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Постановка проблеми. Недобір урожаю куку-
рудзи в значній мірі залежить від втрат, спричине-
них бур’янами, хворобами та шкідниками. Серед 
останніх найнебезпечнішими є фітофаги сходів, 
особливо личинки коваликів (дротяники). На сьо-
годні впроваджуються нові технологічні системи 
вирощування кукурудзи з використанням після-
жнивних решток попередніх культур. Однак недо-
статньо вивчено, які саме зміни в шкідливість дро-
тяників вносить, зокрема, основний обробіток ґрун-
ту в спільній дії з іншими елементами даної техно-
логії. Агротехнічні заходи повинні, по-перше, 
створювати оптимальні умови росту та розвитку 
рослин культури, що, в свою чергу, підвищить їх 
витривалість; по-друге, пригнічувати популяції 
шкідників. Зниження чисельності дротяників на 
полях завдяки механічному обробітку ґрунту від-
мічено багатьма авторами [1-2]. Основними чин-
никами в обмеженні шкідника за допомогою обро-
бітку ґрунту є, зокрема, строк його проведення та 
глибина. Важливо, щоб строк його проведення 
співпадав з критичною фазою розвитку шкідника. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Пи-
таннями захисту сходів кукурудзи від ґрунтових 
шкідників займалася значна кількість як вітчизня-
них, так і закордонних науковців, які працювали в 
різних грунтово-кліматичних умовах. За результа-
тами проведених ними досліджень зроблені ґрун-

товні висновки та конкретні пропозиції щодо змен-
шення негативної дії шкідників сходів кукурудзи, 
серед яких одним із найнебезпечніших були і за-
лишаються личинки коваликів – дротяники [1-2]. 
Проте на даний час ще не повністю з’ясовано, які 
саме системи основного обробітку ґрунту забезпе-
чують оптимальні умови для проростання, росту 
та розвитку рослин сучасних гібридів кукурудзи на 
початкових етапах органогенезу культури за умов 
залишення та розсіювання соломи попередника. 
Таким чином, незважаючи на те, що вивченню 

і розробці прийомів системи захисту сходів ку-
курудзи у агротехніці її вирощування здавна 
приділялася велика увага, наявні експеримента-
льні дані, які стосуються способу збирання по-
передника, способу основного обробітку ґрунту 
щодо зменшення шкідливості личинок коваликів 
на сучасних гібридах, за суттєвих змін гідротер-
мічних умов північної підзони Степу України 
останнім часом є недостатніми. Саме тому, наші 
дослідження були спрямовані на дослідження і 
вирішення цих питань. 
Мета дослідження: з’ясувати вплив основно-

го обробітку ґрунту на пошкодженість дротяни-
ками рослин кукурудзи, залежно від способу 
збирання стерньового попередника та застосу-
вання ґрунтового гербіциду. 
Результати досліджень. В умовах дослідного 

господарства “Дніпро” Інституту зернового госпо-
дарства УААН (Дніпропетровська область) ми 
протягом 2003-2006 рр. проводили дослідження з 
визначення оптимального способу обробітку ґрун-
ту в захисті рослин кукурудзи від личинок ковали-
ків на тлі залишення та вивозу соломи попередни-
ка, а також встановлювали ефективність викорис-
тання перед сівбою ґрунтового гербіциду в зни-
женні пошкодженості проростків дротяниками. 
Польовий дослід закладали відповідно до ме-

тодики Б.А. Доспєхова (1960). Щільність личи-
нок коваликів визначали за результатами ґрун-
тових розкопок перед сівбою. Визначення видо-
вого складу коваликів проводили згідно з клю-
чами визначника В.Г. Доліна (1978) [3]. 
Аналізували шкідливість дротяників у варіан-

Розглянуто значимість основного обробітку ґрунту 
в захисті сходів кукурудзи від дротяників. Після 

розкидання соломи попередника для зниження шкід-
ливості фітофага запропоновано проводити поли-
цевий обробіток ґрунту. Встановлено, що при вико-
ристанні полицевого обробітку ґрунту після попе-
редника озимої пшениці зменшується чисельність 
дротяників у 1,4 та 1,8 разів порівняно з чизельним 
та плоскорізним відповідно, а пошкодженість ними 
проростків – на 3,3% та 5,0%. Залишення та роз-
сіювання соломи попередника дає позитивний 

