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ШКІДЛИВІСТЬ ЛИЧИНОК ХЛІБНИХ П’ЯВИЦЬ 
НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ

Наведено результати досліджень шкідливості личинок хлібних 
п’явиць (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) на посівах пшениці ярої 
та впливу ступеня пошкодження на зниження показників урожайності. 
Встановлено, що внаслідок пошкоджень, спричинених личинками хлібних 
п’явиць, відбувається зниження всіх показників урожайності. 

пшениця яра, личинки хлібних п’явиць, шкідливість, 
структура урожаю

Серед зернових колосових культур в Україні досить поширеною 
є пшениця яра. Її цінність, як продовольчої культури, полягає у ви-
сокому вмісті в зерні білка (16—20%), що дає можливість виробля-
ти високоякісні хлібобулочні вироби, манну крупу та інші продукти 
харчування. Зерно цієї культури є основною для поліпшення якісних 
показників озимих пшениць, а також головним страховим резервом 
країни при пересівах, що бувають раз на 3—5 років у випадку вимер-
зання пшениці озимої [2].

Одержання високих стійких врожаїв пшениці пов’язано з інтен-
сифікацією зернового виробництва, підвищенням культури землероб-
ства та використанням нових прийомів вирощування культури. 

Втрати урожаю, спричинені комахи, залежать від багатьох факто-
рів, що вкрай ускладнює їх оцінку. Особливо великих труднощів за-
вдають вибіркові можливості комах та компенсаторні реакції рослин. 
Завдяки вибірковим можливостям шкідників визначення втрат про-
стим порівнянням урожаю пошкоджених та непошкоджених рослин 
можливе лише в деяких випадках. Компенсаторна реакція рослин не 
дає можливості використовувати ступінь пошкодження в якості без-
посереднього показника кінцевих втрат урожаю, тому оцінка шкідли-
вості комах вимагає розроблення спеціальних методів — математична 
статистика, аналіз простих та множинних регресій [1, 5]. Розглядаючи 
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втрати урожаю, як функцію від щільності популяції шкідника чи сту-
пеня пошкодження, за допомогою аналізу регресії можна встановити 
наскільки змінюється урожай при збільшені чисельності шкідника чи 
ступінь пошкодження на одиницю.

Основною метою досліджень було вивчення шкідливості личинок 
хлібної п’явиці (вплив пошкоджень, спричинених цим фітофагом, на 
структуру врожаю пшениці ярої). 

Методика досліджень. Польові досліди проводили в 2010 та 2012 
рр. на стаціонарних дослідних полях в умовах Миронівського інсти-
туту пшениці ім. В.М. Ремесла (МІП). 

Для встановлення величини врожаю та залежності його зниження 
від ступеня та характеру пошкодження рослин личинками п’явиці 
здійснювали маркування рослин за 25, 50, 75, 100% пошкодження 
листкової поверхні та контроль (без пошкоджень). Маркування ро-
били в польових умовах на ярій пшениці (сорт Жізель), підбираючи 
відповідну площу пошкоджень листкової поверхні. В кожному варі-
анті брали по 100 рослин. Після дозрівання пшениці та збору врожаю 
кожну рослину було проаналізовано окремо. Порівнюючи урожай 
пошкоджених і непошкоджених рослин, вираховують його втрати в 
процентах за формулою 

,

де  В — відносні втрати врожаю, %;
А — урожай непошкоджених рослин;
а — урожай пошкоджених рослин [4].
Статистичну обробку даних проводили за загальноприйнятою ме-

тодикою Б.А. Доспехова [3].
Результати досліджень. В роки досліджень при вивченні шкідли-

вості личинок п’явиці аналіз окремих пошкоджених рослин показав, 
що із збільшенням ступеня пошкодження листкової поверхні висота 
рослини зменшується. Особливо це помітно в періоди інтенсивного 
росту рослин. Пошкодження листків пшениці ярої, яких завдають 
личинки хлібної п’явиці, спричинює зменшення довжини колосу у 
пошкоджених рослин на 0,1—1,1 см в порівняні з довжиною у непо-
шкоджених. Різниця в кількості колосків в колосі при різних ступенях 
пошкодження коливається від 0,2 шт. (1,4%) до 1,3 шт. (9,3%). 

Це в свою чергу призводить до зменшення кількості зерен в колосі 
та зменшення їх маси у пошкоджених рослин. Порівняно з контролем 
у групі рослин зі ступенем пошкодження 25% було помічено змен-
шення усіх елементів урожаю. Так, кількість зерен у колосі становила 
38,6 шт., що на 0,9 зерен менше ніж у непошкоджених рослин. Маса 
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зерен з колосу становила 1,69 г, що на 0,06 г менше ніж у контролі. 
Маса 1000 зерен у групі рослин зі ступенем пошкодження листкової 
поверхні 25% зменшилась на 0,5 г і становила 43,8 г (табл.). 

