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„Прогноз фітосанітарного стану агроценозів” складений 

спеціалістами Управління фітосанітарної безпеки на основі матеріалів 

фенологічних спостережень сільськогосподарських угідь за розвитком 

шкідників та хвороб, щільності залягання та якісного складу зимуючих 

стадій шкідливих організмів в 2018 році, і можливого ступеня загрози від них 

в умовах вегетаційного періоду 2019 року. 

Наведені складові системи захисту основних сільськогосподарських 

культур від шкідників, хвороб, бур'янів узгоджені з „Переліком пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”, а для їх підготовки 

використані рекомендації інститутів захисту рослин, зернового 

господарства, землеробства, цукрових буряків, картоплярства, 

овочівництва та садівництва НААНУ, Національного університету 

біоресурсів і природокористування. 

 Рекомендовано для застосування в роботі спеціалістів 

фітосанітарної служби, керівників сільськогосподарських підприємств усіх 

форм власності, фермерів, городників, садоводів-любителів та інших 

землекористувачів.  
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БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ 

Мишоподібні гризуни 

     

В агроценозах області мишоподібні 

гризуни є одним з найбільш поширених і 

небезпечних шкідників. В посівах 

сільськогоспродарських культур, інших 

стацій за видовим складом домінувала 

полівка звичайна, розвивалась та 

шкодила польова миша, зустрічались 

лісова, хатня та жовтогорла.  

За період перезимівлі, внаслідок 

різких коливань температури, 

перезволоження грунту та затоплення нір 

талими водами спостерігалась загибель 

мишоподібних гризунів до 26%. 

Весною мишоподібними гризунами 

заселено в середньому 34,5% площ озимих 

культур з чисельністю 2,8 колоній/га. 

Погодні умови початку літнього періоду 

минулого року помірно впливали на 

формування чисельності мишоподібних. 

Шкідливість спостерігалася в основному 

на посівах картоплі, зернових культур та багаторічних трав.  

В кінці серпня спостерігалося проходження дощів зливного характеру та 

зниження температурного режиму, що позитивно вплинуло на мишоподібних 

гризунів, котрі зосереджувалися в посівах буряків, картоплі, кукурудзи, 

соняшнику, багаторічних трав, на падалиці. 

Період вересня-жовтня відмічався оптимальними умовами для розвитку 

мишоподібних, чисельність яких активно збільшувалася за рахунок розмноження 

та міграції з місць резервації. На площах озимих культур заселення 

мишоподібними становило – 61,5%, при середній чисельності 1,9 жилих 

колоній/га. В місцях резервації - багаторічних травах, неорних землях заселено 

66,7-100% площ, при середній чисельності відповідно 3,8 та 4,4 жилих колоній/га.  

Враховуючи високі показники життєздатності гризунів, за сприятливих умов 

їх перезимівлі і збереженні високої чисельності шкідника, популяція 

мишоподібних гризунів становитиме істотну загрозу посівам озимих культур, 

б/трав та багаторічним насадженням, особливо молодим садам. 

Шкідливість. Впродовж вегетаційного періоду мишоподібні гризуни 

пошкоджують всі с/г культури, особливо зернові та посіви багаторічних трав. 

Взимку вони виїдають сходи озимини, об'їдають кору і коріння дерев в садах, 

розплідниках, лісах та лісосмугах. Оселяючись в житлових будинках, на складах і в 

сховищах, псують продукти, тару, самі споруди. Також мишоподібні гризуни є 

переносниками збудників різних інфекційних та інвазивних захворювань людини, 

домашніх тварин. 
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 Дротяники 

 
 

Дротяники, несправжні дротяники 

шкодять в посівах зернових колосових, 

багаторічних трав, кукурудзи, картоплі, 

буряків. Можуть завдавати значних 

пошкоджень посіяному насінню, 

сходам і підземним частинам рослин, 

вони розгризають вузол кущіння злаків, 

прогризають ходи у корінні, при основі 

стебла та у корене- і бульбоплодах. 

Зимують у ґрунті на глибині від 25-35 

до 70-90 см. Навесні, при прогріванні 

ґрунту, вони мігрують у верхній його 

шар і живляться набубнявілим 

насінням, проростками, корінцями та 

підземною частиною стебел рослин. 

Сприятливою для шкодочинності дротяників є достатня вологість ґрунту, а при 

підсиханні верхнього його шару, вони мігрують вглиб. 

При інтенсивному наростанні тепла в квітні минулого року, достатній 

кількості вологи в ґрунті та швидкому прогріванні верхніх горизонтів землі, 

спостерігалася активізація дротяників. Найбільша шкодочинність відмічена в 

посівах озимих культур у фазу весняного кущення - пошкоджено 1,5% рослин 

ярого ячменю, 2,5% рослин озимої пшениці, при чисельності 0,5-1,1 екз/кв.м, 

цукрових буряків в період сходів – 0,5% рослин, при чисельності 0,4 екз/кв.м, 

кукурудзи – 0,9% рослин, при чисельності 0,4 екз/кв.м. 

В червні, в період відкладання яєць шкідником, погодні умови були не 

сприятливими, оскільки спостерігалося чергування дощів зливного характеру із 

посушливою погодою. В кінці червня, в посівах кормових буряків пізніх строків 

посіву за чисельності 1,2 екз/кв.м. пошкоджено 1,3% буряків; в другій декаді 

липня, при чисельності 2,0 екз/кв.м. пошкоджено 3,4% бульб.  

Погодні умови осіннього періоду 2018 року були не сприятливими для 

розвитку шкідника. Недостатнє зволоження ґрунту за відсутності опадів, зниження 

температури ґрунту нижче +10°С, обумовили вертикальну міграцію дротяників до 

глибших шарів. 

Осінніми ґрунтовими обстеженнями виявлено, що дротяниками заселено 

81% обстежених площ. 

Враховуючи достатній зимуючий запас дротяників, за умов ранньої та теплої 

весни 2019 року, з оптимальним вологозабезпеченням ґрунту, існує загроза 

пошкодження сходів ярих зернових, просапних та овочевих культур. 
Шкідливість. Шкодять дротяники протягом усього циклу розвитку, але 

найбільш агресивно - в останній. Вони охоче їдять кореневища злаків, вузли 

кущення пирію, вигризають насіння висіяних культур, пошкоджують стебла й 

корені рослин, проїдають ходи в коренях буряків, моркви, картоплі. Після цього 

продукти втрачають якість і товарний вигляд.  Дротяники, пошкоджуючи рослини, 

відкривають шляхи для проникнення в рослини і бульби збудників грибкових і 

бактеріальних хвороб. 
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Травневий і червневий хрущі 

 

    Сільськогосподарським культурам 

завдають шкоду травневі та червневі хрущі. 

Личинки травневих хрущів розвиваються у 

ґрунті 3-4 роки (червневих – 2 роки), 

здійснюючи горизонтальні та вертикальні 

переміщення, періодично линяючи і з 

досягненням більшого віку та розмірів 

завдають відчутні пошкодження підземній 

частині рослин.  

На основі проведених спостережень 

відмічено, що в Тернопільській області у 

видовому складі серед хрущів 2018 року 

переважав травневий, менш чисельним був 

червневий хрущ.  

В другій декаді квітня відмічено ранній літ жуків травневого хруща, що 

зумовлено високою температурою повітря та ґрунту. В другій декаді травня 

інтенсивність льоту жуків становила 6 екз/дерево, максимальна – 16 екз/дерево. 

Найбільша шкідливість імаго травневого хруща спостерігалася в молодих 

насадженнях, придорожніх смугах та лісосмугах – 18-28 екз/дерево, 8,0-34,0% 

рослин. Також в насадженнях суниці в дрібних селянських господарствах на 

початку травня середня чисельність шкідника становила 1,8 екз/кв.м., пошкоджено 

4,0% рослин.  

У подальшому погодні умови травня - серпня для яйцекладки та 

відродження личинок були не сприятливими – спостерігалось чергування 

тривалого посушливого періоду з дощами зливового характеру. 

Обстеженнями, проведеними перед збиранням сільськогосподарських 

культур виявлено пошкодження 2,0% бульб картоплі, при чисельності 0,8-4,5 

екз/кв.м., 5,0-8,0% цукрових буряків, при чисельності 0,5-2,2 екз/кв.м. Значно 

більшу чисельність травневого хруща відзначено на полях, що межують з лісами та 

лісосмугами.  

З кінця травня до третьої декади липня минулого року спостерігався літ 

імаго червневого хруща. Інтенсивність льоту імаго шкідника становила 8,0-12,0 

екз/дерево. Найбільша чисельність хрущів відмічена на площах з достатнім 

вологозабезпеченням – поблизу річок, на пасовищах, сінокосах, а тому 

практичного значення на формування урожаю с/г культур не мала.  

Осінніми обстеженнями виявлено, що личинками травневого хруща заселено 

61,6% обстежених площ, середня чисельність шкідника становила 0,6 екз/кв.м. У 

віковому складі популяції хрущів переважали личинки молодших віків (І-ІІ року). 

Средня ж чисельність личинок червневого хруща залишилася на рівні 

попереднього року – 0,4 екз/кв.м. 

В 2019 році прогнозується помірний літ імаго травневого хруща. Очікується 

зростання шкідливості жуків в молодих садах, а личинок - в посівах с/г культур, 

особливо в окремих осередках з підвищеною чисельністю.  

Шкідливість. Жуки живляться листям молодих дерев. Личинки першого віку 

харчуються гумусом, пізніших віків - пошкоджують коріння різноманітних 
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польових культур, зокрема цукрових буряків, поїдають бульби картоплі, виїдаючи 

в них великі дірки.  

 

Озима та інші підгризаючі совки  

 
 

Впродовж вегетаційного періоду 

минулого року в агроценозах 

Тернопільської області домінуючим видом 

серед підгризаючих совок була озима 

совка та осередково зустрічалася оклична 

совка. Їх розвиток проходив у двох 

поколіннях. Шкідливішим було перше 

покоління, більш чисельним друге.  

Весною минулого року, в умовах 

стрімкого наростання тепла в першій 

половині квітня заляльковування гусениць, 

які перезимували, розпочалось в ранні 

строки, проте в умовах недостатнього 

зволоження поверхневого шару ґрунту, 

тривалість розвитку лялечок збільшилась. 

Літ метеликів І покоління розпочався в першій декаді травня в умовах, 

сприятливих для льоту та додаткового живлення шкідника. В другій декаді червня 

відмічалось пошкодження гусеницями І покоління 1,5-2,0% рослин кормових та 

столових буряків, 2,0% рослин кукурудзи та цукрових буряків, при чисельності 0,4-

1,0 екз/кв.м. 

Масове відродження гусениць І покоління відбувалось в умовах достатнього 

зволоження ґрунту. 

Літ метеликів ІІ покоління розпочався на початку другої декади липня, за 

помірно сприятливих погодних умов для льоту та живлення шкідника. Найбільш 

помітною шкодочинність гусениць ІІ покоління озимої совки була в посівах 

озимого ріпаку, де при чисельності 0,9-2,0 екз/кв.м. пошкоджено 20% рослин, при 

заселенні 70,9% посівів культури. В посівах озимої пшениці підгризаючими 

совками пошкоджено 0,8% рослин на 29,5% посівів з чисельністю 0,4-1,0 екз/кв.м. 

Осінніми обстеженнями полів сівозміни виявлено, що чисельність 

зимуючого запасу озимої совки становить 34,6% обстежених площ з середньою 

чисельністю 0,5 екз/кв.м.  

Враховуючи достатній зимуючий запас гусениць озимої совки та за 

сприятливих умов перезимівлі, залишається висока ймовірність зростання 

чисельності та шкідливості фітофага в посівах сільськогосподарських культур в 

2019 році. В окремих осередках посівів просапних, овочевих та озимих культур, 

при достатньому волого- та теплозабезпеченні впродовж весняно-літнього періоду 

вегетації існує значна загроза урожаю поточного року.  

Шкідливість. Гусениці у молодшому віці обгризають паренхіму з нижнього 

боку листків, пізніше переходять в поверхневий шар ґрунту і пошкоджують 

посіяне насіння, перегризають сходи рослин, об’їдають сім’ядолі, виїдають верхню 

частину коренеплодів. Перше покоління шкідника пошкоджує овочеві, просапні 

культури, гусениці другого покоління пошкоджують переважно озимі зернові 
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культури. Одна гусениця за добу знищує 10–15 молодих рослин буряків, а 13–14 

гусениць на одному м2 повністю знищують сходи озимої пшениці. 

 

Листогризучі совки     

 

 
 

В посівах сільськогосподарських культур 

в 2018 році найбільш розповсюдженими з 

листогризучих совок були капустяна, совка-

гамма, городня совка, совка С-чорне, 

бавовникова совка. У формуванні їх чисельності 

значну роль відіграли несприятливі погодні 

умови, які супроводжувалися частими 

зливовими дощами, подекуди з градом. 

Літ метеликів І покоління проходив в 

оптимальних погодних умовах, що сприяло 

збільшенню їх плодючості. 

В червні, в період відкладання яєць 

метеликами І генерації та відродженні гусениць 

спостерігалася значна кількість опадів, що 

спричинило низьку чисельність та 

шкодочинність листогризучих совок. При 

чисельності 0,4-0,8 екз/кв.м., пошкоджено 1,5-3,1% цукрових буряків, гороху. 

Досить чисельною та шкідливою серед совок І покоління була капустяна 

совка. Літ метеликів першої генерації розпочався в першій декаді червня і проходив в 

цей період в умовах нестійкої, здебільшого дощової погоди. Інтенсивність льоту 

зросла в другій половині червня за підвищення температури повітря на фоні 

зменшення опадів. Гусеницями першої генерації пошкоджено в середньому 4,5% 

рослин ранньої капусти та 6,0% рослин середньої капусти переважно в слабкому, 

подекуди середньому ступенях, за чисельності 3,0-4,0 екз/рослину. 

 Совка-гамма та С-чорне пошкодили 6,2% рослин сої в слабкому ступені, 

чисельність – 0,5-1,0 екз/кв.м.; 8,2% рослин соняшнику, чисельність – 1,0 екз/кв.м. 

Листогризучими совками ІІ покоління пошкоджено 5,0% рослин цукрових буряків, 

при чисельності 2,0-3,0 екз/кв.м., вогнищами - 10% рослин; 8,2% рослин сої, при 

чисельності 0,5 екз/кв.м.  

Спостерігався розвиток зернової совки в одному поколінні. Виявлено 

пошкодження 0,2% колосків озимої пшениці на 10% площ, 0,3 екз/кв.м. 

Впродовж вегетаційного періоду 2018 року відмічався розвиток бавовникової 

совки двох генерацій. 

І покоління було малочисельним, живилось переважно на бур’янах, тому не 

завдало шкоди посівам сільськогосподарських рослин. 

Погодні умови серпня-вересня були сприятливими для розвитку бавовникової 

совки ІІ покоління. Виявлено пошкодження 2,7-6,0% рослин та 3,0% качанів 

кукурудзи в слабкому ступені, при середній чисельності 0,4 екз/кв.м., 1,6-4,0% рослин 

соняшнику при середній чисельності 0,3-1,2 екз/кв.м., 6,5% рослин цукрових буряків 

та боби на 2,5% рослин сої. 

Враховуючи достатній зимуючий запас листогризучих совок та за умов доброї 

перезимівлі шкідника, існує загроза підвищеної чисельності та шкідливості гусениць 

совок в посівах сільськогосподарських культур впродовж вегетаційного періоду 

поточного року. Можливе також виникнення вогнищ підвищеної чисельності та 

шкодочинності листогризучих совок.  
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 Шкідливість. Гусениці Совки-гамми, С-чорне скелетують листки, вигризають 

листкові пластинки, залишаючи лише товсті жилки. Гусениці бавовникової совки 

живляться нитками качанів, зерном, пошкоджують верхівкові листки.  

 

Стебловий (кукурудзяний) метелик  
 

 

Стебловий (кукурудзяний) метелик 

розповсюджений в посівах кукурудзи усіх 

районів області. В минулому році зберігалась 

тенденція росту шкідливості фітофага, 

найшкідливішим був у посівах кукурудзи, 

осередково зустрічався у посівах соняшнику. 

Впродовж вегетаційного періоду 

стебловий (кукурудзяний) метелик 

розвивався в одному поколінні.  

Незважаючи на пізній прихід весни в 

2018 році, наростання тепла в квітні було 

стрімким. За низької відносної вологості 

повітря, дефіциту опадів, посилення вітру, 

зниження відносної вологості повітря в ІІ-ІІІ 

декаді квітня, І декаді травня впродовж 8-10 

днів до 30% і нижче складались несприятливі 

умови для розвитку гусениць шкідника, які перезимували. 

Літ метеликів розпочався в кінці першої декади червня, в господарствах 

північних районів – на початку липня. Літ був не дружнім та тривалим. В другій - 

третій декадах червня відкладання яєць відбувалось за умов високої температури 

повітря, частих дощів різної інтенсивності, середньої вологості повітря в другій 

декаді червня – 81%, в третій – 70%. 

Масове відродження гусениць відбувалось в І-ІІ декадах липня за 

сприятливих погодних умов. 

Стебловий (кукурудзяний) метелик восени минулого року виявлено в 

господарствах усіх районів області на 62,3% посівів кукурудзи, пошкоджено 16,0% 

стебел, 9,6% качанів з середньою чисельністю 1,8 екз. на рослину. В місцях 

випадання сильних зливових дощів з градом та поривами вітру спостерігалося 

пошкодження стебел кукурудзи, їх переломлення, відмічено полягання рослин. 

В господарствах Лановецького району в посівах соняшнику гусениці 

пошкодили 12,5% рослин, з чисельністю 1,6 екз. на рослину на 35% обстежених 

посівів. 

В поточному році зберігається значна шкодочинність стеблового 

(кукурудзяного) метелика в посівах кукурудзи та соняшнику за сприятливих умов 

перезимівлі, помірно-теплого літа та вологої погоди в період вегетації. 

Рекомендується планувати випуск трихограми в 2019 році на всіх площах 

кукурудзи (на зерно). 

Шкідливість. Гусениці пошкоджують листки, стебла, качани, а також 

волоть. Пошкоджені стебла від вітру ламаються й падають, молодий качан і волоть 

теж підламуються. До того ж, пошкоджені качани інтенсивніше вражуються 

хворобами. 
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            Слимаки 
 

Впродовж вегетаційного періоду 2018 

року в агроценозах Тернопільської області 

найбільш поширеними видами слимаків 

були садовий, польовий та сітчастий. 

Протягом останніх років 

спостерігається зростання чисельності і, 

відповідно,  шкодочинності слимаків, 

особливо при дощовому літі.  

      Впродовж вегетаційного періоду  

зростання чисельності і шкодочинності слимаків найбільше спостерігалося в дрібних 

селянських господарствах та на присадибних ділянках, зокрема, в період приживання 

розсади овочів та достигання ягід полуниці і суниці. 

Волога погода в період відродження та початку живлення слимаків сприяла 

розвитку та збільшенню їх шкідливості в посівах овочевих культур (моркви і 

столового буряка) та картоплі. 

Значної шкоди слимаки завдали сходам та розсаді овочевих культур у весняний 

та літній періоди. Літом пошкоджували капусту, помідори, кабачки та інші культури. 

Осінніми обстеженнями виявлено пошкодження 6,5-8,0% рослин пізньої капусти, 

чисельність – 2,0-4,0 екз/рослину, максимально – 5,0 екз/рослину. Їх шкодочинність 

виявляється не тільки в механічному пошкодженні рослин, але і в безпосередньому 

розповсюджені грибкових хвороб (борошнистої роси та пероноспорозу). 

В 2019 році, за умов сприятливої перезимівлі шкідника, при підвищеній 

вологості повітря й ґрунту впродовж весняно-літнього періоду, можливе збільшення 

чисельності та шкідливості слимаків на окремих перезволожених ділянках. 

Шкідливість. Слимаки, окрім механічного пошкодження рослин, являються 

безпосередніми розповсюджувачами грибкових хвороб (борошнистої роси та 

пероноспорозу). 

 

Саранові 

     В минулому році на формування 

чисельності популяції нестадних видів саранових 

– тріскачки ширококрилої мали негативний 

вплив: затяжні дощі, часто зливового характеру, а 

також зниження температури повітря в період 

розвитку личинок молодших віків. 

Впродовж вегетаційного періоду нестадні 

види розвивались на неорних землях, пасовищах, 

луках, у крайових смугах, на посівах с/г культур 

поблизу даних площ. Саранові пошкоджували 

посіви сої 16-18% рослин на 50% площі, 

чисельність - 0,7 екз/кв.м.  

 Незважаючи на складність умов вегетації, 

спостерігається зростання шкідливості кобилок в 

посівах с/г культур, в порівняні з минулорічною 

вегетацією. 

В 2019 році можливе зростання чисельності та шкідливості популяції нестадних 

саранових в посівах сільськогосподарських культур. 
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   Шкідливість полягає в об´їданні рослин і сильному їх пошкодженні, або навіть 

цілковитому знищенні культурних рослин. 

  

          Капустянка 
 
 

 

  Впродовж минулорічного вегетаційного 

періоду, як і в попередніх роках, чисельність 

капустянки була низькою, а шкідливість 

незначною, тому впливу на формування 

основних с/г культур не мала. 

Розвиток та шкодочинність земляного 

вовчка відмічено в основному в дрібних 

селянських господарствах, на ділянках яких 

вирощувалися картопля та овочі (капуста, 

морква, томати, столовий буряк).  

В с/г підприємствах шкідливість 

капустянки відмічено лише на окремих полях, 

що розміщені біля водойм (річок, струмків і 

ставків) також, де вносилися органічні добрива 

(гній) під основний обробіток ґрунту.  

       Осінні ґрунтові обстеження свідчать, що 

зимуючий запас капустянки становить 0,3 

екз/кв.м., що менше попереднього року. 

В поточному році збережеться загроза шкідливості капустянки на окремих 

площах с/г культур, особливо актуальним буде шкідливість на полях, які межують з 

водоймами, а також на площах із застосуванням мінімального та нульового обробітку 

ґрунту. 
Шкідливість. Особливо небезпечний вовчок у ранньовесняний період коли 

живиться молодими рослинами. Личинки перегризають корені рослин, а в другій половині 

літа вигризають дупла в коренеплодах буряків, моркви, бульбах картоплі та інших рослин. 
 

Лучний метелик 

 

Лучний метелик впродовж минулорічної 

вегетації в посівах сільськогосподарських 

культур значення не мав. Поодинокі метелики І 

генерації зустрічалися на різнотрав’ї 

придорожніх смуг на початку літнього періоду. 

Льоту метеликів ІІ покоління не виявлено. 

Восени минулого року зимуючого запасу 

пронімф лучного метелика на орних та неорних 

землях не виявлено. 

В поточному році зростання чисельності 

та шкодочинності лучного метелика місцевої 

популяції не прогнозується. Проте, не 

виключається можливість появи на території 

області метеликів фітофага залітної популяції з 

інших регіонів.  

Шкідливість. Гусениці, живлячись з 

нижнього боку молодих листочків, вигризають 

тканини і не пошкоджують верхньої шкірочки, а потім грубо обгризають листки, обплітаючи їх 

павутинням. Наприкінці живлення гусениці  можуть пошкоджувати черешки, соковиті пагони і 
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плоди. При сильному пошкодженні рослини гинуть, при частковому - зменшується врожайність 

культур. На цукрових буряках часткове пошкодження листків значно зменшує вагу коренеплодів і 

відсоток цукристості. 

 

Піщаний мідляк 

 
 

В минулому році жуки 

шкідника появились на 

поверхні ґрунту значно 

пізніше, ніж у 

попередньому році.  

Масове розселення з 

місць зимівлі відбувалось в третій декаді квітня, в умовах стрімкого наростання 

тепла та неістотних опадів. 

Тепла погода травня сприяла розселенню жуків та заселенню ними посівів 

сільськогосподарських культур. В першій декаді травня жуки пошкодили 1,0-1,2% 

рослин гороху, 1,2-3,0% рослин соняшнику, при чисельності 0,3 екз/кв.м. В другій 

декаді травня, із сповільненням темпів наростання тепла та частих опадів (добовий 

максимум – 16 мм) жуки були малоактивні.  

В період яйцекладки, який тривав до середини літа, погодні умови не були 

сприятливими, як і в подальшому для розвитку личинок. Надалі дощовий період 

липня, посушливий серпень, мали негативний вплив на розвиток шкідника.  

Осінні ґрунтові обстеження свідчать, що щільність зимуючого запасу мідляка 

незмінна - на рівні попереднього року – 0,4 екз/кв.м., заселеність площ зросла на 

5,5%. 

В поточному році, за умов доброї перезимівлі піщаного мідляка, 

сприятливому ГТК впродовж весняно-літнього періоду, а також порушені 

технології вирощування с/г культур можливий розвиток шкідника в окремих 

осередках, в яких спостерігатиметься підвищена чисельність та шкідливість 

фітофага. 

Шкідливість. У пророслих рослин жуки об´їдають сім´ядолі і молоді 

листочки біля поверхні грунту, підгризають і перегризають стебла молодих рослин 

біля основи. Личинки пошкоджують насіння, корені, підземні частини стебел 

різних культур. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
 

 Злакові попелиці   

Восени 2017 року заселення площ 

озимої пшениці злаковими попелицями 

відбувалось одразу з появою сходів, в умовах 

теплої погоди вересня при середньодобовій 

температурі повітря +16,4ºС, з частими 

короткочасними дощами. Розвиток шкідника 

в першій декаді жовтня проходив за умов 

зниження температури повітря та 

проходження дощів. Сприятливі погодні 

умови склались  в другій декаді жовтня. 

Негативний вплив на розвиток шкідника та 

зниження його чисельності мали дощі та 

прохолода жовтня, а також різке зниження 

температури повітря до мінусових значень та 

випадання снігу на початку другої декади 

листопада. 

        Перезимівля була тривалою з періодами значного похолодання, які 

змінювались відлигами, з стійким сніговим покривом в періоди – лютий. Загибель 

зимуючих яєць за зиму – 19%. 

Весна 2018 року пізньою. У березні спостерігався зимовий характер погоди, 

середня місячна температура повітря виявилась на 1,5-1,9º нижчою за кліматичну 

норму. По закінченні першої декади квітня, з переходом тепла через +10°, у фазу 

кущення рослин озимої пшениці спостерігалося відродження личинок злакових 

попелиць. Наростання їх чисельності та шкідливості відбувалось в фазу 

трубкування озимої пшениці. Заселено в середньому 3,9% рослин при чисельності 

3,1 екз/рослину. Личинками кокцинеллідами було заселено 1,5% рослин озимої 

пшениці, при середній чисельності 1,0 екз/рослину.  

Під час формування зернівки в першій декаді червня злакові попелиці 

заселяли в середньому 4,95% колосків, з чисельністю 6,4 екз/колос. У фазу 

молочної стиглості шкідник заселяв 3,8% колосків, при чисельності 6,1 екз/колос. 

Розвиток злакових попелиць в період липня-серпня відбувався на посівах 

кукурудзи. 

Восени минулого року заселення шкідником відбувалось з появою сходів 

озимих культур. По даних осіннього обстеження, заселена площа озимої пшениці 

становила 25,9% від загальної площі, заселених рослин -12,9%. Зимуючий запас 

яєць в середньому 2,6 шт/заселену рослину. 

Беручи до уваги високу потенційну плодючість шкідника, за доброї 

перезимівлі наявного запасу зимуючих яєць та ранньої, помірно теплої, вологої 

весни та поступового наростання температури, можливе масове розмноження та 

шкідливість злакових попелиць в посівах озимих та ярих зернових культур. 

Шкідливість. Попелиці висмоктують сік із зелених, не загрубілих частин 

рослин, що призводить до підсихання та подальшого відмирання пошкоджених 

частин рослин. Сильно пошкоджені рослини не виколошуються. 
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Хлібна смугаста блішка 

 

    

В минулому році початок квітня 

відзначався теплою погодою з невеликими 

дощами, в окремі ночі заморозки на поверхні 

ґрунту місцями в повітрі, що зумовило пізній 

вихід жуків хлібної смугастої блішки з місць 

зимівлі  – 29 березня – на півдні області, на 

півночі – 6 квітня, заселення площ озимої 

пшениці – 5-13 квітня. Інтенсивне наростання 

тепла сприяло переходу середньодобової 

температури повітря  через +10ºС в бік 

підвищення – 4 квітня. По закінченні першої 

декади квітня імаго хлібної смугастої блішки 

активно заселяли посіви. В другій декаді 

квітня наростання тепла стрімке, було сухо, 

по літньому тепло та вітряно, відмічався 

дефіцит опадів.  Заселення посівів  ярої 

пшениці та ярого ячменю початок – 20 квітня, 

у фазу сходи – третій лист.  Погодні умови 

другої половини квітня сприяли  шкідливості хлібних блішок на посівах озимих та 

ярих зернових культур.  

       В кінці кущіння - початок трубкування озимої пшениці, пошкоджено в 

середньому 5,2% рослин,при середній чисельності 5,4 екз/м.кв., що нижче рівня 

попереднього року на 0,5% рослин. 

       В фазу кущіння ярих зернових колосових культур, було пошкоджено в 

середньому 8,3% рослин ярої пшениці, а також 8,5% рослин ярого ячменю (що 

вище рівня 2017 року відповідно на 2,1% та 3,1% ) в слабкому, місцями в 

середньому ступені. Підвищенні температури повітря, місцями незначні опади 

сприяли наростанню шкідливості хлібних блішок в посівах ярих зернових культур, 

проводився захист посівів від шкідників в таму числі від смугастої хлібної блішки. 

       Сходи кукурудзи хлібні блішки заселяли в суху та теплу погоду травня, що 

сприяло наростання їх шкідливості. Було пошкоджено 5,3% рослин, при середній 

чисельності шкідника 3,8 екз/м.кв., що на 2,0% рослин більше рівня попереднього 

року.  

         В серпні погодні умови не були сприятливими для живлення шкідника. Спека 

та посуха негативно впливала на його розвиток. В період сходів озимих зернових 

культур дощова погода, пошкодження посівів було незначне, оскільки частина 

посіяна  інтоксикованим насіння,  пошкоджено 0,2% рослин. Зимуючий запас 

хлібної  смугастої блішки становить 4,9 екз/м.кв. 

          За умов теплої погоди навесні 2019 року та помірних опадів, хлібні смугасті 

блішки створюватимуть загрозу посівам озимої пшениці та ярих зернових 

колосових культур, кукурудзи, особливо слабо розкущеним рослинам. 

Шкідливість. Живлячись листками злаків, жуки зішкрібають із верхнього 

боку м'якоть у вигляді довгастих смужок. Сходи відстають у рості, жовтіють і 

навіть гинуть. 
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Злакові мухи  
Навесні минулого року, у фазу сходів-

третього листка ярого ячменю, при сприятливих 

погодних умовах, спостерігався літ шведської 

мухи. Пошкоджено личинками весняної генерації 

0,5% рослин. Личинками літнього покоління 

пошкоджено 1,4% колосків ярого ячменю на 57,1% 

посівів, за чисельності 1,3 личинки/колос.  

За умов підвищеного температурного режиму 

та достатнього вологозабезпечення для розвитку 

шкідника в третій декаді травня - першій декаді 

червня відбувався літ літньої генерації шведської 

мухи, їх додаткове живлення, сформувалась висока 

плодючість мух. 

Пік масового льоту шведської мухи осінньої 

генерації спостерігався в останній п’ятиденці серпня 

- першій декаді вересня. При відсутності масових 

сходів в посівах озимої пшениці в цей період через 

низьке вологозабезпечення ґрунту шведська муха 

реалізувала плодючість на падалиці озимої пшениці, 

де за чисельності – 12-17 екз/кв.м. личинки пошкодили 14,0-17,0% рослин падалиці. 

В 2019 році зберігається загроза виникнення осередків підвищеної чисельності 

шведської мухи весною – в посівах ярих колосових культур та восени – в посівах 

озимої пшениці. 

Оптимальні умови для льоту чорної пшеничної мухи в 2018 році склались в 

третій декаді серпня – першій половині вересня, коли масових сходів озимої пшениці в 

посівах ще не було, шкідник розвивався на падалиці озимої пшениці, де максимально 

обліковувалось 18 личинок на 1 кв.м. 

В посівах озимої пшениці чорна пшенична муха за середньої чисельності 1,4 

екз/кв.м. пошкодила 0,3% рослин на 16,0% посівів. 