ефект у зниженні шкідливості дротяників лише за 
використання полицевого обробітку ґрунту. 
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тах із полицевим, чизельним та плоскорізним об-
робітками ґрунту та тлі з вивозом чи розсіюван-
ням соломи після збирання попередника, а також 
із використанням страхового гербіциду харнес 
(2,5 л/га). Полицевий та чизельний обробітки 
проводили в першій декаді жовтня на глибину 25-
27 см, а плоскорізний обробіток – у другій декаді 
вересня на глибину 12-14 см. Для сівби викорис-
товували насіння гібриду Дар 347 МВ. Поперед-
ник – озима пшениця. Площа облікової ділянки – 
20 м2, повторність – чотириразова. 
Видовий склад шкідливої елатерідофауни до-

сліджуваного агроценозу був представлений ли-
чинками коваликів: Agriotes sputator L., Agriotes 
gurgistanus Fald., Melanotus brunnipes Germ. Пе-
реважав перший вид, частка якого становила 
85,1-90,7% від загальної кількості дротяників. 
Щільність дротяників перед сівбою – в залежно-
сті від глибокого основного обробітку ґрунту – 
демонструє таблиця 1. 
За роки досліджень при застосуванні полицевої 

оранки відмічалося зменшення чисельності дро-
тяників на 1,4-1,9 особин/м2, порівняно з чизель-
ним обробітком ґрунту, та на 2,5-3,6 особин/м2 – 

1. Чисельність дротяників залежно від способу основного обробітку ґрунту, особин/м2  
(2003-2006 рр.) 

Обробіток ґрунту 
Рік досліджень полиневий 

(глибина 25-27 см) 
чизельний 

(глибина 25-27 см) 
плоскорізний 

(глибина 12-14 см) 
2003 3,4 5,3 7,0 
2004 6,9 8,3 9,4 
2005 2,3 3,7 5,2 
2006 3,0 4,6 5,8 

Середнє за роками 3,9 5,5 6,9 

2. Вплив елементів технології вирощування на пошкодженість проростків кукурудзи 
личинками коваликів (2003-2006 рр.) 

Пошкодженість проростків, % 
рік досліджень Обробіток 

ґрунту 
Спосіб збирання 
попередника* 

Застосування 
гербіциду 2003 2004 2005 2006 

середнє 
2004-2006 

без гербіциду - 64,2 11,4 14,9 30,2 із розсіванням 
соломи харнес, 2,5 л/га 50,1 70,4 11,4 17,2 33,0 

без гербіциду - 76,8 13,1 13,7 34,5 
Полицевий 

із відчуженням 
соломи харнес, 2,5 л/га 61,5 78,9 15,8 14,6 36,4 

Середнє по полицевому обробітку 55,8 72,6 12,9 15,9 33,5 
без гербіциду - 79,7 14,7 17,9 37,4 із розсіванням 

соломи харнес, 2,5 л/га 63,4 82,5 16,9 19,5 39,6 
без гербіциду - 72,2 11,8 14,7 32,9 

Чизельний 
із відчуженням 

соломи харнес, 2,5 л/га 57,3 81,1 13,1 16,9 37,1 
Середнє по чизельному обробітку 60,4 78,1 14,1 17,3 36,8 

без гербіциду - 79,2 14,0 18,9 37,4 із розсіванням 
соломи харнес, 2,5 л/га 55,8 88,8 14,3 20,8 41,3 

без гербіциду - 74,6 15,8 17,2 35,9 
Плоскорізний 

із відчуженням 
соломи харнес, 2,5 л/га 61,4 81,6 17,8 18,5 39,3 

Середнє по плоскорізному обробітку 58,6 81,1 15,5 18,9 38,5 
НІР05 для обробітку ґрунту 2,5 4,7 3,1 3,6  

 для способу збирання попередника  2,1 2,6 1,3  
 для застосування гербіциду  2,1 2,6 1,3  
 для взаємодії  6,9 5,6 4,5  

Примітка: *попередник – озима пшениця  
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порівняно з плоскорізним. Це можна пояснити 
особливостями механічної дії полицевого обробі-
тку та строку його проведення. Так, хоча строк і 
глибина проведення полицевого та чизельного 
обробітків ґрунту співпадали, проте механічна дія 
чизеля в більшій мірі впливала на коваликів, що 
знаходилися в фазі лялечки, руйнуючи цілісність 
колисочки. Однак лише при полицевому обробіт-
ку обертання скиби ґрунту приводило до потрап-
ляння личинок та жуків під негативний вплив по-
годних умов та дію хижої зоофауни поля. При 
плоскорізному обробіткові шар оброблюваного 
ґрунту становить лише 12-14 см, тому значна час-
тина личинок коваликів не відчуває негативного 
впливу агротехнічного заходу. 
Полицева оранка порушує капілярність ґрунту 

