкладання яєць
відбувається у період від появи тріщин в обгортці колоса
пшениці озимої до повного його виколошування і триває
8–20 днів. Ембріональний розвиток відбувається за 6–8
днів. Весь цикл розвитку триває 30–40 днів (залежно
від температури). До фази воскової стиглості личинки
закінчують розвиток і йдуть на зимівлю в ґрунт [8].
H. tritici Kurd. є ксерофільним видом і найбільшої
шкоди завдає у посушливі роки тому що створюються
умови для накопичення моноцукрів, які необхідні для
живлення личинок [10].
Шкодять імаго та личинки. Імаго накопичуються
за піхвою верхнього листка у період виходу у трубку
– на початку колосіння. Висмоктуючи сік, викликають
білоколосість та щуплозерність. Личинки живляться
зерном, концентруються в борозенці зерна [8]. Основні
кормові рослини – пшениці озима та яра, жито, житняк і
деякі інші злаки; найбільш сприятливі умови для розвитку
створюються на пшениці ярій [11]. За вивчення динаміки
чисельності пшеничного трипса у Туреччині, встановили
найбільшу його чисельність на твердій пшениці, ніж на
м’якій [12].
За даними М. А. Ємельянова та ін. [13] шкідливість
трипса залежить від густоти посівів та розміщення
шкідника від краю поля. У крайових смугах кількість

Таблиця 1.
Максимальна кількість H. tritici Kurd. на пшениці озимій у залежності від метеоумов року
(Правобережний Лісостеп України, 2017 – 2019 рр.)
Рік
2017
2018
2019

Період максимальної
кількості
ІІІ.05
ІІ.05
ІІІ.06

Чисельність фітофага,
екз./100 помахів сачком
460
930
760

Стадія розвитку
імаго
імаго
личинка

Таблиця 2.
Ефективність інсектицидів щодо обмеження чисельності імаго H. tritici Kurd. на пшениці озимій
(Правобережний Лісостеп України, 2018 р.)
Варіант
3 доба
Екз.\100 пом.
сачком
Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с.
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.
НІР05
Сорт Фагус
Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.
НІР05
Сорт Дромос
Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.

200
100
100
90
18,1

Е,%
Сорт
54,5
54,5
59,1

Ефективність інсектицидів на добу
7 доба
14 доба
Екз.\100 пом.
Е,%
Екз.\100 пом.
сачком
сачком
Ротакс
170
160
80
63,6
10
70
68,2
30
70
68,2
20
10,6
7,7

