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___________________________________________________________ Вступна частина 
 

До видання даної брошури нас спонукала вкрай нагальна проблема: відсутність 
якості зерна пшениці врожаю протягом останніх років, в тому числі й через підвищений 
відсоток вмісту зерна пошкодженого клопом-черепашкою. 

 Підвищена активність шкідника в останні роки була викликана сприятливими 
погодними умовами для його розвитку та вкрай незадовільною, у більшості випадків, 
системою захисту посівів озимини. За даними трейдерів та сільськогосподарських 
виробників ушкодженими шкідником в 2008 році стали близько 2 млн. га, що більше 
показника 2007 року в 1,5 рази, і це незважаючи на те, що було оброблено посівів на площі 
близько 1,3 млн. га. Найбільша кількість фітофагу, за даними Державної інспекції з захисту 
рослин, була сконцентрована в господарствах Криму, Донбасу, південного регіону країни 
та степових зонах. 

 У зв'язку з тенденцією кліматичного потепління, зона розселення шкідника 
поступово поширюється на господарства північного та західного лісостепу (Вінницька, 
Черкаська, Полтавська області). Багато виробників не очікували ситуації, що склалася і не 
проводили відповідної обробки посівів. 

Склалася дуже важка ситуація, масштаб проблеми – національний. В країні 
переповнений ринок фуражного зерна на яке  майже немає попиту... Це може мати 
колосальний вплив і на світовому ринку зерна – українська пшениця не буде мати попиту  
на зовнішньому ринку зерна. 

 Але це не є проблемою лише тільки зернотрейдерів. Порахуємо разом? Різниця у 
вартості між продовольчою пшеницею та пшеницею без хлібопекарських якостей складає 
близько 500 грн. на тонні, що при врожайності 4 тони з гектара завдасть збитки  на рівні 
2000 грн. на гектарі посіву. А на площі 2 млн. га? Рівень  збитків не піддається уяві – 4 
млрд. грн.! Це прямі збитки агропромислового комплексу країни! 

Закликаємо Вас усвідомити дану проблему та розпочати боротьбу зі злісним 
шкідником, адже Україна завжди була виробником високоякісного зерна пшениці 
європейською житницею.  

В цьому виданні наведемо матеріали які можуть Вам допомогти в боротьбі, і , ми 
впевнені, разом ми прийдемо до подолання даної проблеми. 
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______________Клоп шкідлива черепашка та проблема якості  зерна озимої пшениці. 
 

       В останні роки через глобальне потепління клімату спостерігається тенденція 
розширення ареалу шкідливої черепашки та збільшення питомої частки її серед інших 
клопів, зокрема маврського, австрійського, гостроголового тощо, які заселяють та 
пошкоджують зернові культури скрізь. Зростання чисельності шкідливої черепашки має 
місце також у центральній частині Лісостепу та прилеглих областях, а саме Вінницькій, 
Київській, Полтавській, Черкаській, де цей фітофаг обраховується в надпороговій кількості 
(вище економічних порогів шкідливості). В Степу показники чисельності клопа та 
пошкодження зерна в 2-10 і більше разів вищі. 
       За даними Держконтрольсільгсппроду середнє пошкодження зерна клопом шкідливою 
черепашкою в минулому році в господарствах Степу складала в середньому 4,9%, а в 
Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях відповідно: 6,5; 
6,8; 6,6; 5%, місцями в Кіровоградській, Миколаївській, інших 18-30%. В окремих партіях з 
незахищених посівів було пошкоджено 27-60%. У Лісостепу в цілому цей показник 3,2%, а 
зокрема в Київській 4,3%, Харківській областях 4,8%. Збільшення пошкодження зерна 
відбулося за непроведення своєчасного захисного обробітку посівів озимої пшениці через 
нерентабельність цього заходу в пригнічених умовами весняно – літньої посухи посівах 
саме у вищевказаних та інших південних та південно – східних областях, де відбулося 
накопичення шкідливої черепашки. Це одна з причин падіння хлібопекарських якостей 
борошна продовольчої пшениці, яке виявлялося у вказаному регіоні. 

Пошкодження дорослими особинами зерна пшениці у воскову й, особливо, у повну 
спілість, приводить до погіршення якості зерна й, у першу чергу, до зниження білків (у 
цьому випадку мало щуплих зерен, видимі лише укуси клопом). 

Як правило, високій шкідливості клопа сприяє жарка суха погода в перезбиральний і 
збиральний періоди. Клоп-черепашка, проколюючи своїм довгим ( до 6 мм) хоботком 
оболонку зерна, уводить у центр зернівки близько зародка рідину, що містить дуже сильні 
ферменти, типу тріптази з оптимумом дії при слаболужній реакції. При цьому в місці укусу 
утворюється біла пляма із чорною крапкою. При натисненні ендосперм у місці поразки 
легко кришиться. 

Уведені клопом-черепашкою ферменти залишаються в зерні й надовго зберігають 
активність. Після розмелу зерна, поки борошно залишається в сухому стані, ферменти не 
діють або діють слабко, залежно від її вологості й відносної вологості навколишнього 
повітря. Як тільки з борошна починають місити тісто, ферменти активізуються, і 
починається бурхливий процес розщеплення білкових молекул. У результаті клейковина 
втрачає свої пружноеластичні властивості, стає липкою, тягнеться; здобуває сірий або 
темно-сірий колір. 

Послаблення клейковини й різке погіршення її фізичних властивостей є результатом 
змін білково-протеіназного комплексу. При цьому вміст у зерні загального й білкового 
азоту різко знижується й зростає вміст водорозчинних азотистих речовин, а також різко 
підвищується протеолітична активність зерна. Відзначене зростання гідратації клейковини, 
за рахунок чого створюється ілюзія збільшення кількості клейковини при ушкодженні 
зерна клопом-черепашкою, хоча насправді зростання маси сирої клейковини відбувається 
за рахунок її більшої обводненості, яка збільшується в 2 рази (330 замість 160). 

Дезагрегуючі клейковину протеолітичні ферменти клопа-черепашки зрушують і її 
сульфгідрильно-диоульфінду систему, що веде до розслаблення клейковини. 

Спеціальними дослідженнями встановлено, що в зерні, ушкодженому клопом-
черепашкою, збільшується в 3,5 рази протеолітична активність (138,5 % проти 45-39 % у 
нормальнім зерні); в 1,5 рази підвищується вміст вільних амінокислот. Змінюється склад 
білка: знижується зміст клейковиних білків – 69 %  проти 88 % – у нормальному зерні, що 
пов'язане з гальмуванням синтезу білків і, у першу чергу, глютеніна: його в 4 рази менше, 
ніж у нормальнім зерні. 
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Протеолітична  активність збільшується тем вище, чим у більш пізню фазу відбулося 
ушкодження зерна клопом-черепашкою. У зерна, ушкодженого клопом-черепашкою, різко 
підвищується мікробіологічна зараженість, знижується схожість. 

Що стосується фізичних властивостей тісту, то вони різко погіршуються зі 
збільшенням показників на приладах ИДК-2 або ИДК-3. 

Те ж відбувається й з якістю хліба. Хліб, випечений із зерна з показаннями ИДК 
понад 103 од, не відповідає вимогам стандарту по об'ємному виходу хліба (нижче 300) або 
по формостійкості (нижче 0,30). 

Дані підтвердили раніше проведені дослідження, що партія з наявністю зерен, 
ушкоджених клопом-черепашкою, понад 3 % не придатна для випічки хліба (якість 
клейковини III гр.)  

На посівах з високим рівнем заселеності хлібними клопами за відсутності хімічного 
захисту знижуються не лише хлібопекарські, а й насіннєві якості зерна. Причому втрати або 
зниження схожості насіння значною мірою визначаються не тільки чисельністю шкідника, а 
й місцем пошкодження. Найбільш небезпечними є пошкодження безпосередньо зародка, 
особливо в період повної стиглості зерна. Так, при експертизі зразків зерна виявлено, 
наприклад, що при 6%-ному рівні пошкодження зернівки схожість і енергія проростання 
зерна знижуються на 2–3%, а при такому ж пошкодженні зародка — на 22–26%. 