В 2019 році чорна шведська муха буде розвиватись в осередках ярої пшениці та 

ячменю. В умовах, достатнього для фітофага тепло- та волого забезпечення 

чисельність популяції шкідника в посівах озимої пшениці може зрости до 

загрозливого рівня. 

За невисокої щільності в посівах озимої пшениці спостерігався також розвиток 

зеленоочки. В поточному році може продовжитись підйом її чисельності за 

сприятливих погодних умов.  

Наростання тепла весною минулого року було інтенсивним, що сприяло 

розвитку личинок опомізи пшеничної та озимої мухи. 

На початку трубкування озимої пшениці було відмічено пошкодження 0,3% 

рослин опомізою пшеничною, при чисельності 1,4 екз/кв.м. при заселенні 47,1% 

посівів озимої пшениці.  

Шкідливість озимої мухи вранньовесняний період минулого року залишалась 

низькою. При чисельності 0,2 екз/кв.м. пошкоджено 0,1% рослин озимої пшениці на 

29,4% посівів. Восени посіви озимої пшениці заселяли озима муха та опоміза 

пшенична за нестійких температурних умов. Інтенсивність льоту – 3-4 екз/100 п.с.  

В поточному році осередки значної шкодочинності опомізи пшеничної та 

озимої мухи весною можуть виникнути на слаборозкущених посівах озимої пшениці.  

Шкідливість. Живлення личинок злакових мух призводять до зрідження посівів, 

зниження урожаю зерна і погіршення його якості. 
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Мала хлібна жужелиця (турун) 

 

          

Навесні минулого року відновлення 

живлення личинок хлібної жужелиці 

відмічено після відтавання ґрунту, в кінці 

березня. В період кущіння озимої пшениці 

заселених виявлено 13,2% обстежених 

площ, де нараховувалось 1,2% 

пошкоджених рослин, при середній 

чисельності 0,3 екз/кв.м.  

Протягом вегетації шкідливість 

туруна зберігала осередковий характер і 

відмічалась здебільшого у посівах озимих зернових культур, розміщених після 

колосових попередників. 

Молоді жуки з’явилися в посівах на початку червня, інтенсивне живлення 

проходило на колосках озимої пшениці та ячменю за сприятливих погодних умов. 

Відмічено пошкодження 0,8% колосків на 12,7% площі при чисельності 0,4 

екз/кв.м. На півдні області, Борщівський район, імаго було виявлено на 28,6% 

обстежених посівів озимої пшениці за чисельності 1,2 екз/кв.м., що вище рівня 

середнього багаторічного показника. Пошкоджено 1,5-2,0% колосків. 

Літня діапауза шкідника проходила в несприятливих для шкідника умовах – 

спека, нагрівання та пересихання ґрунту періоду  серпня – першої половини 

вересня. Поточного року вихід жуків з літньої діапаузи, на падалиці озимої 

пшениці, проходив пізніше в порівнянні з попереднім роком. Погодні мови  в 

жовтні були сприятливі для розвитку шкідника.  Відмічена шкідливість личинок 

хлібної жужелиці в осередках озимої пшениці (стерньові попередники).  

За даними осіннього вибіркового обстеження, на всіх полях сівозмін 

хлібними турунами заселено 14,4% площі, при середній чисельності личинок 0,4 

екз/кв.м. У віковому складі переважали личинки першого віку. Заселеність 

озимини - 18,7%, середня чисельність фітофага - 0,3 екз/кв.м. 

 В поточному році, за сприятливих погодних умов, а також при порушенні 

агротехніки вирощування озимих зернових культур, в осередках можливе 

збільшення шкідливості хлібної жужелиці.  

 Шкідливість. Жуки туруна виїдають зав'язь зерна і вибивають зерно. 

Більшої шкоди завдають личинки, об'їдаючи молоде листя. 

 

 

Злакові п’явиці  
В поточному році стійкий перехід 

середньодобової температури повітря через +10ºС 

в бік підвищення відбувався раніше середніх 

багаторічних строків. Після затяжної зими 

наростання тепла в першій декаді квітня було 

інтенсивним. Вихід жуків червоногрудої та синьої 

п’явиці з місць зимівлі відбувалось по закінченні 

першої декади квітня – 8 квітня -південні райони. 

Їх розселення стримувалось вітряною погодою, 

зниженням температури в нічні години, не 
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стійкою температурою повітря, заморозками. Загибель за період перезимівлі 

становила 20%. 

 Заселення посівів озимої пшениці початок – 12 квітня, в фазу весняного 

кущіння. Заселення посівів ярого ячменю помічено  24 квітня. Домінуючим видом 

була синя п’явиця. Чисельність шкідника в цей період була низькою, шкідливість 

не значною, живлення імаго проходило за умов по літньому теплої без опадів  

погоди, відбувалось масове заселення жуками посівів озимої пшениці та ярого 

ячменю. До першої декади травня шкідливість п’явиць була не високою.  

  Спекотна погода з суховійними явищами збереглась і в першій половинні 

травня, показники декадної температури повітря відповідали показникам першої 

декади серпня, в період масового відкладання яєць шкідником, що в свою чергу 

негативно впливало на виживання яєць. В фазу вихід у трубку озимої пшениці, 

шкідником заселено 43,3% площі, що на 3,3% більше  рівня минулого року, 

пошкоджено 4,0% рослин в слабкому ступені, при чисельності 2,0 екз/м.кв. 

Агрометеорологічні умови з 13 травня змінились внаслідок циклону із заходу, 

понизився температурний фон, випадали зливові дощі в супроводі гроз, подекуди з 

градом та шквалистим посиленням вітру, вологозабезпечення посівів відповідало 

оптимальним показникам. В третій декаді травня переважав актициклональний 

характер погоди, проходження активних атмосферних фронтів в області пройшли 

25 травня, що зумовило випадання по всій території області короткочасних дощів 

різної інтенсивності, умови були  сприятливими  для розвитку злакових п’явиць та 

збільшення їх шкідливості.  

Личинки п’явиці шкодили з періоду трубкування – формування зерна. В 

фазу колосіння озимої пшениці чисельність личинок - 3,0 екз/м.кв. пошкоджено 

6,1% рослин на 65% площі, що на 8,8% площі більше рівня  минулого року. 

 В червні, під час розвитку личинок високий температурний режим сприяв 

розвитку та шкідливості личинок злакових п’явиць.  

 На  ярому ячмені личинки п’явиць спостерігались від кущіння – до початку 

воскової стиглості зерна. В фазу колосіння ячменю пошкоджено 5,6% рослин, що 

на 0,7% рослин більше ніж минулого року, при чисельності 3,0 екз/м.кв., на 71,8% 

площі, що на 0,4% площі та 0,4екз/м.кв. більше в порівнянні з минулим роком. 

Початок заляльковування проходило за помірно сприятливих умов 

чергування дощового періоду, посухи та спеки. 

В 2019 році, за умов ранньої, теплої помірно – вологої весни, у посівах 

зернових колосових культур прогнозується осередкова шкідливість злакових 

п’явиць. При помірних температурах повітря та незначних опадах під час розвитку 

личинок п’явиць в фазу трубкування – молочна стиглість, шкідливість фітофага 

зростатиме. 

 Шкідливість. Жуки вигризають поздовжні отвори в листках у фазі 

трубкування і колосіння ячменю, вівса та пшениці. Личинки скелетують листя, яке 

з часом засихає, рослини пригнічуються, відстають у рості.  
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Пшеничний трипс  
 

В фазу трубкування посівів озимої 

пшениці спостерігалося заселення 6,9% 

стебел німфами пшеничного трипса, при 

середній чисельності 1,6 екз/стебло. 

Відкладання яєць у фазу колосіння –цвітіння 

відбувалось за частих коливань температур 

та низької вологості повітря.  

Поява личинок трипсів на колосі 

відмічена по закінченні травня у фазу 

цвітіння озимої пшениці.  

В першій декаді червня, у фазу наливу 

зерна озимої пшениці трипси заселяли в 

середньому 6,3% колосків, за чисельності 4,0 

екз/колос, на 55% площі. 

В посівах ярої пшениці, під час наливу 

зерна шкідник заселяв в середньому 5,5% 

колосків, при чисельності 5,5 екз/колос на 

78% площі.  

Надалі посушливий період початку серпня, з високими денними 

температурами повітря, пересиханням ґрунту, мали негативний вплив на розвиток 

даного виду шкідника. 

В поточному році прогнозується поява пшеничного трипса в посівах ярої та 

озимої пшениці за умов помірно-вологої погоди навесні та теплого сухого літнього 

періоду. 

Шкідливість трипсів полягає у пошкодженні колосових лусок, квіткових 

плівок, що викликає часткову білоколосість і щуплозерність. 

 

 

Хлібні клопи 

    
 

Поява хлібних клопів, які перезимували на посівах 

озимої пшениці помічена у фазу прапорцевого листка. 

Середня їх чисельність становила 0,4 екз/кв.м., при 

заселенні 15,5% площі озимої пшениці. З початку заселення 

на площах озимої пшениці, поблизу лісів з’явилася елія 

гостроголова, пізніше - клоп шкідлива черепашка. 

Період відкладання яєць та відродження личинок шкідника 

був тривалим. До початку фази наливу зерна було заселено 

16,6% обстежених площ озимої пшениці, при середній 

чисельності личинок 0,3 екз/кв.м., максимально – 0,4 

екз/кв.м. Пошкодження зерна хлібними клопами коливалась в межах 0,5%. 

Віковий склад популяції черепашки в період повної стиглості зерна 

становив: дорослих – 52%, личинок – 48%, переважно 4-5-го віку. Дані показники 

популяції свідчать про високу життєздатність та задовільний фізіологічний стан 

клопів.  

Згідно даних обстежень місць зимівлі клопів, восени минулого року частка 

заселених ними лісів та лісосмуг становила 22,9%, при чисельності 0,3 екз/кв.м.  



19 

 

Враховуючи потенційну спроможність клопів до розмноження, за умов, 

сприятливих для дружнього заселення посівів клопами, відкладання ними яєць у 

найбільш оптимальні фенологічні строки, оптимальній синхронності розвитку 

личинок і посівів можливе зростання їх чисельності і посилення шкідливості, 

пошкодження зерна в 2019 році, особливо поблизу місць зимівлі. Також якісний та 

кількісний склад популяції хлібних клопів залежатиме від погодних умов 

перезимівлі, а також весняно-літнього періоду вегетації на фоні сприятливих 

погодних умов для розвитку шкідників. 

Шкідливість клопів у весняний період полягає у висмоктуванні соків з 

рослин, що викликає в'янення та загибель центрального листка, а згодом і всієї 

рослини. Пошкодження клопами рослин викликає щуплозерність і білоколосість, 

знижує схожість та погіршує хлібопекарські якості зерна.  

 

Злакові цикадки                

В період квітня - травня 

спостерігався розвиток злакових цикадок 

першого покоління (смугастої, шести 

крапкової, темної). Різкі перепади 

температурних умов утримували 

чисельність шкідників на низькому рівні. 

Заселено 17% площ посівів озимої 

пшениці, за чисельності 4,0 екз/кв.м., 

пошкоджено 1,9% рослин в слабкому 

ступені.  

      Літній період був мінливий з 

дощовими та посушливими періодами з підвищеною температурою повітря, що 

мало позитивний вплив на формування чисельності смугастої, шестикрапкової та 

темної цикадок, які виходили з яєць та перебували у фазі молодшого віку. 

           Посів озимої пшениці проходив в оптимальні строки, але відзначався 

дефіцит опадів. В першій декаді жовтня злакові цикадки заселяли посіви  озимої 

пшениці одразу з появою сходів, чисельність шкідника становила 3,0-4,0екз. на 

100п.с. 

В першій декаді жовтня злакові цикадки заселили 26,1% площі, 4,0-5,0 екз. 

на 100 п.с., пошкоджено 1,5-2,2% рослин. 

В 2019 році, за сприятливих погодних умов злакові цикадки зможуть 

відновити чисельність та загрожуватимуть посівам озимих культур, в першу чергу 

– ранніх строків сівби. 
Шкідливість фітофага полягає у висмоктуванні соку з листків, що викликає їх 

знебарвлення та в'янення, а також ослаблення всієї рослини. Цикадки є 

переносниками вірусних хвороб. 
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Хлібні жуки 

 

     Чергування теплих та холодних 

температур в зимовий період минулого року 

обумовило неглибоке промерзання ґрунту, що 

призвело до незначної загибелі личинок 

хлібних жуків. Після перезимівлі виживання 

популяції шкідника становило 81,0%. Весною 

шкідником заселено 19,1% обстежених площ, 

при чисельності 0,3-1,0 екз/кв.м. Домінуючий 

вид - жук-кузька 

В першій декаді червня, у фазу наливу 

зерна відмічено заселення хлібними жуками 

колоса озимої пшениці. 

В фазу молочної стиглості заселено 

25,7% посівів озимої пшениці, при 

чисельності 0,4-0,7 екз/кв.м., в осередках 0,5-

1,0 екз/кв.м., пошкоджено 1,2% колосків в слабкому ступені та 0,2% зерен.  

В посівах ярого ячменю чисельність шкідника становила 0,3-0,4 екз/кв.м. на 

15% площі, при пошкодженні 0,6% колосків та 0,02% зерен.  

По даних осіннього обстеження, заселена площа шкідником становила 24,8% 

від загальної площі обстежень, переважали личинки ІІ року – 54% від загальної 

кількості, середня чисельність – 0,4 екз/кв.м.  

В 2019 році, за умов доброї перезимівлі личинок шкідника та беручи до 

уваги чисельність личинок ІІ року, слід очікувати літ імаго та підвищення 

шкідливості хлібних жуків в осередках. 

 Шкідливість. Жyки виїдaють зepнo й вибивaють йoгo з колосків. Личинки 

пoшкoджyють кopeнeвy cиcтeмy, шo пpигнiчyє poзвитoк тa викликaє зaгибeль 

рослин. 
 

 

 

 

Кореневі гнилі  
      

В минулому році, після сходу 

снігу, в понижених місцях, біля лісосмуг 

виявлено розвиток снігової плісняви: 

уражено 17% посівів озимої пшениці, 

3,4-5,0% рослин. 

В кінці фази наливу зерна –

дозрівання, часті зміни водного режиму 

на фоні підвищених температур сприяли 

розвитку кореневих гнилей озимої 

пшениці. У фазу молочної стиглості 

уражено 8,0% рослин, розвиток хвороби 

– 2,2% на 66% посівів, в воскову 

стиглість в третій декаді червня – 13,2% 

рослин, розвиток хвороби – 3,4%. 

В посівах озимої пшениці 

переважала фузаріозна форма прояву 

кореневих гнилей. 
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Посіви озимого ячменю слабо уразила снігова пліснява, 

гельмінтоспоріозна та фузаріозна форма прояву кореневих гнилей. 

Максимальних значень розвитку хвороби досягнуто в фазу молочної стиглості: 

уражено 6,5% рослин, розвиток хвороби – 1,7% на 51% посівів озимого ячменю. 

Шкідливість. Кореневі гнилі викликають зрідження посівів, погіршують 

зимівлю озимих, зумовлюють пустоколосість, вилягання, погіршують якість зерна. 

Основне джерело інфекції - ґрунт, у якому збудники зберігаються на 

уражених рештках. Додаткове джерело інфекції - заражене насіння. 

 

Септоріоз 

Після сходу снігу на листках озимої пшениці на 28% 

площі виявлено зимуючі стадії збудника септоріозу.  

Під час колосіння хвороба виявлена на 40% посівів, 

уражено 2,8% рослин в слабкому ступені. 

У фазу цвітіння озимої пшениці хвороба уразила 5,8% 

рослин за слабкого ступеня розвитку, у фазу наливу зерна – 

8,6% рослин, розвиток хвороби – 2,2%, уражено 68% посівів. 

В другій декаді червня погодні умови були досить 

сприятливими для розвитку патогена (відносна вологість – 81%, 

зливні дощі впродовж 4 днів).  

У фазу молочної стиглості озимої пшениці хвороба 

поширилась на 73,3% площі, уражено 11,2% рослин, розвиток 

хвороби – 2,8%. 

В посівах озимої та ярої пшениці в 2019 році 

прогнозується розвиток септоріозу. У фазу трубкування-наливу 

зерна, за умов теплої, дощової погоди поширення та 

шкідливість хвороби може зрости. 

Шкідливість Ураження хворобою призводить до зменшення асиміляційної 

поверхні, передчасного всихання листків і рослин, зниження врожаю зерна і 

погіршення його посівних та технологічних якостей. Втрати врожаю можуть 

становити 40%. 

Джерело інфекції. Уражені рештки рослин і заражене насіння. 

 

Піренофороз 

У фазу трубкування озимої пшениці в господарствах 

північних районів області та у фазу колосіння в південних 

районах виявлено слабке ураження посівів піренофорозом. 

Уражено 1,4-2,2% рослин на 26,7% посівів.  

Під час наливу зерна, в третій декаді травня, за 

дефіциту опадів та високої температури повітря 

(максимально вдень +30°С), низької вологості повітря 

розвиток хвороби пригнічувався. Під кінець наливу зерна 

уражено 10,5% рослин, розвиток хвороби – 2,8%, що нижче 

попереднього року. 

В поточному році, за умов тривалого періоду 

зволоження, під час трубкування – наливу зерна озимої 

пшениці прогнозується розвиток піренофорозу в посівах 

озимої пшениці, насамперед, на площах з мінімальним 
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обробітком ґрунту, на стерньових попередниках. 

 Шкідливість хвороби полягає в зниженні асиміляційної діяльності листків. 

Інфіковані листки по мірі збільшення зони ураження відмирають, починаючи з 

верхівки, що призводить до втрати урожаю. 

Джерело інфекції. Рослинні рештки та заспорене насіння. 
  

Гельмінтоспоріоз (смугастий, сітчастий)  
   

З пониженням температури повітря та 

частими опадами у фазі кущіння посівів 

ярого ячменю спостерігалося ураження 2,4% 

рослин гельмінтоспоріозом в слабкому 

ступені на 27% площ.  

У фазу трубкування ярого ячменю 

нестача вологозабезпечення в третій декаді 

травня-першій декаді червня стримувала 

поширення і розвиток хвороби. 

 Наростання ураженості посівів 

хворобою відмічено у фазу колосіння - 

наливу зерна у другій половині червня. 

Уражено 7,6% рослин за розвитку хвороби – 

2,0% на 64% посівів.  

На початку дозрівання ярого ячменю, 

гельмінтоспоріоз розвивався на 9,8% рослин, 

розвиток хвороби – 2,5%. Домінувала 

смугаста плямистість. 

В 2019 році, за сприятливих погодних умов слід очікувати розвиток 

гельмінтоспоріозних плямистостей в посівах ярого та озимого ячменю. 

Шкідливість хвороби полягає в погіршенні схожості насіння, зменшенні 

кількості сходів, зниженні асиміляційної діяльності листків, виляганні посівів. 

Джерелом інфекції може бути заражене зерно або грунт, в якому є пожнивні 

рештки уражених рослин.  

 
Борошниста роса злаків 

      

 

Весняне відновлення розвитку 

борошнистої роси відмічено у фазу 

трубкування – 25 квітня. Суха вітряна погода 

на фоні підвищеної температури повітря та 

низької вологості пригнічувала розвиток 

хвороби в третій декаді квітня-першій декаді 

травня. У фазу колосіння озимої пшениці, в 

другій декаді травня хвороба охопила 37,1% 

посівів культури, уражено 12,0% рослин, 

розвиток хвороби – 2,7%. 

На рослинах ярого ячменю хвороба 

з'явилась у фазі кущіння - уражено 1,6% 

рослин на 27,2% посівів. У фазу трубкування – 

8,0% рослин за слабкої інтенсивності 
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ураження на 40% посівів. У фазу колосіння уражено 15,0% рослин за розвитку 

хвороби – 4,0% на 54,6% посівів, у фазу молочної стиглості – 16,8% рослин, 

розвиток хвороби – 4,5% на 63,6% посівів ярого ячменю. 

Восени минулого року розвиток борошнистої роси відмічено в другій декаді 

жовтня на падалиці озимої пшениці: уражено 1,0% рослин в слабкому ступені.  

Погодні умови осені – сприятливі для перезараження рослин озимої пшениці 

в посівах. Ознаки ураження борошнистою росою виявлені на 12% посівів озимої 

пшениці, уражено 0,4% рослин в слабкому ступені. 

В поточному році прогнозується розвиток борошнистої роси в посівах 

зернових колосових культур. 

 Шкідливість. Зменшується кущистість, листя передчасно відмирає, 

послаблюється склеренхіма стебел, що призводить до вилягання. В уражених 

рослин порушується фотосинтез, руйнується хлорофіл і в результаті знижується їх 

продуктивність та якість зерна. При сильному ураженні восени пшениця нерідко 

гине взимку або навесні. Втрати врожаю в окремі роки можуть перевищувати 40%. 

Джерело інфекції - уражені зимуючі рослини та рослинні рештки. 

 

Іржа 

 

 У фазу наливу зерна озимої пшениці 

спостерігалося ураження посівів бурою 

листковою іржею. Хвороба охопила 14% 

посівів, уражено 3,1% рослин з розвитком 

хвороби - 0,7%. У фазу молочної стиглості 

хвороба виявлена на 21% посівів, уражено 

7,3% рослин, розвиток хвороби – 2,0%, 

максимально – 11,6% рослин, розвиток 

хвороби – 3,0%. 

В першій декаді жовтня хвороба 

уразила 10,0% рослин падалиці озимої 

пшениці за розвитку хвороби – 2,5%, в другій 

декаді жовтня - уражено 18% рослин 

падалиці. 

В третій декаді жовтня погодні умови сприяли зараженню рослин озимої 

пшениці бурою листковою іржею. Ознаки ураження хворобою виявлені на 0,2% 

рослин в слабкому ступені на 15% обстежених площ. 

В господарствах Борщівського району та на окремих площах в дрібних 

селянських господарствах Лановецького району осередкове поширення мала 

жовта іржа. Хвороба проявилася у фазу наливу зерна: уразила 4,0% рослин, 

розвиток хвороби – 1,0% на 26,2% посівів.  

В поточному році прогнозується поява і розвиток іржастих хвороб в посівах 

озимої і ярої пшениці. Масовий розвиток хвороби можливий за сприятливих 

погодних умов у період виходу в трубку - наливу зерна. 

 Шкідливість іржастих хвороб полягає в зменшенні поверхні листків і 

підвищенні транспірації рослин, що призводить до передчасного відмирання 

листків та зниження врожаю. Погіршуються якісні показники: зменшується натура 

зерна, скловидність, вміст сирої клейковини, сила борошна. 

 Джерелом інфекції є рослинні рештки. 
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ХВОРОБИ КОЛОС 
 Фузаріоз колоса    

На початку молочної стиглості в посівах 

озимої пшениці виявлено ураження колоса 

фузаріозом. По області хвороба уразила в 

середньому 2,5% колосків за розвитку хвороби 

– 0,6% на 32,6% посівів, що вище рівня 

попереднього року. В посівах ярого ячменю 

фузаріоз колоса проявився в кінці фази наливу 

зерна - початку молочної стиглості. Хвороба 

охопила 20% посівів, уражено 1,8% колосків, 

розвиток хвороби – 0,5%.  

За умов теплої вологої погоди, в період 

дозрівання колосових культур, несвоєчасного 

їх збирання зберігається висока ймовірність 

масового розвитку фузаріозу колоса. 

Шкідливість хвороби полягає у формуванні щуплого зерна, що призводить до 

втрат урожаю. Грибниця збудника викликає руйнування білків зерна з виділенням 

токсичних речовин, внаслідок чого зерно стає непридатним для споживання. 

Джерелом інфекції є уражені рештки рослин пшениці, ячменю і кукурудзи. 
 

 

Септоріоз колоса 
 

Надмірні опади в кінці фази дозрівання 

озимої пшениці в третій декаді червня та в другій 

половині липня призупиняли збиральні роботи в 

посівах зернових колосових культур. За таких 

умов зростало ураження колоса септоріозом. 

По області септоріоз колоса озимої 

пшениці виявлено в середньому на 1,8% колосків 

озимої пшениці (розвиток хвороби – 0,5% ) на 

15% посівів в усіх районах області, в посівах 

озимого ячменю уражено 1,1% колосків 

(розвиток хвороби – 0,3%). 

В посівах ярого ячменю септоріоз колоса 

виявлено на 14,5% посівів, уражено 1,6% колосків (розвиток хвороби – 0,4%). 

В посівах ярої пшениці септоріозом уражено 1,5% колосків (розвиток 

хвороби – 0,4%) на 9% посівів. 

В поточному році, за частих опадів в поєднанні з температурою + 15..+25°С, 

сильних рос, виляганні пшениці, передозуванні гербіцидів та регуляторів росту 

рослин існує ймовірність ураження колоса септоріозом. 
Шкідливість полягає у недорозвинутості колосу, передчасному достиганні 

хлібів, що призводить до недобору врожаю на 30-40% і більше. 

Джерело інфекції - уражені рештки, сходи озимої пшениці та уражене насіння. 
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Летуча сажка і тверда сажка 

 В господарствах області, в товарних 

посівах озимої пшениці на 0,8% обстежених 

посівів виявлено 0,6% уражених колосків 

твердою сажкою.  

В посівах ярого ячменю уражено 1,0% 

колосків на 0,7% обстежених посівів.  

На 0,4% обстежених посівів ярого 

ячменю виявлено ураження 0,2% колосків 

летучою сажкою. 

В поточному році зберігається загроза 

розвитку сажкових хвороб в посівах зернових 

колосових культур. 
Шкідливість сажкових хвороб полягає в 

кількісних і якісних втратах урожаю, зниженні 

схожості і густоти посівів. 

Джерелом інфекції сажкових хвороб можуть бути заражені насіння та грунт. 

 

Інші хвороби колоса 

 

      
 

Серед інших хвороб колоса в посівах зернових колосових культур 

проявилися і мали незначний розвиток такі хвороби: 

Альтернаріоз (чорний зародок) – у посівах озимої пшениці на 2,8% колосків 

на 34,1% посівів; ярої пшениці – 1,6% колосків на 15,5% обстеженої площі; ярого 

ячменю – 1,5% колосків на 21,8% обстеженої площі. 

Оливкова пліснява – в посівах озимої пшениці на 36,4% посівів, уражено 

5,5% колосків; ярого ячменю – на 32,2% посівів, уражено 5,2% колосків; ярої 

пшениці на 19,1% посівів, уражено 4,6% колосків. 

Гельмінтоспоріоз – на 6,1% посівів озимої пшениці, уражено 1,1% колосків; 

в посівах ярого ячменю – на 16,4% посівів, уражено 1,2% колосків; ярої пшениці – 

на 2,7% посівів, уражено 0,4% колосків. 

Борошниста роса – на 8,3% посівів озимої пшениці, уражено 0,8% колосків; 

в посівах ярого ячменю – на 4,5% посівів, уражено 0,6% колосків; ярої пшениці – 

на 7,3% посівів, уражено 0,6% колосків. 

Бактеріоз – уражено 10% посівів озимої пшениці, 1,1% колосків; в посівах 

ярої пшениці 0,1% колосків на 1,8% посівів; в посівах ярого ячменю на 3,6% 

посівів, уражено 0,4% колосків. 

Запас інфекції вищевказаних хвороб колоса достатній для прояву і розвитку 

їх в колосі зернових культур в поточному році.  
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ 

 
          Злакові попелиці (черемхово-злакова попелиця)  

 

В минулому році чисельність злакових 

попелиць в посівах ранніх зернових колосових 

культур утримувалася на низькому рівні.  

В посівах кукурудзи шкідник з’явився в 

фазу розвитку кукурудзи – 5-6 листків. 

Відмічено заселення 3,0% рослин з 

чисельністю 5 екз/стебло на 18,2% посівів.  

Часті короткочасні дощі зливового характеру 

стримували наростання щільності фітофагів.  

У фазу формування зерна спостерігалося 

заселення попелицями 9,2% рослин, у фазу 

молочної стиглості – 10,4% рослин за 

чисельності 16-20 екз/стебло.  

Співвідношення хижак:шкідник – 1:50; 

уражено ентомофторозом – 14,0% особин 

шкідника.  

За умов теплої, з помірними опадами погоди літнього періоду чисельність та 

шкідливість цих фітофагів в посівах кукурудзи в поточному році зросте. 

 Шкідливість. Попелиці спричинюють специфічні деформації, скручування 

листків, викривлення пагонів, затримують ріст і розвиток рослин. 
   

 Пліснявіння проростаючого насіння і сходів 

        
 

 

 Посів кукурудзи в поточному році 

проведено за умов стрімкого 

накопичення тепла і прогрівання ґрунту в 

третій декаді квітня.  
Проте, тепла суха вітряна погода 

обумовлювала швидке висихання верхніх 

шарів ґрунту, що погіршувало умови для 

проростання насіння, появи дружніх 

сходів. 
 

Сходи в першій декаді травня з'явились за різкої зміни температури поверхні 

ґрунту, що сприяло появі та розвитку пліснявіння проростаючого насіння і сходів – 

2,9%. 

В другій декаді травня (масові сходи-3 листки) ефективні дощі за 

температури, близької до норми, покращили зволоження грунту, створились 

оптимальні умови для росту і розвитку кукурудзи. 

В 2019 році пліснявіння проростаючого насіння і сходів розвиватиметься за 

несприятливих агрометеоумов для росту кукурудзи, за неякісно підготовленого до 

сівби насіння та ґрунту. 

Шкідливість. При сильному розвитку пліснявіння на насінні в період його 

набухання паросток часто гине ще до виходу на поверхню грунту, при меншому 

ступені ураження паросток розвивається дуже ослаблений і дає слабкі рослини. 

Джерело інфекції. Заражене насіння кукурудзи. 
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Кореневі і стеблові  гнилі        

Теплий, з дощами та грозами липень 

минулого року створив сприятливі умови для 

розвитку кореневих і стеблових гнилей 

кукурудзи. В третій декаді серпня хвороба 

виявлена на 6,4% рослин, максимально – 13,0% 

за розвитку хвороби 2,0% (уражено 66,7% 

обстеженої площі).  

В поточному році, за сприятливих 

погодних умов прогнозується розвиток гнилей в 

посівах кукурудзи. 

Шкідливість даних хвороб полягає у 

зрідженні посівів, зменшенні стеблостою, 

зниженні продуктивності хворих рослин. Сильне ураження кукурудзи стебловими 

гнилями призводить до зменшення довжини качанів, їх кількості та маси зерна. 

 Основне джерело інфекції стеблових і кореневих гнилей – уражені рештки і 

заражене насіння. 

  

 Гельмінтоспоріоз листя  
   

             

Упродовж літніх місяців минулого 

року температура повітря перевищувала 

норму на 2,2-2,6°С.  

Дощові періоди змінювались 

спекотними умовами, максимально 

температура повітря піднімалась до +28 

+32°С, що пригнічувало розвиток 

гельмінтоспоріозу листя.  

Ознаки ураження листків 

хворобою проявились в північних 

районах області 16 червня, південних – 

26 липня.  

До кінця вегетації хвороба 

виявлена на 40,0% посівів кукурудзи, 

уражено 5,2% рослин в слабкому ступені. 
   

Наявність джерела інфекції дає підставу прогнозувати розвиток хвороби  в 

2019 році. 

Шкідливість полягає у порушенні фотосинтезу та надходженні поживних 

речовин в рослину. Сильно уражені листки в'януть та засихають, знижується 

врожай зерна.  При ранньому ураженні збитки урожаю можуть сягати 50%. 

Прояв гельмінтоспоріозів починається з утворення на листках невеликих 

білуватих, а потім бурих довгастих плям з темно-коричневою облямівкою. У центрі 

плям за умов високої вологості утворюється бурувато-оливковий наліт 

спороношення грибів у вигляді чорної плісняви. Пізніше тканини всередині плям 

висихають і стають світлими. 

Основне джерело інфекції – уражені рослинні рештки, а додаткове – насіння 

кукурудзи. 
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Пухирчаста сажка  

 

У фазу розвитку кукурудзи – 

10 листків, після тривалого дощового 

періоду на 10% обстеженої площі 

виявлено ураження 0,1% рослин 

пухирчастою сажкою.  

В умовах помірно-теплої 

погоди з опадами, високої вологості 

повітря у фазу викидання волоті-

цвітіння відмічено ураження 0,5% 

рослин на 14% обстеженої площі. У 

фазу формування зерна – уражено 

1,5-2,1% рослин на 19,4% посівів.  

Перед збиранням пухирчаста сажка 

виявлена на 21,0% посівів, уражено 

2,5% рослин, в т.ч. качанів 1,1%. 