Схожу картину спостерігали і на рослинах зі ступенем пошко-
дження 50%, де також було виявлено зменшення усіх елементів уро-
жаю порівняно з непошкодженими рослинами. Проте різниця ви-
явилась значно більшою, ніж у попередньому варіанті. Так, на 2,1 
шт. зменшилась кількість зерен у колосі і становила 37,4. Маса зерен 
з колосу сягала 1,52 г, а маса 1000 зерен — 40,7 г, що було менше на 
13,14% та 8,15% відповідно.

Вплив пошкоджень листкової поверхні пшениці ярої личинками п’явиць  
на показники врожаю (МІП, Київська обл., Миронівський р-н,  

сорт Жізель, 2010, 2012 рр.)

Ступінь 
пошкодження 

листкової 
поверхні, %

Довжина 
колосу, 

см

Кількість 
колосків, 

шт.

Кількість 
зерен в 

1 колосі, 
шт.

Маса 
зерен 1 
колосу, 

г

Маса 
1000 
зерен, 

г

Коефіцієнт 
шкідливості

0 6,9 14,05 39,5 1,75 44,3 0

25 6,8 13,85 38,6 1,69 43,8 3,4

50 6,4 13,21 37,4 1,52 40,7 13,1

75 5,9 12,95 34,3 1,23 35,6 29,7

100 5,8 12,75 31,1 1,08 34,5 38,3

НІР
05 0,5 0,8 1,5 0,11 1,1

Пошкодження листкової поверхні на 75% призвело до значних зни-
жень всіх показників урожаю. Маса 1000 зерен і маса зерен з одного 
колосу зменшувалась на 19,55% та 29,7% відповідно, а кількість зерен 
на 13,16%.

За найвищого рівня пошкодження (100%) спостерігалось істотне 
зменшення показників врожаю. Маса 1000 зерен зменшувалась на 
9,8 г, маса зерна в колосі — на 0,67 г, тобто на 22,12 та 38,29% відпо-
відно, у порівнянні з непошкодженими рослинами.

Для визначення безпосередніх втрат урожаю від пошкоджень, 
спричинених личинками хлібних п’явиць щодо непошкоджених рос-
лин визначали показник шкідливості. Як видно з таблиці, зі збіль-
шенням ступеня пошкодження листкової поверхні зростають втра-
ти урожаю. Так, у рослин зі ступенем пошкодження 25% коефіцієнт 
шкідливості становив 3,4, зі ступенем пошкодження 50% — 13,1, зі 
ступенем пошкодження 75% — 35,6, а з максимальним ступенем по-
шкодження (100%) коефіцієнт шкідливості становив 38,3.

На основі даних таблиці визначали коефіцієнт детермінації між 
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ступенем пошкоджен-
ня листкової поверхні 
та зменшенням маси зе-
рен в 1 колосі (рис. 1). 
Коефіцієнт детермінації 
досягає R2 = 0.977. Кое-
фіцієнт детермінації між 
ступенем пошкоджен-
ня листкової поверхні 
та зниженням маси 1000 
зерен (рис. 2) становить 
R2 = 0.9383, а коефіцієнт 
детермінації між ступенем 
пошкодження листкової 
поверхні і зниженням 
кількості зерен в 1 коло-
сі (рис. 3) — R2 = 0.9967. 
В усіх випадках спостері-
гається майже пряма за-
лежність. 

ВИСНОВКИ
За результатами до-

сліджень встановлено, 
що пошкодження личин-
ками п’явиці листкової 
поверхні на 25% майже 
не впливає на показники 
врожаю. Проте спостері-
галось зменшення маси 
1000 зерен і за рахунок 
цього — маси зерен в ко-
лосі на 3,43—38,29%. До-
ведено, що зі збільшен-
ням площі пошкодження зростають втрати врожаю. Виявлено пряму 
залежність між втратами урожаю та ступенем пошкодження.
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Рис. 1. Залежність пошкодження 
листкової поверхні личинками п’явиць на 
масу зерна з колосу (МІП, Київська обл., 

Миронівський р-н, 2010, 2012 рр.)

Рис. 2. Залежність пошкодження листової  
поверхні личинками п’явиць на масу 1000 зерен 

(МІП, Київська обл., Миронівський р-н,  
2010, 2012 рр.)
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Ткачева С.В., Федоренко В.П. Вредоносность личинок хлебных пьявиц 
на посевах яровой пшеницы

Приведены результаты исследований вредоносности личинок хлеб-
ных пьявиц (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) на посевах яровой 
пшеницы и влияния степени повреждения на снижение показателей 
урожайности. Установлено, что в результате повреждений, наноси-
мых личинками хлебных пьявиц, происходит снижение всех показателей 
урожайности. 

Tkachova S.V., Fedorenko V.P. HARMFULNESS OF CEREAL LEAF 
BEETLES LARVAE ON SPRING WHEAT CROPS

Results of researches of cereal leaf beetles (Oulema melanopus L., O. li-
chenis Voet.) larvae harmfulness on spring wheat crops and also influence of 
the level of damage on reduction of yield indexes are presented. It is set that 
as a result of damages, caused by cereal leaf beetles larvae, there is reduction 
of all productivity. 

Рис. 3. Залежність пошкодження листової 
поверхні личинками п’явиць на кількість 

зерен в колосі (МІП, Київська обл., 
Миронівський р-н, 2010, 2012 рр.)