На підставі отриманих експериментальних даних була відзначена тісна залежність 
між чисельністю личинок клопа-черепашки й пошкодженням зерна (малюнок 1). 

 Як видно з малюнка 1, пошкодження зерна збільшується зі збільшенням чисельності 
личинок клопа-черепашки, і при чисельності шкідника – 16 шт./м2  вона досягає 5 %. 
Рівняння регресії показує, що при збільшенні чисельності личинок клопа-черепашки на 3 
шт./ м2  пошкодження зерна збільшується на 1 %. Коефіцієнт детермінації R2 = 0,93 показує 
тісну залежність між цими факторами. 
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Малюнок 1 – Залежність пошкодження зерна від чисельності личинок клопа-

черепашки 
 

У сучасній літературі зустрічається мало даних про вплив ушкоджень зерна клопом-
черепашкою на його масу. Тим часом, знати ступінь зниження ваги ушкодженого зерна 
необхідно для загального уявлення про прямі втрати врожаю.  

В ході вивчення маси 1000 неушкоджених і ушкоджених зерен в озимої пшениці 
маса знижується на 16,6–18,1 %, а в яровий – на 20,1–21,5 %. 
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У результаті аналізу отриманих даних була відзначена залежність між 
пошкодженням і масою 1000 зерен (малюнок 2). 

 Як видно з малюнка 2, зі збільшенням пошкодження зерна личинками клопа-
черепашки маса 1000 зерен знижується. З рівняння регресії видно, що при збільшенні 
пошкодження зерна на 1 % маса 1000 зерен знижується на 0,59 г. Коефіцієнт детермінації 
R2 = 0,89 показує тісну залежність між цими факторами. 

 

 
Малюнок 2 – Залежність маси 1000 зерен від пошкодження зерна личинками 

клопа-черепашки 
 

Суперечливість літературних даних обумовила необхідність проведення досліджень 
по питанню впливу пошкодження зерна клопом-черепашкою на кількість і якість 
клейковини. Для цього в 2005–2007 рр. визначали якість зерна з діапазоном пошкодження 
від 1 до 5 % (таблиця 1). 

 
 
 

Таблиця 1 – Вплив пошкодження зерна на зміст  
і якість клейковини (2005–2007 рр.) 

 2005 р.  2006 р.  2007 р. 

Пошкодження 

зерна, % 

клейковини, 

% 

Якість, 

ед. ИДК 

 

клейковини, 

% 

Якість, 

ед. ИДК 

 

клейковини, 

% 

Якість, 

ед. ИДК 

 

0 23,5 78 19,6 82 20,4 83 

0,3 22,0 80 20,3 85 19,8 81 

0,5 23,1 82 19,8 78 21,2 78 

0,7 23,4 87 20,2 80 21,4 85 

1 23,0 83 19,4 84 22,3 80 

 



 - 5 -  

1,3 24,5 85 21,5 78 20,8 82 

1,5 22,7 87 19,7 82 22,2 78 

1,7 23,8 85 18,6 80 20,4 80 

2 23,0 79 20,2 76 21,6 85 

2,3 22,1 87 19,1 78 22,3 83 

2,5 24,5 85 20,4 87 19,8 90 

2,7 25,0 93 18,7 93 20,2 87 

3 25,4 95 18,5 97 20,9 93 

3,3 20,9 105 21,8 107 20,6 107 

3,5 23,0 107 22,7 105 23,2 110 

3,7 20,2 105 19,8 108 22,1 110 

4 24,2 110 21,2 112 22,5 115 

4,3 23,6 112 21,5 110 20,6 112 

4,5 24,7 117 21,8 115 21,4 118 

4,7 21,8 115 22,1 117 20,1 120 

5 24,4 120 22,3 120 22,3 120 

 

Результати досліджень показали, що пошкодження зерна клопом-черепашкою в 
інтервалі від 0 до 5 % на кількість клейковини впливу не виявляє (див. таблицю 1). 

Однак що стосується якості клейковини по показникові ИДК, то при пошкодженні 
зерна від 0 до 2 % цей показник перебуває приблизно на одному рівні (78–87 од.), а при 
подальшім збільшенні пошкодження ИДК зростає. Причому при вмісті ушкодженого зерна 
від 1 до 3 % якість клейковини по показникові ИДК відповідає другій групі (задовільно 
слабка), а при подальшім збільшенні пошкодження – третій групі (незадовільно слабка). 

 Як видно з малюнка 3, зі збільшенням пошкодження зерна личинками клопа-
черепашки погіршується якість клейковини по показникові ИДК. Коефіцієнт детермінації 
R2 = 0,84 показує тісну залежність між цими факторами. 

На підставі проведених досліджень можна зробити висновок про те, що 
пошкодження зерна личинками клопа-черепашки, не виявляючи впливу на кількість 
клейковини при пошкодженні від 0 до 5 %, може суттєво знизити її якість. При чисельності 
личинок клопа-черепашки більш 10 екз./м2 і пошкодження зерна понад 3 % якість 
клейковини по показникові ИДК знижується. 
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Малюнок 3 – Залежність якості зерна від пошкодження 

 личинками клопа-черепашки 
 

 
      Шкідлива черепашка на посівах зернових культур перебуває всього 2-3 місяці, протягом 
яких відбувається розвиток одного покоління фітофага, решту часу вони знаходиться в 
місцях зимівлі (лісосмугах, лісах). Але за цей невеликий проміжок часу, пошкоджуючи 
переважно колосові зернові, насамперед пшеницю, черепашка здатна значно знизити 
врожай, особливо його якість. Кількісних втрат врожаю завдають дорослі клопи, які 
перезимували. Пошкоджені рослини під час кущіння засихають, а в період колосіння 
утворюють часткову або повну білоколосицю.  
      Під час формування та молочної, воскової й повної стиглості зерном харчуються 
личинки та молоді клопи, які наносять найвідчутніших пошкоджень, здебільшого 
погіршуючи якість зерна. При цьому, навіть незначні (2-3%)  домішки пошкодженого зерна 
здатні відчутно погіршувати технологічні, смакові та хлібопекарські якості пшениці.  Це 
обумовлюється руйнуванням білкових, вуглеводних і жирових компонентів ферментами 
слини черепашки, які знаходяться у пошкодженому зерні. Встановлено, що збереження 
кондицій урожаю сильної і цінної пшениці уже за 3-5 личинок на кв. м мало ймовірне.  
      Пошкодження клопом погіршує також посівні й фуражні якості пшениці та ячменю. 
Схожість знижується за 5-6% домішок пошкодженого зерна і відповідно чисельності 
личинок не менше 10 екз. на кв.м . Це свідчить, що особливої уваги заслуговує захист 
посівів пшениці, насамперед для збереження її якості. 
       Проблема покращення якості зерна озимої пшениці, її хлібопекарських показників 
завжди стояла досить гостро поряд із збільшенням його виробництва. Не зменшилась 
актуальність цієї проблеми і в наші дні. Зростання попиту на зерно пшениці підвищеної 
якості, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках свідчить про необхідність пошуку 
шляхів до збільшення питомої його частки щодо загальних обсягів збіжжя цієї культури.  
      Враховуючи особливості хвилеподібного характеру розмноження та періодичні зміни 
спадів і підйомів чисельності, шкідливості черепашки й загрози посівам, високу потенційну 
здатність до розселення та значного зростання чисельності, впровадження стійкіших сортів 
дозволить частково вирішити проблему якості зерна та оптимізувати хімічний захист, 
переважно в роки з невисоким рівнем заселення посівів шкідником за спадів чисельності та 
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депресії розмноження. В роки ж різких підйомів та спалахів розмноження вирішальним в 
захисті посівів залишається хімічний метод. 
 
