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Постановка проблеми. Недотримання вимог 
інтенсивних систем землеробства, загальне зни-
ження рівня агротехніки, висока ціна й часто не 
належна якість засобів хімічного захисту та по-
рушення технології їх застосування призводить 
до погіршення фітосанітарної ситуації, внаслідок 
чого – до недобору врожаю зернових культур. 
Потенційні втрати зерна пшениці озимої від 
комплексу шкідливих організмів можуть сягати 
20-30% і більше [1-2].  
Аналіз досліджень і публікацій, у яких за-

початковано розв’язання проблеми. Значний 
недобір урожаю пшениці озимої пов'язаний із 
тим, що її сорти здебільшого сприйнятливі до 
хвороб. Тому впровадження у виробництво стій-
ких сортів пшениці озимої є важливою складо-
вою частиною інтеґрованої системи захисту. 
Аналіз сучасного асортименту рекомендованих 
для виробництва сортів свідчить про наявність 
незначної кількості тих, що володіють стійкістю 

до хвороб [1-2]. 
Територія України поділена на зони, які сут-

тєво відрізняються не лише ґрунтово-
кліматичними умовами, але й видовим, кількіс-
ним складом і розповсюдженістю шкідливих ор-
ганізмів. Саме з цих причин слід вирощувати 
лише ті сорти, які за результатами перевірки ви-
знані кращими за ознаками врожайності, якості 
зерна, стійкості до посухи, вилягання, шкідників 
та хвороб і внесені до Державного реєстру сортів 
України для відповідної зони. Особливу увагу 
необхідно надавати екологічним сортовипробу-
ванням, де й визначається пристосованість сорту 
до певних умов вирощування [3]. 
Метою наших досліджень було визначення 

фітосанітарного стану сортів пшениці озимої 
Селекційно-генетичного інституту – Національ-
ного центру насіннєзнавства та сортовивчення 
Української академії аграрних наук (СГІ) в умо-
вах Лівобережного Лісостепу України. 
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили в Полтавському інституті АПВ ім. М.І. Ва-
вилова НААНУ. Екологічне сортовипробування 
сортів пшениці озимої різного еколого-
географічного походження розміщували у 
польовій сівозміні. Попередник – чорний пар. 
Технологія вирощування пшениці озимої – зага-
льноприйнята, відповідно до зональних рекоме-
ндацій. Площа облікової ділянки – 54 м2. По-
вторність – одноразова.  
Ґрунт дослідних ділянок – типовий малоґуму-

сний чорнозем. Уміст ґумусу в орному шарі  
ґрунту (0-20 см) – 4,3-4,6%; азоту (за методом  
Корндгільда) – 15,1 мг/100 г ґрунту; рухомого 
фосфору (за методом Чирикова) – 6,9 мг/100 г 
ґрунту; калію (за методикою Маслової) –  
14,9 мг/100 г ґрунту. 

___________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор В.М. Писаренко  

Викладено результати досліджень із вивчення фі-
тосанітарного стану сортів пшениці озимої оде-
ської селекції в умовах Лівобережного Лісостепу 
України. Доведено, що серед основних хвороб пше-
ниці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу 

України є бура іржа, септоріоз, борошниста роса 
та церкоспорельозна гниль. Установлено, що най-
більшу шкоду посівам завдають особини пшенич-
них трипсів, хлібних п'явиць, клопів-черепашок, 
злакових попелиць, хлібних смугастих блішок. Ви-
явлено, що серед різноманітного асортименту 
сортів пшениці озимої є такі, що мають високу 
стійкість до комплексу хвороб. Такими сортами 
виявилися сорти Айсберг одеський, Арґонавт, 

Дельфін та Досвід. 
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Обліки та спостереження за комплексом шкі-
дливих організмів здійснювали за загальноприй-
нятими методиками ентомологічних і фітопато-
логічних досліджень: візуальне обстеження – 
методом відбору рослинних проб та облікових 
ділянок і косіння ентомологічним сачком [4-6]. 
Сортом-стандартом вважали Альбатрос одесь-
кий. Статистичну обробку отриманих даних 
проводили за методиками Б.О. Доспєхова [7]. 
Результати досліджень. За роки досліджень 

