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Broad bean (Vicia faba Linnaeus) is an important leguminous plant in the structure 

of agricultural crops. Broad bean is important not only as a green manure crop but also as 

feed and food with high protein content. The pea leaf weevil (Sitona lineatus) is a significant 

pest of field pea and broad bean in most temperate regions, including Europe. The black 

bean aphid (Aphis fabae) is one of the most serious pests, which can cause significant 

damage by large populations and losses of yield. Broad bean weevil (Bruchus rufimanus) 

was a sporadic pest in Lithuania but as the cropping area of broad bean has increased in 

recent time (from 2014) broad bean weevil occurrence has been recorded in the fields. The 

study was aimed to determine the current status of insect pests in broad bean and to estimate 

their occurrence, harmfulness and the most efficient control measures. Research results 

showed that during study years in broad bean, three insect pest species were most noticeably 

occurred: black bean aphids, pea leaf weevil and broad bean weevil. A. fabae infestation 

was variable, depending on the season and the cultivar, and resulted in an average grain 

yield reduction of 0.21 t ha-1. The application according to the local threshold against A. 

fabae caused significantly lower aphid abundance and higher grain yield compared to the 

untreated control, and its efficacy was in line with the full control treatment. The migration 

of S. lineatus weevils to the field coincided with the stage of broad been shoot growing 

towards soil surface (BBCH 08) and with the stage of shoot emergence through soil surface 

(BBCH 09). The peaks of weevil abundance were reached at the stage, when nearly all pods 

had reached final length (BBCH 79) and at full ripening stage (BBCH 89). At high density 

of S. lineatus adults (18 beetles m-2), application according to the local threshold gave the 

significantly lowest number of notches on leaves and significantly decreased the percentage 

of damaged root nodules compared to the early spray at BBCH 08 growth stage. B. 

rufimanus started migration to host plant fields at the early leaf development stage (BBCH 

14). The density of B. rufimanus adults increased gradually and reached peaks at the 

flowering stage. B. rufimanus was found to be the most destructive pest to the host plant, 

with yield losses averaging 39% and the content of damaged seeds ranging from 54.3% to 

92.1%. B. rufimanus-damaged seeds showed considerably lower germination rates, plumule 

length and vigour index. The best control of B. rufimanus was achieved, when insecticide 

application was done three times beginning at the end of flowering (BBCH 69) with a one-

week interval. This spray regime decreased the damaged seeds by 57.7% compared to the 

untreated control and resulted in 38.9% yield increase. 

  



 

 

Pašarinės pupos (Vicia faba Linnaeus) yra svarbūs pupiniai augalai žemės ūkio 

kultūrų struktūroje. Pašarinės pupos naudojamos ne tik kaip žalioji trąša, bet ir kaip 

baltymingas pašaras ar maisto produktas. Juostuotasis sitonas (Sitona lineatus) yra svarbus 

žirnių ir pašarinių pupų kenkėjas daugelyje vidutinio klimato regionų, įskaitant Europą. 

Pupiniai amarai (Aphis fabae) yra vieni svarbiausių pupų kenkėjų. Jų gausios populiacijos 

smarkiai pažeidžia augalus, netenkama  derliaus. Lietuvoje pupiniai grūdinukai (Bruchus 

rufimanus) buvo atsitiktinis kenkėjas, tačiau pastaruoju metu (nuo 2014 m.) pašarinių pupų 

plotui išaugus pupiniai grūdinukai nuolat aptinkami pašarinių pupų laukuose. Tyrimo tikslas 

– nustatyti kenkėjų dabartinę būklę pašarinėse pupose ir įvertinti jų išplitimą, žalingumą bei 

efektyviausias kontrolės priemones. Remiantis kelerių metų tyrimų rezultatais, pašarinėse 

pupose plito trijų rūšių kenkėjai: pupiniai amarai, juostuotieji sitonai ir pupiniai grūdinukai. 

A. fabae paplitimas varijavo  priklausomai nuo sezono ir veislės; dėl šio kenkėjo vidutinis 

grūdų derlius sumažėjo 0,21 t ha-1. Purškimas nuo A. fabae pagal vietinę žalingumo ribą 

esmingai sumažino amarų gausumą ir padidino grūdų derlių, palyginti su neapdorotu 

kontroliniu variantu, ir šio purškimo veiksmingumas buvo panašus į visiškos kontrolės. S. 

lineatus migracija į laukus sutapo su pupų ankstyvojo augimo tarpsniais, kai daigai stiebiasi 

į dirvos paviršių (BBCH 08) ir kai prasikala dirvos paviršiuje (BBCH 09). Suaugėlių 

gausumo pikas buvos pasiektas, kai beveik visos ankštys buvo būdingo ilgio (BBCH 79) ir 

visiškos brandos (BBCH 89). Esant dideliam S. lineatus suaugėlių gausumui (18 vabalų m-

2), insekticidus panaudojus pagal vietinį žalingumo slenkstį, nustatyta esmingai mažiau lapų 

iškarpų ir esmingai sumažėjo pažeistų gumbelių skaičius, lyginant su ankstyvuoju purškimu 

(BBCH 08). B. rufimanus į augalo šeimininko laukus pradėjo migruoti ankstyvuoju lapų 

vystymosi tarpsniu (BBCH 14). Visais tyrimų metais suaugėlių gausumas palaipsniui didėjo 

ir žydėjimo tarpsniu pasiekė piką. Augalui šeimininkui destruktyviausias buvo B. rufimanus 

– per tris sezonus grūdų vidutinis derlius sumažėjo 39 %, pažeistų grūdų kiekis buvo nuo 

54,3 iki 92,1 %. B. rufimanus pažeisti grūdai buvo žymiai mažesnio daigumo, išaugo 

trumpesni, mažesnio gyvybingumo daigeliai. B. rufimanus buvo geriausiai kontroliuojami, 

kai nuo žydėjimo pabaigos (BBCH 69) buvo purkšta tris kartus vienos savaitės intervalu. 

Taikant šį purškimą, pažeistų grūdų sumažėjo 57,7 %, o grūdų derlius padidėjo 38,9 %, 

palyginti su nepurkštu kontroliniu variantu. 

 