 

 
 
       На практиці важливо дати оцінку стану популяції клопів в певні періоди та 
спрогнозувати рівень розмноження в подальшому і надати сільгоспвиробникам 
рекомендації щодо захисту посівів. З цією метою інспекціями захисту рослин областей і 
районів здійснюється моніторинг розмноження  та чисельності шкідника. 
      За даними служби захисту рослин в країні протягом останніх 50 років спостерігалось 
декілька підйомів чисельності та масових спалахів розмноження. Найбільші з них за 
чисельністю та шкідливості спостерігалися в середині та наприкінці минулого століття 
(1967-1970, 1981-1987, 1993-1997рр). За таких спалахів осередково в господарствах 
Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Херсонської областей в посівах 
налічували подекуди 200 -300 личинок клопа на кв.м. Під час масових захисних заходів до 
робіт залучалося до 300 літаків сільськогосподарської авіації, вся наявна наземна апаратура. 
Це уможливлювало проведення обробок за 10-14 днів, що важливо під час масового 
розмноження клопів і заселення ним посівів. З кожним послідуючим підйомом чисельності 
ареалі шкідника збільшувався, охоплюючи нові території Лісостепу, подекуди окремі 
райони Полісся, де раніше клоп виявлявся, як вид. 

Як свідчать приведені дані динаміки розмноження шкідника, (графік), починаючи з 
2005р. чітко простежується зростання показників чисельності шкідника, заселених ним та 
захищених площ посівів озимої пшениці інших зернових культур. Майже повсюдно, 
зокрема в південно-східних, південних і прилеглих до них Вінницькій, Київській, 
Полтавській, Черкаській областях очікується загроза посівам пшениці від пошкодження 
хлібними клопами, передусім шкідливою черепашкою (графік, 2). 
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         За даними весняних контрольних обстежень клоп шкідлива черепашка задовільно 
перезимував за чисельності 0,6-3, макс. 5,3 екз. на кв.м, в осередках Херсонської та 
Миколаївської областей до 30 екз. на кв.м. Загинуло 5-16%, макс. 22% клопів, здебільшого 
від грибкових хвороб. Фізіологічний стан клопів що перезимували - добрий, основна маса 
комах має достатню кількість жирового тіла, а статевий індекс нахилений у бік самиць, що 
свідчить про високу життєздатність популяції шкідника. 
  У квітні – травні поточного року перезимовані клопи покинуть ліси й лісосмуги, в 
яких вони зимували й перелетять у посіви, де пошкоджуватимуть під час виходу в трубку 
рослини озимої пшениці та інших колосових культур. Шкідлива черепашка мігруватиме в 
посіви зернових культур, передусім південних та південно-східних областей (АР Крим, 
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, 
Одеська, Харківська, Херсонська), де за даними осінніх обстежень накопичилась найбільша 
їх кількість.        

Отже, клоп шкідлива черепашка, як специфічний фітофаг озимої пшениці, 
загрожуватиме пошкодженнями культури цьогорічної вегетації, насамперед у 
господарствах АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, 
Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей Степу, де передбачається 
масове розмноження шкідника та Вінницької, Київської, Полтавської, Харківської, 
Черкаської областей Лісостепу, в яких протягом останніх років через потепління клімату 
простежується поступове накопичення шкідника в надпороговій кількості. 

Збереження кількісних та якісних показників прогнозованих цьогорічних врожаїв 
озимої пшениці уможливлюється шляхом обов’язкового поєднання організаційно - 
господарських, агротехнічних, селекційних і хімічних заходів, своєчасне 
високотехнологічне здійснення яких забезпечить бажані результати.  
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________________________________Морфологічні та біологічні особливості шкідника 
 

Шкідлива черепашка — Eurygaster integriceps Put. відноситься до родини щитників 
- черепашок, які пошкоджують зернові культури.  — в Україні поширена на південному 
сході Лісостепу і Степу. Зона осередків масового розмноження охоплює Донецьку, 
Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Луганську, Миколаївську, Одеську, Хар-
ківську, Херсонську області і Автономну Республіку Крим. 

Основна кормова культура — пшениця, рідше пошкоджує ячмінь, жито, овес. Тіло 
дорослих клопів широкоовальне, завдовжки 9—13, завширшки 6—7 мм, забарвлення — від 
світло-сірого до темно-сірого, іноді чорного кольору. Голова трикутна. Наличник 
закінчується на передньому кінці голови на рівні з вилицями. Бокові краї передньоспинки 
округлі й опуклі. Яйце завдовжки 1 мм; свіжо відкладене — зелене, потім темніє,  у 5-6-ту 
добу стає помітним ембріон у вигляді малюнка, що нагадує якір. 

Личинка першого віку чорна, розміром 1,3 — 1,5 мм, другого — зі світлим черевцем, 
голова і груди темні, розміром 2,0-2,3 мм; третього — сіра, із зачатками крил, 5-6 мм; 
п'ятого — солом'яного кольору, 8-Ю мм, зачатки щитка і надкрил добре розвинені у вигляді 
трьох лопатей. 
У літературі під назвою «хлібні клопи» об'єднують кілька видів родини щитників-
черепашок, які пошкоджують зернові культури. До цієї групи належать шкідлива, маврська, 
австрійська та вологолюбна черепашки. Для них характерна наявність великого широкого 
щитка, який прикриває крила і черевце.  

 
  
1. - Kлoп шкідлива черепашка - Eurygaster integriceps Put.;2 - Мaвpcький клоп - Eurygasteг 
maurа L.; 3. – Гостроголовий клоп (Aelia acuminate L.);4. – яйцекладка клопа черепашки, 5 – 
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личинки клопа черепашки 1- 5-го віку; 6 – рослина пшениці пошкоджена дорослим клопом; 
7.-личинки черепашки на колоску пшениці.(за Бєляєвим, Горленко, Дьяковим та іншими, 
1973р.) 

 
Упродовж року дає одне покоління, зимує в дорослому стані під опалими листками, 

рештками різних рослин, у полезахисних смугах та лісах, рідше — в садах та інших 
деревних насадженнях. Для зимівлі вибирає освітлені й добре провітрювані ділянки з 
невисокою вологістю ґрунту та пухкою широколистою підстилкою. У полезахисних 
лісових смугах клопи концентруються на південній і східній сторонах. Навесні, при 
прогріванні підстилки до 12 - 14 °С, клопи прокидаються, а за температури 16 — 17 °С 
з'являються на її поверхні. Масовий переліт їх на посіви пшениці починається, коли впро-
довж 3 — 5 діб денна температура повітря сягає не нижче 18 — 19 °С.  

Щодо фенології деревних насаджень це збігається з розпусканням бруньок на тополі, 
кленові й дубові літньому. Залежно від метеорологічних умов календарні строки виходу 
клопів у різні роки значною мірою коливаються. У разі теплої весни в степовій зоні 
України міграція клопів на посіви завершується в другій половині квітня, а іноді й до кінця 
травня. Фенограма шкідника наведена нижче у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Фенограма шкідника  Клоп шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.)

Місяць IV V VI VII VIII IX X XI 
декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Зимі
вля 

Imago                          
Яйце                          

Личинка                          
Лялечка                          

 
Першими починають вилітати самці, та поступово статеве співвідношення 

вирівнюється. Співвідношення 1 : 1 є діагностичною ознакою завершення міграції 
шкідливої черепашки на поля. Спочатку клопи заселяють посіви озимої пшениці, пізніше 
ярі колосові. 

Спочатку після перельоту на посіви зернових колосових у прохолодні доби клопи 
мешкають у нижньому ярусі стеблостою, ховаються у вузлах кущіння, в тріщинах та під 
грудочками ґрунту. В сонячну і теплу погоду за температури понад 18 °С вони активні і 
завдають істотної шкоди, пошкоджуючи рослини у фазі кущіння й виходу в трубку. 
Проколюючи хоботком стебло нижче зачатка колоса, клопи висмоктують соки рослини. У 
місці уколу утворюється перетяжка, пошкоджені стебла довго залишаються зеленими, але 
не колосяться і поступово відмирають. При уколі у стрижень колоса, який знаходиться в 
пазусі листка, вище місця уколу виникає білоколосість. 