було проведено вивчення фітосанітарного стану 
посіву різних сортів пшениці озимої в умовах 
Лівобережного Лісостепу України. Обліки стій-
кості рослин пшениці озимої екологічного сор-
товипробування проводили на період фаз цвітін-
ня-молочна стиглість (ІХ-Х етапи органогенезу). 
У цей час відмічали симптоми прояву наступних 
хвороб: бура іржа, септоріоз, борошниста роса, 
церкоспорельозна гниль. Крім того спостеріга-
лися (у незначній кількості) рослини з ознаками 
ураження вірусом жовтої карликовості ячменю 
(ВЖКЯ) та хворобами колосу.  
Усього впродовж досліджуваного періоду на 

стійкість проти хвороб та шкідників було облі-
ковано 54 сорти пшениці озимої різного еколого-
географічного походження. Переважна більшість 
– 27 сортів (50%), висіяних у досліді, представ-
лені сортами селекції СГІ. 
Погодні умови були сприятливі для росту й 

розвитку рослин пшениці озимої. Рослини ви-
явилися помірно уражені основними хворобами: 
борошнистою росою, бурою листковою іржею, 
септоріозом та церкоспорельозною гниллю. В 
екологічному сортовипробуванні вирощували 8 
сортів різного еколого-географічного походжен-
ня. При цьому брали 5 сортів одеської селекції, 
тобто 62,5% від загальної кількості сортів. Та-
кими були: Лада одеська, Ніконія, Одеська 267, 
Селянка та Струмок.  
Як видно з даних рис. 1, на сортах одеської 

селекції поширення і розвиток бурої іржі були 
мінімальними, – відповідно, 0-1% та 0-0,5%. При 
цьому на сортах Селянка та Струмок симптомів 
ураження хворобою не відмічено. Ураження со-
ртів борошнистою росою також було порівняно 
невисоким: поширення хвороби коливалося у 
межах 0-12%, а розвиток – 0-5%. На сортах Лада 
одеська та Струмок ознак ураження не спостері-
гали. Рослини всіх сортів виявились ураженими 
у незначній мірі септоріозом (поширення хворо-
би склало 5-10%, а розвиток – 2-5%) та церко-
спорельозною гниллю, відповідно, поширення – 
2-5% і розвиток – 0,2-0,8%. Проведені ентомоло-

гічні спостереження виявили типових для фази 
молочно-воскової стиглості шкідників: особини 
пшеничних трипсів – 20,0 особ./колос, хлібних 
п'явиць – 0,8 особ./100 п.с., клопів-черепашок – 
0,1 особ./м2, та злакових попелиць – 0,4 
особ./стебло. Особливої різниці за видовим, кі-
лькісним складом і розповсюдженням шкідників 
на ділянках екологічного сортовипробування 
сортів пшениці озимої не виявили.  
Прохолодним, посушливим весняно-літнім 

періодом характеризувався 2005 рік. На посівах 
озимої пшениці спостерігали помірне ураження 
рослин бурою іржею, борошнистою росою, сеп-
торіозом та церкоспорельозною гниллю (очкова 
плямистість). Через сухість ґрунту умови його 
обробітку на полях під озимі культури виявили-
ся несприятливими, – ранні строки посіву не бу-
ли забезпечені вологою. На початок жовтня пе-
рші сходи пшениці озимої було отримано на 
площах після парових попередників, проте і там 
у більшості випадків вони були зріджені. На 
площах, де одержано більш ранні сходи, росли-
ни пошкоджувалися злаковими мухами, цикад-
ками, попелицями, турунами, совками та іншими 
шкідниками. У досліді з екологічним сортови-
пробуванням оцінювали всього 55 сортів, із них 
26 – одеської селекції, що складало 47,3% від 
загальної кількості сортів.  
Як видно з рис. 2, одеські сорти виявилися 

уражені основними хворобами. Так, поширення 
бурої іржі на різних сортах коливалося у межах 
0-80%, а розвиток – 0-50 %. Ураження даною 
хворобою не відмічено у сортів Айсберг одесь-
кий, Дельфін, Досвід, Прима одеська. Значного 
розвитку на посівах набула борошниста роса 
(поширення – 5-85%, розвиток – 1-55%). Най-
менш уразливими до цієї хвороби виявилися со-
рти Арґонавт, Дельфін, Досвід, Сирена одеська. 
На сортах одеської селекції спостерігали помір-
не ураження септоріозом. Так, поширення даної 
хвороби коливалося в межах 0-45%, а розвиток – 
0-10%. Не відмічено септоріозу на сортах Арґо-
навт, Вікторія одеська, Дальницька, Селянка, 
Українка одеська. Найстійкішими до цієї хворо-
би сортами виявились Айсберг одеський, Арґо-
навт, Дельфін, Застава одеська, Пошана, Селян-
ка. На посівах сортів пшениці озимої відмічали 
особини пшеничних трипсів – 15,0 особ./колос, 
хлібних п'явиць – 0,5 особ./100 п.с., клопів-
черепашок – 0,3 особ./м2, та злакових попелиць – 
3,4 особ./стебло. У цілому ентомологічна ситуа-
ція практично в усіх сортах була подібною. 
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Лада Одеська Ніконія Одеська 267 Селянка Струмок
Бура  іржа,  P, %