95,4
86,4
90,9

300
200
100
150
19,8

39,4
69,7
54,5

280
50
30
30
13,9

84,8
90,9
90,9

250
20
10
20
6,6

93,9
96,9
93,9

1750
350
120
170

84,6
94,7
92,5

1720
40
80
110

98,2
96,4
95,2

1600
20
70
40

99,1
96,9
98,2

НІР05
Сорт Понтікус

11,2

Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.
НІР05

750
80
120
100
11,8

19,4
91,1
86,7
88,9

720
50
100
70
11,9
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Е,%

7,9
94,4
88,9
92,2

700
20
10
10
10,5

97,8
98,9
98,9
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Рис. 1 Порівняння ефективності інсектицидів проти імаго H. tritici Kurd. на пшениці озимій у різні періоди
(Правобережний Лісостеп України, 2018 р.)
трипсів завжди більша. Дослідники показали більшу
шкоду на пшениці ярій, ніж на озимій та розрахували
шкідливість личинок та імаго за живлення на генеративних
органах: на озимині втрати від однієї особини склали 2,89
мг, на пшениці ярій – 6,25 мг.
Одним з ефективних заходів зниження чисельності
пшеничного
трипса
є
хімічний.
Обприскування
інсектицидами проводять за перевищення ЕПШ. Останні
дослідження ефективності застосування інсектицидів
проти трипсів у Лісостепу України проводили у 2010–
2011 рр., коли в обмеженні чисельності фітофагів на
озимій пшениці високу ефективність показали Золон
(98,2%), Альтекс (96,0%) та Акцент (93%) [2]. У Степу
вивчили ефективність препаратів проти всіх сисних
шкідників у 2009–2010 рр. Найвищу ефективність мало
обприскування посівів у фазу молочної стиглості зерна
піретроїдним інсектицидом Карате Зеон 050 CS, м.к.с.
(0,2 л/га) [14].
Мета: визначити динаміку чисельності пшеничного
трипса, уточнити біологію фітофага у залежності
від метеоумов, встановити технічну ефективність
застосування інсектицидів.
Методика дослідження. Дослідження проводили в
умовах навчально-виробничого відділу (НВВ) Уманського
національного університету садівництва. За динамікою
чисельності трипса пшеничного спостерігали впродовж
квітня – середини липня. Чисельність фітофага визначили
методом косіння ентомологічним сачком, за одиницю
обліку прийняли 100 помахів.
Обприскування інсектицидами провели проти всіх
сисних шкідників. Для вивчення ефективності обрали два
піретроїди (Карате Зеон 050 CS, м.к.с., Децис f-Люкс 25,
к.е.) та неонікотиноїд (Актара 25 WG, в. г.). Випробування
інсектицидів провели згідно загальноприйнятої методики
[15]. Ефективність застосування інсектицидів визначали
порівнянням чисельності комах на обробленій ділянці до
та після обробки. Вивчили ефективність обприскування
на чотирьох сортах (Ротакс, Фагус, Дромос, Понтікус).
Основні результати дослідження. Нами було
визначено, що на озимині впродовж 2017–2019 рр. у
Правобережному Лісостепу України був поширений у
значній кількості трипс пшеничний. Спостереження
за динамікою його чисельності довело її залежність від
метеорологічних умов року. Особливо важливим для
розвитку шкідника виявися період квітень-червень.
Середньодобові температури квітня визначають
розвиток личинки після її перезимівлі. Найвищі
температури квітня були у квітні 2018 р., шкідник
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розпочав свій розвиток з першої декади і за достатніх
температур продовжив свій розвиток впродовж місяця.
У 2017 та 2019 рр. личинки почали свій метаморфоз з
першої декади квітня, але низькі температури другої
декади його стримали. Інший важливий період фітофага
– відкладання яєць, що припадає на колосіння – цвітіння.
Найсприятливішим за поєднанням температур та
незначної кількості опадів цей період був у 2018 р. Це і
визначило найбільшу кількість шкідника у цей період за
три роки. У 2017 р. розвиток трипса стримали найнижчі
температури за роки спостережень, у 2019 р. – 53 мм
опадів у першу декаду червня, тому личинки з’явились
пізніше, ніж в інші роки. Найбільшу кількість фітофага
відмітили у 2018 р. (930 екз./100 помахів сачком у другу
декаду травня) (табл.1).
У 2017 підрахували найменшу чисельність шкідника
– 460 екз./100 помахів сачком. У 2019 р. максимальну
кількість трипсів зафіксували зі значним запізненням.
Це були не імаго, а личинки. У першу декаду липня
впродовж трьох років досліджень спостерігали зниження
чисельності личинок фітофага.
Дослідження ефективності застосування інсектицидів
провели впродовж 2018–2019 рр. Обприскування
проводили проти всіх сисних шкідників, виходячи з їх
чисельності. У 2018 р. перше обприскування провели
проти імаго у фазу колосіння (табл. 2).
Найвищі
показники
ефективності
інсектицидів
відмітили на сортах з більшою заселеністю фітофагом
(Дромос та Понтікус). Чим менша була кількість трипса
на сорті, тим менша – ефективність застосування
препаратів. Також відмітили наступну тенденцію:
збільшення ефективності інсектицидного обприскування
з 3-ої по 14-ту добу.
Середні дані ефективності по сортах дозволили
зробити висновки щодо ефективності препаратів у
певний строк обліку (рис. 1).
На
третю
добу
найефективнішим
виявилось
застосування інсектициду Децис f-Люкс 25, к. е. з
показником 76,4 %. Тоді як Карате Зеон 050 CS, м.к.с
показав найнижчу ефективність на рівні 67,7 %. На
сьому та чотирнадцяту добу показники ефективності
різних препаратів відрізнялись незначною мірою. На
сьому добу найвищу ефективність відмітили у варіанті
з застосуванням Актара 25 WG, в. г. (86, 6%). У двох
інших варіантах вона також була значною (найнижча за
застосування Карате Зеон 050 CS – 82,3%). На 14 добу
ефективність була найвищою у всіх препаратів за період
їх вивчення. Найкращий показник зафіксували у варіанті
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з Карате Зеон 050 CS (96, 6%).
Друге
обприскування
провели
для
вивчення
ефективності препаратів проти личинок пшеничного
трипса. У варіантах з обприскуванням інсектицидами
кількість фітофага була значно меншою, порівняно з
контролем на всіх досліджуваних сортах (табл. 3).
Обліки чисельності личинок провели через тиждень
після обприскування. За винятком сорту Ротакс, у
варіантах із застосуванням Актара 25 WG, в. г. до
обробки спостерігали найбільшу кількість шкідника,
тому за повторного обприскування там же відмітили
найвищу ефективність. На сорті Фогус цей показник
був максимальним (91,7%). Але ефективність другого
обприскування виявилась меншою, порівняно з першим.
У 2019 р. кількість імаго була незначною, різко
підвищилась кількість шкідника у третю декаду червня.
Виходячи з високої кількості личинок, прийняли рішення
щодо проведення інсектицидної обробки. У всіх варіантах
досліду відмітили високу ефективність випробуваних