Через 5-12 діб після перельоту і посиленого живлення починається відкладання яєць. 
Самки відкладають їх у два ряди, найчастіше по 7 у кожному, на листки злаків, різних 
бур'янів, стебла, рослинні рештки, грудочки ґрунту. Період відкладання яєць триває 40 - 50 
діб. Одна самка може відкласти 200 - 350 і більше яєць. Масові розмноження шкідливої 
черепашки спостерігаються в роки, яким передують два-три роки з ранніми строками 
виходу клопів із зимівлі та сприятливими умовами для відкладання яєць і розвитку 
личинок. 

Спалахи чисельності шкідливої черепашки циклічні, тобто повторюються через різні 
проміжки часу, вони синхронізовані із циклами погоди, клімату, врожайності зернових 
колосових культур і сонячної активності, що чинить як прямий, так і опосередкований 
вплив на динаміку біосфери, агроекосистем і популяції, які їх заселяють. 
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Залежно від метеорологічних умов кількість яєць може істотно варіювати, 
становлячи в роки масового розмноження 60 - 80 %, а в роки депресії — до 10 - 20 % 
загальної яйцепродукції. 

Через 6-20 діб із яєць відроджуються личинки, які не живляться до першого 
линяння. Живлення їх вегетативними і генеративними частинами злаків починається з 
другого віку. Найбільшої шкоди завдають личинки старших віків і клопи нової генерації, 
цикл їх може завершитися тільки при живленні зерном. 

Личинки молодших віків.  
Личинка першого віку (що вийшла з яйця) майже куляста, спочатку світло-зелена, 
пізніше стає майже чорна.  
Личинка другого віку довжиною 2,2 мм, шириною 1,5 мм. Голова, передньоспинка, 
краї і середина черевних членіков зверху темні, інші частини тіла світлі.  
Личинка третього віку яйцеподібні форми, довжиною 3,5-4,5 мм, шириною близько 
2,5 мм. Голова, черевних членікі темні, брюшко світле.  
Личинки старших віків і імаго.  
Личинка четвертого віку довжиною 5-6 мм, шириною 3,5-4,5 мм. Тіло жовтувато-
сірого кольору. На средньоспинці ясно виражені бічні виступи - зачатки передніх 
крил.  
Личину п'ятого віку довжиною 8-10 мм, шириною 6-6,5 мм. Бокові виступи довший 
середнього. За забарвленням не відрізняються від личинки четвертого віку. 
Потім личинка, минаючи стадію лялечки, окрилюється і стає дорослою комахою. 
Середня тривалість розвитку будь-якого віку личинки в умовах степової зони 
становить 30-45 днів.  
Личинка другого і подальших віків і молодий клоп харчуються на колосі. За період 
повного розвитку одна особина шкідливої черепашки пошкоджує 200-270 зерен. При 
щільності заселення посівів одна личинка на 1 кв.м.-- пошкодженість зерна може 
досягти до 2%. 

Молоді клопи впродовж 8-14 діб інтенсивно живляться зерном для накопичення в тілі 
поживних речовин. 

Під час збирання озимих недогодовані клопи розселяються по різних біотопах, часто 
скупчуючись на ярих культурах, зокрема на кукурудзі, частина їх летить у місця зимівлі, де 
продовжує живитись насінням злакових трав, а інколи й деревних порід (клен, ясен тощо). 
Клопи, які накопичили жировий запас, у перші ж дні після міграції на зимівлю ще в липні 
укриваються під підстилкою в пухкому, трохи зволоженому шарі ґрунту й залишаються там 
нерухомими до весни. 

В ареалі шкідлива черепашка повсюдно розвивається в одній генерації. 
Характерною особливістю життєвого циклу цього шкідника є міграції. За їх 

інтенсивністю розрізняють міграційний і осілий типи популяцій шкідника. Перший з них 
поширений у Криму. За міграцію його особини зазвичай долають значні (150 -200 км) 
відстані від місця зимівлі до посівів зернових і назад. Для осілих популяцій характерні 
недалекі (20 - 50 км) перельоти від місць зимівлі до посівів. У зв'язку з цим і характер 
динаміки міграційних і осілих популяцій істотно різниться. У перших відбувається 
постійний перерозподіл особин, за якого навіть велика територія може бути єдиним осеред-
ком розмноження шкідливої черепашки. У осілих популяцій можлива значна строкатість, 
зумовлена існуванням численних і достатньо автономних осередків або локальних 
популяцій (мікропопуляцій). Зазвичай радіус перельоту 10-15 км, інколи в рівнинних 
районах до 50 км.  

Переліт шкідливої черепашки в місця зимівлі починається в період збирання озимих. 
Клопи мігрують з полів як поодиноко, так і групами, в денні й вечірні години. 
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________________________________________________Облік чисельності шкідника 
 
Весняне обстеження посівів проводиться після перельоту клопів з місць зимівлі (фази 
кущення - початок виходу в трубку), в першу чергу на полях поблизу лісів і лісосмуг. 
Враховують клопів на майданчиках розміром 0,25 кв.м (50 х 50 см), рівномірно 
розташовуються на полі з розрахунку 16 шт на 100 га. Крім рослин, ретельно оглядаються 
грудочки грунту і сухі рослинні залишки, під якими ховаються клопи, особливо - в похмуру 
погоду. За результатами обліку визначається середня чисельність клопів на всій обстеженій 
площі, штук на 1 кв.м. Слід звернути увагу на заселення клопом крайових смуг посівів.  
Визначення пошкоджених стебел проводиться у фазу повного колосіння, коли вони добре 
помітні на тлі зелених здорових рослин. На 12 облікових площадках розміром 0,25 кв.м по 
краю і в середині поля враховуються загальна кількість рослин і рослини з ознаками 
ушкодження. Результати обліку виражаються у відсотках пошкоджених рослин на 1 кв.м.  
Наприкінці цвітіння - початку формування зерновкі проводиться обстеження посівів на 
виявлення личинок шкідника на колоссі за раніше наведеною схемою. Під час обліку 
ретельно оглядаються не тільки колосся, але й грунт під обліковими рослинами. За 
обстежувана площі виводиться середня чисельність личинок на 1 кв.м., в тому числі по їх 
віку.  
Повторне обстеження посівів на виявлення личинок проводиться у фазу молочно-воскової 
стиглості.  
Вилов комах проводять сачком. Обліки слід проводити з 7 до 12 і з 16 до 19 годин.  
Спеціальні обстеження та обліки чисельності клопів у місцях їх зимівлі проводяться 
фахівцями служби захисту рослин. 
 
 
_____________________________________Визначення пошкодження зерна шкідником 

Відбір зразка. Перед прибиранням в 10 місцях - по краях поля і в центрі - відбирають сніп і 
обмолочують його або відбирають із середнього зразка на току.  
Зважують дві наважки зерна, очищеного від домішок, по 10 г. У кожній з них відбирають 
пошкоджені зерна, оглядаючи їх з боку борозенки і спинки.  
Розрізняють три ознаки пошкоджень клопів-черепашкою:  

• наявність на поверхні зерна різко окресленої світло-
жовтої плями округлої або неправильної форми з 
чорною цяткою уколу в середині;  
• наявність на поверхні зерна такої ж плями, в межах 
якої виявляється вдавленность або зморшки без слідів 
уколу;  
• таке ж пляма без сліду уколу, вдавленності або 
зморшок у зародка зерна. 

 

 
Зерно озимої пшениці, 

пошкоджене личинками клопа-
черепашки.

У всіх випадках консистенція зерна під плямою пухка і борошнистиа. Зерна з жовтими 
плямами в інших місцях, крім зародка, без слідів уколу, вдавленності або морщіністості не 

відносять до ушкодженому зерну.  
Пошкоджені зерна зважують на технічних терезах з точністю до 0,01 г, і масу їх виражають 
у відсотках до взятої наважки. Розбіжності між наважками не повинні перевищувати 0,5% 
при пошкодженні зерна до 5% включно і 1% - при пошкодженні зерна понад 5 і до 25%. 
Результати аналізу в документах про якість зерна проставляються з точністю до 0,1%.  

 



 - 13 -  

Домішка зерен, пошкоджених клопом, в партиях сильної пшениці не повинна 
перевищувати 2%, цінного - 3-4%, рядовий - 6-8%. 