до глибини 20-22 см, при цьому створюється 
грудкуватість, порушуються макроструктурні 
частини, внаслідок чого вологість ґрунту змен-
шується, а її температурний режим підвищуєть-
ся; безполицева ж оранка, не порушуючи капіля-
ри ґрунтових горизонтів, зберігає підвищену во-
логість і знижує температуру в верхніх горизон-
тах на 2-4°С. Саме підвищена вологість ґрунту 
та помірний температурний режим більш при-
вабливі для дротяників, передусім роду Agriotes, 
представники якого були основними шкідника-
ми насіння та проростків. 
За роки досліджень пошкодженість проростків 

була найбільшою у 2004 р. і становила 72,6% 
при полицевому, 78,1% – при чизельному та 
81,1% – при плоскорізному обробітках. У зазна-
ченому році такий стан посівів кукурудзи у до-
сліді склався через найбільшу чисельність шкід-
ника – 6,9, 8,3 та 9,1 особин/м2, відповідно, у ва-
ріантах з полицевим, чизельним та плоскорізним 
обробітками ґрунту (табл. 2). 
Хоча пошкодженість проростків личинками 

коваликів при проведені оранки була меншою, 
проте шкідливість однієї личинки в даному варі-
анті зростала, оскільки при щільності шкідника 
1,3 особини/рослину було пошкоджено 72,6% 
проростків. При плоскорізному обробітку ґрунту 
щільність фітофага була вдвічі більшою, а по-
шкодженість вищою лише в 1,2 разу. При збіль-

шенні щільності шкідника, на нашу думку, зрос-
тання його шкідливості сповільнюється. 
Пошкодженість проростків дротяниками за 

умов відчуження соломи попередника зростала, 
в середньому, за роки досліджень на 2,0% у варі-
антах із полицевою оранкою та зменшувалася на 
3,5% та 1,8%, відповідно, при чизельному та 
плоскорізному обробітках. Застосування ґрунто-
вого гербіциду харнес (2,5 л/га) підвищувало 
пошкодженість проростків кукурудзи незалежно 
від основного обробітку ґрунту в межах 4,2-8,3% 
у 2004 р. і 1,4-1,9% – у 2005-2006 роках. 
Вплив досліджуваних агротехнічних прийомів 

на шкідливість личинок коваликів сильніше про-
явився в 2004 р. Гідротермічні умови року спри-
яли наявності дротяників у зоні висіяного насін-
ня та епікотиля і подовжували час його контакту 
з фітофагами та збільшували тривалість уразли-
вої фази розвитку культури (сходи – третій лис-
ток). Закономірності, які були відмічені в 2004 р., 
спостерігались і в наступні роки досліджень. 
Тому аналіз впливу агротехнічних заходів краще 
проводити в роки, гідротермічні умови яких 
сприяють шкідливій дії фітофагів. 
Висновки. Таким чином, результати отрима-

них експериментальних даних, із контрастними 
за показниками тепло- та вологозабезпечення 
веґетаційного періоду роками досліджень, до-
зволяють зробити висновок, що, порівняно з чи-
зельним та плоскорізним, використання полице-
вого обробітку ґрунту після попередника озимої 
пшениці зменшує чисельність личинок ковали-
ків, відповідно, в 1,4 та 1,8 разу, а пошкодже-
ність ними проростків – на 3,3% та 5,0%. Зали-
шення та розсіювання соломи попередника ози-
мої пшениці дає позитивний ефект лише за ви-
користання полицевого обробітку ґрунту, зни-
жуючи загибель проростків у 1,3-1,4 разу. При 
використанні гербіциду пошкодженість пророст-
ків зростала на 2,4-3,7%. Тому, плануючи заходи 
щодо захисту посівів від бур’янів, слід врахову-
вати ситуацію з фітофагами-едафобіонтами та 
(за необхідності) робити надбавки на норму ви-
сіву, а також забезпечити передпосівну обробку 
насіння інсектицидами. 
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