В поточному році, за наявності джерела інфекції та сприятливих погодних 

умов прогнозується розвиток пухирчастої сажки в посівах кукурудзи. 

Шкідливість пухирчастої сажки полягає у значному недоборі урожаю 

внаслідок ураження різних органів рослин, безплідності качанів за умов раннього 

їх зараження. Ураження молодих рослин може призвести до їх загибелі.

        Джерело інфекції – заспорені грунт і насіння. 

  

Летуча сажка 
   

   

На початку цвітіння кукурудзи в 

дрібних селянських господарствах 

Борщівського району виявлено ураження 

0,1% рослин летучою сажкою. 

В кінці вегетації хвороба виявлена в 

посівах кукурудзи  сільськогосподарських 

підприємств Чортківського, Заліщицького, 

Лановецького, Тернопільського та Збаразького 

районів.  

По області в середньому летуча 

сажка виявлена в товарних посівах 

кукурудзи на 3,0% обстежених площ, 

уражено 1,1% рослин, 0,5% качанів. 

В поточному році прогнозується розвиток хвороби за умов теплої 

посушливої погоди в період проростання насіння, наявності повторних посівів 

кукурудзи та сівби непротруєним насінням.  

Шкідливість. Уражені летучою сажкою рослини кукурудзи в період 

вегетації відстають у рості, часто надмірно кущаться, схильні до сильного 

обростання листям та інших потворностей. Можлива також прихована форма 

хвороби, при якій спори на уражених рослинах не утворюються, рослина відстає у 

рості, качани недорозвинені, або їх зовсім немає. Недобір урожаю зерна при 

сильному розвитку хвороби може становити 15-20% внаслідок ураження качанів. 

Основне джерело інфекції – заспорені грунт і насіння. 
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ХВОРОБИ КАЧАНІВ 

 

Фузаріоз, пліснявіння качанів, бактеріоз качанів, біль качанів  

 

  В минулому році формування зерна 

кукурудзи відбувалося за підвищеного 

температурного режиму, зливних дощів та 

високої вологості повітря, що сприяло появі та 

розвитку хвороб качанів.  

Перед збиранням кукурудзи на качанах 

виявлено: 

 фузаріоз – уражено 2,6% качанів на 62,5% 

посівів; 

 пліснявіння – уражено 0,7% качанів на 

37,5% посівів; 

 бактеріоз – уражено 0,7% качанів на 

12,5% посівів; 

 біль качанів – на 12,5% посівів, уражено 

0,5% качанів.  

Вищеназвані хвороби качанів розвиватимуться в посівах кукурудзи і в 

поточному році. За вологої погоди під час дозрівання, поширення хвороб качанів 

зростатиме. 
  

Шкідливість. При ураженні фузаріозом качани мають низьку товарну якість, під 

час збирання швидко уражуються пліснявими грибками. Насіння з сильним ступенем 

ураженості фузаріозом втрачає схожість, а з неушкодженим зародком дає слабкі 

паростки, які гинуть не досягнувши поверхні грунту. 

Основним джерелом інфекції є пізлязбиральні рештки і особливо обгортки 

качанів кукурудзи, а додатковим – заспорене насіння.   

Шкідливість пліснявіння качанів полягає в погіршенні якості продукції: 

зниженні лежкості качанів, внаслідок розвитку на них цвільової мікрофлори; 

зниженні маси і схожості зернівок.  Одні грибки руйнують ендосперм, а інші можуть 

руйнувати целюлозу й уражують оболонку зернівки. 

Джерело інфекції заспорений грунт.  

Шкідливість. Бактеріоз качанів не дуже знижує врожай кукурудзи, але 

погіршує його якість. На качанах, уражених біллю в полі, а ще більше під час 

зберігання, спостерігається посилений розвиток фузаріозу і плісеневих грибів, що 

призводить до їх повної загибелі. 

Джерело інфекції. Основними переносниками бактерій є шкідники (хлібні 

клопики), що пошкоджують насіннєву оболонку зернівок. 

Біль качанів погіршує якість зерна. На качанах, уражених біллю в полі, а ще 

більше під час зберігання, спостерігається посилений розвиток фузаріозу і пліснявих 

грибів, що призводить до повної їх загибелі. 

 Джерело інфекції. Біль качанів – це непаразитарне захворювання. Причиною 

виникнення білі є невідповідність між швидкістю формування в зернівці ендосперму і 

ростом насіннєвої оболонки, при різких змінах вологості повітря і грунту. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ГОРОХУ 
Горохова попелиця 

 В третій п’ятиденці травня минулого року, 

на початку фази галуження гороху склалися 

сприятливі погодні умови для розселення та 

розвитку горохової попелиці. В посівах гороху 

виловлено 40-48 екз. попелиць на 100 п.с.  

В четвертій п’ятиденці травня, зі збільшенням 

інтенсивності опадів (добовий максимум – 14-20 мм) темпи 

наростання горохової попелиці уповільнились. 

Максимальних значень чисельності шкідник досяг 

в останній п’ятиденці травня-першій декаді червня 

у фазу бутонізації-початку цвітіння: 50-68 екз. на 

100 п.с. відповідно, максимально 65-76 екз. на 100 

п.с.  

Надалі чисельність фітофага регулювалась інсектицидами проти комплексу 

шкідників (фаза - початок цвітіння) та встановленням в фазу наливу бобів-дозрівання 

дощової погоди з грозами, поривами вітру, появою ентомофторозу. 
Восени минулого року розвиток статеносок фітофага та відкладання зимуючих 

яєць відбувалось за сприятливих погодних умов. 

Зимуючий запас – 5 яєць/кв.м. 

В 2019 році, за сприятливих умов для розвитку (+18…+22°С, відносна 

вологість 60-80%) існує ймовірність масового розмноження горохової попелиці в 

посівах гороху, конюшини та люцерни. 
Шкідливість попелиці полягає у висмоктуванні соку з листя, квіток, плодів, стебел. 

Пошкоджене листя скручується, пагони викривлюються і затримуються в рості, знижується 

врожай. 

Горохова плодожерка 

 У фазу бутонізації гороху, в умовах 

сухої та теплої погоди розпочався літ метеликів 

горохової плодожерки.  

Низька відносна вологість повітря зі 

зниженням до 30% (3 дні) в цей період за 

максимальної температури повітря +30°С була 

несприятливою для розвитку яєць шкідника. 

    Під час відродження гусениць, в другій 

декаді червня періодичні дощі зливового 

характеру перешкоджали проникненню 

шкідника в біб. Відмічено пошкодження 2,5% 

бобів, 0,8% зерен гороху, чисельність гусениць 

– 1 екз/біб. 

Зимуючий запас – 0,8 екз/кв.м. 

В поточному році, за умов теплої, 

помірно-вологої погоди під час льоту метеликів 

та відкладання ними яєць можливе осередкове підвищення чисельності та 

шкідливості горохової плодожерки. 
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Шкідливість гусениць полягає у пошкодженні бобів, внаслідок чого знижується маса 

насіння і його схожість, погіршуються харчові якості гороху через засміченість його 

шкурками від линьки та екскрементами. Зниження врожаю зерна може становити 25-50%. 

 

Гороховий комарик 
 

13 травня минулого року за умов 

помірно-теплої погоди з опадами різної 

інтенсивності, відносної вологості повітря – 

74% (галуження гороху) розпочався виліт 

горохового комарика.  
В період бутонізації гороху-початку 

цвітіння за умов високої денної температури 

повітря та низької вологості повітря 

ускладнювався розвиток шкідника. Відмічено 

пошкодження 0,3-0,4% бутонів, квіток, бобів за 

чисельності на рослину 5-10 личинок при 

заселенні 3,3% рослин. 
В поточному році загроза від горохового 

комарика можлива в осередках за сприятливих 

умов під час вильоту шкідника та помірно-

теплої вологої погоди в період цвітіння.  

Шкідливість. Личинки пошкоджують верхівкові, вегетативні та генеративні 

бруньки в пазухах листків, а в подальшому ще й бутони. 

 

Гороховий трипс 

Весною поточного року, у зв'язку з 

інтенсивним наростанням тепла та сухою вітряною 

погодою в квітні-першій декаді травня, верхні шари 

ґрунту швидко втрачали вологу, що ускладнювало 

розвиток горохового трипса. 

У фазу галуження (початок – 21 травня) за 

низької чисельності шкідника відмічено заселення 

гороху дорослими особинами шкідника.  

Сприятливі умови для заселення посівів 

склались у фазу бутонізації-цвітіння в кінці травня – 

першій половині червня. Надалі часті інтенсивні дощі 

в червні мали регулюючий вплив на формування 

чисельності фітофага. 

За чисельності 2,4-3,3 личинки на біб 

гороховий трипс заселяв 2,5-3,0% рослин, пошкоджено 1,5-2,2% бобів у фазу 

утворення бобів - початку дозрівання. 

В поточному році, за умов підвищеного температурного режиму під час 

бутонізації-утворення бобів гороху та помірних опадів або їх дефіциті чисельність 

шкідника може зрости. 

Шкідливість полягає у висмоктуванні дорослими особинами та личинками 

соків з тканин рослин. Пошкоджені молоді листки вкриваються некротичними 

плямами, скручуються та відмирають, внутрішні частини квіток осипаються, боби 

деформуються і не утворюється зерно. 
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Бульбочкові довгоносики              

 

 

Гороховий зерноїд                               

 

 

          На початку квітня минулого року, коли 

температура повітря вдень перевищувала +16°С, 

активізувались жуки бульбочкових довгоносиків.  

         З інтенсивним наростанням тепла в третій 

декаді квітня розпочалось заселення шкідником 

сходів гороху.  
         В першій п’ятиденці травня (фаза - 2-3 

листки) за чисельності 4,6 екз/кв.м. жуки 

бульбочкових довгоносиків пошкодили 15,5-

20,5% рослин в слабкому ступені. В другій декаді 

травня відмічались опади різної кількості та 

інтенсивності, що сприяло відкладанню яєць, їх 

виживанню та виживанню личинок, що 

виплоджувались. 

         Зимуючий запас – 4,8 екз/кв.м. 

 
         В 2019 році бульбочкові довгоносики створять загрозу пошкодженням рослин 

гороху. За умов сухої теплої погоди в період появи сходів - 3 листки гороху можливе 

наростання шкідливості фітофага. 

       Шкідливість полягає в об’їданні жуками листків. Особливо небезпечне 

знищення сім’ядольних листків сходів і точок росту, що веде до загибелі рослин. 

Личинки живляться бактеріальною тканиною бульбочок на коренях бобових, 

внаслідок чого зменшується азот в коренях і ґрунті та знижується урожай. 

 

       В кінці фази галуження-початку бутонізації 

гороху відмічено появу жуків горохового зерноїда.  

       Їх літ розпочинався на початку цвітіння гороху 

(з середини травня). Яйця відкладали на молоді 

боби. В третій декаді травня-першій декаді червня, 

за умов теплої сонячної погоди та нестачі опадів 

жуки активно заселяли посіви гороху та відкладали 

яйця за чисельності 9 екз. на 100 п.с., максимально 

– 18 екз. на 100 п.с. Обліком 6 червня виявлено, що 

процент заселених бобів з кладками яєць складав 

4,8%, кількість яєць на біб – 2.   

      Впродовж літніх місяців розвитку личинок 

утримувався підвищений температурний режим, 

сприятливий для їх розвитку.   

      На період дозрівання гороху і збирання урожаю 

(кінець червня - початок липня) у більшості зерен 

зерноїд переходив у фазу жука. 
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Кореневі гнилі 

У фазу сходів гороху, в умовах швидкого 

висихання верхніх шарів ґрунту та недостатнього 

вологозабезпечення відмічено ураження 0,3% рослин 

кореневими гнилями.  

Проявами хвороби є загнивання коренів, стебла 

біля кореневої шийки та сім’ядолів. Проростки 

буріють і часто гинуть. В уражених рослин, що 

зявилися на поверхні грунту, сім’ядолі покриваються 

глибокими бурими ранками. Листки жовтіють, 

скручуються, засихають і обпадають. Сильно 

ослаблені рослини гинуть, а більш стійкі відстають у 

рості. 

 У вологу погоду уражені частини рослин 

покриваються білим або рожевим нальотом гриба. 

Хворі рослини легко висмикуються з ґрунту. 

У фазу бутонізації-цвітіння ураженість посівів гороху кореневими гнилями 

була слабкою, уражено 1,6-2,0% рослин на 33,3% посівів.  

Ураженість посівів гороху у фазу наливу зерна зросла - 8,3% рослин в слабкому 

ступені на всій обстеженій площі.  

Під час дозрівання гороху уражено 12,0% рослин, розвиток хвороби – 3,5%, що 

вище рівня попереднього року. 

В 2019 році очікується поява і розвиток кореневих гнилей в посівах гороху. 

Шкідливість. Кореневі гнилі різко зменшують адсорбуючі і поглинальні 

функції коренів, а ураження судинної системи викликає її інтоксикацію та призводить 

до зрідження посівів. Уражені рослини стають тонкими і швидко ламаються, не 

плодоносять або утворюють щупле насіння.  

Джерело інфекції – заражений грунт, де збудники хвороби добре розвиваються 

на рослинних рештках, інфіковане насіння. 

 

Аскохітоз 
 

У фазу наливу зерна, після тривалого дощового 

періоду в другій половині червня відмічено 

інтенсивний розвиток аскохітозу. Хворобою уражено 

6,9% рослин, розвиток хвороби – 1,9%. 

Враховуючи наявність інфекції аскохітозу в 

насінні, ґрунті та рослинних рештках, в 2019 році, в 

умовах високої відносної вологості повітря, 

температури повітря +20…+25°С очікується прояв та 

розвиток хвороби в посівах гороху. 

 

В поточному році, за сприятливих погодних умов існує загроза пошкодження 

посівів гороху зерноїдом. 

Шкідливість Личинки шкідника живляться насінням гороху, в результаті чого 

знижується вага і якість пошкодженого зерна, втрачаються посівні якості насіння 

(схожість). 



34 

 

Шкідливість полягає у випаданні сходів, затримці розвитку рослин. Аскохітоз 

часто є причиною повільного і нерівномірного достигання насіння в бобах. Уражене 

насіння має меншу енергію проростання. 

Джерелом інфекції є уражені рештки і заражене насіння. 

 

Пероноспороз  

В господарствах центральних та північних 

районів області минулого року на посівах гороху 

відмічено прояв пероноспорозу. Хвороба не мала 

масового поширення та розвитку в зв'язку з високим 

температурним режимом повітря під час вегетації 

культури, періодичних знижень відносної вологості 

повітря в окремі дні менше 30%. 

У фазу цвітіння посівів гороху відмічено 

ураження 3,5% рослин пероноспорозом в слабкому 

ступені, у фазу наливу бобів - 5,3% рослин, розвиток 

хвороби – 1,4% на 50% посівів. 

В 2019 році, за умов дощової, помірно-теплої 

погоди в травні-першій половині червня можливий ріст 

поширення хвороби в посівах гороху.  

Шкідливість пероноспорозу полягає у значних 

порушеннях фізіологічних процесів у рослин 

(погіршення фотосинтезу, посилення дихання, обміну 

речовин і витрати цукрів, збільшення нагромадження органічних кислот). Уражені 

рослини припиняють ріст і не формують бобів. 

Джерелом інфекції є уражені рештки і заражене насіння. 

 

Сіра гниль 
 

 В червні 2018 року місячна кількість опадів 

в більшості районів області в 1,5 рази 

перевищувала кліматичну норму і становила 193-

200 мм (186-201% норми), відносна вологість 

повітря в ІІ-ІІІ декадах червня підвищувалась до 

81-82%, що сприяло розвитку сірої гнилі в посівах 

гороху. Хвороба проявлялася на листках, стеблах, 

квітконіжках та бобах у вигляді бурих, 

загниваючих плям, що вкриваються сірим 

пушком.  

У фазу наливу бобів гороху відмічено 

ураження 3,0% рослин, 0,4% бобів на 20% посівів 

сірою гниллю. 

За сприятливих умов для розвитку хвороби 

(підвищена вологість, часті опади під час наливу 

зерна-дозрівання, збирання урожаю гороху) 

прогнозується розвиток сірої гнилі в посівах 

гороху в 2019 році. 
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Шкідливість. В уражених рослин стебла часто надламуються, листки жовтіють 

і відмирають. Велика кількість уражених квіток і зав’язей опадає, на бобах виникають 

виразки. Насіння формується недорозвинене, із низькою схожістю. 

Джерелом інфекції є грунт і уражені відмерлі частини рослин. 

 

Іржа гороху                                      

 

В поточному році ріст ураженості посівів гороху можливий починаючи від 

фази бутонізації гороху, особливо на забур’янених молочаєм (проміжним 

живителем збудника хвороби) посівах. 

          Шкідливість. Сильне ураження рослин іржею спричиняє зменшення 

фотосинтезуючої поверхні листя, яке передчасно жовтіє, засихає та опадає, що 

ослаблює рослини і спричиняє передчасне їх відмирання. Насіння з уражених 

рослин щупле, продуктивність його знижується.  

        Джерело інфекції: збудник зимує у формі зимових спор або міцелію в 

кореневищах молочаю.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Чергування дощових і сухих спекотних 

періодів впродовж вегетації сприяло появі і 

розвитку іржі гороху.  

           Хвороба проявилась і слабо розвивалась в 

кінці фази цвітіння, інтенсивніше розвивалась в 

фазу наливу зерна-початку дозрівання: уражено 

5,8% рослин, розвиток хвороби 1,5% на 50% 

посівів. 

         Проявами захворювання є ураження 

листків, стебла і бобів, на яких у виді 

подушечок утворюються порожнечі різного 

кольору в залежності від виду збудника і стадій 

його розвитку. На стеблах з нижнього боку 

листка утворюються оранжево-коричневі 

подушечки уредопустули з уредоспорами. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ СОЇ 
  

Бульбочкові довгоносики 

 Значні коливання температурного режиму повітря 

сприяли слабкому промерзанні ґрунту, що призвело до 

незначної загибелі шкідників в період зимівлі. Виживання 

шкідника за період перезимівлі становить 84%, навесні 

чисельність шкідника становила 2,6 екз/кв.м.      

У фазу сходів сої, в другій декаді травня 

відмічено заселення посівів бульбочковими 

довгоносиками. Тепла, суха погода початку декади 

змінювалася на нижчий температурний фон з опадами 

в супроводі гроз, що понизило активність заселення 

довгоносиками посівів сої. Чисельність шкідника в 

середньому по області становила 1,3 екз/кв.м., 

пошкоджено 2,6% рослин. В фазу 2-6 листків 

спостерігалося зростання щільності шкідника на посівах сої. Чисельність імаго в 

цей період становила 2,2 екз/кв.м., пошкоджено 4,3% рослин. В подальшому 

погодні умови не були сприятливими для розвитку довгоносиків в посівах 

культури. 

Зимуючий запас шкідника становив 4,6 екз/кв.м. 

В поточному році, беручи до уваги значний запас шкідника та сприятливі 

погодні умови у період сходів - трійчастого листка, можливе масове заселення та 

значне пошкодження бульбочковим довгоносиком посівів сої. 

Шкідливість. Шкодять жуки й личинки. Жуки вигризають листки по краях -

«фігурне об’їдання». Найбільш шкідливе пошкодження сім’ядольних листків і 

точки росту. Пошкодження жуками й личинками призводять до зниження врожаю, 

погіршення якості насіння та зниження засвоєння рослинами азоту з ґрунту. 

 
Листогризучі совки  

 В минулому році на посівах сої мали 

осередковий характер заселення листогризучі 

совки. Впродовж вегетаційного періоду 

спостерігався розвиток капустяної совки, С-

чорне, совки-гамма та бавовникової совки.  

Літ метеликів І покоління проходив в 

кінці третьої декади травня на початку першої 

половини червня за сприятливих погодніх умов, 

що позитивно вплинуло на яйцекладку та 

розвиток шкідника. Відродження живлення 

гусениць листогризучих совок проходило в 

другій половині червня за прохолодної та 

дощової погоди, що знизило активність розвитку 

шкідника. Гусеницями І покоління совок 

пошкоджено 1,9-3,8% рослин сої при чисельності гусениць 0,4-0,6 екз/рослину. 
Розвиток ІІ покоління листогризучих совок розпочався за більш сприятливих 

погодних умов та спричинив пошкодження 2,5-3,1% рослин за чисельності 0,5 
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екз/рослину. Чисельність совок ІІ генерації регулювалась також високою 

активністю природної трихограми, яка паразитувала яйця. 

Враховуючи значний зимуючий запас шкідника та сприятливі погодні 

умови, в поточному році очікується підвищена чисельність та шкідливість 

листогризучих совок на посівах сої. 

Шкідливість. Гусениці пошкоджують плоди, бутони й квітки. У плодах та 

бобах вони вигризають досить великі й глибокі неправильної форми ямки. 

 

Соєва попелиця 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 У фазу 2-6 листків відмічено 

заселення посівів сої соєвою попелицею.   

В цей період травня встановилася 

прохолодна погода, проходили часті дощі 

з грозами та поривистим вітром. Такі 

погодні умови стримували стрімке 

розмноження та розселення попелиць. До 

фази бутонізації шкідник заселив 2,9% 

рослин сої, при середній чисельності 2,8 

екз/рослину.  

У фазу цвітіння спостерігалися 

сприятливі погодні умови для розвитку 

попелиць, що зумовило заселення 4,2% 

рослин за середньої чисельності 3,9 екз/рослину.  

Впродовж липня, в період формування бобів, тепла погода з опадами 

спричинила збільшення чисельності шкідника. Заселених в даний період виявлено 

6,8% рослин при середній чисельності 4,6 екз/рослину. До фази достигання сої 

виявлено заселення 3,4% рослин за середньої чисельності 3,1 екз/рослину. 

В поточному році соєві попелиці за теплої і помірно-вологої погоди 

впродовж вегетаційного періоду нестимуть загрозу всім посівам сої.  

Шкідливість. Попелиці висмоктують сік з рослин і вводять у них токсичні 

ферменти. Пошкоджені рослини відстають у рості, що призводить до зменшення 

урожаю та погіршення якості насіння. Попелиці являються основними 

переносниками вірусних хвороб сої. 

 

 

Павутинний кліщ 

У фазу бутонізації відмічено початок 

заселення посівів сої павутинним кліщем. 

Впродовж першої половини червня 

спостерігалося поступове наростання 

чисельності кліща, високі денні 

температури та низька відносна вологість 

повітря сприяли помірному поширенню 

шкідника.  
У фазу цвітіння було заселено 2,3% 

рослин при середній чисельності 2,6 

екз/листок.  
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Найвища шкідливість фітофага на посівах сої спостерігалася в фазу 

дозрівання. При цьому пошкоджені боби передчасно достигали і розтріскувалися, 

а зерно утворювалося щупле. В цей період кліщем було заселено 5,7% рослин за 

середньої чисельності 3,5 екз/біб.  

В поточному році, за умов спекотного з дефіцитом опадів літнього періоду, 

під час формування і достигання бобів сої прогнозується підвищена чисельність та 

шкідливість павутинного кліща. 

Шкідливість. Кліщі висмоктують клітинний сік з рослин. Листя опадає, 

рослина слабшає, плодоношення зменшується. Пошкоджені боби передчасно 

достигають і розтріскуються, а зерно утворюється щупле. Кліщ також переносить 

вірусні та інфекційні хвороби. 
 

 

Тютюновий трипс  
 

 В минулому році заселення тютюновим 

трипсом рослин сої відмічено в фазу ІV-VІ 

листків, як і в минулому році (на початку фази 

бутонізації). Тепла із дефіцитом опадів погода 

даного періоду сприяла помірному 

наростанню чисельності шкідника.  

В фазу бутонізації заселених рослин 

виявлено 1,6%, при середній чисельності 1,1 

екз/рослину. 

В період цвітіння сої, незначні дощі та 

підвищена теплозабезпеченість утримували 

високу чисельність популяції шкідника –2,6                                         

екз/рослину, а заселеність рослин зросла до    

3,2%. 

 В фазу наливу бобів тепла погода з грозами та зливовими дощами не сприяла 

розвитку шкідника, на даний період було заселено 5,7% рослин, при чисельності 

3,6 екз/рослину, що нижче рівня минулого року – 6,9% рослин, при чисельності – 

5,3 екз/рослину. 

В поточному році, при добрій перезимівлі шкідника та помірно-вологій 

погоді в вегетаційний період очікується підвищена чисельність та шкідливість 

тютюнового трипса на посівах сої. 

Шкідливість. Трипси висмоктують сік з листя. Пoшкoджeння пpизвoдить до 

пoжoвтіння і відмирання листків, а також зниження урожаю зерна сої. Тpипcи 

також являються пepeнoщикaми вipycниx зaxвopювaнь. 

 
 

Чортополохівка

 В окремих господарствах області 

відмічено осередкове та малочисельне 

заселення посівів сої чортополохівкою на 

полях, які були забур’янені осотом. 

Підвищена теплозабезпеченість сприяла 

ранньому льоту метеликів чортополохівки І-

го покоління (І декада травня). Розвиток  
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шкідника даного покоління, із-за відсутності сходів сої проходив на бур’янах. 

Літ метеликів ІІ-го покоління спостерігався в фазу бутонізації сої, за жаркої, 

з низькою відносною вологістю повітря погоди, що негативно вплинула на 

плодючість самок. 

Інтенсивність льоту метеликів коливалася від 1,0 до 4,0 екз. за 10 хвилин у 

полі зору, в залежності від території. 

Відродження гусениць відбувалося за умов надмірного зволоження і 

підвищеної температури повітря.  

В період цвітіння сої гусеницями чортополохівки пошкоджено 0,6% рослин, 

при середній чисельності 0,5 екз/рослину.  

Третє покоління шкідника було більш чисельним і шкідливішим за 

сприятливих погодних умов. Тому, гусеницями IIІ генерації в період достигання 

пошкоджено 1,1% рослин сої, при чисельності 1,0 екз/рослину. 

В 2019 році можлива шкідливість чортополохівки не лише на посівах сої, але 

й на інших сільськогосподарських культурах. 

Шкідливість. Гусениці скелетують листя. В роки масової появи гусінь може 

завдати відчутної шкоди рослинам сої, соняшнику, овочевих, баштанних та інших 

культур, передусім посівам, засмічених осотом. 

          

      Акацієва вогнівка                  Люцерновий клоп    

           
     

В період цвітіння сої було відмічено осередкове живлення гусениць акацієвої 

вогнівки. У фазу формування бобів шкідником було пошкоджено 4,2% рослин, при 

середній чисельності гусениць - 1,0 екз/рослину.  

 Також, під час формування бобів, на листках сої спостерігалося живлення 

люцернового клопа. Виявлено пошкоджених клопом 14,5% рослин, при середній 

чисельності – 2 екз/кв.м. 

 В 2019 році, в зв’язку зі збільшенням питомої ваги посівів сої в структурі 

посівних площ області та зміні клімату, можливе збільшення чисельності та 

шкідливості даних шкідників у посівах сої.  
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Фузаріоз  

 

В минулому році, за сприятливих погодних умов 

другої декади травня (тепло- та вологозабезпечення 

посівів відповідало оптимальним показникам) у фазу 

сходів відмічено прояв фузаріозу на посівах сої на 

19,6% площ при ураженості 1,8% рослин. Прояву 

хвороби сприяла наявність насіннєвої та ґрунтової 

інфекції, а також надмірне зволоження ґрунту при його 

прогріванні до +18°С на глибині 10см. Подальше 

розповсюдження хвороби в фазу першого трійчастого листка було повільним, 

цьому перешкоджали високі температури повітря. В цей період уражених рослин 

нараховувалося - 1,9%, з поширенням хвороби на 22,3% площ, що призвело до 

випадання 0,1% рослин. 

В 2019 році поширення та розвиток фузаріозу на сім’ядолях сої 

визначатиметься якістю посівного матеріалу, при посіві за умов низького 

теплозабезпечення грунту, значних коливаннях температури повітря впродовж 

доби, несприятливого водного режиму. 

Шкідливість. Уражені фузаріозом тканини сім'ядоль, кореневої шийки і 

коренів розм'якшуються, і рослини гинуть.  

 

Пероноспороз 
 

 

           В кінці фази бутонізації-початку цвітіння, 

після тривалих дощів та зниження температури 

повітря до мінімальних значень, в другій 

половині червня відмічено прояв пероноспорозу 

на посівах сої. Нараховувалось 0,9-2,0% уражених 

рослин на 10,2% обстежених площ.  
В першій декаді липня високі денні 

температури  повітря (+28..+31°С) за неістотних 

опадів (2-4 мм) були несприятливими для 

розвитку та поширення хвороби. В період 

формування бобів нараховувалося 3,6% уражених 

рослин, проведені фунгіцидні обробітки та суха 

погода знизили темпи наростання ураженості посівів хворобою. 

Високі денні температури повітря в серпні та суха погода у вересні 

пригнічували розвиток пероноспорозу. Хвороба уразила 5,7% рослин на 50,9% 

площ.  

Враховуючи наявність джерела інфекції та за умов помірно-теплого та 

вологого періоду впродовж вегетації передбачається прояв пероноспорозу в 

посівах сої в поточному році. 

Шкідливість пероноспорозу полягає у зниженні схожості насіння на 10%, 

зменшенні урожайності на 30-40% та погіршенні якості зерна внаслідок порушення 

процесів фотосинтезу.   
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Аскохітоз 

У фазу бутонізації спостерігалося ураження 

посівів сої аскохітозом. Інфекція уразила 1,2% 

рослин на 14,4% площ. Тепла, з помірними 

опадами погода сприяла розвитку та поширенню 

хвороби. Інтенсивніший розвиток аскохітозу 

відмічено в фазу цвітіння - цьому сприяла 

переважно тепла з частими дощами погода. В цей 

період було уражено 2,7% рослин, при розвитку 

хвороби 0,9% на 27,6% площ. 

У фазу формування бобів інтенсивні дощі 

привели до ураження 4,9% рослин на 44,7% обстежених площ.  

У фазу дозрівання, в умовах жаркої і сухої погоди, розвиток хвороби 

сповільнився. До кінця вегетації було уражено 8,1% рослин та 1,7% стручків, з 

розвитком хвороби 2,3% на 72,6% площ. 

В поточному році, враховуючи наявну зимуючу інфекцію, при сприятливих 

погодних умовах в період цвітіння-достигання, можна прогнозувати прояв та 

збільшення ураженості посівів сої аскохітозом. 

Шкідливість хвороби проявляється у зниженні схожості насіння на 25-40%. 

Ураження хворобою може бути причиною випадів сходів і дорослих рослин, 

зниження урожаю зерна і погіршення його якості. В окремі роки (за вологої 

погоди) недобір урожаю зерна сої від аскохітозу становив 15-20%. 
 

Кореневі гнилі 

 
 

В минулому році у фазу сходів сої 

відмічено прояв кореневих гнилей. В цей період 

було уражено 0,7% рослин на 7,4% площ. В 

подальшому погодні умови весняного періоду 

на початку вегетації не сприяли сильному 

розвитку хвороби.   

В другій половині червня  велика 

кількість  опадів  призвела  до  надмірного  

зволоження  грунту,  спостерігався  нестійкий  

температурний  режим (вдень  максимальна  

температура  повітря +28°С,  вночі - +7°С),  що  

сприяло  поширенню  кореневих  гнилей. У фазу цвітіння уражених рослин 

нараховувалося 2,7% на 26,4% обстежених площ сої. До кінця фази достигання сої 

кореневими гнилями було уражено 5,4% рослин з поширенням на 41,6% площ. 
В 2019 році, при сприятливих погодних умовах, наявності зимуючої 

інфекції, передбачається прояв та інтенсивний розвиток кореневих гнилей на всіх 

посівах сої.  

Шкідливість. Кореневі гнилі зменшують абсорбуючі і поглинальні 

властивості коренів, а ураження судинної системи викликає інтоксикацію рослин. 

Уражені рослини не плодоносять, або ж утворюють щупле насіння. 
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Бактеріальний опік (кутаста плямистість)  
 

     

У фазу цвітіння на 12,4% площ посівів сої, 

при середньому ураженні 0,5% рослин 

відмічено прояв бактеріального опіку. Цьому 

сприяли погодні умови: висока середня декадна 

температура повітря була вищою на 3-4°С і 

коливалася в межах 19-23°С, достатня відносна 

вологість повітря та часткові дощі.  