Бура  іржа,  R, %

Борошниста роса,  P, %

Борошниста роса,  R, %

Септоріоз,  P, %

Септоріоз,  R, %

Церкоспорельозна гниль,  **P, %

Церкоспорельозна гниль,  *R, %

10-15

5-10

0-5

*R - розвиток хвороби;
**Р - поширення хвороби

 
Рис. 1. Поширення та розвиток основних хвороб пшениці озимої на сортах СГІ (2004 р.) 
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Рис. 2. Поширення та розвиток основних хвороб пшениці озимої  на сортах СГІ (2005 р.) 
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 Рис. 3. Поширення та розвиток основних хвороб пшениці озимої  на сортах СГІ (2006 р.) 
У 2006 році значна кількість опадів у березні 

поєднувалася з низькими температурами повіт-
ря, що продовжувалися у квітні. При цьому кві-
тень характеризувався незначною кількістю опа-
дів, що супроводжувалося значним зниженням 
вологості повітря. У червні знову відмічали по-
суху, що тривала до збору урожаю. На посівах 
пшениці озимої спостерігали буру іржу, септорі-
оз, борошнисту росу, церкоспорельозну гниль та 
вірус жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ). Із 32 
сортів пшениці озимої, висіяних у екологічному 
сортовипробуванні, 13 було одеської селекції, 
т.б. склало 40,6% від загальної кількості.  
На рис. 3 видно, що поширення бурої іржі у 

залежності від сорту коливалося в межах від 60 
до 100%, а розвиток – від 15 до 55%. До того ж, 
на сортах Кірія, Пересипська та Прима одеська 
розвиток хвороби виявився найменшим. Борош-
ниста роса теж у значній мірі поширилася на по-
сівах пшениці озимої, коливаючись у діапазоні 
від 65 до 100%. Розвиток даної хвороби знахо-
дився у межах 20-65%. Найвищу стійкість нами 
відмічено у сортів Досвід та Застава одеська. 
Поширення септоріозу на сортах одеської селек-
ції складало 10-60%, у залежності від сорту, а 
розвиток – 7-35%. Найменше ураження цією 
хворобою спостерігалося на сортах Панна, Пере-
сипська, Пошана. Поширення церкоспорельзної 
гнилі було досить незначним (2-10%), тому й 

розвиток хвороби спостерігався у межах 0,1-3%. 
Практично всі сорти виявилися стійкими. На 
відміну від сортів інших установ-ориґінаторів, 
сорти селекції СГІ мали досить низький ступінь 
ураження ВЖКЯ (0-5%). На ділянках екологіч-
ного сортовипробування відмічали особини 
пшеничних трипсів: 8,0 особ./колос, хлібних п'я-
виць – 0,3 особ./100 п.с., клопів-черепашок – 0,4 
особ./м2 та злакових попелиць – 0,6 особ./стебло.  
За результатами проведених досліджень сорти 

Айсберг одеський, Арґонавт, Дельфін і Досвід 
характеризувалися високою стійкістю до ком-
плексу хвороб (груповою стійкістю), будучи пе-
рспективними для вирощування в умовах Ліво-
бережного Лісостепу України. Необхідно зазна-
чити, що чисельність шкідників упродовж трьох 
років не перевищувала економічного порога 
шкодочинності (ЕПШ).  
Висновки: 
1. Доведено, що основними хворобами пше-

ниці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу 
України є бура іржа, септоріоз, борошниста роса 
та церкоспорельозна гниль. 

2. Із-поміж шкідників найбільшу шкоду посі-
вам завдають особини пшеничних трипсів, хліб-
них п'явиць, клопів-черепашок, злакових попе-
лиць, хлібних смугастих блішок. Проте їхня чи-
сельність не перевищувала ЕПШ. 

3. Встановлено, що серед різноманітного асо-
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ртименту сортів пшениці озимої є сорти, які ма-
ють високу стійкість до комплексу хвороб. Та-

кими сортами виявилися сорти Айсберг одесь-
кий, Арґонавт, Дельфін та Досвід. 
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