 
 

________________________________________________________Боротьба зі шкідником 
 

Одним з біологічних методів боротьби є ентомофаги, вони частково обмежують 
чисельність шкідливої черепашки ентомофаги. Виявлено понад 60 видів паразитів і 
хижаків, які трофічно пов'язані з цим шкідником в окремі періоди його життєвого циклу. У 
степовій зоні на черепашці паразитують вісім видів паразитів яєць з родини Scelionidae i 
один з родини Encyrtidae. За відносною кількістю домінують Trissolcus grandis Thoms та 
Telenomus chloropus. Однак перші кладки яєць черепашки, як правило, уникають контролю 
яйцепаразитів; наприкінці відкладання яєць клопами паразити часто заражають до 50 - 90 % 
їх, однак вони знищують ту частину популяції шкідника, яка загине за період зимівлі, але 
може значно пошкодити зерно, що призводить до зниження його якості. 

На клопах паразитують чотири види мух-фазій: золотиста, сіра, строката і чорна, з 
них найчисленніша золотиста фазія — Clytiomia helluo F. У степовій зоні роль фазій 
незначна: на посівах озимої пшениці зараженість клопів фазіями не перевищує 12 % . Серед 
хижаків найбільше значення мають жужелиці родини Carabidae. Найпоширеніші в Україні 
види родин Carabus,  Pterostihus, Harpalus, Ophonus, Bembidion. 

У посівах пшениці живе чотири види хризоп, серед яких найчисленнішою є 
золотоочка звичайна — Chrysopa carnea S. її личинки можуть знищити за добу 4-6 яєць 
шкідливої черепашки та інших хлібних клопів. З мурашок яйця клопів знищують види з 
родини Рогтіса, павуків — з родини Lycosidae. 

У місцях зимівлі хлібних клопів уражують патогенні мікроорганізми, серед яких 
домінує біла мускардина — Beauveria bassiana. 
Загибель клопів у місцях зимівлі інколи спричинюють гриби роду Aspergillus і бактерії 
роду Bacillus. 
        Відомо, що шкодочинність шкідливих організмів, в тому числі комах, можна суттєво 
знизити шляхом добору та впровадження стійких до них сортів рослин. Свого часу деякими 
науковими установами ВІЗР, ІЗР та ін. проводились з цього питання відповідні 
дослідження. Вони в цілому зводились до визначення сортів та видів пшениць (тверда, 
м’яка), привабливих для заселення їх черепашкою. Ними була встановлення деяка сортова 
залежність в заселеності посівів дорослими клопами черепашки в умовах лабораторно – 
ділянкових дослідів, де трофічний чинник відіграв певну роль в заселенні рослин того чи 
іншого сорту.  
        В основу досліджень, проведених в ІЗР з визначення шкідливості личинок та клопів, 
що окрилились, було покладено визначення захисної спроможності клейковинного 
комплексу пшениці до протеолітичних ферментів черепашки в залежності від сорту. Для 
цього в лабораторних умовах із сортів вітчизняної селекції формувались дослідні зразки за 
різних (2, 5, 10%) і більше градацій пошкоджених в них зерен. Крім того, в польових 
умовах на виробничих посівах та сортовипробувальних дільницях відбирались зразки 
пшениць з різною заселеністю черепашкою та рівнями пошкодження нею зерна. За 
встановленими методиками визначались показники якості пшениці кількість та пружність 
клейковини в залежності від сорту та пошкодження черепашкою.  
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       В результаті досліджень були виявлені сорти пшениці, якість яких не знижувалась за 
досить високих рівнів пошкоджень. Особливу увагу звертав на себе сорт Одеська 133 
селекційно – генетичного інституту УААН. Як свідчать наведені результати досліджень 
його високі якісні показники не змінювались навіть за пошкодження зерна на рівні 5-10% 
(таблиця 2).  

Досить висока захисна спроможність відносно негативної дії ферментів черепашки 
виявлена і в сорту Панна та інших сортів цього ж наукового закладу. 
Аналогічні результати щодо стійкості озимої пшениці до пошкоджень зерна черепашкою в 
залежності від сорту отримані в селекційно - генетично інституті УААН. За даними 
вказаного наукового закладу сила борошна пшениці одеської селекції сорту Куяльник 
спостерігалась досить високою і не змінювалася при пошкодженні зерна до 6 %. Висока 
здатність щодо зменшення негативного впливу пошкоджених зерен на хлібопекарські 
показники виявлена і в сортів Вікторія, Красуня, Знахідка та Застава. 

Поки що не виявлено сортів колосових культур, стійких до черепашки й інших видів 
клопів. Проте районовані сорти пшениці по-різному реагують на пошкодженість зерна. За 
даними Всеросійського інституту захисту рослин, перехід з другої в третю групу 
клейковини у сорту Донецька безоста починається за наявності 4% пошкодженого зерна, 
Миронівської 808 і Краснодарської 70 — 6%, Спартанки, Юни, Альбатроса одеського — 
8%, Скіф’янки — 10%. 

Наведені дані щодо впливу черепашки на якість зерна свідчать, що за рахунок 
стійких до протеолітичних ферментів шкідника сортів пшениці можна значно знизити її 
негативну дію на його хлібопекарські властивості і, що вкрай важливо, підвищити поріг 
чутливості клейковини до пошкодження черепашкою, бо саме низький рівень чутливості 
більшості сортів пшениці до пошкодження черепашкою (1-2%) і загострює проблему 
захисту посівів від цього шкідника. Адже, виходячи з рекомендованого нині ЕПШ та 
багаторічної динаміки чисельності черепашки, хімічний метод, зокрема в південних та 
східних регіонах держави, в більшості випадків необхідно застосовувати щорічно і майже 
на всіх посівах озимої пшениці цих регіонів.     

 



 - 15 -  

Сучасний інтегрований захист від клопів шкідливої черепашки ґрунтується на 
системному застосуванні організаційно-господарських і агротехнічних прийомів, 
екологічно допустимих хімічного методу та природних регуляторів чисельності. 

Перший метод: збирання врожаю в ранні й стислі строки, упродовж 7-8 діб, яке 
скорочує період живлення клопів зерном. Це позбавляє їх джерел живлення, накопичення 
життєво необхідних речовин. Відтак ранні й стислі строки збирання врожаю пшениці дають 
змогу істотно знизити пошкодженість зерна клопом черепашкою, позбавити шкідника 
джерела живлення й тим самим надалі знизити його чисельність. За сухої спекотної погоди 
й низької вологості для скорочення строків збирання врожаю доцільне роздільне збирання. 
Насамперед збирають на полях, більшою мірою заселених черепашкою, й там, де 
прогнозують отримання високоякісного зерна. Для поліпшення якості зерна застосовують 
позакореневе підживлення пшениці сечовиною (30-50 кг/га) у фазу молочної стиглості.  

Це сприяє збільшенню вмісту в зерні сирої клейковини на 3–7% і значному 
покращанню її якості. За рахунок підживлення можна на 3–4% підвищити допустимий 
рівень пошкодження зерна й, відповідно, критерій чисельності личинок шкідливої 
черепашки, за якої доцільний хімічний захист посівів. Позакореневе підживлення рослин 
сечовиною інколи доцільно проводити сумісно з обробкою посівів проти личинок 
черепашки інсектицидами, але дозу останніх при цьому треба зменшувати на 20–30%. 

Лущення стерні відразу ж після збирання врожаю пшениці дає змогу скоротити 
строки й погіршити умови нажировочного живлення клопа черепашки, внаслідок чого 
частина його популяції, яка недоживилася, гине під час зимівлі. Зволікання зі збиранням 
урожаю озимої пшениці в Степу призводить до зростання пошкодження зерна шкідником 
на 15–20% за день і до подвоєння, в середньому, за тиждень. 

Агротехніка вирощування пшениці по-різному впливає на чисельність і 
шкодочинність черепашки. Вирощування пшениці по попередниках чорний пар і горох 
сприяє підвищенню її чисельності порівняно зі зрідженими посівами озимини після 
непарових попередників, тим паче позбавлених живлення мінеральними добривами. Крім 
того, надмірне живлення азотом призводить до більш тривалої вегетації пшениці, що, в 
свою чергу, сприяє збільшенню пошкодженності зерна личинками старших віків і 
молодими клопами. 