В другій половині вегетаційного періоду у 

фазу дозрівання, при вторинному зараженні 

рослин сої, хворобою уражено до 2,8% рослин з 

поширенням хвороби на 27,2% площ. В цей 

період на уражених рослинах відмічалося передчасне опадання листків, що знизило 

урожай зерна. 

Враховуючи те, що основне джерело інфекції - уражене насіння, в оболонці 

якого зберігаються бактерії, то прояв хвороби в поточному році залежатиме від 

якості протруєння насіння сої, а також сприятливих погодних умовах в літній 

період. 

Шкідливість. Ураження хворобою призводить до передчасного опадання 

листків з рослин і впливає на формування урожаю зерна. 
 

 

Вірусні хвороби (жовта мозаїки)  

 

На початку цвітіння сої виявлено ураження 

культури жовтою вірусною мозаїкою. Прояву хвороби 

сприяло заселення рослин віроформними сисними 

шкідниками.  

В результаті інтенсивних дощів зливового 

характеру на посівах сої у фазу цвітіння було уражено 

0,7% рослин, з поширенням хвороби на 14,3% площ, а 

у фазу формування стручків - 1,6 - 4,0% рослин на 

19,6% обстежених площ. 

Більшого розвитку хвороба набула в фазу 

достигання, в умовах жаркої і сухої погоди - уражено 2,4% рослин на 32,7% площ. 

 В поточному році, при помірно-теплій з достатньою вологістю погоді, 

враховуючи підвищений зимуючий запас сисних шкідників у посівах сої, 

прогнозується зараження рослин вірусними і мікоплазмовими хворобами.  

Шкідливість. Вірусні хвороби можуть стати причиною значного недобору 

зерна (до 40%) і вегетативної маси. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
 

Бурякові довгоносики  
  

 

В минулому році в господарствах 

Борщівського району осередково виявлено 

заселення посівів цукрових буряків звичайним 

буряковим довгоносиком. При чисельності 

0,1 екз/кв.м. шкідник пошкодив 3,0% рослин 

цукрових буряків та 6,8% кормових буряків 

пізніх строків посівів, при чисельності 0,4 

екз/кв.м.  

Осінніми ґрунтовими обстеженнями 

полів сівозміни виявлено, що звичайний 

буряковий довгоносик заселив 1,8% обстеженої 

площі, з чисельністю 0,3 екз/кв.м. 

Також у господарствах Борщівського району в посівах цукрових буряків 

осередково зустрічався довгоносик сірий південний, або кукурудзяний, при не 

високій чисельності (0,1-0,2 екз/кв.м).  

В минулому році вихід жуків сірого бурякового довгоносика на поверхню 

грунту розпочався з середини першої декади квітня. Шкідник розселявся по полях 

сівозміни, де зосереджувався в посівах, засмічених осотом. 

У фазу появи сходів - І пари справжніх листків виявлено заселення сірим 

буряковим довгоносиком посівів цукрових буряків. При чисельності 0,2 екз/кв.м. 

шкідником заселено 43,4% посівів, пошкоджено 2,5% рослин. 

В посівах кормових буряків дрібних селянських господарств шкідником 

пошкоджено 10,5-14,3% рослин в слабкому та середньому ступені, при чисельності 

0,5-1,0 екз/кв.м.  

Осінніми ґрунтовими обстеженнями виявлено, що сірий буряковий 

довгоносик заселив 30,7% обстеженої площі сівозміни, середня чисельність – 0,4 

екз/кв.м., що на рівні попереднього року. 

Враховуючи достатній рівень зимуючого запасу жуків бурякових 

довгоносиків, в 2019 році передбачається зростання шкідливості їх в посівах 

цукрових буряків. Підвищена шкідливість фітофага  очікується в окремих 

осередках, особливо в посівах, забур’янених осотом та берізкою польовою.  

Шкідливість. Жуки обгризають краї молодих листків і сім’ядолей, 

залишаючи самі пеньки, що призводить до зрідження посівів. Відроджені личинки 

проникають до коренів буряка і вигризають у них неглибокі ямки. 
 

Щитоноски (бурякова і лободова)  
       

У видовому складі щитоносок, як і в 

попередні роки, переважала лободова. Появу 

жуків в посівах цукрових буряків відмічено 2 

травня, у фазу двох справжніх листків.  

Впродовж вегетаційного періоду цукрових 

буряків чисельність і шкідливість щитоносок 

утримувались на низькому рівні, внаслідок 

інсектицидних обробітків посівів в період їх 
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масового заселення та токсичністю висіяного насіння. 

В посівах цукрових буряків жуки, при чисельності 0,1-0,2 екз/кв.м. пошкодили 

у фазу сходів – ІІІ пари листків 0,3-1,0% рослин на 31,0% обстежених площ, 

личинки пошкодили 2,0% рослин за чисельності 1,2 екз/кв.м. 

В серпні відмічено пошкодження 4,5% рослин цукрових буряків на 10,0% 

обстежених площ, з чисельністю у вогнищах до 0,5 екз/кв.м. 

За даними осіннього обстеження, в місцях зимівлі щитоносок виявлено 0,3 

екз/кв.м. 

Масового пошкодження посівів цукрових буряків в 2019 році не очікується, 

але враховуючи високий зимуючий запас, при достатньому зволоженні та теплій 

погоді весною, можливе осередкове пошкодження посівів цукрових буряків, 

особливо засмічених лободовими бур’янами.  

Шкідливість. Імаго живляться ростками і молодими рослинами, 

пошкоджуючи листки. Молоді личинки пошкоджують тільки нижню поверхню під 

листочком; вони з'їдають нижній епідерміс і внутрішню тканину, утворюючи 

віконечка. 
 

Бурякова крихітка  

          В минулому році, у зв’язку із затяжною зимою, 

перезволоженням ґрунту та слабким його прогріванням в 

третій декаді березня – 1-3 квітня – вихід жуків бурякової 

крихітки з ґрунту затримувався.  

Наростання тепла з другої п’ятиденки квітня 

відбувалось інтенсивно, 8-12 квітня спостерігався масовий 

вихід жуків при сприятливих для шкідника умовах.  

До кінця ІІ декади квітня умови для розселення 

жуків погіршились у зв’язку з дефіцитом опадів та 

швидким висиханням верхніх шарів ґрунту, при посиленні 

швидкості вітру та високої температури. 

Заселення ранніх посівів цукрових буряків 

відмічено 28 квітня, масове – в І декаді травня. В даний 

період (фаза – сходи – І пара справжніх листків), при 

чисельності 15,0 екз/кв.м. шкідник пошкодив 4,3% рослин 

буряків на 65,2% обстеженої площі.  

В другій – третій декадах травня жуки пошкодили 5,0% рослин в слабкому ступені на 

всій обстеженій площі. 

Посушлива погода літнього періоду мала негативний вплив на розвиток шкідника. 

В 2019 році, при вологій, теплій весні і при високому зимуючому запасі (57 екз/кв.м.), 

жуки бурякової крихітки можуть спричинити значне пошкодження сходів цукрових буряків. 

Шкідливість. Жуки бурякової крихітки вигризають у підземних частинах 

сходів буряків овальні й круглі ямки, від мілких, поверхневих до глибоких. Після 

фази 3-х пар справжніх листків жуки живляться боковими корінцями. Іноді 

пошкоджують листки, прогризаючи в них дрібні отвори.  

Особливо небезпечний цей шкідник у роки з прохолодною й вологою 

весною. У разі значних пошкоджень рослини гинуть, що призводить до 

розрідження посівів. Навіть незначні пошкодження підсім’ядольного коліна 

сприяють розвитку коренеїда. 
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Бурякові блішки 

 Перезимівля бурякових блішок в минулому році 

проходила в помірно сприятливих умовах. Чисельність 

шкідника у весняний період становила 3,1 екз/кв.м.  

В квітні, з інтенсивним наростанням тепла та 

неістотних опадах, жуки розселялись по полях сівозміни. 

Заселення посівів цукрових та кормових буряків 

відбувалось одночасно з появою сходів. Токсичність 

обробленого насіння інсектицидами зменшувала 

шкідливість блішок у фазу сходів. В даний період 

пошкоджено 3,5% рослин в слабкому ступені, при 

чисельності 2,2 екз/кв.м.  

Найбільшої шкоди бурякові блішки завдали 

посівам кормових буряків в дрібних селянських 

господарствах, де посів проводився не протруєним насінням – пошкоджено 30-40% рослин в 

середньому та сильному ступенях, фаза І пара справжніх листків. 

В ІІ декаді травня тепло- та вологозабезпечення для буряків набуло оптимальних 

значень, рослини інтенсивно росли, найбільш вразливі фази розвитку для пошкодження 

блішками проходили швидко. У фазу 2-3 пари листків пошкоджено 6,5% рослин цукрових 

буряків, при чисельності 3,0-4,0 екз/кв.м. 

Влітку різкі зміни дощового та сухого, спекотного періодів та зміни у 

вологозабезпеченні ґрунту ускладнювали розвиток личинок бурякових блішок.  

Зимуючий запас шкідника – 5,0 екз/кв.м.  

Враховуючи достатній зимуючий запас шкідника, в 2019 році, за умов теплої та сухої 

погоди в період сходів буряка, можливе масове їх заселення жуками бурякових блішок та 

нанесення значної шкоди. 

Шкідливість. Жуки вигризають зверху на листку виразки, залишаючи 

недоторканим нижній епідерміс. З ростом листка епідерміс «віконця» 

розривається, утворюючи наскрізні дірки. Іноді пошкоджують стебло і точку росту 

молодих рослин. У разі значних пошкоджень рослини засихають. Блішки є 

небезпечними шкідниками сходів і можуть призвести до загибелі посівів цукрових 

буряків на значних площах. 
 

Мертвоїди (матовий, голий, темний)  

 Невеликі осередки слабкої шкідливості           

жуків мертвоїдів в минулому році виявлено в 

господарствах Лановецького і Підволочиського 

районів.  

В посівах цукрових буряків мертвоїди 

з’явились у фазу сходів, чисельність їх та 

шкідливість впродовж весняного періоду були 

незначними і господарського значення не мали. 

Пошкодження фітофагами становило 

0,3% рослин цукрових буряків у слабкому 

ступені за щільності 0,1 екз/кв.м на 4,0% 

обстеженої площі. 

Чисельність жуків у місцях зимівлі – 0,2 екз/кв.м. 
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В 2019 році, при сприятливих погодних умовах впродовж вегетаційного 

періоду, можлива поява мертвоїдів на окремих площах з низьким рівнем 

агротехніки та на полях, засмічених буряками. 

Шкідливість. Дорослі жуки, а особливо личинки, повністю з'їдають сходи 

буряків, залишаючи невеликі пеньки. У дорослих рослин об'їдають листки з країв . 

 

Бурякова мінуюча муха  

          Вегетаційний період 2018 року був 

не сприятливим для розвитку бурякової 

мінуючої мухи впродовж всього періоду. 

Шкідник розвивався в трьох поколіннях, 

проте жодне з них суттєвого впливу на 

урожай не мало.  

Літ мух І покоління розпочався 23 

квітня і продовжувався до першої декади 

травня за умов інтенсивного наростання 

тепла, сухої вітряної погоди, низької 

вологості повітря, яка впродовж окремих 

днів знижувалась до критичних меж – 

менше 30%. За високої денної 

температури повітря (+28…+30°С) знижувалась якість корму для додаткового 

живлення мух. Плодючість мух І генерації була не високою, кладки яєць виявлені 

на 5,5% рослин цукрових буряків, середня кількість яєць – 2,0 екз/рослину. 

Розвиток личинок І генерації в другій декаді травня відбувався за умов частих 

опадів різної інтенсивності в супроводі гроз (добовий максимум – 16 мм), іноді з 

градом, що приводило до зменшення щільності шкідника. При чисельності 1,2-3,0 

екз/рослину пошкоджено 1,1-2,5% рослин в слабкому ступені (фаза ІІ-ІІІ пара 

справжніх листків). 

В умовах надмірних опадів в другій половині червня, що місцями 

перевищували норму вдвічі (37 мм), розвивалась ІІ генерація бурякової мінуючої 

мухи: при чисельності личинок 1,5 екз/кв.м. пошкоджено 1,2-5,0% рослин. У фазу 

змикання рослин в рядку, цукрові буряки сформували хорошу листкову розетку, 

тому шкідливість мух залишилась не відчутною. 

Розвиток ІІІ генерації шкідника відбувався в спекотних погодних умовах, 

господарського значення не мав. 

Впродовж вегетації пошкоджених виявлено 5,2% рослин, що дещо більше 

минулорічних показників (4,8%), з чисельністю 2,5 екз/рослину. 

В наступному, 2019 році, беручи до уваги зимуючий запас шкідника - 0,5 

екз/кв.м., за умов відносно високої вологості та помірної температури повітря у 

весняно-літній період, можлива підвищена чисельність та шкідливість личинок 

мінуючої мухи в посівах цукрових буряків. 

Шкідливість. При живленні личинки роблять у тканинах ходи – «міни», які  

зливаються і утворюють великі пухирчатоподібні порожнини. Значно пошкоджене 

листя жовтіє і засихає. Найнебезпечніші пошкодження буряків у фазах «вилочки» і 

перших пар справжніх листків. Пошкодження личинками призводить до зниження 

маси і цукристості коренеплодів. 
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Листкова бурякова попелиця          

 В другій декаді травня, у фазу ІІІ пари 

справжніх листків виявлено заселення 2,5% 

рослин цукрових буряків листковою 

буряковою попелицею, при чисельності імаго 

– 2,0 екз/рослину та личинок – 2,0-5,0 

екз/рослину.  

Масовий розвиток проходив за умов 

сонячної погоди початку червня. В посівах 

цукрових буряків у фазу розетки було 

заселено 7,2% рослин по краю поля, в 

середині – 3,5% рослин.  

При змиканні рядків цукрового буряка 

листковою буряковою попелицею заселено по 

краю поля 8,2% рослин, в середині поля – 6,1% на 38,6% обстежених площ. 

В серпні чисельність шкідника становила 8,0-12,0 екз/рослину, заселено 3,2-

4,0% рослин.  

На початку вересня дощі зменшували чисельність попелиць – заселено 2,2% 

рослин, чисельність - 10,0 екз/рослину. 

Сприятливі погодні умови для міграції шкідника на кущі-господарі склались 

в другій половині вересня, для відкладання яєць – в жовтні. На 1 пог. м. гілок 

кущів-живителів чисельність бурякової листкової попелиці складала: статеноски – 

12 екз., яєць – 38 екз. 

За сприятливих погодних умов в 2019 році – ранній і теплій весні, з 

помірними опадами влітку, можливе збільшення чисельності та шкідливості 

бурякової листкової попелиці в посівах цукрових буряків. 

Шкідливість. Попелиця висмоктує сік із листків, внаслідок чого вони 

деформуються і скручуються в поздовжньому напрямку, в’януть і засихають. 

Пошкоджені рослини відстають у рості, знижується їх цукристість до 0,7% і маса 

коренеплодів до 30%.  

 

 Бурякова коренева попелиця   

   
 

 

В минулому році в посівах цукрових та кормових буряків в господарствах 

області бурякова коренева попелиця не виявлена. 

В дрібних селянських господарствах Борщівського та Лановецького районів 

виявлено осередки заселення шкідником 0,5% коренеплодів столових буряків. 
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Восени на полях під цукрові буряки наступного року на 10% обстеженої 

площі виявлено 1,0% рослин лободи, заселених буряковою кореневою попелицею. 

В 2019 році існує ймовірність утворення осередків заселення полів цукрових 

буряків буряковою кореневою попелицею, насамперед на полях, засмічених 

лободою. За умов сухого і спекотного літа чисельність фітофага може зрости. 

Шкідливість. Попелиця живиться на мичкуватому корінні буряка. 

Пошкоджені корінці відмирають, листя втрачає тургор, а коренеплоди в'януть, ріст 

рослин уповільнюється, а при недостачі вологи в грунті гинуть, урожай буряків 

зменшується, значно знижується цукристість коренеплодів. 

 

Коренеїд 

Тепла, суха, вітряна погода та низька вологість повітря 

навесні минулого року обумовлювали швидке висихання 

верхніх шарів ґрунту, що погіршувало умови для проростання 

насіння та утворення дружніх сходів.  

В кінці квітня на сходах цукрових буряків виявлено 

ураження 3,0% рослин коренеїдом в слабкому ступені на 

47,8% обстеженої площі.  
У фазу сходів – І пари справжніх листків, внаслідок 

низької вологості ґрунту та ослаблення рослин спостерігалося 

збільшення ураження рослин – 3,8%.  

В подальшому агрометеорологічні умови відповідали 

оптимальним показникам, тому коренеїд не набув масового 

поширення.  

Прояв і поширення коренеїду на посівах цукрових буряків в 2019 році 

залежатиме від якості посівного матеріалу, вчасного проведення агротехнічних 

прийомів та погодних умов. 

Шкідливість. Сильно уражені коренеїдом проростки гинуть. Знижується 

польова схожість насіння, сходи з´являються недружні і зріджені, що утруднює 

механізоване формування густоти рослин  та іноді призводить до пересіву буряків. 

У перехворілих, але не загинувших рослин, маса сформованого коренеплоду на 

40% нижча, ніж у здорових. 

Джерело інфекції. Збудники коренеїда (гриби і бактерії) знаходяться як на 

насінні, так і в ґрунті. 
 

Пероноспороз 
           

 

 

В минулому році прояв пероноспорозу 

відмічено у фазу пожовтіння нижніх листків 

буряків. Розвиток хвороби стримували 

дворазові та триразові фунгіцидні обробітки. 

Підвищена відносна вологість повітря 

(вище 70%) та холодні ночі серпня, стали 

поштовхом для прояву та поширення хвороби 

в посівах буряка, проте інтенсивного розвитку 

хвороба не набула.  

В передзбиральний період пероноспороз 

охопив 16,8% площ буряка, уражено 3,3% 
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рослин, що вище показника попередніх років.  

В 2019 році можливий прояв і поширення пероноспорозу в посівах 

цукрових буряків, за умов підвищеної вологості повітря та прохолодної погоди 

в літній  період. 
 Шкідливість. Зумовлює значні порушення фізіологічних процесів у рослин: 

погіршує фотосинтез, посилює дихання, обмін речовин і втрату цукру, збільшує 

нагромадження органічних кислот. Хвороба призводить до деформації і 

погіршення якості коренеплодів, зниження їх урожаю до 50%, цукру – до 30%. 

Джерело інфекції. Грибниця патогена зберігається в головках маточних 

буряків та в уражених рештках і в насінні.  
  

Рамуляріоз 
 

  

 

В період росту коренеплодів цукрового 

буряка в минулому році на окремих площах 

був помічений розвиток рамуляріозу.         

Інтенсивність розвитку хвороби коригувалася 

низькою вологістю повітря та підвищеним 

температурним режимом на фоні незначних 

опадів, а також фунгіцидними обробітками.  

На період збирання коренеплодів 

буряків рамуляріозом охоплено 25,3% 

обстежених площ, при ураженні в середньому 

4,3% рослин. 

В поточному році, враховуючи 

нагромаджений запас інфекції, за умов оптимального ГТК для захворювання, 

можливий ранній прояв та поширення рамуляріозу на площах посіву цукрових 

буряків. 

Шкідливість. При сильному ураженні хворобою листя відмирає, що 

викликає різке зниження маси та цукристості коренеплодів і може призвести до 

зменшення врожаю буряків на 10-15%. 

Джерело інфекції - уражені рештки, в яких зберігається грибниця патогена, 

уражені оплодні, насіннєві клубочки.  
 

Борошниста роса  
 

 

 

 

В 2018 році прояв борошнистої роси на листках 

цукрових буряків відмічено в ІІ декаді серпня, у фазу 

пожовтіння нижніх листків. Хвороба мала слабкий 

розвиток та поширення внаслідок сухої спекотної погоди 

в серпні та першій половині вересня. Уражених виявлено 

1,6% рослин в слабкому ступені.  

Тепла, іноді спекотна суха погода першої половини 

вересня в другій половині змінилась на прохолодну із 

слабкими або помірними опадами. 

На початку збирання буряків борошнистою росою 

було уражено 4,5% рослин, з поширенням хвороби на 

22,8% площ. 
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За умов сухого, з періодичними опадами вегетаційного періоду 2019 року, 

залишається можливість інтенсивного розвитку та поширення борошнистої роси в 

посівах цукрових буряків.  

Шкідливість. При ураженні хворобою у рослин підвищується транспірація, 

порушуються процеси фотосинтезу, погіршується відтік пластичних речовин в 

корінь. Внаслідок ураження листки жовтіють і відмирають. Хвороба призводить до 

10-40% зниження урожаю коренеплодів буряка та вмісту цукру - на 0,5-1,5%. 

Джерелом інфекції є уражені рештки, головки маточних коренеплодів і 

насіння, на яких зберігаються клейстотеції гриба. 

 

Церкоспороз 
 

 В ІІ декаді червня на столових буряках 

виявлено ураження 1,5% рослин церкоспорозом 

на 5% площі.  

Прояв хвороби в посівах кормових буряків 

спостерігався в І декаді липня, уражено 2,5% 

рослин.  

Ознаки ураження листків цукрових буряків 

церкоспорозом відмічено на початку липня. 

Під кінець липня утримувався теплий 

температурний режим погоди та висока відносна 

вологість повітря, що пригнічувало розвиток 

хвороби. В третій декаді липня хвороба 

проявилась на 6,7% рослин в слабкому ступені. 

Розвиток хвороби також стримували фунгіцидні 

обробітки посівів. 

Спекотний період серпня – початку вересня, денна спека та прохолодні ночі, 

ранкові тумани та роси, спричинили збільшення ураження рослин церкоспорозом. 

Уражено 12,5% рослин, розвиток хвороби – 2,2%. Розвиток хвороби тривав до 

збирання врожаю. В передзбиральний період церкоспорозом було уражено 14,6% 

рослин на 46% обстежених площ. 

В поточному році, враховуючи нагромаджений запас інфекції, за 

достатнього вологозабезпечення впродовж літнього періоду, з частими туманами та 

рясними росами, можливий ранній прояв та масове поширення хвороби на всіх 

площах посіву цукрових буряків, особливо гібридів, сприятливих до ураження 

даним патогеном.  

Шкідливість. При сильному ураженні пригнічується приріст коренеплодів, 

внаслідок масового відмирання листків. На утворення нових листків затрачається 

багато поживних речовин, що призводить до утворення дрібних коренеплодів та 

зменшення накопичення в них цукрів, за рахунок і чого знижується урожайність 

буряків. Коренеплоди хворих рослин під час зберігання менш лежкі і частіше 

загнивають.  

Джерело інфекції. Збудник церкоспорозу взимку зберігається у вигляді 

міцелію в рештках уражених рослин, на поверхні грунту або у верхньому її шарі. 

 

 

 
 



51 

 

Фомоз (зональна плямистість) 
 

 

Чергування посушливого періоду погоди з 

дощовим минулого року під час вегетації 

цукрових буряків сприяли розвитку зональної 

плямистості. 

У серпні хвороба великого поширення не мала – 

2,0%  уражених рослин на 21% площ. 

Погодні умови, котрі склались у вересні – 

різка зміна денних та нічних температур 

позитивно вплинули на розвиток хвороби. 

Уражено 5,3% рослин на 20,8% площі. 

Проте, широкого розповсюдження та 

розвитку до кінця вегетації хвороба не набула, 

уражались переважно нижні листки цукрових буряків.  

 В 2019 році очікується прояв та розвиток фомозу в посівах цукрових буряків 

за умов порушення технології вирощування культури, незбалансованого 

мінерального живлення та складних погодних умовах в другій половині вегетації.  
Шкідливість. Ураження буряків фомозом прискорює відмирання листків, 

особливо при сухій і жаркій погоді. Ураження коренеплодів характеризується 

почорнінням і загниванням. Інфекція спричинює суху гниль коренів (гниль 

сердечка), коренеїд сходів, кагатну гниль коренеплодів буряків. 

Джерело інфекції: Зберігається збудник з рослинними залишками, в 

сім'яниках і на насінні. 

 

Вірусні хвороби (жовтяниця та мозаїка)                               

 

В минулому році прояв вірусної мозаїки в 

посівах цукрових буряків не відмічено. 

Наростання  чисельності  бурякової  

листкової  попелиці – переносника  вірусної  

жовтяниці – та ураження рослин в  поточному  

році спостерігалося на початку другої декади 

серпня,  уражено  1,4% рослин на 8,7% 

обстежених площ,  у вересні уражених виявлено 

2,2% рослин на 18,3% обстежених площ. 

При масовому обстеженні посівів 

цукрових буряків в передзбиральний період 

виявлено ураження 5,3% рослин (в минулому 

році – 4,2% росли) на 18,8% обстежених площ. 

На початку збирання цукрових буряків в 

базових господарствах хвороба уразила 5,0% рослин на 10,0% площ.  

  В 2019 році, при помірно-вологій та теплій погоді впродовж вегетаційного 

періоду, яка буде комфортною для розмноження сисних шкідників –  зокрема, 

бурякової листкової попелиці, основного переносника інфекції, можна передбачити 

ураження вірусними хворобами посівів цукрових буряків.  

Шкідливість. При ураженні вірусними хворобами змінюється форма 

листкової пластинки, рослини відстають в рості. При інфікуванні рослин буряка на 

ранніх стадіях розвитку цукристість знижується на 1,5-3%, а урожай до 40%. 
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Основне джерело інфекції - заражені маточні коренеплоди, в соці яких 

зберігаються віруси, а також кореневища багаторічних бур'янів. Передаються 

віруси  від хворої рослини до здорової попелицями, сисними комахами, 

механічним способом. 
 

Бактеріальна плямистість  
 

 
 

В минулому році прояву 

бактеріальної плямистості в посівах 

цукрових буряків не виявлено.  

З періоду закриття міжрядь та 

протягом всього періоду росту 

коренеплодів, спостерігалося випадання 

частих дощів, місцями з градом, проте 

ураження листкової поверхні цукрових 

буряків хворобою не виявлено. 

В 2019 році не виключається 

можливість прояву бактеріальної 

плямистості після зливних дощів з 

градом та поширення в посівах цукрових 

буряків, за умов достатньої кількості 

крапельної вологи.  

Шкідливість. Хвороба найчастіше розвивається на молодих рослинах. 

Пізніше тканини плям відмирають і осипаються, листки стають дірявими. 

Захворювання викликає недорозвиненість рослин і цим зменшує урожай буряку. 

Джерело інфекції. Збудник може перебувати на уражених рештках рослин і 

коренів, які зберігаються для насінників, а також на насінні. 

 

Хвороби коренеплодів 
 

                    

В минулому році випадання великої кількості опадів в третій декаді червня 

призвело до перезволоження та ущільнення ґрунту, що і сприяло ураженню 

коренеплодів (сортів та гібридів зарубіжної селекції) фузаріозними кореневими 

гнилями та паршею (звичайною і поясковою).  

Перед збиранням цукрових буряків виявлено уражених коренеплодів: 

звичайною паршею - 7,3%, поясковою паршею – 0,7%, бородавчастою паршею – 

0,3%, фузаріозною гниллю – 1,5%, сухою гниллю – 0,6%, хвостовою гниллю – 

0,7%. 
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Нерівномірне забезпечення ґрунту вологою стало причиною прояву 

дуплистості коренеплодів. Перед збиранням цукрових буряків хворобою уражено 

2,5% коренеплодів.  

Некрозом судин уражено 0,7% рослин, багатохвостість виявлена на 1,2-1,8% 

коренеплодів. 

При сприятливих погодних умовах для прояву інфекцій, порушенні 

агротехнічних умов вирощування культури, проведенні посіву насінням 

нерайонованих сортів та гібридів, в 2019 році можливе ураження посівів цукрових 

буряків хворобами коренеплодів.  

Шкідливість. Коренеплоди буряків, уражені різними типами парші, 

твердішають, що утруднює їхнє подрібнення та містять підвищену кількість азоту, 

що зменшує вихід цукру в процесі цукроваріння. 

Джерело інфекції. Інфекція зберігається на уражених рештках у вигляді 

хламідоспор, мікросклероціїв, макро- та мікроконідій. 
 

 

Хвороби голодування  

В минулому році, внаслідок порушення 

технології вирощування цукрових буряків, не 

сприятливих погодних умовах (жарка та суха 

погода) спостерігався прояв хвороб 

голодування.  

Хвороби голодування цукрових буряків 

відмічені на окремих полях, де в ґрунті було 

недостатньо елементів живлення та неповне 

внесення мінеральних добрив. 

В спекотний, без опадів літній період, 

при недостатній кількості вологи в ґрунті, 

найбільш вираженим було фосфорне 

голодування – 9,4% рослин на 29% площ. 

Місцями спостерігалось борне – 1,5% рослин 

на 8% обстежених площ, яке в подальшому призвело до сухої гнилі коренеплодів. 

Ознаки азотного та калійного голодування відмічено на 4,3% та 2,9% рослин, на 

32% та 24% площ відповідно. 

В 2019 році, при недостатньому забезпеченні рослин елементами живлення 

та за умов сухої погоди або зливових дощів, можливий прояв та поширення хвороб 

голодування в посівах цукрових буряків.  

Шкідливість. Нестача азоту насамперед затримує ріст рослин, особливо 

гички. 

При нестачі фосфору рослини припиняють ріст, що призводить до зменшення 

продуктивності фабричних буряків і насінників. 

Характерною ознакою недостачі калію є відмирання тканин листків, а при 

з’явленні плям у центрі листкової пластинки і на черешках листок відмирає 

повністю. 

Голодування борне (гниль сердечка і гниль суха коренеплоду) 

характеризується відмиранням точки росту і наймолодших листків, які чорніють і 

засихають. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ 
 

Геліхризова попелиця 

 

 Затяжна холодна весна 2018 року 

стримувала розвиток геліхризової попелиці на 

деревах-господарях (кісточкових порід).  

В подальшому, інтенсивне підвищення 

температури повітря стимулювало активне 

відродження личинок шкідника із зимуючих яєць. 

Появу самок-засновниць в посівах 

соняшнику відмічено, як і в попередні роки в фазу 

ІІ-ІІІ пар справжніх листків. 

В кінці травня, на початку червня минулого 

року в посівах соняшнику, в період 

листоутворення, в умовах сухої теплої погоди 

відмічено заселення культури шкідником  на 9,5% 

рослин по краю поля, в середині поля – 7,6% 

рослин в слабкому ступені.  

При появі фази «зірочка», в другій декаді 

червня, в окремих осередках заселення було 

проведено обробіток прикраєвих смуг інсектицидами за невисокої чисельності 

ентомофагів.  

Погодні умови літнього періоду сприяли розвитку фітофага, тому на значній 

частині посівів відмічалося наростання чисельності шкідника. Регулюючий вплив 

на чисельність популяції шкідника мали періодичні дощі різної інтенсивності, які 

часто змивали шкідника з рослин.  

У фазу цвітіння попелиці заселили 13,6% рослин по краю поля та 8,6% 

рослин в середині поля. Шкідливість геліхризової попелиці могла б бути набагато 

вищою в період цвітіння, проте підвищений температурний режим скоротив термін 

проходження міжфазових періодів культури, і тим самим зменшив період цвітіння 

соняшнику.  

Також велику корективу в регулюванні чисельності попелиць внесла 

діяльність ентомофагів, які при вологій погоді інтенсивно розвивалися і заселили 

5,2% рослин. 

Достатня кількість тепла і вологи сприяли подальшому живленні личинок 

шкідника на верхній частині стебла (листки та кошики), практично до кінця 

достигання.  

В поточному році, враховуючи високий зимуючий запас, очікується 

заселення посівів соняшнику геліхризової попелицею, розвиток шкідника 

коректуватиметься тепло- та вологозабезпеченням весняно-літнього періоду 

вегетації.  

Шкідливість. Личинки попелиць, висмоктуючи сік з листків, зумовлюють їх 

пожовтіння та побуріння, а також деформацію – гофрацію. Внаслідок заселення 

рослини відстають у рості та розвитку. Найбільш небезпечне пошкодження рослин 

попелицями в фазу бутонізації. 
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Кореневі гнилі  

 В 2018 році в фазу ІІ-ІV пари справжніх 

листків в посівах соняшнику відмічено прояв 

кореневих гнилей. Цьому сприяло проходження 

дощів та наявність патогенної мікрофлори. В 

даний період було уражено 0,4-1,0% рослин на 

10% обстежених площ. 
Тепла та волога погода літнього періоду 

була сприятливою для поширення кореневих 

гнилей в посівах культури.  
За умов холодної та надмірно вологої погоди 

весняного періоду 2019 року, передбачається прояв кореневих гнилей на сходах 

соняшнику, поширення хвороби регламентуватиметься погодними умовами, що 

складуться впродовж літнього періоду.  