препаратів на сьому добу після обприскування (табл. 4).
Найбільш заселеним личинками був сорт Дромос,
на якому виявили найвищу ефективність застосування
випробуваних інсектицидів: 99% за обробки Актара
25 WG, в. г. Зафіксували однаково високі показники
ефективності препаратів на всіх сортах.
Розрахунок
середнього
значення
технічної
ефективності інсектицидів проти личинок у 2018 та 2019
рр. надано на рис. 2.
У 2018 р. найбільш ефективним виявилось друге
обприскування проти личинок препаратом Актара 25 WG,
в. г. У 2019 р. одноразове застосування всіх інсектицидів
мало високу ефективність. Трохи вищі показники
ефективності мав піретроїд Карате Зеон 050 CS – 98,5%.
Висновки. На основі викладеного вище, можна
стверджувати, що трипс пшеничний став основним сисним
шкідником пшениці озимої у Правобережному Лісостепу
України. Розвиток фітофага залежав від метеоумов років
вегетації. Визначальними для метаморфозу личинок

Таблиця 3.
Ефективність інсектицидів щодо обмеження чисельності личинок H. tritici Kurd. на пшениці озимій
(Правобережний Лісостеп України, 2018 р.)
Варіант

Чисельність личинок, екз./100 помахів сачком
До обробки
Після обробки
Сорт Ротакс
140
138
60
50
60
50
40
30

Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.
НІР05
Сорт Фогус
Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.
НІР05
Сорт Дромос
Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.
НІР05
Сорт Понтікус
Контроль
Карате Зеон 050 CS, м.к.с
Децис f-Люкс 25, к.е.
Актара 25 WG, в. г.
НІР05

Ефективність, %

16,7
16,7
25

8,5
150
50
30
120

146
20
20
10
8,1

60
33,3
91,7

180
120
100
160

170
60
40
70
8,8

50
60
56,3

250
70
110
150

240
40
40
30
8,1

42,9
63,6
80

Таблиця 4.
Ефективність інсектицидів щодо обмеження чисельності личинок H. tritici Kurd.на пшениці озимій
(Правобережний Лісостеп України, 2019 р.)
Варіант
Контроль
Карате Зеон
050 CS,
м.к.с
Децис
f-Люкс 25,
к.е.
Актара 25
WG, в. г.
НІР05

Ротакс
Екз./100
пом.
Е, %
сачком
120
-

Фогус
Екз./100
пом.
сачком
100

Е, %
-

Понтікус
Екз./100
пом.
Е, %
сачком
180
-

30

95,6

20

96,9

80

92,4

10

98,5

10

98,5

20

96,9

80

92,4

160

75,4

10

98,5

50

92,2

10

99

60

90,8

9,9

10,8
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Дромос
Екз./100
пом.
Е, %
сачком
200
-

6,7

10,1
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Рис. 2 Порівняння ефективності інсектицидів проти личинок H. tritici Kurd. на пшениці озимій
(Правобережний Лісостеп України, 2018 – 2019 рр.)
трипса були температура квітня, для відкладання яєць –
поєднання температури та опадів. На живлення личинок
більше впливала кількість опадів. Найсприятливішим для
розвитку шкідника виявився 2018 р. У 2017 р. відмітили
найменшу кількість фітофага.
Регулювання чисельності шкідника за допомогою
інсектицидів було доцільним за його високої кількості.
Відмітили найвищий показник ефективності препаратів
на 14 добу. Всі препарати продемонстрували високу
ефективність проти імаго (94,7–96,6%) та личинок
(90,8–98,5%), але найефективнішим було обприскування
озимої пшениці Карате Зеон 050 CS, м.к.с. (0,2 л/га).
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