Отже, здійснення збирання зерна й різних агротехнічних заходів у післязбиральний 
період на вищому організаційному й науковому рівні й водночас боротьба з багатьма 
шкідниками дають змогу поліпшити якість і зменшити недобір урожаю поточного року, а 
також певною мірою захистити майбутній урожай. 
 Другий метод: для запобігання розмноженню клопа шкідливої черепашки важливе 
значення має дотримання сівозмін, зменшення частки стерньових попередників під озиму 
пшеницю до 5—10%, подрібнення рослинних решток, спалювання листя і інших рослинних 
решток у полезахисних смугах (або за можливістю спочатку подрібнення, а потім вже 
спалювання), обробки крайових смуг.  
 Третій метод (основний): обприскування посівів інсектицидами. Проти клопів, що 
перезимували, посіви обприскують за наявності 1-2 екз/м2. Для максимального збереження 
якості зерна строки хімічних обробок інсектицидами мають бути диференційованими, з 
урахуванням чисельності личинок. За невисокої чисельності (у фазу спаду і депресії) 
обприскувати посіви в період молочної і молочно-воскової стиглості зерна. За чисельності 
понад 30 личинок на 1м2 (зростання й масове розмноження) оптимальним строком обробки 
є період формування зерна – початок молочної стиглості. Посіви, перспективні для 
отримання  кондиційного зерна цінної і сильної пшениці, обприскують за наявності 1-2, а 
рядові – 2-3 личинок на 1м2. Економічний поріг шкодочинності (ЕПШ) уточнюють залежно 
від стеблостою і урожайності, яка прогнозується.  

Слід пам’ятати, що існуючі економічні пороги шкодочинності розроблялися 
стосовно сортів озимої пшениці здебільшого з низьким потенціалом їх якості та 
спрямованих переважно на збільшення кількісних показників врожаю (Кавказ, Аврора і 
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інші). Суттєву роль в розробці ЕПШ відіграли і соціально - економічні відносини в 
аграрному секторі того часу, коли хімічний захист здійснювався господарствами за рахунок 
держави. 
      Використання хімічного методу стає рентабельним та ефективним в разі захисту 
високопродуктивних посівів за наявності шкідників в надпороговій чисельності, коли 
збереженим врожаєм окупляться затрати на знешкодження черепашки й супутніх комах-
фітофагів. 

Навесні перезимовані клопи через уколи стебел на початку виходу в трубку озимих 
та кущення ярих злаків спричиняють загибель центрального стебла. Уколи в стебло перед 
колосінням і на початку його спричиняють білоколосість та недорозвиненість зерна. За 
наявності 1 клопа на кв.м втрати зерна складають 0,5 ц/га. 
 О цій порі за наявності дорослих клопів на посівах озимої пшениці в кількості 1-2 екз.\м.кв 
та ярого ячменю 2-3 екз.\м.кв, слід обробити інсектицидами для запобігання кількісних 
втрат врожаю. Актуальними також будуть крайові обробки посівів за чисельності імаго 
менше 1 екземпляру на квадратний метр посіву, а також обробки полезахисних смуг та 
місць зимовки шкідника в момент його виходу на посіви. Шкідлива черепашка після 
зимівлі спочатку концентрується переважно по краях поля, що дає змогу замінити суцільні 
обробки крайовими завширшки 100–150 м. При цьому використовують наземну апаратуру. 
Нагадаємо, масовий переліт їх на посіви пшениці починається, коли впродовж 3 — 5 діб 
денна температура повітря сягає не нижче 18 — 19 °С. В теплу сонячну погоду за tº повітря 
20ºС клопи посилено живитимуться клітинним соком стебел, а через 7-15 днів самиці 
приступлять до відкладання яєць, яке триває 15-20, за дощової прохолодної погоди до 40 
днів. Потенційна плодючість самиць 350 яєць, а фактична, зокрема у період спаду 
чисельності 35-40, інколи до 180 яєць. Найпомітніші клопи на рослинах за тихої, сонячної 
теплої погоди (11-16 години), з настанням похолодання і ввечері вони ховаються під 
грудочки ґрунту, рослинні рештки, бур’яни. Це слід враховувати при обстеженні посівів. 

Необхідність повторного застосування хімічного захисту посівів пшениці, зокрема 
проти личинок клопів, які масового харчуватимуться зерном в колосках, чим 
понижуватимуть якісний стан його - вкрай необхідна.  

Вирішальним показником для настання строку проведення хімічних обробок є час 
появи стадій шкідників, найбільш уразливих до дії засобів захисту. Проте необхідно 
враховувати, що нерідко доводиться проводити боротьбу одночасно з багатьма видами 
шкідників. У таких випадках необхідно встановлювати середній оптимальний строк 
обробок, що дозволяє знищити весь комплекс шкідників однією обробкою. При вивченні 
цього строку орієнтуються на етапи розвитку рослин – фенофази, метеорологічні показники 
та безпосередні спостереження за розвитком шкідників. 

На початку червня, в період формування – молочної стиглості зерна, передусім в 
Степу, східній і південній, подекуди центральній частині Лісостепу у посівах сильних і 
цінних сортів пшениць, за наявності 1 і більше личинок на кв.м, на решті посівів 2-3, а в 
насіннєвому ячмені 4-5 личинок на кв.м посіви обприскують відповідними інсектицидами, 
якими достатньо наповнений ринок країни, як за асортиментом, так і за кількістю. 
        За даними перевірок, проведеними в польових умовах господарств Донецької, 
Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Харківської, Херсонської, інших 
областей спеціалістами з фітосанітарного контролю та діагностики державних інспекцій 
захисту рослин, біологічна ефективність хімічних засобів захисту рослин, використаних за 
обробки проти клопа шкідливої черепашки була високою і становила: «Актара»-0,1 л/га – 
89%; «Данадим» - 1 л/га - 92%, «Децис профі»-0,04 кг/га – 90%, «Енжіо»- 0,18 л/га - 95%, 
«Нурел Д»-0,75 л/га – 92%, «Оперкот»-0,15 л/га -94%, «Фастак»-0,15 л/га – 90%, «Фюрі»- 
0,07 – 80-97%, «Штефесин»-0,25 л/га – 90%. 

Для підвищення ефективності обробки посівів для захисту пшениці від дорослих 
клопів та їх личинок можна застосувати суміші інсектицидів. Позитивні результати 
одержані при застосуванні суміші БІ-58 новий (0,7 л/га) з Карате (0,05 л/га), Децисом (0,1 
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л/га) або Фастаком (0,05 л/га). Така суміш розрахована на високу початкову токсичність 
піретроїда та тривалу захисну дію навіть за високих температур фосфорорганічного 
препарату. Одночасно хімічними обробками захищаються посіви від пшеничного трипса, 
попелиць, які також завдають значної шкоди зерну пшениці. 

При авіаобприскуванні норму витрати робочої рідини можна знизити з 50 до 20 л/га, 
але при цьому потрібно додавати антивипаровувач — сечовину (4–5 кг/га) або суміш 
сечовини (3 кг/га) з аміачною селітрою (2 кг/га). Це дає змогу стабілізувати ефективність і 
знизити дозу препарату на 20–30%. 
        Для одержання високого захисного ефекту, крім додержання відповідних 
рекомендацій та технології застосування інсектицидів важливо обробки провести в 
оптимальні і стислі строки. При їх визначенні  необхідно враховувати особливості сезонної 
динаміки заселення посівів черепашкою. За багаторічними даними наукових досліджень 
ІЗР та спостережень спеціалістів служби захисту рослин у роки підйому чисельності клопів, 
що має місце в останні роки, відродження личинок та заселення ними посівів відбувається 
значно раніше, ніж в роки спадів та депресій розмноження, переважно в період формування 
зерна пшениці. Важливо перед застосуванням хімічних засобів захисту рослин ретельно 
обстежити посіви, а обробки починати за наявності 5-10% личинок третього віку від 
загальної їх кількості, що свідчить про масове відродження шкідника. У цей же час посіви 
зернових колосових культур масово заселяють посіви трипси, злакові попелиці та хлібні 
жуки.  