Шкідливість. Ураження кореневими гнилями викликає зрідження посівів 

соняшнику і передчасне усихання рослин. Урожай може знизитися від 10% до 50%. 

Фомоз 
  

 В період цвітіння в посівах соняшнику 

спостерігався прояв фомозу.  

Прояву хвороби передували дощі різної 

інтенсивності, місцями з градом та шквалистим 

вітром. Найбільшу роль в поширенні фомозу мало 

живлення на рослинах сисних шкідників (попелиць 

та клопів), що активно розповсюджували інфекцію 

від хворих до здорових рослин.  

Також, поширювалася інфекція за 

допомогою краплинної вологи.  
Погодні умови вегетаційного періоду були 

сприятливими для розвитку та поширення хвороби 

в посівах соняшнику.  

У період формування насіння фомоз 

виявлений на 22% посівів, уражено 1,6% рослин у 

слабкому ступені.  

Найбільшого поширення хвороба набула у фазу дозрівання – уражено 2,5-

4,0% рослин на 65% обстежених площ. 

В 2019 році, враховуючи значний інфекційний фон, що зберігається на 

рослинних залишках та насінні, прогнозується ранній прояв і масове поширення 

хвороби на посівах соняшнику. 
Шкідливість. При ранньому ураженні рослини в´януть і засихають, а при більш 

пізньому вcepeдинi cтeбел виникaють поpoжнини i вoни лeгкo пepeлaмyютьcя. Найбільш 

інтенсивно хвороба проявляється у кінці вегетації (в період дозрівання). Найчастіше 

уражуються листки,  на яких з’являються темно-бурі плями, що поступово розростаються 

і за сприятливих умов можуть переходити на черешки і стебла. Уражене листя в’яне, 

засихає, але не обпадає. Іноді хвороба проявляється у вигляді окремих бурих плям на 

кошиках.  Шкідливість також полягає у формуванні щуплого насіння, зменшенні його 

схожості. Зниження врожаю соняшнику і його якості, внаслідок ураження хворобою, 

може досягти 25%. 

Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки, насіння. 
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Септоріоз  
 
 

На початку фази дозрівання в посівах соняшнику 

відмічено прояв септоріозу.  

Хвороба проявляється на листках у вигляді 

світло-жовтих округлих плям. В дощову погоду 

уражена тканина часто випадає і листя стає дірчастим.       

Прояв хвороби минулого року  зумовила волога та 

тепла погода першої половини липня, що дала поштовх 

поширенню хвороби на посівах соняшнику. Проте, 

низька вологість повітря від фази цвітіння до початку 

достигання не сприяла розвитку септоріозу.  
Передзбиральним обстеженням виявлено, що 

септоріозом охоплено 27% площ соняшнику, уражених 

нараховується 3,7% рослин. 

Наявний запас інфекції, що накопичений на рослинних залишках, являється 

основою для того, щоб при оптимальнім ГТК впродовж літнього періоду, очікувати 

прояв та інтенсивне поширення септоріозу в посівах соняшнику в 2019 році. 

Шкідливість. При сильному ураженні хворобою передчасно відмирають 

листки, зменшується урожай та вміст олії в насінні. 

Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки та насіння. 

 

Пероноспороз

  У фазу ІІІ пар справжніх листків в посівах 

соняшнику виявлено прояв пероноспорозу. 

Стимулом для ураження рослин інфекцією були 

тривалі дощі на фоні помірних температур, які 

спричинили тривале підвищення відносної 

вологості повітря до 58-82%. Хворобою в даний 

період було уражено 0,6% рослин. 

На початку фази утворення суцвіть високі 

денні температури повітря мали регулюючий вплив 

на розвиток хвороби. В подальшому випадання 

дощів сприяли розвитку інфекції. Виявлено 

ураження 10,7% рослин на 36% обстежених площ. 

Найбільшого розвитку хвороба набула в фазу 

дозрівання кошиків – уражено 8,3-12,3% рослин на 

60% обстежених площ. 

В 2019 році, при помірно-теплій та вологій погоді, впродовж всього 

вегетаційного періоду, можливий ранній прояв та інтенсивний розвиток 

пероноспорозу в посівах соняшнику. 

Шкідливість. Уражені рослини мають слаборозвинену кореневу систему, 

карликовий вигляд з порушеним фототропізмом, вкрай наближені міжвузля, дрібні 

гофровані листки. При пізньому прояві хвороби уражуються кошики (засихають 

квітки, а тканина нижньої сторони кошика стає твердою і ламкою).  

Джерелом інфекції: збудник захворювання зберігається на ураженому насінні, 

рослинних рештках, падалиці та ґрунті. 
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    Вертицильозне в’янення 
 

У фазу дозрівання соняшнику 

виявлено ураження посівів вертицильозним 

в’яненням. Типовими ознаками, що 

свідчили про ураження рослин вілтом були 

некротичні плями між прожилками листків 

нижнього ярусу.  

Поширення хвороби та ураження 

рослин на полях було нерівномірним, це 

пояснюється сортовими ознаками 

соняшнику (стійкістю). В одних рослин відмічалося лише пожовтіння і в’янення 

окремих листків, а в інших – інфекція поступово досягла верхніх листків та 

кошиків, уразила судинну систему і призвела до загибелі 0,1-0,2% рослин.  

В передзбиральний період хвороба охопила 21% посівів соняшнику та 

уразила 3,1% рослин, що дещо вище показників попереднього року.  

В поточному році, враховуючи наявність збудників в рослинних рештках і 

ґрунті, можливість посіву ураженим насінням, за сприятливих умов вегетації, 

можна очікувати прояв та поширення вертицильозного в’янення в посівах 

соняшнику. 

Шкідливість. На початку ураження частини листків втрачають тургор і 

засихають, потім уражуються черешки, стебла. Сильно уражені вілтом рослини 

гинуть. Втрати урожаю від ураження хворобою можуть досягати 55%. 

Сіра гниль  
      

В другій декаді серпня в посівах соняшнику 

на кошиках рослин виявлено ураження культури 

сірою гниллю. 

 В період достигання, різкі зміни погоди з 

теплої та сухої на прохолодну і дощову, 

збільшили вологість повітря і тим самим 

сприяли помірному розвитку ботрітісу на 

кошиках соняшнику і поширенню хвороби в 

посівах культури.  

В кінці серпня інтенсивні зливні дощі з 

градом та з посиленням вітру  призвели до 

переломів стебла та полягання рослин, що в 

свою чергу сприятливо вплинуло на розвиток хвороби. 
 У фазу дозрівання уражено 1,6-4,0% рослин на 22% площ соняшнику.  

Передзбиральне обстеження виявило ураження сірою гниллю 3,4% кошиків на 

13,3% площ, що більше попередніх років. 

В 2019 році очікується проявлення та розвиток сірої гнилі, інтенсивність 

поширення якої регламентуватиметься помірними температурами повітря та 

достатньою кількістю опадів, а також порушеннями агротехніки вирощування. 

Шкідливість. Залежно від часу зараження кошиків сірою гниллю, насіння в 

них не утворюється або формується з пониженими посівними якостями. Вміст олії 

в ньому зменшується, а кислотне число зростає. При сильному ураженні кошик 

загниває і розпадається на окремі частини.     
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              Біла гниль 

 У фазу формування насіння в посівах 

соняшнику на кошиках рослин, за 

оптимального співвідношення вологи та тепла 

спостерігалося поширення білої гнилі.  

Ураження склеротиніозом кошиків 

соняшнику спричинило утворення легкого, 

невиповненого насіння, що мало зруйнований 

зародок і містило значно менше жиру.  

Достатнє вологозабезпечення в період 

достигання урожаю мало стимулюючий вплив 

на інтенсивність поширення хвороби. 

Уражених в даний період виявлено 1,0% 

рослин на 26% площ. 

В передзбиральний період біла гниль охопила 10,8% площ соняшнику, 

уражених виявлено 1,0% кошиків, що дещо більше рівня попереднього року. 

В поточному році, беручи до уваги, що збудник захворювання зимує у 

вигляді склероціїв в ґрунті та рослинних рештках, зберігається загроза прояву 

білої гнилі, форма ураження (прикоренева, стеблова чи кошикова), напряму 

залежатиме від рівня вологозабезпечення і температури повітря в період 

проростання насіння та достигання кошиків соняшнику. 

Шкідливість. При ураженні прикореневою формою білої гнилі у рослин 

в'яне листя, яке з часом засихає. Уражена тканина стебла стає трухлявою, 

відбувається її мацерація. При ураженні кошиків спостерігається утворення 

легкого насіння, що має зруйнований зародок і містить значно менше олії. Олія, 

отримана з насіння з домішкою склероціїв, має гіркий присмак. 
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ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ РІПАКУ 
 

Хрестоцвіті блішки  

Весною минулого року зі 

стрімким наростанням тепла відбулося 

швидке відростання озимого ріпаку, в 

посівах якого спостерігалася 

шкідливість хрестоцвітих блішок, які 

пошкодили 6,0-8,0% рослин, при 

чисельності 3,0 екз/кв.м. 

Заселення посівів ярого ріпаку 

хрестоцвітими блішками розпочалося 

одразу з появою сходів. Шкідник 

пошкодив в середньому 6,0-8,1% рослин 

в слабкому ступені, при середній 

чисельності 3,0-6,0 екз/кв.м. 

Проводились обробітки інсектицидами, 

що знизило активність шкідника. 

В період посіву минулого року 

утримувалася жарка, спекотна погода з 

недостатньою вологістю грунту, що 

спричинило появу нерівномірних сходів 

озимого ріпаку, на окремих площах посіви були зрідженні. В період сходів, при 

чисельності 2,2 екз/кв.м. блішки пошкодили 5,0% рослин озимого ріпаку в 

слабкому ступені. 

У місцях зимівлі нараховувалося в середньому 4,2 екз/кв.м жуків 

хрестоцвітих блішок. 

В умовах сухої, теплої погоди весною поточного року, шкідники 

живитимуться на відростаючих рослинах озимого ріпаку та в загрозливій 

чисельності пошкоджуватимуть сходи ярого ріпаку.  

Шкідливість. Жуки пошкоджують листки і, як наслідок, пошкоджена 

тканина висихає і викришується, затримується ріст рослин. За сильного 

пошкодженнях гине вся рослина, особливо при пошкодженні точки росту. 
 

 

Ріпаковий трач  
 

Навесні, в умовах теплої без опадів 

погоди, спостерігався літ першої генерації 

ріпакового трача. Розвиток личинок І покоління 

проходив на хрестоцвітих бур’янах і частково 

на ярому ріпаку.  

Пошкоджених рослин ярого ріпаку 

нараховувалося 2,7%, при чисельності личинок 

2,0 екз/кв.м. 

Літ другого покоління шкідника 

відмічався на падалиці озимого ріпаку.  

Заселення шкідником сходів озимого 

ріпаку восени минулого року розпочалося в 

першій декаді вересня.  
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Відродження та живлення личинок розпочалося у фазу утворення листкової 

розетки. При середній чисельності псевдогусениць 1,9-3,0 екз/кв.м., пошкоджено 

4,9-5,6% рослин озимого ріпаку в слабкому ступені.  

Зимуючий запас – 1,0 екз/кв.м. 

В 2019 році, беручи за основу підвищений зимуючий запас фітофага, за умов 

теплої сухої погоди в період льоту та відкладання яєць, ріпаковий пильщик може 

створити підвищену чисельність псевдогусениць та загрожуватиме посівам 

озимого ріпаку.  

Шкідливість. Личинки пильщика молодших віків скелетують, доросліші 

об’їдають листки, залишаючи тільки товсті жилки, внаслідок чого молоді рослини 

всихаються. 

  

 

Капустяна (стручкова) галиця 

        

У період масового цвітіння озимого ріпаку 

виявлено заселення культури капустяною 

(стручковою) галицею. В період утворення стучків 

у посівах озимого ріпаку капустяна галиця 

пошкодила 4,8% стручків, при заселенні 11,9% 

рослин. 

У посівах ярого ріпаку шкідник з’явився під 

час цвітіння культури і розвивався в умовах теплої 

погоди, з незначними дощами, що сприяло його 

розвитку. Капустяна галиця  пошкодила 2,7% 

стручків, при заселенні 5,8% рослин і середній 

чисельності личинок 8,5 екз/стручок. 

У 2018 році році шкідливість та чисельність капустяної стручкової галиці в 

посівах ярого ріпаку були де що нижчою, ніж попереднього року. Це пояснюється 

сприятливими погодними умовами в період цвітіння для розвитку шкідника, а 

також зростанням шкідливості ріпакового насіннєвого прихованохоботника на ярій 

культурі. 

В 2019 році, за сприятливих погодних умов (тепла погода і часті опади) під 

час формування – дозрівання стручків, насамперед механічно пошкоджених, 

капустяна стручкова галиця розвиватиметься у посівах ріпаків в загрозливій 

чисельності і зможе завдавати відчутну шкоду.  
Шкідливість. Личинки викликають раннє розтріскування стручків і втрату 

насіння. 

 

Ріпаковий квіткоїд 

 

  

На початку другої декади квітня у фазу 

стеблування озимого ріпаку відмічено 

заселення посівів ріпаковим квіткоїдом.  

В період бутонізації – початок цвітіння 

шкідником заселено 80-100% площі – 21,3-

27,3% рослин (60,0% рослин - Борщівський 

район), пошкоджено 3,5% бутонів, при 
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чисельності імаго 3,2 екз/рослину. Активність жуків знижувалась по закінченні 

квітня в першій декаді травня в періоди проведення обробітків інсектицидами.  
В посівах ярого ріпаку шкідник з’явився у фазу стеблування. В період 

бутонізації, тепла, з незначними опадами погода створила помірно сприятливі 

умови для розвитку фітофага. При середній чисельності 4,0 екз/рослину жуки 

ріпакового квіткоїда пошкодили 7,1% бутонів на 13,9% заселених рослин ярого 

ріпаку. 

Зимуючий запас шкідника становить 3,5 екз/кв.м.  

В 2019 році, при добрій перезимівлі жуків і теплій посушливій погоді в фазу 

бутонізації-цвітіння, очікується масове розмноження та шкідливість ріпакового 

квіткоїда у посівах озимого і ярого ріпаків.  

 Шкідливість. Жуки живлячись пилком, тичинками, приймочками в бутонах і 

квітках, спричиняють обпадання пошкоджених бутонів. Личинки при невисокій 

чисельності малошкідливі, але інтенсивне заселення квіток личинками, призводить 

до помітних втрат врожаю. 
  

 

Лускокрилі шкідники  

 

В минулому році посіви ріпаків осередково 

пошкоджували підгризаючі та листогризучі 

совки, а також білани. 

На ярому ріпаку у весняний період 

нараховувалось в середньому 1,2% пошкоджених 

рослин підгризаючими совками, при 

чисельності 0,3 екз/кв.м., що менше показників 

попереднього року. 

Капустяна совка, осередково совка-гамма, 

С-чорне, городня в посівах ярого ріпаку 

пошкодили 3,4% рослин в слабкому ступені, при 

середній чисельності гусениць 0,5 екз/рослину.  

На озимому ріпаку листогризучі совки 

мали меншу шкідливість – 1,8% пошкоджених 

рослин при середній чисельності 0,4 екз/рослину. 

Шкідливість. Гусениці молодших віків живляться нижніми листками 

рослин, спочатку зіскрібаючи м'якуш тканини з нижнього боку листка, потім 

вигризають дірки. Гусениці старших віків перегризають кореневу шийку і черешки 

листків. Особливо потерпають від пошкоджень посіви пізніх строків сівби, 

пересіви та нерозкущені сходи ріпаку. Пошкоджені рослини в таких посівах ріпаку 

гинуть. 
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Прихованохоботники (чорний капустяний стебловий, великий ріпаковий 

стебловий, капустяний стебловий, ріпаковий стручковий)  

            
 

 
 

 

 
 

 

На початку квітня, за умов стрімкого 

наростання тепла відмічено відкладання яєць 

чорного стеблового капустяного прихованохоботника.  

На півдні області – Борщівський район, 

чисельність шкідника на жовту чашку – пастку 

становила 38 екз. жуків впродовж 3 днів. 

В квітні встановився літній режим погоди, 

сприятливий для заселення посівів 

прихованохоботниками, відкладання ними яєць. Це 

призвело до зростання щільності даного комплексу 

шкідників в посівах озимого ріпаку: великий 

ріпаковий стебловий прихованохоботник – 3,0 

екз/жовту чашку за 3 дні, капустяний стебловий 

прихованохоботник – 6,0 екз/жовту чашку за 3 

дні.  

На початку цвітіння личинки стеблового 

капустяного прихованохоботника пошкодили в середньому 7,1% рослин озимого 

ріпаку за чисельності 2,7 екз/рослину.  

В умовах інтенсивного наростання тепла та утримання сухої погоди, жуки 

ріпакового насіннєвого прихованохоботника заселяли посіви озимого ріпаку з 

другої декади квітня. В період бутонізації жуки виявлені на 44,5% обстеженої 

площі, де пошкодили в середньому 5,5% рослин за середньої чисельності 2,0 

екз/рослину. 

Погодні умови травня були помірно-сприятливими для розвитку 

прихованохоботників. 

Личинки насіннєвого прихованохоботника пошкодили на 38,5% площі в 

середньому 9,5% рослин озимого ріпаку, 4,4% стручків, при чисельності 1,2 

екз/стручок, що нижче на 3,2% площі та 3,0% рослин попереднього року.  

У посівах ярого ріпаку найбільше значення мали капустяний стебловий та 

ріпаковий насіннєвий прихованохоботники.  

В посівах ярого ріпаку шкідливість стеблового капустяного 

прихованохоботника становила 2,8% рослин (фаза – початок цвітіння). 

В період утворення стручків пошкоджених рослин ріпаковим насіннєвим 

прихованохоботником нараховувалося в середньому 6,4%, стручків - 3,1%, при 

чисельності личинок 1,5 екз/стручок. 

Восени минулого року в першій декаді жовтня виявлено заселення посівів 

озимого ріпаку жуками чорного стеблового капустяного прихованохоботника з 

чисельністю 1 жук за 3 дні на жовту чашку на 54,6% обстежених площ 

(Борщівський район). 

Зимуючий запас прихованохоботників становив 1,0 екз/кв.м.  

Навесні 2019 року слід очікувати заселення посівів озимого ріпаку великим 

ріпаковим, капустяним стебловим та ріпаковим насіннєвим 

прихованохоботниками. Чисельність та шкідливість їх в посівах озимого, а надалі – 

ярого ріпаків будуть залежати від погодних умов. 
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 Шкідливість. Шкодять імаго та личинки прихованохоботників. 

Пошкодження, які завдають личинки, викликають значне відставання в рості і 

розвитку рослин. На насінниках відмирають і відпадають листки, в'януть і 

обламуються квітконосні пагони, розвивається щупле насіння. Личинки знищують 

насіння, обгризаючи його ззовні. 

 

 Капустяна попелиця  

 

 

  У фазу утворення стручків озимого 

ріпаку, навесні минулого року спостерігалось 

заселення посівів капустяною попелицею. 

Шкідник пошкодив 3,2% стручків, при заселенні 

12,0% рослин і чисельності личинок в середньому 

5,0 екз/стручок. 

У посівах ярого ріпаку капустяна попелиця 

в період цвітіння заселила в середньому 9,6% 

рослин, при середній чисельності личинок 9,0 

екз/рослину. 

Погодні умови вересня минулого року  

були помірно сприятливими для розвитку 

шкідника.  

У фазу утворення розетки листків, в 

посівах озимого ріпаку капустяна попелиця, при 

середній чисельності 4,2 екз/рослину заселила 

4,2% рослин., що на 1,3% рослин більше 

показників попереднього року.  

Тепла, з незначними опадами погода сприяла тривалому осінньому 

живленню капустяної попелиці в посівах озимого ріпаку, що дало можливість 

шкідникові сформувати високий зимуючий запас яєць. Заселених рослин 

нараховувалось 4,3% на 18,8% обстежених площ,що на рівні  показників 

попереднього року. 

В 2019 році в посівах ярого ріпаку капустяна попелиця може створити 

осередки із загрозливою чисельністю в період росту стручків, а озимого ріпаку – за 

умов теплої посушливої погоди в осінній період. 

 Шкідливість. У рослині знижується кількість хлорофілу, цукрів та вітамінів. 

Пошкоджені листки жовтіють, скручуються і засихають. На насінниках квітконосні 

пагони та стебла верхівок засихають і не утворюють насіння.  
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Білани 
         

 

Розвиток біланів, у видовому складі 

яких переважав ріпаковий білан, в посівах 

озимого ріпаку в минулому році проходив 

більш інтенсивно.  

Восени пошкоджених рослин 

нараховувалось 3,6% в слабкому ступені 

при середній чисельності 0,8 екз/рослину.  

На ярому ріпаку було пошкоджено 

3,4% рослин при середній чисельності 0,5 

екз/рослину, що на 0,8% рослин більше 

показників попереднього року. 

В 2019 році, при сприятливих 

погодних умовах та відсутності контролю 

за розвитком, дані лускокрилі шкідники 

можуть створити осередки підвищеної 

чисельності та шкідливості в посівах 

ріпаків. 

Шкідливість. Гусениці молодших віків живляться нижніми листками 

рослин, спочатку зіскрібаючи м'якуш тканини з нижнього боку листка, потім 

вигризають дірки. Гусениці старших віків перегризають кореневу шийку і черешки 

листків. Особливо потерпають від пошкоджень посіви пізніх строків сівби, 

пересіви та нерозкущені сходи ріпаку. Пошкоджені рослини в таких посівах ріпаку 

гинуть 

 

Пероноспороз 

 

Навесні, у фазу стеблування озимого 

ріпаку на посівах виявлено прояв 

пероноспорозу. В період травня – червня, у 

зв’язку з нестійкими погодними умовами, 

чергуванням спеки з періодичними опадами 

спостерігався помірний розвиток хвороби. 

В посівах озимого ріпаку хвороба 

охопила 87,0% обстежених площ, уражених 

виявлено 7,6% рослин з розвитком хвороби 

2,4%. 

На ярому ріпаку пероноспороз 

проявився у фазу бутонізації. Інтенсивні дощі 

на фоні помірних температур повітря дали 

поштовх поширенню хвороби в посівах культури. Уражених рослин 

нараховувалось 5,8% при розвитку хвороби 1,8% на 82% обстежених площ. 

Тепла без опадів погода вересня не була сприятлива для розвитку хвороби. 

Прояв переноспорозу у посівах озимого ріпаку спостерігався в фазу утворення 

листкової розетки. Уражених спостерігалось 3,6% рослин на 35% обстежених 

площ.  
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Зважаючи на достатній запас інфекції, в 2019 році, за умов прохолодної 

(зниження температури вночі до 8-120С) дощової погоди весняно-літнього періоду 

ймовірний масовий розвиток пероноспорозу в посівах озимого та ярого ріпаків.  

Шкідливість полягає в передчасному відмиранні уражених листків у період 

вегетації рослин, що призводить до суттєвого зменшення асиміляційної поверхні 

рослини і зниження насіннєвої їх продуктивності. 

 Основне джерело інфекції: заражені з осені зимуючі рослини ріпаку, 

додаткове - насіння, рослинні рештки. 

  

Альтернаріоз  
 

У фазу дозрівання, в другій-третій 

декаді червня в посівах озимого ріпаку 

виявлено ураження 3,3% рослин 

альтернаріозом на 29% обстежених площ з 

розвитком хвороби 1,0%.  

Ознаками захворювання є утворення 

на сім’ядолях та листках чорно-бурих або 

темно-сірих округлих плям. На стручках 

зявляються дрібні блискучі чорні плями або 

глибоко-вдавлені чорні виразки значних 

розмірів. 

На ярому ріпаку хвороба поширилась 

на 85% обстежених площ та уразила 5,7% 

рослин, що більше рівня попереднього року. 

Наявність інфекції збудника хвороби в уражених рештках, в насінні озимого 

ріпаку створює реальну загрозу для інтенсивного розвитку альтернаріозу в 2019 

році.  

Характер розвитку хвороби залежатиме від погодно-кліматичних умов у 

період вегетації рослин: за високої вологості повітря в період наливання і 

дозрівання насіння хвороба може набути епіфітотійного характеру, насамперед у 

загущених, забур’янених, виляглих посівах озимої та ярої культури; за 

передозування органічних та азотних добрив; за умов атмосферних опадів з 

вітрами після тривалої посухи; за випадання рясних рос у нічні години; за 

температури навколишнього середовища вище 22оС; в разі тривалого перебування 

зрізаних рослин у валках за роздільного збирання врожаю.  

Також, за даними спостережень, сорти і гібриди іноземної селекції, які 

мають добре розвинуту надземну масу, найімовірніше уражатимуться 

альтернаріозом, як і іншими збудниками хвороб, інтенсивніше, ніж районовані 

вітчизняні сорти озимого і ярого ріпаків.  

 Шкідливість. Ураження хворобою викликає деформування стручків, в яких 

утворюється щупле недорозвинене насіння. Альтернаріоз може спричинити 

передчасне «достигання» рослин, що призводить до розтріскування стручків. 

 Джерелами інфекції хвороби є уражене насіння і післязбиральні рештки. 
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Сіра і біла гнилі 

В минулому році, у фазу цвітіння, в 

посівах озимого ріпаку проявилась і 

розвивалась біла гниль. Сіра гниль 

проявилась під час формування насіння і 

розвивалась на стручках в загущених 

посівах. Часті дощі впродовж вегетації 

були сприятливі для розвитку гнилей в 

посівах озимого ріпаку. 

Сіра і біла гнилі уражали відповідно 

0,6% та 0,8% рослин на 4,8% обстежених 

площ. Перед збиранням урожаю 

ураженість стручків озимого ріпаку 

гнилями перебувала у межах 1,0%. 

Протягом вегетації ярого ріпаку поширення гнилей спостерігалося на 10% 

обстежених площ, при ураженні 0,4% рослин в слабкому ступені. 

В 2019 році, при сприятливих умовах для розвитку білої і сірої гнилей 

(висока відносна вологість повітря, внесення надмірних доз азотних добрив, 

висівання ріпаку після соняшнику, конюшини, сої, гречки, капусти), дані 

хвороби можуть набути широкого розповсюдження і завдати відчутної шкоди 

посівам культури. 

Шкідливість. При ураженні білою гниллю розмякшується луб, 

спостерігаються надломи стебла, листки в´януть, жовтіють, верхівки рослин 

поникають і засихають.  

 При ураженні сірою гниллю сходів ріпаку, нижня частина стебла чорніє, 

згодом всихає, що спричиняє загибель рослин. На стручках хвороба спричиняє 

передчасне розтріскування. 

 Джерелами інфекції є заражений грунт і уражені гнилями інші культури, 

а також інколи уражене насіння. 
 

Циліндроспоріоз та фомоз  

 
 

Навесні минулого року, у фазу 

стеблування на нижніх листках озимого 

ріпаку виявлено ураження рослин 

циліндроспоріозом та фомозом - відповідно 

2,5% та 3,0% рослин в слабкому ступені, на 

18,5% та 13,5% обстежених площ. 

В літній період циліндроспоріоз та 

фомоз мали помірний розвиток.  

В третій декаді вересня, при 

утриманні відносно високих денних 

температур, після проходження дощів - на 

8,5% обстежених площ виявлено ознаки 

ураження рослин озимого ріпаку 

циліндроспоріозом (2,2%). Відносно теплий 

температурний режим впродовж першої 
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половини жовтня сприяли збереженню активності патогена та подальшому 

поширенню інфекції в посівах озимого ріпаку. 

Наявний запас інфекції циліндроспоріозу та фомозу дає підставу 

прогнозувати ймовірність їх розвитку в посівах ріпаків і в 2019 році. 

Інтенсивність розвитку та шкідливість даних хвороб в період вегетації зростуть 

за сприятливого гідротермічного режиму, а також в разі невиконання 

технологічних вимог щодо вирощування й захисту озимого і ярого ріпаків. 

Шкідливість циліндроспоріозу полягає в деформації і припиненні росту 

стебел, квітконіжок і стручків. Уражені стручки передчасно розкриваються і 

опадають на грунт. 

При ураженні фомозом тканина стебла в місцях прикріплення черешків 

листків, стає трухлявою і рослина з часом гине. Рослини відстають в рості, часто 

вилягають, більшість з них вяне і гине. 

Джерелом інфекцій хвороб можуть бути уражені рештки рослин в грунті, 

заражене насіння. 
 

 

Бактеріоз кореня                                     Чорна ніжка 

             
На сходах ярого ячменю в третій декаді квітня помічено ураження посівів 

чорною ніжкою. Відсоток уражених рослин складав 0,6% на 11% обстежених 

площ ярого ріпаку. В подальшому посушливий період початку травня не був 

сприятливим для ураження рослин хворобою. 

Чергування дощової погоди в кінці серпня та посушливої на початку 

вересня спричинило утворення ґрунтової кірки, що сприяло поширенню 

інфекційних хвороб, в тому числі чорної ніжки в посівах озимого ріпаку. 

Хворобою було уражено 0,5-2,0% рослин на 5% обстежених площ культури.  

Ураження рослин озимого ріпаку чорною ніжкою ускладнить 

перезимівлю ослаблених рослин, спричинить розвиток кореневих гнилей після 

відновлення вегетації в 2019 році. Насамперед хвороба поширюватиметься за 

умов прохолодної дощової погоди та невчасного знищення ґрунтової кірки, 

особливо на ущільнених, бідних на поживні речовини ґрунтах. 

Шкідливість При ураженні чорною ніжкою сім’ядолі і листки жовтіють 

та засихають, на кореневій шийці з’являється гниль, що поширюється на корінь 

і нерідко спричиняє загибель всієї рослини.  
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Основне джерело інфекції - уражені рештки, а додаткове  - заражене 

насіння. 

Стрімке наростання тепла на початку квітня несприятливо вплинуло на 

розвиток бактеріозів кореня. Хвороба розвивалася на 12,5% обстежених площ, 

при ураженні в середньому 4,1% рослин озимого ріпаку, що менше показників 

попереднього року. 

Восени посіви озимого ріпаку сформувались з добре розвиненою 

кореневою системою і ураження хворобою не спостерігалося.  

В поточному році, за різких перепадів температур, порушенні технології 

вирощування ріпаку, механічного пошкодження рослин, при несприятливих 

умовах перезимівлі та пізнього відновлення вегетації, стійкість рослин озимого 

ріпаку до бактеріозу коренів може знизитися і спричинити масове поширення 

хвороби. 

Шкідливість бактеріозу коренів полягає в ослизненні та розмочалені 

уражених коренів, що призводить до загибелі рослин та зниження урожаю. 

Джерелом інфекції бактеріозу можуть бути рештки уражених коренів 

озимого ріпаку та інших капустяних рослин. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ КАРТОПЛІ 
 

Колорадський жук  

 В агроценозах Тернопільської області 

впродовж багатьох років найбільш 

поширений і найнебезпечніший шкідник 

картоплі, томатів та інших пасльонових 

культур - колорадський жук. В минулому 

році розвивався у двох генераціях. Вихід 

жуків на поверхню ґрунту відмічено в кінці 

третьої декади квітня при настанні теплої, 

сухої погоди. Масове заселення посадок 

картоплі шкідником відмічено в другій 

декаді травня, проте слабкі, помірні дощі та 

зниження температури повітря (середня 

+13,9°С, мінімальна вночі +7°С) стримували надто стрімке розселення жуків.  

В третій декаді травня тепло стрімко наростало, за дефіциту опадів 

відбувалось відкладання яєць та початок відродження личинок. Масове 

відродження проходило в першій декаді червня, в період утворення бокових 

пагонів. Шкідливість жуків зросла в другій декаді червня, коли часті дощі 

ускладнювали проведення хімобробітку посівів. 

 Чисельність та шкідливість личинок І покоління колорадського жука була 

високою, спостерігалося пошкоджено 49,8% рослин, 84% в слабкому, 16% в 

середньому ступенях. На посадках картоплі застосовувались інсектицидні 

обробітки проти шкідника. 

  Вихід жуків літнього покоління відмічено в південних районах 4 липня, в 

північних - 12 липня, за оптимальних умов забезпечення теплом та вологою. У 

фазу ягодоутворення середня чисельність становила 2,6 імаго рослину. В другій 

декаді липня рясні дощі стримували активність колорадського жука. Шкідник ІІ 

покоління, за помірної чисельності пошкодив 12,4 % рослин, 96% в слабкому, 4% в 

середньому ступенях. Розвиток фітофторозу в другій-третій декадах липня-першій 

декаді серпня, та передчасне в’янення бадилля погіршувало якість корму для 

шкідника літнього покоління. 

Осінніми обстеженнями виявлено, що зимуючий запас колорадського жука 

становив на полях господарств 3,3 екз/кв.м., на присадбних ділянках 4,1 екз/кв.м.  

В поточному році, враховуючи значний зимуючий запас шкідника, при 

добрій перезимівлі, прогнозується масове заселення всіх пасльонових культур 

колорадським жуком та значне пошкодження рослин під час вегетації. 

Шкідливість колорадського жука надзвичайно велика, зумовлюється високою 

плодючістю самок і ненажерливістю личинок, полягає в об'їданні жуками та личинками 

шкідника листя картоплі та інших пасльонових, внаслідок чого може знизитись урожайність 

бульб картоплі.  

Шкідливість колорадського жука в значній мірі зумовлюється строками садіння 

пасльонових культур, темпами формування врожаю та відносною стійкістю сорту до 

пошкоджень, які наносяться шкідником на різних фазах розвитку рослин, неоднаково 

впливають на розміри втрат урожаю. Чітке уявлення таких залежностей дозволяє оцінити 

реальну загрозу і застосувати найбільш ефективні та раціональні заходи боротьби. 
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Ризоктоніоз  

 Поява сходів 

картоплі відбувалася в 

умовах дуже теплої сухої 

погоди, високої 

температури грунту (на 

глибині 10 см - +21°С), що 

пригнічувало початковий 

ріст культури. В цей період 

на 0,3% проростків та 

сходів спостерігався 

розвиток ризоктоніозу. 

Після інтенсивних опадів в другій половині червня 

хвороба проявилась у формі «білої ніжки». У фазах 

бутонізації – цвітіння було уражено 0,9 – 1,1% рослин, при 

слабкому розвитку хвороби 0,3%. Хвороба не набула масового розвитку у зв'язку з 

високими денними температурами повітря та низькою вологістю повітря в першій 

декаді липня. 

       Незначний розвиток хвороба мала в серпні, розвитку  хвороби  на  бульбах сприяли  

умови  що  склались  після  випадання  локально  інтенсивних  злив.  Надалі  картопля  

завершувала  вегетацію  в  умовах  недостатнього  зволоження. Аналізом бульб виявлено, 

що ризоктоніозом уражено 1,4-1,6% бульб. 

В поточному році, за умов вологої холодної весни, зважаючи на наявність 

інфекції на насіннєвому матеріалі, можна прогнозувати прояв та розвиток 

ризоктоніозу на посадках картоплі. 

Шкідливість ризоктоніозу полягає в низькій схожості бульб і загибелі рослин 

у полі. 

Джерелом інфекції є уражені бульби і грунт. 

 

Фітофтороз  

 В минулому році, у другій декаді 

червня, з випаданням дощів, що пройшли по 

всій території області та накопиченні 

ефективних температур, відмічено прояв 

фітофторозу на листках картоплі ранніх сортів 

в кінці фази бутонізації.  

У фазу цвітіння, за умов проходження 

дощів, які мали характер короткочасних злив зі 

шквалами, подекуди з градом, було уражено 

3,1% ранніх, 2,9% середніх та 2,1% пізніх 

рослин картоплі, при розвитку хвороби 0,6 - 

0,8%. У фазу ягодоутворення, в другій 

половині липня продовжувала утримуватися 

помірно тепла погода з опадами та грозами, що 

створювало сприятливі умови для розвитку і 

масового поширення хвороби. В серпні 

спостерігалась спекотна суха погода з 
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короткочасним похолоданням, нерівномірними дощами, частково зі зливами у 

супроводі гроз, що сприяло розвитку хвороби. В кінця вегетації фітофторозом було 

уражено: 19,3% рослин ранньої, з розвитком хвороби 3,9%; 17,2% рослин середньої, 

з розвитком хвороби 3,8%; 14,7% рослин пізньої картоплі, з розвитком хвороби 

3,6%. Найбільша ступінь ураження бадилля виявлено на посадках картоплі, де не 

проводилися хімічні обробітки. 

Враховуючи значний зимуючий запас інфекції, при вологому та теплому 

літньому періоді, в поточному році зберігається велика можливість прояву, масового 

поширення та інтенсивного розвитку фітофторозу на посадках картоплі ранніх та 

пізніх сортів. 

Шкідливість фітофторозу полягає в значному зменшенні асиміляційної 

поверхні листків, що позначається на процесі утворення і нагромадження 

поживних речовин у рослині, особливо в період бульбоутворення. В результаті 

цього утворюються хворі бульби в малій кількості. 

Джерелом інфекції є заражені бульби картоплі. 

 

Макроспоріоз 
 

 В минулому році, за умов чергування 

сухої жаркої погоди в кінці травня-першій 

декаді червня з короткочасними теплими 

дощами, створились передумови появи та 

розвитку в першій декаді червня макроспоріозу 

на посадках картоплі у фазу утворення бічних 

пагонів. Уражених рослин нараховувалось 0,2-

0,4% з розвитком хвороби 0,2%.   

У фазу ягодоутворення - початку 

дозрівання хвороба досягла найбільшого 

розвитку. На цей період було уражено: 2,9% 

рослин ранньостиглих сортів, з розвитком 

хвороби - 1,0%; 3,4% рослин середньостиглих 

сортів, з розвиток хвороби - 1,1%; 3,9% рослин 

пізньостиглих сортів, з розвитком хвороби - 

1,3%, на всіх обстежених площах. 

 Наявний запас інфекції в ґрунті та на уражених бульбах і за умов 

підвищеного температурного режиму в поєднанні з високою відносною вологістю 

повітря, дощів в період бутонізації-цвітіння культури, дає підставу прогнозувати 

прояв та розвиток хвороби на посадках картоплі в поточному році. 

Шкідливість макроспоріозу полягає в ураженні надземної маси – листя 

передчасно відмирає, що позначається на утворенні бульб, їх розмірі і вмісту 

крохмалю.  

Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки та бульби картоплі. 
 

Вірусні хвороби (зморшкувата мозаїка, скручування листя)  

В минулому році вірусні хвороби проявились у другій половині червня і 

мали слабке поширення: 0,2-0,4% рослин. 

Зросла ураженість вірусними хворобами на посадках картоплі у фазу дозрівання. 

Уражених в даний період нараховувалося: зморшкуватою мозаїкою 0,4-0,7% рослин 

на 91-100% площ, скручуванням листків – 1,1-1,5% рослин на 89- 100% площ. 
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В поточному році, при сприятливих 

погодних умовах для сисних шкідників - 

переносників інфекції, прогнозується прояв та 

розвиток вірусних хвороб на посадках 

картоплі. 

Шкідливість. Вірусні хвороби можуть 

викликати відмирання листків і стебел, 

пригнічують бульбоутворення. У перший рік 

зараження зморшкувата мозаїка проявляється 

слабко, але в потомстві (на другий-третій рік) 

можливе відставання рослин у рості, 

укорочення міжвузлів й утворення дрібних, 

кучерявих, хлоротичних листків. У деяких 

сортів спостерігається полягання стебел. Якщо 

у картоплі стали згортатися листки 

вертикально, уздовж середньої прожилки – симптом вірусу скручування. 

Структура зелені стає жорсткою, внутрішня її частина забарвлюється в ліловий 

колір. Зростання кущів значно сповільнюється, бадилля змінює свій колір з 

насичено-зеленого на більш блідий, майже білий. Прогресує хвороба в посушливих 

умовах.  
 Джерелом інфекції є уражені бульби, а переносниками - сисні комахи (віроморфні

 

Бактеріальні хвороби (кільцева гниль та чорна ніжка)  
 

В минулому році бактеріальні 

хвороби (кільцева гниль та чорна ніжка) на 

посадках картоплі на початку і впродовж 

вегетації мали слабкий розвиток та слабке 

ураження рослин, майже на рівні попередніх 

років. Наростання ураженості бактеріальних 

хвороб почалося в другій декаді липня, в 

умовах чергування дощових та спекотних 

періодів. Чорною ніжкою та кільцевою 

гниллю у фазу дозрівання уражено 0,4 - 0,5% 

рослин на 100% площ. 
При осінньому аналізі бульб картоплі 

чорною ніжкою уражено 0,2-0,3%, кільцевою 

гниллю уражено 0,3 -0,5% бульб. 

В поточному році, при сприятливих погодних умовах, підвищеній вологості 

та помірній температурі повітря, враховуючи наявний запас інфекції, передбачається 

прояв та розвиток бактеріальних хвороб на посадках картоплі.  

 Шкідливість. При ранньому розвитку чорної ніжки хворі рослини не утворюють 

бульб, а при більш пізньому – утворені бульби уражуються внутрішньою чорною 

гниллю. Все це, як і ураження кільцевою гниллю, призводить до втрат врожаю 

картоплі. 
 Джерелом інфекції є хворі бульби і рослинні рештки. Також бактерії передаються у полі 

від однієї бульби до іншої дротяниками та іншими ґрунтовими шкідниками. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР  

 

Шкідники і хвороби капусти 

Хрестоцвіті блішки  
 

 

 

Навесні минулого року, з появою сходів 

ранньої капусти, культуру почали активно 

пошкоджувати хрестоцвіті блішки. Стрімке 

наростання температурного режиму та 

зменшення опадів спричинили інтенсивний 

розвиток шкідника.  

В третій декаді квітня та першій декаді 

травня проходило активне живлення 

хрестоцвітих блішок на сходах редису. На 

посівах культури спостерігалося пошкодження 

17,0-22,0% рослин в слабкому та середньому 

ступенях, за середньої чисельності шкідників 4,1-6,1 екз/кв.м. В подальшому 

активність жуків стримувалась пониженням температурного фону з випаданням 

зливових дощів в супроводі гроз, подекуди з градом та шквалистим посиленням 

вітру.  

Розсаді ранньої капусти в період її приживання - фази листкової мутовки 

хрестоцвіті блішки не завдали значної шкоди.  

В червні склались оптимальні умови для розвитку личинок, заляльковування 

хрестоцвітих блішок. Вихід жуків літнього покоління припав на період з 

підвищеними температурами і помірними опадами – перша-друга декада липня. 

Жуки даного покоління харчувалися на рослинах середніх та пізніх сортів капусти. 

Пошкодженість блішками літнього покоління відмічалось відповідно на 17,0% та 

10,0% рослин в слабкому ступені, при чисельності імаго 5,0 екз/рослину. 

Зимуючий запас жуків – 4,6 екз/кв.м. 

Загроза пошкоджень шкідником посівів і висадків хрестоцвітих культур 

залишається і в 2019 році, зокрема за доброї перезимівлі та сухої теплої погоди на 

початку вегетаційного періоду овочевих культур. 

Шкідливість. Найбільшої шкоди блішки завдають навесні. За сприятливих 

умов можуть за 1-2 дні знищити сходи капусти та інших хрестоцвітих культур. 

 

Капустяна муха 

   
 

Наприкінці квітня минулого року, з 

чисельністю личинок 4,0 екз. на рослину та 

пошкодженням 3,0% рослин, переважно у 

слабкому ступені спостерігався літ першого 

покоління капустяної мухи. Значне поширення 

та шкідливість шкідника відмічалось 

осередково на присадибних ділянках, фермер-

ських господарствах, де було охоплено мухою 

до 22% рослин капусти і максимально 

вираховувалось 4,0 личинки на рослину.  
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 Літ другого покоління капустяної мухи було відмічено в третій декаді 

червня за помірно-сприятливих умов та пошкоджено 3,0% рослин середньої та 

пізньої капусти в слабкому ступені за чисельності личинок 2-3 екз/рослину. 

У поточному році прогнозується осередковий розвиток капустяної мухи, 

передусім, за умов недотримання сівозміни, просторової ізоляції та невиконання 

агротехнічних прийомів вирощування культури. 

 Шкідливість. Личинки пошкоджують корені, внаслідок чого вони 

загнивають, а пошкоджені рослини відстають в рості, іноді повністю засихають. 

 

Капустяна совка  

 

В минулому році посадкам капусти всіх 

строків дозрівання завдавала шкоди капустяна 

совка, оскільки є одним із домінуючих видів на 

посівах сільськогосподарських культур. 
Шкідник розвивався в двох поколіннях. 

Літ метеликів першої генерації розпочався 

в першій декаді червня і проходив в цей період в 

умовах нестійкої, здебільшого дощової погоди. 

Інтенсивність льоту зросла в другій половині 

червня за підвищення температури повітря на 

фоні зменшення опадів.  

Гусеницями першої генерації пошкоджено в 

середньому 4,5% рослин ранньої капусти та 

6,0% рослин середньої капусти переважно в 

слабкому, подекуди середньому ступенях, за чисельності 3,0-4,0 екз/рослину. 

Літ метеликів капустяної совки другого покоління розпочався в третій декаді 

липня. 

Спекотні погодні умови першої декади серпня під час льоту та відкладання 

яєць метеликами другої генерації шкідника призводили до випаровування води та 

дегенерації яєчників у метеликів, що знизило їх плодючість і як результат 

негативно позначилось на формуванні чисельності в постембріональний етап 

розвитку. 

Гусениці другого покоління капустяної совки розвивались, дохарчувались і 

залялькувались в другій половині жовтня за сприятливих умов аномально теплої 

погоди жовтня. 

Друге покоління шкідника завдало шкоди в середньому 7,3% рослин  пізньої 

капусти  в слабкому, в осередках середньому та сильному ступенях, за чисельності 

гусениць 4,0 екз./рослину. 

Зимуючий запас – 0,6 екз/кв.м., що нижче минулого року. Заселеність площ 

шкідником становить 34% до обстеженої площі (минулий рік – 32%). 

В 2019 році, за доброї перезимівлі шкідника, сприятливих погодних умов та 

достатньої кількості квітучої рослинності, капустяна совка загрожуватиме посівам 

капусти всіх строків дозрівання. 

Шкідливість Гусениці капустяної совки в період дорослішання вимагають 

постійного живлення, тому втрати, що вони здатні завдати, просто колосальні. 

Основним харчуванням шкідників є капустяні листки, але іноді личинки 

забираються і всередину качана, руйнуючи плід з внутрішньої сторони.  
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Бариди та стебловий прихованохоботник  

 
 

 

В посівах капусти в минулому році, як і 

впродовж багатьох років спостерігався 

осередковий характер розвитку та 

шкодочинності баридів і прихованохоботників.  

Найбільше шкоди завдано рослинам 

капусти середніх та пізніх сортів. Пошкоджених 

фітофагами нараховувалося 3,5-7,3% рослин в 

слабкому ступені за чисельності 2,0-5,0 

екз/рослину. 

При проведенні осінніх обстежень 

виявлено заселення капусти шкідниками на 

67,0% площ, при чисельності зимуючого запасу 

0,9 екз/качан. 

В поточному році прогнозується осередкова шкідливість баридів та 

прихованохоботників на капусті, досягнення ними загрозливого рівня – 

малоймовірне. 

Шкідливість. Жуки вигризають ямки в стеблах, кореневій шийці, черешках. 

А личинки вигризають всередині стебел і кореневій шийці ходи і руйнують судинні 

пучки. Пошкоджені рослини нерідко гинуть. 

 

Білани     
 

В кінці квітня минулого року розпочався 

літ першого покоління біланів, які у видовому 

склад були представлені ріпаковим та 

капустяним. 

Відкладання яєць відбувалося переважно 

на бур’янах, частково на ранній капусті з 

першої декади травня. Масове відродження 

гусениць спостерігалось в другій декаді травня. 

Гусениці першого покоління на капусті були 

малочисельними. Більша кількість їх 

спостерігалася у другому і третьому 

поколіннях, коли по 3-7 гусениць на рослину 

заселяли 5,0-7,0% рослин капусти, яку 

пошкоджували за слабкого ступеня.  

Літ другого покоління розпочався в першій декаді липня. Шкідливість 

гусениць була зосереджена на середньостиглій капусті.  

Незначна частина біланів дала розвиток третьому поколінню, яке було 

малочисельним в зв’язку з несприятливими погодними умовами в третій декаді 

серпня - початку вересня, оскільки було прохолодно і волого. Пошкодженість 

пізньої капусти була незначною. 

За умов помірної температури (20—26°С) і вологості під час вегетації 2019 

року, білани здатні відновити чисельність до загрозливого рівня та утворити 

осередки на капусті з підвищеною чисельністю шкідника.  

Шкідливість полягає в об'їданні гусеницями листків, качанів, що призводить 

до втрат або зниження якості врожаю. 
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Капустяна міль      

В травні минулого року на хрестоцвітих 

бур’янах спостерігався розвиток першого 

покоління капустяної молі. На ранній капусті 

гусениці першої генерації завдали шкоди 1,0% 

рослин в слабкому ступені. 

Літ другого покоління шкідника 

розпочався на початку другої декади червня та 

проходив за нестійких, з періодичними та 

інтенсивними опадами, погодних умов. 

Живлення личинок проходило в третій декаді 

червня. Пошкодженість середньої капусти 

складала 3,0% рослин в слабкому ступені, при 

чисельності гусениць 3,0 екз/рослину. 

Літ третьої генерації проходив з кінця 

другої декади липня. Гусениці третього 

покоління капустяної молі пошкодили 4,0% рослин пізньої капусти в слабкому 

ступені за чисельності 3,0 екз/рослину. 

Враховуючи достатній зимуючий запас шкідника та за умов сухої жаркої 

погоди під час вегетації капусти в 2019 році, створюється загроза пошкодження 

рослин культури всіх строків дозрівання.  

Шкідливість. Гусениці проточують в листках, міни, а згодом вигризають 

невеликі отвори. Найбільшої шкоди завдають у фазі утворення сердечка, що 

перешкоджає утворенню головок. 

 

Капустяна попелиця    

На капусті всіх строків дозрівання в 

минулому році завдавала шкоди та заселяла 

культуру на 18% рослин капустяна попелиця. 

Часті опади зливового характеру приводили до 

зниження щільності шкідника, проте 

підвищений температурний режим сприяв 

відновленню та росту чисельності попелиці.  

Появу крилатих самок-розселювачок на 

ранній капусті відмічено в другій декаді травня, 

початок утворення колоній – в першій декаді 

червня.     

Зростання популяції було поступовим і 

максимального розвитку досягло у фазі 

дозрівання качана на ранній капусті.  

Розвиток та шкодочинність попелиці 

стримували ентомофаги (кокцинеліди, личинки 

золотоочки) та ентомофторові гриби. Активізація розвитку шкідника та заселення 

рослин середньої та пізньої капусти спостерігалася в другій половині серпня в 

умовах теплої вологої погоди. Розвиток статеносок завершувався в другій декаді 

жовтня за сухої та теплої погоди протягом цього періоду. 
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В 2019 році теж слід очікувати появу капустяної попелиці. Інтенсивність 

розвитку, ступінь пошкодження рослин визначатимуться погодними умовами, 

наявністю ентомофагів та ступенем розвитку ентомофторозу. 

 Шкідливість полягає у висмоктуванні соку з рослин, що призводить 

спочатку до обезбарвлення листків, які згодом в´януть, розвиток качана 

призупиняється, у сильно пошкоджених насінників не утворюється насіння. 

  

Бактеріози 

      

В минулому році чергування погоди з 

високою вологістю повітря та сухої жаркої 

впродовж вегетаційного періоду сприяло 

поширенню бактеріозів в посадках капусти.  

Активна шкідливість комах (попелиці, совки, 

білани, міль, муха) в період росту качана, як 

правило підсилювала темпи розповсюдження 

бактеріозів. Водночас дощі сприяли зниженню 

чисельності (змивали) попелиць.  

Прояв бактеріозів капусти відмічено в 

першій декаді липня.  

Протягом першої половини серпня хвороба 

здебільшого слабо розвивалась в умовах високих 

денних температур. У вересні поширення та 

шкідливість бактеріозів зростала. Перед збиранням врожаю ураженість рослин 

становила: судинним бактеріозом – 1,5-4,5% уражених рослин, слизовим – 3,0-9,0% 

уражених рослин. 

В поточному році прогнозується прояв судинного та слизового бактеріозів на 

рослинах капусти за умов високої відносної вологості та температури повітря 20-

25°С . 
Шкідливість. Бактеріози часто є причиною загибелі молодих рослин, 

недорозвиненості головок, зменшення об´єму суцвіть капусти, випадання насіння, 

погіршення якості врожаю. 

 Джерелом інфекції є уражені рештки капусти, хворі качани, висаджені на 

насінники та насіння. 

 

Фомоз  
 

У минулому році фомоз проявився в першій 

половині липня на середній та пізній капусті. 

Висока відносна вологість повітря зумовила 

інтенсивний розвиток та поширення захворювання.  

Надалі суха та жарка погода початку серпня 

не сприяла активізації патогена. Проте, в третій 

декаді серпня та впродовж вересня погодні умови 

були сприятливими для поширення фомозу. 

Уражених рослин нараховувалось в середньому 4,0-

6,0%. 

В  поточному році  прогнозується  ураження  

капусти  фомозом  в  польових  умовах,  особливо  
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при  порушенні  вимог  агротехніки. 

Шкідливість. Хворі фомозом рослини уповільнюють ріст, бліднуть. Уражені 

тканини стебла та кореня стають трухлявими, рослин швидко гинуть. 

Джерело інфекції. Уражені рештки рослин у ґрунті, заражене насіння й 

уражені качани насіннєвої капусти. 

 

Хвороби огірків 
Пероноспороз 

  
 

В минулому році в посівах огірків 

пероноспороз проявився на початку фази 

цвітіння та в подальшому мав незначний 

розвиток. 

Наростання ураженості посівів спостерігалося в 

період масового плодоношення, після дощів з різким 

перепадом температури повітря.  

Поширення пероноспорозу в звітному 

році 22,0-60,0% рослин, при розвитку хвороби 

6,0%. 

В поточному році, зважаючи на нагромаджений 

запас інфекції, за умов оптимальної (15-22оС) 

температури та високої відносної вологості 

повітря, існує загроза розвитку пероноспорозу 

на посівах огірків. 

Шкідливість хвороби полягає у 

порушенні процесів дихання та вуглеводного 

обміну у рослин, що призводить до зниження урожаю. 

Джерелом інфекції є уражені рештки рослин. 

 

Бактеріоз 
  

Поява бактеріозу огірків в минулому році 

відмічена в першій декаді липня. Тепла, помірно-

волога погода та рясні ранкові роси були 

сприятливими умовами для розвитку захворювання.  

В першій половині серпня тривалі періоди 

спекотної погоди з низькою вологістю повітря дещо 

пригнічували розвиток бактеріозу.  

В кінці вегетації спостерігалося ураження 5,0-

12,0% рослин. 

Наявний запас інфекції дає підставу 

спрогнозувати прояв та поширення бактеріозу огірків і 

в 2019 році. При оптимальній температурі для 

розвитку бактерій (+25…27оС), дощової погоди в 

літній період та при випаданні рясних рос, поширення хвороби може набути 

високого рівня. 

Шкідливість хвороби полягає у погіршенні асиміляційної діяльності листків, 

що призводить до недорозвиненості рослин, зниження інтенсивності утворення 

плодів. 
Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки, що залишаються на поверхні грунту. 
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 Борошниста роса 
 

 В минулому році борошниста роса 

огірків проявилася в першій декаді серпня у 

кінець плодоношення та мала слабкий 

розвиток. Високі денні температури повітря в 

даний період призводили до ослаблення 

загального стану рослин, що в осередках 

посівів культури посилювало шкідливість 

захворювання. До кінця вегетації уражених 

рослин нараховувалось 1,0%, максимально 

4,0%  при  розвитку хвороби 0,3%. 

Наявність джерела інфекції на рослинних 

рештках дає підставу прогнозувати ймовірність 

появи борошнистої роси в посівах огірків і в 

2019 році. Розвиток та інтенсивність хвороби 

залежатиме від погодних умов, що складуться 

у поточному році. 

Шкідливість. Хвороба призводить до порушення процесу фотосинтезу, 

зниження врожайності огірка і його якості. 

Джерело інфекції. Грибок зимує на рослинних рештках бур'янів (осот, 

подорожник). 

 

 

Шкідники і хвороби цибулі 

Цибулева муха 

 В третій декаді квітня за підвищеної 

температури повітря розпочався інтенсивний 

літ першого покоління цибулевої мухи. 

Відродження личинок шкідника відмічено в 

другій половині травня. Пошкоджених рослин 

цибулі нараховувалось 3,0% при середній 

чисельності личинок 2,0 екз/рослину. 
Літ мух другого покоління розпочався в 

третій декаді червня. Відмічено пошкодження 

1,0% рослин цибулі пізніх строків сівби та 

садіння при середній чисельності личинок 1,0 

екз/рослину. 

Зимуючий запас пупаріїв становить 0,8 

екз/кв.м, якого достатньо для відчутної 

шкідливості цибулевої мухи у посівах цибулі в 

поточному році за сприятливих агрокліматичних 

умов вегетації, насамперед за вологості ґрунту 

25-80% від повної вологоємності під час 

розвитку яєць та температури 17-22°С. 

Шкідливість. Личинки шкідника прокладають ходи всередині цибулини. 

Пошкоджені цибулини загнивають, значно знижується врожай. 
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Пероноспороз  
 

 

В минулому році  пероноспороз цибулі 

проявився  після  дощів в другій декаді червня. 

Тепла, подекуди спекотна погода, з нечастими 

опадами під час вегетаційного періоду була 

помірно-сприятливою умовою для розвитку та 

поширення пероноспорозу цибулі. 

За період вегетації уражених рослин 

нараховувалось в середньому 22,0%, 

максимально 36,0%.  

У поточному році за оптимальних умов 

для проростання конідій – вологість повітря 

99-100% і температура 13оС (мінімум 4, 

максимум 25оС) пероноспороз буде 

поширюватись на всіх посівах цибулі та може 

набути епіфітотійного характеру. 

Шкідливість хвороби полягає у якісних і кількісних втратах врожаю, що 

можуть становити 15-20% і більше рослин. 

Джерелом інфекції є заражені цибулини, а також багаторічні цибулі (шалот і 

єгипетська або багатоярусна), у коренях яких зберігається міцелій, а навесні 

поширюється у листки і утворює конідіальне спороношення. Іноді інфекція може 

зберігатися на рештках рослин в полі. 

 

Шкідники і хвороби томатів 
Колорадський жук 

 
 

В першій декаді травня, за умов теплої 

погоди відмічено заселення посадок 

пасльонових культур колорадськими жуками.   

Шкідливість спостерігалася на посадках ранніх 

томатів. Личинки даного покоління пошкодили 

17% рослин в слабкому та середньому ступенях 

при чисельності 5,0 екз/рослину. 

 Надалі шкідник мігрував на посадки 

картоплі, де проходили його розвиток та основна 

шкодочинність.  

За досить значного зимуючого запасу 

жуків, їх задовільного фізіологічного стану та за 

умов доброї перезимівлі, у наступному році 

можна передбачити повсюдно високу 

плодючість самок, масовий розвиток і значну 

шкідливість колорадського жука у посадках картоплі та томатів. 

Шкідливість. Жуки та личинки шкідника харчуючись листям та плодами 

томатів, знижують урожай щонайменше на 30%. 
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Фітофтороз 
 

 

У минулому  році фітофтороз томатів 

проявився на листках культури вже у третій 

декаді червня, проте наростання ураженості 

посівів фітофторозом в другій половині липня-

серпні було повільним в зв’язку з високими 

денними температурами повітря, зниженням 

вологості повітря до 66-69% та збільшеною 

тривалістю сонячного світла.  

Обмежували розвиток патогена на 

томатах також і фунгіцидні обробітки посівів. 

 В кінці вегетації хвороба уразила 13,0-

20,0% рослин. 

Поява та розвиток фітофторозу на 

томатах прогнозується також і в поточному 

році. За умов високої вологості повітря (понад 

87%), температури 20-24оС, рясних рос і 

туманів хвороба може набути масового розвитку. 

Шкідливість. Хвороба уражує всі надземні частини рослин: листя, стебла, але 

особливо сильно – зелені плоди. Найбільшу шкоду фітофтороз завдає при 

дозарюванні  та зберіганні зелених плодів в  зв'язку з тим, що уражені плоди 

непридатні для їжі, так як перетворюються в суцільну слизисту масу. 

Джерелом інфекції можуть бути уражене  насіння  і рештки уражених рослин. 
 

Вірусні та мікоплазмові хвороби томатів 
 

Високий температурний режим в літній 

період минулого року сприяв розвитку комах-

переносників вірусних хвороб, прояв яких 

відмічено в другій декаді липня. Наприкінці липня 

було уражено до 1,0% рослин, в кінці серпня – 

2,0% рослин та 0,5% плодів.  

Розвиток даних хвороб томатів поточного 

року визначатиметься агрометеорологічними 

умовами, технологією вирощування культури, 

наявністю шкідників-переносників хвороб, рівнем 

забур’янення посівів. 
Шкідливість. При ураженні мікоплазмовими 

хворобами недорозвиваються квітки, які є часто 

стерильними і не плодоносять. Шкідливість вірусних 

хвороб полягає в погіршенні транспірації в рослинах, 

зниження їх росту й інтенсивності цвітіння. При 

сильному ураженні рослин даними хворобами урожай може знижуватись на 50 - 60% і 

більше. 

Джерелом інфекції у мікоплазмових є багаторічні бур’яни - березка, молочай, 

цикорій, подорожник, в коренях яких і зберігається збудник хвороби. На коренях цих 

бур’янів зимують личинки цикадок, які під час живлення соком хворих рослин 

уражуються. У вірусних хвороб джерелом інфекції є рослинні рештки, насіння, а також 

грунт. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 

 

Листогризучі та інші шкідники саду 
 

Яблуневий квіткоїд  

 В другій декаді квітня, за теплої 

сонячної погоди у плодових зерняткових 

культур відмічено розгортання перших 

листків, оголення бутонів та відкладання 

яєць яблуневим квіткоїдом.  

Фазовий розвиток яблуні в квітні був 

прискореним, цвітіння розпочалось з 

початку третьої декади квітня, жуки 

яблуневого квіткоїда не реалізували свою 

потенційну плодовитість. До фази цвітіння 

личинки квіткоїда пошкодили в середньому 

5,5% бутонів, максимально – 8,0% бутонів.  

Після виходу молодих жуків 

шкідника, їх додаткове живлення тривало 

до половини літнього періоду. Пошкоджено 4,5% бруньок, 5,5% квіток. 

Зимуючий запас яблуневого квіткоїда становив 7,9 екз/дерево, що вище рівня 

попереднього року. 

При сприятливих погодних умовах перезимівлі та весни 2019 року, можливе 

наростання чисельності та шкідливості яблуневого квіткоїда, існує загроза значного 

пошкодження фітофагом бруньок та бутонів яблуні. 

 Шкідливість. Жуки живляться набряклими бруньками, прогризаючи в них 

невеликі вузькі глибокі ранки, з яких витікають крапельки прозорого соку – «плач 

бруньок». А личинки виїдають внутрішню частину бутонів і склеюють пелюстки, 

що не розпустилися, екскрементами, які засихають, утворюючи коричневі 

ковпачки. 
 

Яблуневий плодовий пильщик 

  В третій декаді квітня минулого року, у 

фазу відокремлення бутонів яблуні, за умов 

теплої сонячної погоди відмічено виліт 

яблуневого плодового пильщика.  В зв'язку з 

прискореним фазовим розвитком яблуні, 

період льоту та відкладання шкідником яєць 

був не довгим і закінчився в першій 

п’ятиденці травня. Живлення личинок було 

нетривалим, із-за скорочення міжфазових 

періодів яблуні, що прискорили підвищені 

температури повітря.  

У фазу росту плодів відмічено 

пошкоджених личинками яблуневого 

плодового пильщика 4,0-9,0% плодів яблуні, 

що нижче рівня попереднього року. 

В літній період нестача вологи в ґрунті 
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ускладнювала виживання личинок. 

 Осіннім обстеженням виявлено, що зимуючий запас коконів в ґрунті складає 

1,3 екз/кв.м. 

У поточному році, за сприятливої перезимівлі, достатнього зволоження 

ґрунту навесні, яблуневий плодовий пильщик зможе осередково збільшити 

чисельність та шкідливість, передусім на ранньостиглих сортах яблуні. 
Шкідливість. Молоді личинки прогризають хід - міну під шкіркою квітколожа та 

роблять ходи під шкіркою плодів. Псевдогусениці середніх віків прогризають прямий хід 

до насіннєвої камери і харчуються насінням, а останнього віку – виїдають насіння і 

руйнують насіннєві камери. 