Проведені в свій час ІЗР УААН дослідження з обґрунтування фенологічних строків 
застосування інсектицидів з урахуванням чисельності та шкідливості личинок черепашки у 
різні періоди розвитку клопів та широка практика впровадження засвідчили високу їх 
захисну спроможність проти комплексу вищезазначених шкідників у вказаний період 
незалежно від рівнів заселення ними посівів.  

 

Таким чином, строки обробітку посівів проти шкідника будуть наступні: 

1. У фазі кущення - на початку виходу в трубку після масового перельоту перезимували 
клопів на посіви. Більша частина клопів в цей період концентрується по краях посівів. До 
розселення шкідника по всій площі поля можна обмежитися обприскування крайових смуг 
шириною 50-100 м.  
2. У період наливу зерна - у фазі молочної стиглості зерна захист від пошкодження 
личинками клопа-черепашки слід вважати одним з відповідальних агропріемов при 
вирощуванні сильних, цінних пшениці та насіннєвого матеріалу. Оптимальним терміном 
проведення обприскування є час появи на посівах 5-15% личинок третього віку. До цього 
часу на посіві відбувається повне відродження личинок з відкладених шкідником яєць.  
3. У фазу молочно-воскової стиглості в роки масового розмноження клопа або низької 
ефективності раніше проведеної обробки при наявності 0,5-1,5 личинок на 1 кв.м. на 
посівах сильних, цінних пшениці та насіннєвих посівах, 1-2 особин - на 1 кв.м рядових 
посівів проводиться повторне обприскування інсектицидами проти личинок старших 
вікових груп.  
На полях з видами на отримання якісного зерна перед збиранням масиву проводиться 
обкос, окремий обмолот. На току зерно з крайових смуг складуються окремо і 
допрацьовується з наступним визначенням якісних показників.

 
Підбір інсектицидів проводиться при опрацюванні літератури з питань захисту 

рослин ("Перелік пестицидів і агрохімікатів", довідник із захисту рослин, підручники з 
ентомології, журнали). 
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Як уже відмічалось, в заготівлі високоякісного зерна пшениці, крім вищезазначених, 
немалу роль відіграють організаційно - господарські заходи. Це, насамперед, відбір зразків 
зерна з кожного поля і сорту окремо напередодні збирання врожаю, для попереднього 
визначення якості та зберігання зерна з урахуванням показників її. З метою скорочення 
періоду живлення та накопичення жирових запасів клопів, зниження їх шкідливості 
збирання врожаю по можливості проводити в оптимальні та стислі строки. 

  
В межах боротьби зі шкідником потрібно суворо дотримуватися наступних принципів: 

- організовано провести боротьбу з імаго клопа-черепашки що збирається в 
місцях зимівлі в осінній період шляхом обробітку хімічними препаратами 
лісових насаджень та перелогів межуючих з полями зернових попереднього 
та поточного років; 

- при необхідності, забезпечити обробку посівів ярого ячменю з метою 
звуження харчової бази шкідника і зменшення кількості імаго клопа, що може 
перезимувати; 

- суворо дотримуватися меж полів не допускаючи безпосереднього контакту 
краю поля з існуючими лісовими насадженнями з метою створення малої 
просторової ізоляції та можливості проведення крайових обробіток полів та 
масивів з будь-якої сторони; 

- максимально збільшити питому вагу наземного обробітку перед авіаційним, 
що дозволить використовувати більшу норму робочого розчину на одиницю 
площі, а також ефективніше провести обробку країв поля и масивів без 
допущення розривів між проходами; 

- з метою непорушення санітарних зон поблизу населених пунктів при 
проведенні хімічних обробіток зернових, максимально скоротити обсяг 
подібних площ переглянувши розміщення озимого клину; 

- розробити графік проведення крайових обробітків посівів зернових таким 
чином, щоб не допустити заселення масивів імаго шкідника в весняно-літній 
період; 

- провести заходи направлені на роз'яснення та популяризацію заходів 
спрямованих на знищення шкідника серед господарств та населення чиї землі 
межують з полями підприємства. При необхідності надавати послуги з 
обробітку посівів проти клопа-черепашки господарствам, що не мають 
можливості проведення даних агрозаходів самостійно; 

- уважно переглянути структуру та розміщення озимого клину, оптимізувати 
посів зернових по стерньовим попередникам. Приділяти підвищену увагу 
вищезазначеним посівам, а також місцям концентрації та зимівлі шкідника 
поряд з ними. При необхідності проводити додаткові заходи боротьби. 

- у зимовий період при наявності вільних трудових ресурсів організувати 
очистку прилеглих до полів господарств лісонасаджень від порослі та гілок в 
нижньому ярусі, тим самим підвищивши вірогідність загибелі шкідника в 
зимовий період та ефективність проведення хімічних робіт навесні; 

- організувати зустрічі на рівні станцій захисту рослин, наукових установ, 
щодо консультацій з біологічних та фізіологічних особливостей шкідника, з 
метою практичного використання отриманого досвіду; 

- приділити особливу увагу невеликим площам зернових, які через свої 
особливості більше уражуються клопом-черепашкою; 

_______________________________________________________________________________ 
        Інколи серед аграріїв існує думка, що причиною незадовільної якості пшениці 
являється виключно шкідлива черепашка і, відповідно, недостатній захист посівів від неї. 
Не ставлячи під сумнів негативний вплив на якість врожаю пошкодження зерна цим 
шкідником, вважаємо за необхідне зазначити, що заходи захисту посівів від клопів не 
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підвищують, а зберігають якісні показники врожаю. І це підтверджується 
експериментальними матеріалами Інституту захисту рослин УААН та інших установ.  
        Якість зерна, як відомо, залежить від багатьох чинників. Насамперед від якості сортів, 
агротехніки, забезпечення посівів пшениці добривами, передусім азотними, зон 
вирощування, кліматичних умов і навіть організаційних заходів в період заготівлі зерна 
пшениці.  
       Отже, вплив пошкоджених зерен на якість пшениці і, відповідно, заходи її захисту, 
мають опосередкований характер і залежить від потенційних показників якості 
майбутнього врожаю. Підтвердженням такого взаємозв’язку щодо пошкоджень зерна 
черепашкою і висхідною його якістю є те, що нерідко навіть в роки депресивного стану 
розмноження черепашки та низької або повної відсутності шкідника в посівах, обсяги 
заготівлі високоякісної пшениці все таки недостатні. 
 

В черговий раз наголошуємо на актуальності проблеми і сподіваємося, що разом  ми 
зможемо її подолати. 
 

 
_________________Рекомендації щодо безпечного застосування засобів захисту рослин  

 
— Оптимальна ефективність застосування засобів захисту рослин залежить від 

якості препарату, правильних термінів та акуратного внесення препарату - або, 
іншими словами, від правильної технології застосування. Така технологія 
потребує дотримання необхідних параметрів внесення, підтримки обладнання в 
хорошому технічному стані і техніки безпеки при роботі з пестицидами 

        Калібрування обладнання 
— Правильне застосування може бути здійснене тільки добре відкаліброваним 

обприскувачем у гарному технічному стані. Калібрування слід проводити на 
початку сезону і перевіряти перед кожним обприскуванням. Для перевірки 
використовують візуальний та вимірювальний методи. 

 
Етап А: перевірка працездатності обладнання  
Наповнити бак 200 л води. 
Обрати швидкість обертання двигуна для обприскування. Позначити обране число 

обертів на спідометрі. 
Увімкнути насос і встановити тиск у необхідних межах (зазвичай 3-5 атмосфери). 
Перевірити  роботу усіх наконечників, засувних клапанів, поворотного 

трубопроводу і мішалки. (Пам'ятайте, що наконечники з пласким факелом розпилу 
встановлюють під кутом 10 градусів до осі штанги.) 

перевірити за допомогою відер рівномірність подачі наконечниками рідини 
протягом 1 хвилини. Наконечники з відхиленнями, що перевищують +/- 5%, необхідно 
замінити на нові. Після заміни перевірку повторити.  