  

Яблунева плодожерка  

   

         В минулому році в яблуневих садах 

спостерігався розвиток яблуневої 

плодожерки у двох генераціях.  

Інтенсивний літ І покоління 

розпочався з третьої декади травня, за умов 

підвищених температур повітря та при 

достатньому зволоженні ґрунту, що сприяло 

прискореному розвитку шкідника.    

Відродження гусениць І покоління 

розпочалось у фазу росту плодів яблуні в 

першій декаді червня, а відхід їх в місця 

заляльковування - в першій декаді липня.  

Пошкодження гусеницями І покоління 

яблуневої плодожерки становило 4,8% плодів ранньостиглих сортів яблуні. 

Літ метеликів ІІ генерації розпочався у фазу росту плодів і відбувався в 

період з теплою, в окремі дні спекотною та недобором опадів погодою, що 

приводило до зниження активності імаго та висихання яєць. Інтенсивність льоту 

становила 9,5 екз. на пастку за 7 днів спостережень. Гусениці ІІ покоління 

розпочали живлення в плодах яблуні з першої декади серпня та живилися до збору 

урожаю. 

Пошкоджених гусеницями ІІ покоління яблуневої плодожерки становило 

8,3% плодів пізньостиглих сортів яблуні при заселенні 82,3% дерев. 

Зимуючий запас гусениць плодожерки становило 3,8 екз/дерево, при заселені 

83,8% дерев на 82,9% площ яблуневих садів. 

У 2019 році, враховуючи високий зимуючий запас, яблунева плодожерка 

становитиме загрозу всім плодоносним яблуневим садам. 
Шкідливість. Гусениці, що вийшли з яєць вгризаються в плоди яблуні, 

заплітають отвори павутиною, огризками та живляться м’якоттю і насінням. 
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Золотогуз 

  В минулому році, у фазу зеленого конуса 

спостерігався вихід золотогуза з місць зимівлі 

та початок живлення.   

У весняний період шкідником було 

пошкоджено 2,4% листкової поверхні, 7,3% 

дерев на 18% площ саду. На початку літнього 

періоду проходив літ метеликів золотогуза та 

яйцекладка. Відродження личинок шкідника 

спостерігалося в умовах жаркої і сухої погоди, 

що не сприяла їх розвитку. Живлячись листям 

яблуні, гусениці золотогуза склеювали його та 

створювали зимуючі гнізда. 

Осінніми обстеженнями виявлено, що 

зимуючий запас золотогуза становив - 1,0 гніздо 

на дерево, при заселенні 6,5% дерев на 15,6% 

площ яблуневого саду.  

В 2019 році підвищена чисельність золотогуза можлива лише в окремих 

осередках плодових насаджень. 

Шкідливість. Навесні гусениці пошкоджують бруньки, об´їдають молоді 

листочки, вигризають бутони, квітки, зав´язі. Влітку живляться м´якушем листків, 

скелетуючи їх, а потім обмотують щільною павутиною, перетворюючи їх у зимові 

гнізда. 

 

Шовкопряди (кільчастий, непарний)  

 
                

 

У видовому складі шовкопрядів минулого року переважав непарний 

шовкопряд. Чисельність та шкідливість листогризучих гусениць становила 0,7 екз. 

на п.м. гілки, пошкоджено 2,3% листкової поверхні, заселено 9,5% дерев, в 

минулому році – 0,7 екз. на п.м. гілки, 3,2% листків, 9,6% дерев.  

Осінніми обстеженнями встановлено, що зимуючою стадією кільчастого 

шовкопряда було заселено 7,7% дерев, заселеність площ становила 12,2%. 

Непарним шовкопрядом виявлено заселення 7,6% дерев на 15,6% площ, з 

середньою чисельністю зимуючого запасу шкідника – 1,0 кладка яєць на дерево.  

В 2019 році підвищена чисельність кільчастого і непарного шовкопрядів 

можлива в окремих осередках яблуневих садів. 
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Шкідливість. Навесні гусениці об´їдають бруньки, бутони, квітки та листки, 

залишаючи лише черешки, що може призвести до засихання дерев. 

Яблунева міль  

 
 

В окремих вогнищах необроблених садів 

та в садах індивідуального сектора минулого 

року спостерігалося зростання шкідливості 

яблуневої молі.  

Весняно-літніми обстеженнями виявлено 

заселеність 19,7% дерев міллю на 63,6% площ 

яблуневих садів, середня чисельність – 4,6 гнізда 

на дерево, з пошкодженням гусеницями 4,3% 

листків яблуні в слабкому ступені.  

При проведенні осінніх обстежень 

виявлено, що заселеність дерев становить 16,3%, 

а зимуючий запас шкідника - 1,0 щитка на 2 п. м. 

гілки, як і в попередньому році.  

В поточному році шкідливість гусениць яблуневої молі матиме осередковий 

характер, масового заселення садів не передбачається. 

Шкідливість. Гусениці живляться м’якушем молодих листків, не 

пошкоджуючи шкірки (мінують), пошкоджені листки буріють і засихають. Перед 

цвітінням яблуні гусениці розпочинають скелетувати листки зверху, обплітаючи їх 

густою павутиною.  
 

Розанова листокрутка  

 Інтенсивне потепління з першої декади 

квітня сприяло розвитку розанової 

листокрутки. Масовий вихід гусениць з 

зимуючих яєць розпочався у фазу висування 

бутонів яблуні за умов теплої сухої погоди, 

сприятливої для розвитку шкідника. 

За середньої чисельності 3,2 гусениці 

на 100 листкових розеток, пошкоджено 5,1% 

листків, 0,6% розеток, при заселенні 54,4% 

дерев. 

При осінніх обстеженнях виявлено 

заселення 50,4% дерев на 52,9% площ, при 

середній чисельності 1,3 кладки яєць на 2 п. 

м. гілки.  

У 2019 році розанова листокрутка 

становитиме загрозу плодовим насадженням, особливо за умов теплої погоди з 

достатнім вологозабезпеченням в період живлення гусениць. 

 Шкідливість. Гусениці скелетують листки, вигризають бутони і 

квітки. У зав´язях і молодих плодах вони вигризають заглиблення і ранки різної 

форми. Пошкоджені плоди стають потворними, а частина їх обпадає. 
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Сисні шкідники саду 
Зелена яблунева попелиця  

 В минулому році, на початку першої 

декади квітня, в умовах теплої, з дефіцитом 

опадів погоди, у фазу розпускання бруньок 

спостерігався масовий вихід із зимуючих яєць 

личинок засновниць зеленої яблуневої 

попелиці. 

Пошкоджених в даний період було 

виявлено 4,6% бруньок, при середній 

чисельності 1,9 екз/бруньку, при заселенні 

79,8% дерев.  

 Дорослі самки засновниці, які дали 

початок розвитку другому поколінню, 

появились в кінці ІІ декади квітня, чисельність 

попелиць на яблуні почала зростати.  В третій 

декаді травня - червні регулюючий вплив на чисельність попелиць мали дощі 

зливового характеру. За помірно-теплої погоди та помірних опадів, у фазу 

опадання пустоцвіту зелена яблунева попелиця збільшувала свою чисельність до 

4,8-10,0 екз/листок. 

У фазу росту плодів, влітку попелицею було заселено 6,8% листків на 82,6% 

дерев, із середньою чисельністю 8,5 екз/лист.  

В подальшому спекотні погодні умови, погіршення якості корму 

пригнічували розвиток попелиць та наростання їх чисельності. 

При осінньому обстеженні виявлено, що зимуючий запас яєць попелиці 

становив 14,3 штук на погонний метр гілки яблуні, при заселенні 59,4% дерев.  

При сприятливих умовах перезимівлі, теплої і вологої погоди впродовж 

вегетаційного періоду 2019 року, зелена яблунева попелиця загрожуватиме всім 

яблуневим садам, передусім молодим плодовим насадженням. 

Шкідливість. Личинки висмоктують сік з набубнявілих бруньок, а потім з 

листків і пагонів. Пошкоджені листки деформуються, скручуються, а пагони 

відстають у рості, викривлюються і відмирають. 

 

Комоподібна щитівка 

 

У фазу опадання пустоцвіту, на деревах 

яблуні в садах присадибного сектору 

спостерігався розвиток та шкідливість 

комоподібних щитівок. 

У весняний період було заселено 18,4% 

дерев, середня чисельність складала 1,0 екз на 

10 см гілки.  

При проведенні осінніх обстежень 

виявлено зростання заселених дерев яблуні 

щитівками: 11,6% площ яблуневого саду, 

дерев – 13,6%, при середній чисельності 2,4 

щитка на п. м. гілки.  
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 В 2019 році прогнозується розвиток шкідника в яблуневих насадженнях. 

Чисельність та шкідливість регламентуватиметься погодними умовами 

вегетаційного періоду. 

Шкідливість. Висмоктування соків щитівкою призводить до ослаблення 

дерев. Пошкоджені гілки перестають рости, не закладаються плодові бруньки, 

дерева втрачають морозостійкість. Передчасно опадає листя і зав’язь, урожай 

зменшується, погіршується якість плодів. При значному заселенні спостерігається 

всихання гілок, а іноді  цілих дерев. 
 

Яблунева листоблішка  

 У фазу набухання бруньок в минулому 

році відмічено відродження личинок яблуневих 

листоблішок. У фазу висування бутонів, в 

умовах низької вологості повітря та спекотних 

погодних умов, шкідник мав незначну 

шкідливість. При чисельності личинок - 1,3 

екземпляри на бруньку, заселених 

нараховувалося 4,5% бруньок на 48,4% дерев.  

Влітку розвиток яблуневої медяниці 

відбувався за підвищених температурних 

показників повітря, частих дощів та грозів в 

липні, та при сухій жаркій погоді в серпні. 

Заселених нараховувалося 8,4% листків яблуні, з чисельністю 2,1-6,0 екз. на 

листок, що менше рівня попереднього року.  

Зимуючий запас яєць - 5,0 штук на 10 см гілки, при заселенні 31% дерев. 

В 2019 році, при добрій перезимівлі та сприятливих умов вегетації, можливе 

створення осередків із підвищеною чисельністю листоблішок в яблуневих садах. 

Шкідливість. Рано навесні личинки висмоктують сік з бруньок. В літній 

період пошкоджені листки і плоди набувають потворної форми, забруднюються 

липкими екскрементами. Пошкоджені пагони відстають у рості, погано визрівають 

і взимку сильніше пошкоджуються морозами. 

 

Червоний плодовий кліщ     

 За умов теплої сухої погоди, у фазу 

розпускання бруньок, на початку ІІ декади 

квітня розпочали вихід з зимуючих яєць 

личинки червоного плодового кліща. Весною 

спостерігалося заселення шкідником 3,5% 

розеток на 39,0% дерев, при середній 

чисельності 2,3 екз/листок.  

Тепла з дощами та грозами погода 

третьої декади червня - липня понизила 

активність поширення шкідника, проте за 

підвищеного температурного режиму в серпні 

та дефіциту опадів, чисельність кліщів 

наростала.  

У фазу росту плодів, при чисельності 

2,8 екз. на листок, шкідник заселяв 5,3% 
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листків на 52,8% дерев.  

При проведенні осінніх обстежень встановлено, що плодовими кліщами 

заселено 36,6% дерев на 25,9% обстежених площ яблуневих садів, зимуючий запас 

яєць – 10,3 штук на 10 см гілки.  

В 2019 році прогнозується розвиток червоного плодового кліща в яблуневих 

насадженнях. В умовах підвищеного температурного режиму в літній період та 

помірних опадах, чисельність та шкідливість фітофага зростатиме. 

Шкідливість. Личинки, поселяючись на листках, висмоктують з них сік, 

внаслідок чого листки буріють і засихають, знижується урожайність і 

морозостійкість дерев. 
 

 

Хвороби зерняткових плодових культур 
 

Парша яблуні       

В кінці третьої декади травня, у фазу 

опадання пустоцвіту за помірно-теплої з 

періодичними опадами погоди, відмічено 

появу на листках парші яблуні. В 

середньому було уражено 1,7% листків на 

3,9% дерев. Помірно тепла погода із 

частковими та різної інтенсивності дощами, 

впродовж другої половини червня та липня, 

сприяла наростанню ураження листя 

хворобою. В цей період було уражено 12,6-

24% листків та 2,9-7,0% плодів.  

Тепла та суха погода в серпні та 

першій половині вересня із незначними, короткочасними дощами приводила до 

зниження відносної вологості повітря, що пригнічувало інтенсивний розвиток 

парші яблуні.  

Перед збиранням врожаю було уражено 19,8% листків та 6,4% плодів. 

В поточному році, за умов достатнього вологозабезпечення в період цвітіння 

– росту плодів, інтенсивність ураження яблуні паршею може значно підвищитися. 

Шкідливість. В уражених листках знижується асиміляція, різко посилюється 

транспірація, спостерігається передчасний листопад. Дерева ослаблюють приріст 

пагонів, погіршується їх зимостійкість. При ранньому ураженні плоди 

покриваються плямами, набувають виродливої форми, розтріскуються, якість їх 

низька. Лежкість уражених плодів значно знижується. 

Основне джерело інфекції - обпалі уражені листки і уражені пагони. 

 

Плодова гниль 

 Пониження температури повітря, 

випадання зливових дощів, подекуди з 

градом та шквалистим вітром в другій декаді 

травня створили сприятливі передумови для 

прояву моніліозу у формі моніліального 

опіку. Хвороба в основному поширювалася в 

старих та необроблених садах присадибного 
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сектора на 27,3% площ, уражених виявлено 1,5-3,0% пагонів. 

Пониження температури повітря і дощі, порою зливи з градом та шквальним 

вітром в кінці третьої декади червня та початку липня, при наявній інфекції 

сприяли прояву моніліозу у формі плодової гниллі на ранніх сортах яблуні у фазі 

росту плодів. Плодовою гниллю було уражено 0,6-3,0% плодів на 4% дерев. 

В третій декаді липня, в умовах сильних дощів, при температурі повітря 22-

29°С і відносній вологості повітря понад 80-83% проходило наростання ураженості 

плодової гнилі на середніх та пізніх сортах яблуні.  

В подальшому, переважно жарка, суха погода серпня і першої половини 

вересня, стримувала інтенсивний розвиток хвороби.   

Перед початком збирання врожаю на пізніх сортах яблуні плодовою гниллю 

уражено в середньому 10,4%, максимально – 18,0% плодів. 

У поточному році моніліоз зерняткових культур, за умов прохолодної 

дощової погоди та наявності інфекції, може проявитись під час цвітіння у формі 

моніліального опіку суцвіть, а в літній період – у формі плодової гнилі, за умов 

вологого літа та порушення технологій вирощування. 

Шкідливість моніліозу яблуні полягає у загибелі суцвіть, відмиранні кільчаток, 

плодових прутиків, а також у втраті значної кількості врожаю, який гине не тільки 

в саду, а й під час зберігання плодів. 
 

Борошниста роса     

 

 В першій декаді травня, на 

початку цвітіння, при теплій погоді, що 

супроводжувалася проходженням 

короткочасних дощів з грозами, 

спостерігалося ураження 4,2% дерев та 

0,8% суцвіть борошнистою росою.  

В другій декаді травня 

спостерігалось наростання ураженості 

яблуні хворобою: уражено 7,6% дерев 

(максимально – 15%), 1,1-3% листкових 

розеток, за розвитку хвороби 0,4-1%. 

В червні-липні, при помірно теплій 

погоді та переважно з частковими дощами різної інтенсивності, борошниста роса 

охопила 77,3% площ, 21,6% дерев яблуні, уражено 7,2% листків за розвитку 

хвороби – 2,6%, 4,6% пагонів.  

В серпні тепла, суха погода з дефіцитом опадів та низькою вологістю повітря 

пригнічували розвиток хвороби. 

В необроблюваних садах присадибного сектору уражених борошнистою 

росою спостерігалось 16,7% листків та 7,9% пагонів на 90% дерев.  

Наявність достатнього запасу інфекції дає підставу прогнозувати прояв 

борошнистої роси в поточному році. Розвиток та поширення хвороби 

регламентуватиметься погодними умовами літнього періоду. 

Шкідливість. Уражені листки недорозвинені і деформуються. Пагони не ростуть, 

викривлюються і поступово засихають. Уражені суцвіття не утворюють плодів, а в 

результаті опадання уражених листків спостерігається сильне ослаблення 

плодоношення в наступні роки. 
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Парша груші  

 В минулому році, в третій декаді 

травня, на деревах груші в приватному 

секторі, за проходження нерівномірних 

дощів, частково зі зливами та грозами, 

відмічено появу парші груші. 

Тепла погода з нерівномірними 

опадами впродовж червня сприяла 

помірному розвитку хвороби. Липень з 

дощами та грозами спряв більш 

інтенсивному розвитку хвороби. На 

ранніх сортах груші хвороба охопила 

38% дерев, уражених виявлено 12,3% 

листків та 3,8-7,0% плодів.  

Погодні умови серпня були мало 

сприятливими для розвитку парші груші. Перед збиранням плодів пізніх сортів 

хвороба уразила 26,4% листків та 6,7% плодів на 39,4% дерев.  

 Враховуючи значний запас зимуючої інфекції парші, прояв та поширення 

хвороби на груші очікується і в 2019 році, інтенсивність ураження 

регламентуватиметься погодними умовами весняно-літнього періоду. 
 

Іржа груші 

 

 

Погодні умови червня та липня 

минулого року були сприятливими для 

розвитку іржі на деревах груші. Насамперед 

уражались дерева, розміщенні на 

присадибних ділянках приватного сектора, 

що межували з кущами ялівцю.  

Впродовж серпня-вересня хвороба 

мала незначний розвиток і поширення. 

Протягом періоду вегетації іржею охоплено 

28,6% площ обстежених насаджень груші, 

уражених виявлено 1,7-4,0% листків на 6,3% 

дерев, що менше рівня попереднього року. 

Беручи до уваги наявний запас 

патогена на кущах-господарях (ялівець), в поточному році іржа груші може 

проявитися в літній період вегетації.  

Шкідливість. При сильному розвитку передчасно опадає листя і зменшуються 

розміри плодів груші.  
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Хвороби кісточкових плодових дерев 
Клястероспоріоз 

 В кінці третьої декади травня минулого 

року було відмічено прояв клястероспоріозу на 

листках черешні та вишні у фазу росту плодів.  

Максимальне поширення хвороби 

відбувалося протягом першої декади червня, 

розвиток хвороби проходив за умов часткових 

опадів, підвищеної вологості та пониження 

температури повітря. В даний період було 

уражено 3,9% листків та 4,2% плодів на 12,6% 

дерев черешні. В приватному секторі відмічено 

ураження 12,8% плодів, 34,0% листків на 64,0% 

дерев вишні.  

Поширення інфекції відбувалося в третій 

декаді вересні при вологій погоді. У цей період 

проходило зараження бруньок грибом. 

В 2019 році, враховуючи значний зимуючий запас інфекції, очікується 

зростання ураження клястероспоріозом насаджень черешні, вишні та абрикоса. 

Шкідливість хвороби проявляється у пригніченні росту і розвитку рослин, 

зменшенні площі фотосинтетичної листкової пластинки, передчасному опаданні 

листя (за сильного розвитку хвороби), зниженні кількості і якості врожаю. 

Унаслідок ураження пагонів хвороба часто набуває хронічного характеру, що 

призводить до відмирання всієї рослини. 

    

  Моніліоз    

 

В минулому році, у період цвітіння 

кісточкових культур, внаслідок опадів, що 

супроводжувалися зливовими дощами з 

грозами та градом, при пониженні 

температури повітря відмічено прояв 

моніліального опіку. 

Погодні умови, помірний та нестійкий 

температурний режим з частково 

недостатніми опадами впродовж червня 

сприяли поширенню та розвитку літньої 

форми моніліозу. Плодовою гниллю було 

уражено 3,5% плодів кісточкових культур 

(черешні та вишні) на 32,4% дерев. В 

приватному сектору уражено 54% дерев, 7,1% плодів. 

Враховуючи високий запас інфекції, прояв хвороби в формі моніліального 

опіку та плодової гнилі на кісточкових культурах передбачається і в 2019 році, 

інтенсивність поширення регулюватиметься погодними умовами весняно-літнього 

періоду.  

Шкідливість. При моніліальному опіку раптово сохнуть квіти, в’януть і 

засихають листки, молоді плодові гілки та однорічні пагони. При сильному 

розвитку хвороби протягом 1-3 років гинуть скелетні гілки і цілі дерева. При 

ураженні плодів інфекцією втрачається значна частина урожаю. 
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КАРАНТИННІ ОБ’ЄКТИ  

За́хідний кукурудзя́ний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)  

Західний кукурудзяний жук – небезпечний шкідник кукурудзи. Личинки 

живляться виключно коренями кукурудзи але, за їхньої відсутності певний час 

можуть живитися корінням деяких злакових трав, на яких не здатні повноцінно 

розвиватись. Жуки - поліфаги: живляться пилком, маточними стовпчиками, 

незрілими зернами та листям кукурудзи, а також пилком інших рослин з родин 

гарбузо-бобових, злакових, айстрових. Шкодять як личинки, так і жуки. При 

живленні жуків на генеративних органах зменшується кількість зерен в качані, в 

результаті чого падає врожайність.  

   
Впродовж 2018 року на території Тернопільської області виявлено нові 

вогнища західного кукурудзяного жука – Шумський район. Заселена площа 

становить 7740 га (в 14 районах області): 

Бережанський район – 230 га;                          Монастириський район – 755 га; 

Борщівський район – 505 га;                            Підволочиський район – 450 га; 

Бучацький район – 1250 га;                              Підгаєцький район – 205 га; 

Гусятинський район – 100 га;                          Теребовлянський район – 1205 га;   

Заліщицький район – 350 га;                           Тернопільський район – 1115 га; 

Козівський район – 125 га;                               Шумський район – 100 га; 

Лановецький район – 100 га.                           Чортківський район – 1250 га. 

Шкодочинність. Жуки пошкоджують волоть, стовпчики жіночих суцвіть, 

листя, іноді обгризають молоді качани. Личинки живляться корінням, що 

призводить до значного зменшення кореневої маси та полягання кукурудзи, за 

якого неможливий механізований збір урожаю. Пошкоджені рослини жовтіють, 

відстають в рості, в’януть, а молоді нерідко гинуть. Дорослі рослини під час 

сильних вітрів та дощів легко полягають і стебло набуває форми «гусячої шиї». 

За рахунок теплого зимового періоду зменшення кількості зимуючого запасу 

шкідника в 2019 році не очікуватиметься. Проте, за рахунок проведення глибокої 

зяблевої оранки та дотримання сівозміни можливе незначне розширення ареалу 

заселення карантинним шкідником. 

Способи поширення. Розповсюдження західного кукурудзяного жука може 

відбуватись у фазі яйця з ґрунтом, у фазі імаго – транспортними засобами з 

вантажами, а також авто- та залізничними шляхами, літаками. У фазі імаго шкідник 

може розселятись самостійно. Жуки добре літають, швидкість їхнього польоту 

може досягти 10 км/год. 
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Заходи боротьби: 

- дотримання сівозміни – висівати кукурудзу на одному і тому ж полі 

можна лише через 3 роки, не допускаючи монокультури кукурудзи; 

- глибока зяблева оранка – знищується частина зимуючого запасу 

шкідника; 

- використання для посіву сортів та гібридів кукурудзи, що мають густу 

розвинену кореневу систему; 

- обробка рослин пестицидами проти жуків та внесення в ґрунт при сівбі 

гранульованих препаратів проти личинок західного кукурудзяного 

жука. 

 

Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) 

Американський білий метелик — поліфаг, що пошкоджує понад 300 видів 

плодових, декоративних, лісових та інших культур. Основними живителями є 

яблуня, шовковиця, черешня, слива, клен американський, айва, бузина, вишня, 

груша, виноград, волоський горіх. 

        
 

У 2018 році нових вогнищ американського білого метелика на території 

області не виявляли.  

Загальна площа зараження фітофагом становить 55,48 га (Борщівський район 

– 50,48 га, Лановецький район – 5 га). 

Беручи до уваги швидке розповсюдження шкідника (30-40 км/рік) та при 

сприятливих погодних умовах вегетаційного періоду 2019 року, можливе (при не 

проведенні винищувальних заходів) розширення ареалу заселення. 

Шкодочинність. Гусениці шкідника повністю об’їдають листя на деревах, 

обплітаючи гілки павутиною, що призводить до порушення обмінних процесів у 

рослинах та їхнього послаблення. Внаслідок цього знижується врожайність та 

захисна, декоративна, естетична функція насаджень. 

У  плодових дерев урожайність знижується до 20%, а при ураженні 75% - 

врожай практично відсутній. При чисельності шість-вісім гнізд шкідника на 

плодовому дереві – здатні повністю його знищити. 

 Способи поширення. Поширюється АБМ транспортними засобами, при 

перевезенні сільськогосподарської продукції та промислових вантажів. Шкідника 

часто виявляють в пакувальному матеріалі. У пошуках партнера та місця для 

відкладання яєць самка може перелітати до 250 м. 

Заходи боротьби: 
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1. Для попередження занесення АБМ: детальний огляд імпортних вантажів, 

вітчизняної продукції, пакувального матеріалу, транспортних засобів, що 

надходять із карантинних зон; регулярно обстежувати багаторічні насадження. 

2. Агротехнічні заходи: збирання та знищення гусениць та кладок яєць АБМ. 

Гілки з гніздами гусениць обрізати і спалювати. Одне не знищене гніздо дасть 

тисячі таких гнізд в наступному році.  

3. Хімічні: обприскування заражених дерев дозволеними до використання 

інсектицидами. 
 

Західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 

Західний квітковий трипс – широкий поліфаг, що пошкоджує більше 250 

видів рослин з понад 65 ботанічних родин. У США виявлений в польових умовах 

на квітах абрикос, груш, нектарин, персиків, троянд, гвоздик, солодкого гороху, 

бобових, томатів, а також на моркві, бавовнику, грейпфрутах, винограді. У Європі 

є шкідником рослин переважно закритого грунту і постійно розширює свій 

харчовий раціон. В основному є небезпечним для хризантем. 

  
 

На території Тернопільської області заселена площа теплиць даним 

карантинним шкідником становить 0,4 га - в Тернопільському районі. 

Враховуючи те, що на території Тернопільської області квітковий трипс може 

бути завезений з посадковим матеріалом чи зрізаними квітами, не виключається 

можливість заселення його в окремих теплицях. 

Шкодочинність. Західний квітковий трипс є одним з найнебезпечніших 

шкідників. Хімічна боротьба з ним досить ускладнена. Ця, дуже дрібна комаха, 

веде прихований спосіб життя, оселяючись в квіткових бруньках, пуп’янках, 

квітах, під різними лусочками на рослинах, тому більша частина популяції є 

невразливою для звичайних хімічних обробок.  

На бавовникових полях американського континенту, ще до занесення в 

Європу західний квітковий трипс набув стійкості до більшості пестицидів, які 

проти нього застосовувались. Шкідник небезпечний також тим, що здатний 

переносити віруси – збудники небезпечних захворювань рослин. Живляться трипси 

не лише рослинною тканиною, але і пилком квітів. Це може перешкоджати 

формуванню повноцінних квіток. За масового заселення рослин різко знижується 

вихід товарної продукції, іноді урожай повністю гине. 

Способи поширення. Розповсюджується трипс у всіх стадіях розвитку при 

перевезенні заселених імаго, яйцями чи личинками квітів, овочів та інших 
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пошкоджуваних рослин або в ґрунті вазонних культур, торфі. Таким пасивним 

способом трипс долає значні відстані між континентами і країнами. 

Розповсюдження шкідника можливе також з пакувальним матеріалом 

плодоовочевої та квіткової продукції (ящики, коробки, картон, папір, тирса), на 

транспортних засобах (літаки, потяги, автотранспорт), на одязі та у волоссі 

персоналу теплиць. 

Заходи боротьби. В  зв’язку з тим, що західний квітковий трипс веде 

прихований спосіб життя і його складно виявити при огляді вантажів рослинного 

походження, єдиним надійним заходом, який не допускає завезення шкідника в 

країну є обстеження впродовж вегетаційного періоду місць вирощування рослин, 

які повинні бути вільними від шкідника. 
 

Потівірус шарки сливи (віспа) - (Plum pox potyvirus) 

Віспа сливи – одна із найбільш шкодочинних хвороб сливи, абрикоса, 

персика. 

   

В Тернопільській області на віспу слив накладено карантинний режим на площі 

17,3 га: 

Бережанський район – 1 га;                                Заліщицький район – 3,5 га; 

Борщівський район – 3 га;                                  Збаразький район – 1 га; 

Бучацький район – 2 га;                                      Шумський район – 6,8 га. 

У зв’язку з розкорчуванням старих садів, де виявлено даний карантинний 

організм, можливе зменшення площі зараження в 2019 році. Також існує 

ймовірність появи нових вогнищ у зв’язку із можливим завезенням зараженого 

посадкового матеріалу. 

Шкодочинність. Захворювання призводить до погіршення якості (дрібні, 

гіркі або без смаку) та зменшення кількості плодів, необхідності видалення 

заражених дерев. Втрати, залежно від кліматичних умов, сорту рослин та штаму 

вірусу складають від 5 до 100%. 

Способи поширення. Хвороба проявляється в садах нерегулярно. Через 2-3 

роки інфекція починає розповсюджуватися від первинно уражених дерев. 

Перенесення живцями може значно збільшити розповсюдження в зонах ураження. 

       Вірус передається садивним матеріалом та прищепами, із кореневою паростю, 

насінням, а також попелицями: люцернова, бобова або бурякова, геліхризова, 

сливова запилена, зелена персикова, оранжерейна або тютюнова, хмельова. 
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Заходи боротьби.   У карантинних зонах слід застосувати ефективні заходи 

для викорінювання хвороби. Рекомендується заміна сприйнятливих сортів 

стійкими і толерантними, а також необхідно садити дерева, які не являються 

живителями віспи сливи. У зоні часткового зараження обов’язкове знищення 

уражених дерев негайним спалюванням, дезінфекція інвентарю, знищення сисних 

комах-переносників. Закладати нові плантації необхідно тільки здоровим садивним 

матеріалом, який пройшов тестування на індикаторах, або оздоровленим у процесі 

термотерапії, бажано в оточенні культур, що не уражаються. 

     Відповідно до рекомендацій ЄОЗР, матеріал, який імпортується, повинен 

походити з полів, обстежених у період вегетації. 

  

Бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи – (Erwinia stewartii (Smith) Dye.) 
 

Бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи – одне з найшкодочинніших 

захворювань кукурудзи (особливо ранніх сортів цукрової кукурудзи). Збудник 

хвороби належить до карантинних організмів, відсутніх на території України. Вілт 

кукурудзи визнаний небезпечною карантинною хворобою багатьма міжнародними 

та регіональними організаціями з карантину та захисту рослин. В Україні дана 

хвороба нова, однак вже локально поширилась на її території.  

В Тернопільській області вілт кукурудзи виявлено в 8 районах – 

Борщівському, Гусятинському, Кременецькому, Теребовлянському, Чортківському, 

Підволочиському, Тернопільському та Збаразькому на загальній площі 533,48 га. 

   

Шкідливість. Хвороба уражає всі органи рослини: стебла, корінь, волоті, 

качани й насіння. Може проявлятися на рослинах в усіх фазах розвитку, але 

найпомітніша при ураженні проростків. Проростки в’януть, як при посухах; 

рослини світліють, жовкнуть, пізніше стають бурими, швидко всихають і гинуть. 

Патоген проникає через поранення в усі частини рослини й, закупорюючи судини, 

порушує її водопостачання і живлення. Крім того, в’янення відбувається через дію 

токсину, який виділяє бактеріальна культура. При ураженні дорослих рослин 

кукурудзи (до цвітіння) на листках з’являються поздовжні плями — від штрихів 

розміром у кілька міліметрів до смуг на всю довжину листка і завширшки 1–10 

мм). Спочатку плями водянисті, світло–зелені, потім жовтіють та швидко 
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поширюються уздовж жилок. Кінчики листків усихають, знебарвлюються, 

скручуються і відмирають. Перші плями виникають на нижніх листках, потім 

поширюються на стебло і верхні листки. 