 
Етап Б: калібрування витрати рідини  
Підібрати відповідну передачу. 
Пройти обприскувачем по полю / польовій дорозі протягом 1 хвилини, 

використовуючи обране число обертів (етап А2). Заміряти відстань. Повторити всю 
операцію 3 рази та визначити середню дистанцію D (в м/хв.). 

Визначити ширину робочого захвату: кількість наконечників помножити на крок 
(см) між двома наконечниками R (в м).  

Обрати норму витрати робочого розчину для даного препарату і культури А (в л/га). 
Визначити витрату робочого розчину: F (л/хв) = R*D*A/10000. 
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Визначити витрату робочого розчину на 1 наконечник: загальна витрата (F), 
поділена на кількість наконечників. 

За допомогою відер визначити подачу наконечниками рідини протягом 1 хвилини. 
Число обертів повинно бути таким самим, як при проходженні по полю (D). 

Якщо отримана кількість не відповідає розрахунковій, необхідно здійснити 
коригування шляхом підвищення тиску (якщо подача була нижча за розрахункову) або 
зниження тиску (якщо подача була вища за розрахункову). Якщо зміна тиску у допустимих 
межах не дає бажаної витрати, необхідно змінити швидкість або підібрати інший тип 
наконечників. У цьому випадку етап Б слід повторити. 

Позначити тиск, при якому досягається задана витрата рідини. 
Встановити штангу на висоті відповідно до обраних наконечників (кут розпилу) і 

величини кроку.  
Метеорологічні умови для обприскування  
— Погодні умови є одним із вирішальних факторів, що впливають на якість 

обприскування. Їхній вплив відбувається під час, після та при плануванні 
обприскування. Тільки оптимальні погодні умови дозволять забезпечити 
якісний захист культур. 

Погодні обмеження при авіаобробках: 
не обприскувати відразу після дощу; 
максимальна температура 30 С; 
мінімальна відносна вологість повітря не менше 50%; 
швидкість вітру не перевищує 5 м/сек.  
Погодні обмеження при наземному обприскуванні: 
не обприскувати відразу після дощу; 
не обприскувати в умовах ранкової роси ; 
швидкість вітру не перевищує 5 м/сек 
Технологія застосування 
— Чистоту бака, магістральних трубопроводів та наконечників,  а також 

справність всього обприскувача перевіряють до початку захисних робіт. Потім 
визначають кількість та рівномірність подачі води через наконечники і 
порівнюють з розрахунковими даними по витраті робочої рідини на 1 га.  

— Обприскування проводять у ранкові та вечірні години в безвітряну погоду, не 
допускаючи знесення препарату на сусідні культури. Після закінчення робіт з 
препаратом ретельно промити обприскувач та обладнання для розпилення. 

— При протруєнні насіння для досягнення більшої ефективності препарату 
зверніть увагу на наступне:  
використовуйте для протруювання чисте, непошкоджене насіння, що не містить 
домішок, - це забезпечить високу якість протруювання; 
ретельно відкалібруйте прилад для обробки насіння згідно з 
загальноприйнятими методиками; 
регулярно контролюйте якість протруювання (візуальний контроль 
рівномірності покриття зерна) за ступенем забарвлення і нормою витрати 
препарату; 
не протруюйте насіння, що оброблене іншими препаратами.  

Порядок приготування робочого розчину 
— Заповніть об'єм бака обприскувача, що зазначений в інструкції до препарату, 

чистою водою, увімкніть мішалку, додайте розраховану і відміряну кількість 
препарату і продовжуйте заповнення бака обприскувача при увімкненій 
мішалці. Продовжуйте перемішування і під час обробки для забезпечення 
однорідності робочої суміші. Після приготування робочий розчин має бути 
обов'язково використаний протягом часу, зазначеного в інструкції. 
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При протруюванні насіння:  
додайте у бак машини для протруєння половину необхідного об'єму води та 
увімкніть прилад для перемішування; 
додайте розраховану та відміряну кількість протруювача; 
у разі необхідності додайте до бака інші препарати (попередньо перевіривши їх 
на сумісність); 
додайте воду, що залишилася, до заданої норми; 
продовжуйте перемішувати протягом усього періоду приготування робочого 
розчину і здійснення протруєння; 

робочий розчин повинен бути використаний протягом 24 годин після приготування; 
після закінчення робіт промийте водою тару від препарату та обладнання. Вода від 
промивання може бути використана для приготування робочого розчину для 
протруювання наступних партій зерна. 
 
— При приготуванні бакової суміші з іншими пестицидами слід дотримуватись 

наступного порядку розчинення препаратів у баку обприскувача: ВДГ > ВЕ > 
СП або СК > КЕ. 

— Якщо у баковій суміші використовується компонент у водорозчинній упаковці, 
такий препарат треба розчиняти в баку обприскувача першим. Під час 
заповнення бака обприскувача заправочний шланг завжди має бути вище рівня 
води, щоб уникнути зворотнього всмоктування. Робочий розчин необхідно 
використати у день приготування.  

 
Способи знешкодження пролитого або розсипаного пестициду, способи 

знешкодження і утилізації тари та залишків пестициду  
— Розсипаний препарат зібрати сухим способом за допомогою вакуумної системи. 
— Місце проливу або витоку засипати піском, землею або тирсою до повного 

всмоктування. Потім зібрати адсорбувальний матеріал до спеціально 
відведеного контейнера для знешкодження і відправити на утилізацію згідно з 
місцевими регламентами. Препарат, що пролився, не застосовувати. 
Знезараження спецодягу, апаратури для обприскування, тари проводити 
виключно на спеціально обладнаних майданчиках. Промивну воду і тару 
утилізують згідно з місцевими регламентами. 
 

Заходи безпеки при роботі, транспортуванні та зберіганні  
—  Транспортування і використання пестицидів дозволяється тільки за умов 

суворого дотримання заходів безпеки, викладених в "Інструкції з техніки 
безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні пестицидів у 
сільському господарстві" (Москва, "Агропромиздат", 1985), а також згідно з 
СанПіН 1.2.1077-01. 

— Зберігати препарат на спеціальних складах для отрутохімікатів окремо від 
продуктів харчування, кормів та питної води. При роботі з препаратом 
необхідно одягати захисний одяг, чоботи, гумові рукавички, захисні окуляри та 
респіратор. Під час роботи з препаратом не можна курити, їсти або пити. 
Закінчивши роботу, переодягніться і ретельно вимийте руки та обличчя водою з 
милом. Мішки з протруєним насінням повинні мати добре помітну етикетку з 
інформацією про проведене протруювання. 

 
Рекомендації з охорони корисних об'єктів флори та фауни 
— Необхідно уникати забруднення водойм та джерел питної води залишками 

препарату та водою, що використовувалася для промивання тари та обладнання. 
Уникати попадання препарату до продуктів харчування та кормів. Не допускати 
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виходу худоби на щойно оброблені площі. Проводити обробку вранці або 
ввечері у безвітряну погоду. 

— Протруєне насіння не можна використовувати в їжу та як корм для тварин та 
птахів, а також переробляти на борошно. Оброблене насіння під час сівби 
потрібно повністю закривати грунтом, щоб уникнути його поїдання птахами. 

 
Перша допомога при отруєнні 
При перших ознаках отруєння (нудота, блювання, загальне нездужання, слабкість) 

відразу вивести потерпілого на свіже повітря. При потраплянні на шкіру - обережно, не 
втираючи, видалити препарат ватою або шматком тканини, змити струменем води або 
слабким розчином соди. При потраплянні препарату в очі - промити очі протягом 15 
хвилин під струменем води, намагаючись тримати їх розплющеними. Якщо залишилося 
подразнення слизових оболонок, негайно звернутися до лікаря. При випадковому 
проковтуванні, якщо потерпілий притомний, дати йому випити активованого вугілля, 
розчиненого у великій кількості води, згодом - сольовий розчин проносного (20 г 
сірчанокислої магнезії або глауберової солі на 0,5 склянки води); якщо потерпілий 
непритомний, не можна викликати блювоту або щось вводити через рот. Необхідно негайно 
викликати лікаря! Лікування симптоматичне. 
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