На уражених ділянках рослини часто виступає ексудат у вигляді крапельок 

жовтого кольору. В уражених вілтом рослин спостерігається передчасне викидання 

волоті характерного білого кольору. Обгортки вкриваються дрібними водянистими 

плямками, які з часом засихають і темнішають. Бактерії можуть виділятися у 

вигляді крихітних крапельок на внутрішньому боці обгорток. Хворі рослини не 

плодоносять або утворюють качани з дрібним, зморшкуватим насінням 

коричневого кольору. У качанах зазвичай уражується не все насіння, а лише 

частина зерен. У прикореневій частині стебла можуть утворюватися виразки.  

Характерною ознакою бактеріозу є те, що при поперечному розтині стебла 

ураженої рослини із судин виділяється ексудат жовтого кольору.  

Захворювання може проявитися у вигляді локального ураження дорослих 

рослин. Це — друга форма прояву хвороби: листковий опік. Гібриди зубоподібної 

кукурудзи здебільшого стійкі до в’янення, але чутливі до листкового опіку. 

Зазвичай, після викидання волоті на листках з’являються короткі чи довгі нерівні 

смуги від блідо-зеленого до жовтого кольору. Ділянки зі смугами, а іноді й весь 

листок, набувають солом’яного кольору. За сильного ураження значна частина 

листя всихає, і рослина виглядає наче обпалена чи ушкоджена морозом. Такі 

ослаблені рослини чутливіші до стеблових гнилей. Зерна зубоподібної кукурудзи 

уражуються рідко. 

Джерело інфекції. Бактерії – збудники хвороби, зберігаються в рослинних 

рештках та в ураженому насінні. Є також відомості про те, що протягом зими 

бактерії можуть зберігатися в тілі певних комах–шкідників. До проростків бактерії 

потрапляють з насіння, а в період вегетації переносяться від хворих рослин до 

здорових стебловими блішками роду Chaetocnema, листоїдами роду Diabrotica. У 

рослинах бактерії проникають у судинні пучки, де розмножуються та 

поширюються по всій рослині.  
 

Золотиста картопляна нематода - (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) 

Картопляна цистоутворююча нематода - вузькоспеціалізований паразит 

картоплі, у меншій степені томатів і баклажанів, зареєстрований на коріннях трьох 

видів пасльону - чорному, солодко-гіркому і крилатому, а також на блекоті.  
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В Тернопільській області на золотисту картопляну нематоду накладено 

карантинний режим на площі 375,02 га: 

Бережанський район – 5,08 га;                       Лановецький район – 1,41 га; 

Борщівський район – 80,87 га;                       Монастириський район – 8,25 га; 

Бучацький район – 0,50 га;                             Підволочиський район – 13,23 га;     

Гусятинський район – 10,45 га;          Підгаєцький район – 46,59 га; 

Заліщицький район – 0,68 га;                         Теребовлянський район – 25,69 га; 

Збаразький район – 34,05 га;                          Тернопільський район – 16,36 га;   

Зборівський район – 0,77 га;                           Чортківський район – 68,78 га; 

Козівський район – 7,61 га                              Шумський район – 47,13 га. 

Кременецький район – 7,57 га  

В 2019 році можливе збільшення площ зараження внаслідок виявлення нових 

вогнищ, особливо на присадибних ділянках приватного сектора, де порушується 

агротехніка вирощування сільськогосподарських культур. У господарствах, в яких 

запроваджено особливий карантинний режим по золотистій нематоді, за рахунок 

впровадження нематодостійких сортів картоплі та дотримання агротехніки 

вирощування культур, спостерігатиметься зменшення кількості цист фітофага. 

Шкодочинність. Пошкоджує вона, насамперед, картоплю, не тільки 

завдаючи значних збитків урожаю (30 - 80%), але й погіршуючи смакові 

властивості бульб, знижуючи вміст сухої речовини, крохмалю, білка та вітаміну С. 

Особливо шкодять цистоутворюючі нематоди на присадибних ділянках, де 

картоплю вирощують як монокультуру. 

При зараженні рослин картоплі глободерозом відразу помітна затримка росту, 

що проявляється вогнищами. Хворі рослини утворюють декілька тонких стебел, 

мають дрібне листя, яке передчасно жовтіє, при цьому хлороз починається з 

нижніх листків і поступово охоплює весь кущ. В’янення листків відбувається на 

початку літа і співпадає з фазою бутонізації – квітування. 

Часто листя відмирає. У цей період на корені помітні дрібні білі чи золотисті 

цисти. При високому заселенні цистами коренів уражені рослини, щоб отримати 

поживні речовини і воду для свого розвитку, утворюють масу дрібних корінців, 

тобто спостерігається так звана «бородатість» кореневої системи. 

Способи поширення. Найважливішими екологічними факторами, 

необхідними для акліматизації цистоутворюючих картопляних нематод у нових 

регіонах, є клімат, погодні умови, тип та склад ґрунту, а також рослини-господарі, 

що є постійним або тимчасовим місцем перебування їх і джерелом існування. 

Розповсюджується картопляна нематода в основному в стадії цист, які прилипають 

до предметів, що стикаються із зараженим ґрунтом і переносяться на будь-які 

відстані. Зазвичай цисти переносяться із садивним матеріалом, передусім бульбами 

картоплі, із ґрунтом, що є на бульбах, коренеплодах, цибулинах, а також 

сільгоспінвентарем, ногами людей та тварин, транспортними засобами, дощовими 

водами та вітром. 

Заходи боротьби:    

- використовувати в сівозміні культури, що не уражаються;  

- в протинематодних сівозмінах вирощувати бобові, зернові, технічні 

культури, багаторічні трави та інші; 

- вирощувати нематодостійкі сорти картоплі; 
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- не допускати ввезення ураженого садибного матеріалу і ґрунту з регіонів 

розповсюдження захворювання. 
 

Амброзія полинолиста - (Ambrosia artemisiifolia L.) 
Амброзія полинолиста  - карантинний бур’ян, засмічує всі польові культури, 

особливо просапні та зернові, а також городи, сади, виноградники, луки, пасовища, 

полезахисні лісосмуги. Часто зустрічається на узбіччях залізниць, шосейних і 

ґрунтових доріг, на берегах річок і ставків, на пустищах та інших необроблюваних 

землях, на вулицях, присадибних ділянках населених пунктів, скрізь, де порушений 

природний рослинний покрив.  

               
В Тернопільській області на амброзію полинолисту накладено карантинний режим 

на площі 59,603 га: 

Бережанський район – 2,0 га;                                Кременецький район – 2,5 га; 

Борщівський район 14,8 га;                                   Лановецький район – 4,1 га; 

Бучацький район – 16,8 га;                                    Підволочиський район – 2,0 га;     

Гусятинський район – 11,023 га;            Теребовлянський район – 2,2 га; 

Заліщицький район – 3,0 га;                                  Тернопільський район – 0,4 га; 

Збаразький район – 0,6 га;                                     Чортківський район – 0,18 га;   

За рахунок проведених систематичних механічних та хімічних методів 

боротьби з амброзією полинолистою, вдається стримувати ареал поширення даного 

бур’яну на території області. Враховуючи високу репродуктивну здатність 

рослини, стійкість проти складних погодних умов та завезення в область об’єктів 

регулювання із зон масового поширення бур’яну, можливе виявлення нових площ 

зараження. 

Шкодочинність. Розвиваючи потужну надземну масу й кореневу систему, 

амброзія полинолиста пригнічує культурні рослини та споживає з ґрунту дуже 

велику кількість поживних речовин. При сильному засміченні посівів амброзією 

врожайність культур різко знижується. Крім цього, при збиранні врожаю 

засмічених посівів пізньостиглих культур (соняшник, коноплі, люцерна, насінники 

овочевих) у нього потрапляє насіння амброзії, відокремити яке досить важко. В 

таких випадках необхідні додаткові витрати на очищення насіннєвого матеріалу. 

При засміченні посівів багаторічних трав (конюшини, люцерни та ін.) і однорічних 

трав на зелений корм, а також луків і пасовищ якість корму, що заготовлюється, 

знижується.  
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Амброзію полинолисту з повним правом можна назвати екологічно 

небезпечним бур'яном. Добре відомо, що пилок амброзії викликає у людей 

захворювання. Ці захворювання відомі під назвами "сінна лихоманка", "пилкова 

алергія", "сінна астма", "осіння пропасниця". У період її цвітіння від цієї хвороби 

страждає величезна кількість населення. У людей втрачається працездатність, 

опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очі, з'являється нежить і 

сльозотеча, розвивається астма. 

Способи поширення. Від материнської рослини насіння може переноситися 

на значні відстані з водними потоками (талими водами навесні, по струмках, ярах, 

річках). Насіння довго тримається на поверхні води, тому що в ньому є повітряний 

мішок (між сім'янкою й оплоднем), і, крім того, поверхня оплодня має гідрофобні 

властивості й довго не розмокає (до 2 годин).  

Розповсюдженню бур'яну сприяють: вітер, у зимовий період, коли з 

нескошених рослин облітає насіння й ковзає по сніговому покриву; птахи, для яких 

насіння амброзії є кормом; транспорт (колеса автомашин, тракторів і інших 

транспортних засобів), а також взуття людей, до якого насіння прилипає разом із 

ґрунтом.  

Насіння А.artemisiifolia може бути занесене в регіони, вільні від цього бур'яну, 

з вітчизняним і імпортним насіннєвим і продовольчим зерном, продуктами 

переробки зерна (соєвий шрот, комбікорми та ін.), відходами від переробки насіння 

сільськогосподарських культур (макуха соняшника, відходи насіння люцерни або 

конюшини та ін.), із сіном, соломою, силосом, у тому числі й з підстилкою у 

вантажних автомобілях, з розсадою й іншими матеріалами. 

Заходи боротьби:    

Для попередження завезення амброзії полинолистої  необхідно проводити 

ретельне інспектування об'єктів регулювання (вантажів, матеріалів, транспортних 

засобів).  

Забороняється ввезення на територію України насіння сільськогосподарських 

культур, яке засмічене насінням бур'яну. Для своєчасного виявлення бур'яну 

проводяться обстеження земельних угідь: 

- узбіч та схилів основних автомобільних і залізничних доріг, територій 

станцій по яких перевозиться сільськогосподарська продукція; 

- пунктів ввезення, приймання, зберігання та використання засміченого 

насіннєвого матеріалу, а також прилеглих до них територій. 

Вирішальне значення для очищення полів від амброзії полинолистої мають 

агротехнічні методи боротьби: правильне чергування культур у сівозміні, обробка 

ґрунту. На землях, дуже засмічених амброзією, кращим заходом по очищенню 

ґрунту від запасів насіння є використання чистого пару, де, за правильного 

обробітку, засміченість бур'яном знижується на 70-80 %. Засмічені площі варто 

відводити під беззмінний (2-3 роки) посів озимих зернових з попереднім 

напівпаровим обробітком ґрунту. 
 

 

 

 

 



101 

 

Економічні пороги шкідливості основних  

шкідників с/г культур 
 

Назва шкідника 

Фаза розвитку 

рослин 

Економічні пороги 

шкідливості 

Зернові колосові культури 

Дротяники Перед посівом 5-8 личинок/кв.м. 

Мишоподібні гризуни Сходи, кущіння 3 колонії/га 

Озима совка Сходи, кущіння 2-3 гусениці/кв.м. 

Хлібна смугаста 

блішка 
Сходи, кущіння 6-8 жуків/кв.м. 

Цикадки Сходи 150 екз/кв.м. 

Шведська та інші 

злакові мухи 
Сходи, кущіння 30-50 мух/100 помахів сачком 

П'явиця 

Кущіння 
Ярі – 10-15 жуків/кв.м, озимі – 

40-50 жуків/кв.м. 

Трубкування-

колосіння 

Пошкодження 10-15% 

листкової поверхні. 

Злакові попелиці 

Трубкування 
10 екз/стебло при 

30% заселених рослин 

Колосіння-

формування зерна 

5-10 попелиць/колос при 

заселенні 50% колосків 

Початок молочної 

стиглості 

На добре розвинутих посівах – 

20-30 попелиць/колос при 

суцільному заселенні; 

на пригнічених посівах – 

10 попелиць/колос 

Хлібні жуки 
Цвітіння-налив 

зерна 
3-4 жуки/кв.м. 

Пшеничний трипс Налив зерна 15-20 личинок/колос 

Хлібна жужелиця 

Сходи-кущіння, 

весняне 

відростання озимих 

культур 

1-3 личинки/кв.м. 

Шкідлива черепашка 

Вихід в трубку 2-4 екз/кв.м. 

Формування-

молочна стиглість 

зерна 

2 і більше личинки/кв.м. у 

посівах цінних сортів пшениці; 

на решті посівів – 4-6. 
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Кукурудза 

Дротяники До посіву 3-10 личинок/кв.м. 

Озима совка 
Сходи до 3-5 

листків 
0,5-2 гусениці/кв.м. 

Стебловий 

(кукурудзяний) 

метелик 

6-8 листків і після 

викидання волоті 

1-2 гусениці/рослину або 18-

20% рослин з кладками яєць. 

Зернобобові (горох) 

Бульбочкові 

довгоносики 

Сходи (2-3 пари 

справжніх 

листочків) 

10-15 жуків/кв.м. 

Горохова попелиця 

Початок бутонізації 

і наступні фази 

розвитку 

15-20% рослин гороху  

з І-ІІ балом заселення 

 (колонії попелиць вкривають 

5-25% листкової поверхні) 

 або 250-300 попелиць на 

10 помахів сачком 

Горохова плодожерка 
Початок цвітіння-

утворення бобів 

40 метеликів/ловче  

коритце за ніч,  

або 10% пошкоджених бобів 

Горохова зернівка Бутонізація 2-3 жуки/10 помахів сачком 

Гороховий трипс Бутонізація 2 екз/квітку 

Соя  

Бульбочкові 

довгоносики 

2-6 листків 8-15 жуків/кв.м. 

Формування бобів 50-60 жуків/кв.м. 

Тютюновий трипс 

2-6 листків 
2-3 екз/рослину 

 імаго та личинки 

Формування бобів 
10-15 екз/рослину 

 імаго та личинки 

Люцерновий клоп 2-6 листочків 2-5 екз/рослину  

Листогризучі совки 
Утворення і налив 

бобів 
1-3 гусениці/кв.м. 

Павутинний кліщ 

Весь період 

утворення і наливу 

бобів 

2-3 екз/трійчастий листок  

імаго або личинок, при 

заселенні 10% рослин 

Горохова попелиця 2-6 листків 
250-300 попелиць на 

10 помахів сачком 
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Багаторічні бобові трави (конюшина) 

Бульбочкові 

довгоносики 

Сходи, 

відростання трав 

5-8 жуків/кв.м. або 10-15% 

пошкодженої листкової 

поверхні 

Конюшиновий 

насіннеїд-апіон 

Стеблування, 

бутонізація 

5-10 жуків/кв.м, або 

12 жуків/100 помахів сачком 

Мишоподібні гризуни Осінь, весна Більше 5 колоній/га 

Цукрові буряки 

Дротяники До посіву 2-3 личинки/кв.м. 

Личинки 

пластинчастовусих 

жуків 

До посіву Більше 2 личинок/кв.м. 

Озима совка 

До з’явлення сходів 1 гусениця/кв.м. 

Після формування 

густоти 

1-2 гусениці/кв.м. або 

15% пошкодженої листкової 

поверхні 

Сірий буряковий 

довгоносик 
Сходи 0,3-0,5 жуків/кв.м. 

Звичайний буряковий 

довгоносик 
Сходи 0,1-0,2 жука/кв.м. 

Бурякові блішки 
Сходи 

(фаза вилочки) 
3-7 жуків/кв.м. 

Матовий мертвоїд Сходи 2-3 жуки/кв.м. 

Бурякова 

мінуюча муха 

1-2 пари справжніх 

листочків 

6-8 яєць або 

3-5 личинок/рослину при 

заселенні 30% рослин 

3-4 пари справжніх 

листочків 

15-20 яєць або 

6-10 личинок/рослину при 

заселенні 30% рослин 

Бурякова листкова 

попелиця 

3-6 пар справжніх 

листочків 

5% заселених рослин в 

крайових смугах або більше 

10% в середньому по плантації 

Щитоноски 
2-4 пари справжніх 

листочків 
0,7-1,2 жуки/кв.м. 

Бурякова крихітка Сходи 
1,5-2,5 екз. 

 в куб. дм. грунту 

Капустяна та інші 

види листогризучих 

совок 

Після змикання 

листків в рядках 

Більше 1 гусениці/рослину або 

10 гусениць/кв.м. 
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Ріпак 
Дротяники  Перед сівбою 3-5 екз/кв.м. 

Хрестоцвіті блішки 
Сходи озимого 

ріпаку 
3-5 екз/кв.м. 

Озима та інші 

підгризаючі совки 

Сходи –  

утворення розетки 
2-3 гусениці/кв.м. 

Ріпаковий пильщик 
2-4 листки-

утворення розетки 
3 псевдогусениці/кв.м. 

Капустяні білан і 

совка 

2-4 листки-

утворення розетки 
2 гусениці/кв.м. 

Капустяна попелиця 
Початок-кінець 

бутонізації 

60 особин попелиць  

на рослину 

Ріпаковий квіткоїд Початок бутонізації 5-6 жуків/рослину 

Чорний капустяний 

стебловий 

прихованохоботник 

Листкова розетка 
10 жуків/жовту чашку  

за 3 дні 

Великий капустяний 

стебловий 

прихованохоботник 

Весняне  

відновлення вегетації  

(вище +12ºС) 

4-6 жуків/жовту чашку  

за добу на краю поля 

Кінець бутонізації 5-6 жуків/рослину 

Ріпаковий насіннєвий 

прихованохоботник 
Кінець бутонізації 5-6 жуків/рослину 

Соняшник  
Сірий буряковий 

довгоносик 

Сходи - 1-2 пари 

справжніх листків 
2 жуки/кв.м. 

Геліхризова  

попелиця 

2-4 пари  

справжніх листків 

При заселенні  

більше 10% рослин 

Перед цвітінням 
При заселенні більше 20% 

рослин та наявності на кожній 

рослині 40-50 екз. шкідника 

Клопи (ягідний, 

люцерновий) 

Перед цвітінням 
2 екз/кошик 

Налив насіння 

Картопля 

Колорадський жук 

Сходи до 10-15 см 2-5% заселених жуками кущів 

Бутонізація, 

початок цвітіння 

10-20 личинок І-ІІ віків/кущ 

картоплі за 8-10% їх заселення 

Дротяники До посадки 5 личинок/кв.м. 

Личинки хрущів До посадки Більше 1 личинки/кв.м. 

Озима совка Сходи 
5-10 гусениць/кв.м. або 

10% пошкоджених рослин 
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН 

ВІД ҐРУНТОВИХ ТА БАГАТОЇДНИХ ШКІДНИКІВ 

Дротяники, несправжньодротяники, личинки травневого хруща, підгризаючі 

совки. 

Дотримання сівозміни, лущення стерні, зяблева оранка, сівба в оптимальні строки, 

внесення добрив, міжрядні обробки, знищення бур'янів, використання аміачної води (500 

л/га на глибину 12-14 см) — комплекс заходів, які надійно контролюють чисельність цієї 

групи шкідників. Поля із значною чисельністю шкідників необхідно відводити під посіви 

бобових, льону, гречки, проса чи під чорний пар. Ці культури та чорний пар погіршують 

умови живлення та розвитку шкідників, насамперед, за умов багаторазової культивації 

запирієних площ. Досить ефективним є міжрядний обробіток просапних культур, якщо 

він співпадає з найвразливішими  стадіями розвитку (яйця, личинок та лялечки). Посіви 

просапних культур (цукрові буряки, соняшник, кукурудза) з оптимальною густотою 

рослин і чистими від бур'янів та розпущеними міжряддями у період льоту метеликів совок 

менше принаджують їх для відкладання яєць. За розпушення міжрядь просапних культур з 

присипанням бур'янів у рядках в період відкладання яєць та відродження гусениць, відходу їх 

на заляльковування і розвитку лялечок знищується значна частина популяцій. Висів проміжних 

культур (суміш озимої свиріпи з озимим житом, редька олійна) після попередника 

багаторічних трав та пізньоосіння оранка, за умов переходу температури через 0 °С, 

уможливлює загибель 50-70% популяцій дротяників. 

Знищення бур'янів на полях та навколо них за допомогою агротехнічних прийомів чи 

гербіцидів у період відкладання яєць звужує шкідникам можливість для відкладання яєць та 

збіднює живильне середовище гусениць молодших віків. 

Найраціональнішим заходом захисту просапних культур на ранніх стадіях органогенезу 

від ґрунтоживучих фітофагів є обробка насіння інсектицидними протруйниками: Гаучо, 

Гаучо Плюс, Канонір Ультра, Космос, Круізер, Престиж, Пончо, Семафор, Форс, Шедевр та 

інші. 

Для захисту розсади овочевих культур від ґрунтових шкідників корені розсади перед 

садінням у відкритий ґрунт замочують у суспензії актари 25 в.г. 1,5 г/л води на 250 рослин 

при температурі 18-23°С та експозиції 90-120 хвилин. 

В разі високої чисельності дротяників та несправжніх дротяників (більше 20 екз. на 

кв.м.) за 2-3 тижні до сівби кукурудзи або висадки розсади овочів доцільно 

використовувати принадні посіви вівса або жита насінням, обробленим інсектицидами. Норма 

висіву такого насіння 20-25 кг/га. 

Серед біотичних чинників, що регулюють чисельність совок, найефективнішим є 

застосування трихограми. Випуски трихограми можна чергувати із застосуванням хімічних 

та біологічних інсектицидів в єдиному технологічному режимі. Тобто, в період яйцекладки 

шкідників практикують 2-3 випуски трихограми з наступним використанням інсектицидів 

проти гусениць молодших віків через їхню високу чисельність. Такий режим забезпечує 

гарантований захист урожаю сільськогосподарських культур від совок. 

Інсектициди найдоцільніше застосовувати в період виплодження гусениць та появи їх 

другого віку, коли вони живляться відкрито і є найбільш уразливими. Зокрема, в цей час 

досягається найбільший ефект за застосування інгібіторів синтезу хітину (димілін, матч, 

номолт). У разі застосування інсектицидів проти гусениць старших віків обприскують 

посіви надвечір. 
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Вищу ефективність забезпечують штангові обприскувачі з велико-краплинними 

розпилювачами і витратою рідини 300-400 л/га. 

Практика попередніх років свідчить: проти гусениць совок старших віків вищу 

ефективність забезпечують суміші фосфорорганічних препаратів (Золон, Дурсбан Ультра) 

з піретроїдами (Децис Профі, Децис f-Люкс, КаратеКарате Зеон та інші) в половинних 

нормах. Окрім того, при високій температурі, для поліпшення фізичного стану рідин, до 

інсектицидів додають сечовину (5 кг/га). 

 

Листогризучі совки. 

З агротехнічних прийомів ефективні — оранка, культивація, розпушування міжрядь в 

період вегетації, з біологічних — використання совочних видів трихограми. За ГТК 0,9-1,2 

перший випуск проводять на початку, другий - в період масової яйцекладки. За умов 

подовжених строків льоту здійснюють додатковий випуск ентомофага через 5-7 днів після 

другого. На зернобобових, багаторічних травах, цукровому буряці, овочевих у перший строк 

випускають 20 тис. самиць паразита на 1 га, в наступних випусках — з розрахунку одна 

самиця на 20 яєць шкідника на кв.м. 

З хімічних засобів проти листогризучих совок використовують: Воліам Флексі ,Золон 

к.е Децис Профі, Децис f-Люкс, та інші у рекомендованих нормах. Ефективним є 

використання гормональних препаратів у посадках капусти: димілін з.п., 0,08-0,12 кг/га, матч 

050 к.е, 0,4 л/га, номолт к.е. 0,3 л/га. Застосування інсектицидів у плантаціях томатів, перцю 

проти гусениць помідорної, бавовникової та інших совок бажано до початку 

плодоутворення. 

Мишовидні гризуни 

Заходи захисту від мишовидних гризунів включають запобіжні і винищувальні міри, 

причому до винищувальних входять агротехнічні, хімічні та біологічні методи боротьби. 

Потрібно проводити моніторинг розвитку популяції мишоподібних гризунів на  

площах озимих  культур  та  багаторічних  трав, при виявленні перевищення ЕПШ 

шкідника, провести заходи  по  боротьбі  з  мишоподібними гризунами. 

Для запобігання збільшення чисельності і шкідливості гризунів ефективні 

профілактичні заходи: знищення бур'янів, своєчасне і без втрат збирання урожаю, рання 

глибока зяблева оранка, знешкодження гризунів у місцях резервацій з метою недопущення 

розселення у посіви сіл ьгосп культур. 

За наявності 3-5 жилих колоній на га застосовують зернові принади, бактероденцид 2-2,5 

кг/га, або 2-3 г/нору, , бродівіт (бродіфакум) — 5 г/нору, бродіфакум -(бромадіолон) — 5 

г/нору, бромакем (бромадіолон) — 2-3 г/нору, , крисолов принада (бродіфакум) — 2-4 кг/ га, 

шторм, воскові брикети (флокумафен) — 0,7-1,5 кг/га, ,  смерть щурам № 1, гранульована 

принада (бродіфакум) 1 пакет — 10 г/нору,  аміачна вода 150-250 г/нору. 
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 

(На основі рекомендацій Інституту захисту рослин НААНУ) 

 
Строк проведення заходу Шкідливі організми та умови 

проведення заходу 

Зміст заходу, назви та норми витрати 

препаратів кг, л/кг, л/т. календарний фенологічний 

1 2 3 4 

Озимі зернові культури 

 

Березень-

квітень 

 

Відновлення 

весняної 

вегетації (ІІ-ІІІ 

етапи) 

За умови проявлення снігової 

плісняви, помірного та сильного 

уражень посівів кореневими 

гнилями, борошнистою росою, 

іржастими та іншими хворобами і 

пошкодження хлібним туруном та 

злаковими мухами 

 

Обов'язкове раннє весняне боронування посівів впоперек 

рядків, прикореневе підживлення азотними та іншими 

добривами. 

Обприскування посівів Альфагард, к.е.0,15л/га, Дурсбан, к.е. 

1,0-1,5л/га, Нурел Д, к.е., Нортон,к.е.1л/га, Шаман,КЕ 1л/га, 

іншими дозволеними інсектицидами. 

 

Квітень- 

травень 

 

Вихід у трубку 

(IV-VI етапи) 

Борошниста роса, бура листкова 

іржа, гельмінтоспоріозні  

плямистості та ринхоспоріоз  при 

інтенсивності ураження 1%, 

септоріоз листя — 5%, 

церкоспорельоз - у разі появи 

хвороби; 

 

Обприскування посівів Амістар Екстра,к.с, 0,5-0,75 л/га; 

Альто Супер, к.е. 0,4-0,5 л/га, абакус, мк.е. 1,25-1,75л/га, 

авіатор  Xpro 225, EC,KE 0,8-1,5л/га,  аканто плюс 28, КС 0,5-

0,75 л/га, акула, КЕ 0,8-1,0л/га, бампер супер,к.е. 0,8-1,2 л/га, 

дерозал, к.с. 0,5 л/га, та його аналоги, імпакт 25, к.с. 0,5 л/га 

та його аналоги, імпакт К,к.с. 0,6-0,8 л/га, топсін М, з.п. 1,0 

кг/га, тілт к.е. 0,5 л/га, бонтіма 250 ЕС,КЕ 1,5-2,0л/га, 

флексіті,к.с. 0,15-0,25л/га, таліус 20,КЕ0,15-0,25л/га; 

 

за чисельності дорослих хлібних 

клопів 2-4 екз./кв.м і більше 

 Обприскування посівів актара, ВГ0,1-0,14 кг/га, акцент, 

КЕ1,5л/га, альтекс, КЕ 0,-0,15л/га, арріво 25%, КЕ 0,2л/га, Бі-

58 новий, к.е.1,5л/га (бімер, биМоль), вантекс, мк.с.,0,06-

0,07л/га, данадим стабільний, к.е.1,0-1,5 л/га, данадим Мікс, 

КЕ 1,0л/га, енжіо, мк.с. 0,18л/га, карате зеон, мк.с.,0,15л/га, 

нурелД, к.е.0,75-1,0л/га, іншими дозволеними. 
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Травень-

червень 

 

Кінець фази 

виходу у трубку 

(поява 

прапорцевого 

листка — 

колосіння- 

VIII етапи) 

Колосіння-

цвітіння (VIII-IX 

етапи) 

Вищезгадані хвороби листя при 

поповненні і наростанні їх 

розвитку після проведення обробки 

посівів фунгіцидами в період IV-VI 

етапів органогенеза, а також 

хвороби колосся (фузаріоз і 

септоріоз за умов теплої, вологої з 

частими дощами і тривалими 

росами погоди та ймовірного 

очікування їх розвитку; 

 

Обприскування посівів Амістар Екстра,к.с, 0,5-0,75 л/га 

,Альто Супер,к.е.0,4-0,5  л/га, Абакус,мк.е.1,25-1,75 л/га, 

Аканто плюс 28, КС 0,5-0,75 л/га, Авіатор Xpro 225, EC,KE 

0,8-1,5 л/га,  Адексар Плюс, КЕ 0,5-1,5 л/га, Фолікур,к.е. 

1,0л/га, Колосал,к.е. 0,5-1,0  л/га, Рекс Дуо,к.е., 0,4-0,6 л/га, 

Рекс Плюс, СЕ 0,8-1,2 л/га, Амістар Екстра к.е. 0,5-0,75л/га, 

Амістар тріо,к.е. 1,0 л/га, Тілт, к.е. 0,5 л/га, Тілт Турбо 575 

ЕС0,8-1,0 л/га, Імпакт Т,к.с.1,0 л/га, Солігор,к.е. 0,7-1,0л/га, 

Медісон, к.с. 0,7-0,9 л/га, Магнелло 350 ЕС, 1,0л/га, Капало, 

СЕ1,0-1,5л/га, Фалькон,к.е 0,6л/га, Бампер Супер,к.е. 0,8-1,2 

л/га, Фулгор, к.с.0,5/га, Супрім 400,в.е. 0,75-1,5л/га, Осіріс 

Стар, КЕ 0,75-1,5 л/га, Вареон 520,к.е.0,6-1,0л/га, Скайвей 

Xpro 275ЕС 1,0-1,25л/га; 

Шкідники, при надпороговій їх 

чисельності: п’явиці, хлібні клопи, 

попелиці, трипси; 

 

Обприскування посівів одним із інсектицидів: альфагард, 

к.е.0,10-0,15 л/га, вантекс,мк.с. 0,06-0,07 л/га, децис 

Профі,в.г. 0,04 кг/га, карате Зеон,мк.с. 0,15-0,2 л/га, золон,к.е. 

1,5-2,0 л/га, БІ-58новий,к.е.(рубіж,к.е.,біммер,к.е.) 1,0-1,5л/га, 

актара,в.г. 0,1-0,14 кг/га, моспілан,р.п.0,1-0,12кг/га, 

коннект,к.с.0,4-0,5 л/га, енжіо,к.с. 0,18 л/га, фастак,КЕ 

0,1л/га, маврік, ЕВ 0,15-0,2л/га 

Клоп черепашка, трипси, п’явиці Біологічний препарат натургард, в.р. 0,3-1,0л/га, 1-кратний 

обробіток під час вегетації. 

Липень 

 

Повна стиглість 

зерна (XII етап) 

Запобігання погіршенню якості 

зерна від шкідливої черепашки, 

фузаріозу та інших хвороб колоса 

Першочергове і в стислі строки збирання прямим 

комбайнуванням урожаю сильних і цінних сортів пшениці, 

насіннєвих посівів, а також посівів, заселених шкідливою 

черепашкою і уражених фузаріозом колоса та іншими 

хворобами 

Липень-

серпень 

Післязбиральний 

період 

Збереження якості зерна за рахунок 

створення несприятливих умов для 

перезараження і посилення ураже-

ності зібраного врожаю фузаріозом, 

пліснявінням і бактерільними 

хворобами 

Очищення та просушування зерна в буртах на токах і в 

зерносховищах до вологості не вище 14%, розміщення 

його окремими партіями з однаковим ступенем 

ураженості фузаріозом. 
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Липень-

серпень 

 

Допосівний 

період 

Обмеження чисельності та 

шкідливості комплексу 

шкідливих організмів, зокрема, в 

початковий період росту і 

розвитку рослин (хлібний турун, 

злакові мухи і попелиці, цикадки, 

кореневі гнилі, борошниста роса, 

бура листкова іржа, септоріоз, 

вірусні та мікоплазмові хвороби) 

 

Добір кращих попередників з урахуванням 

фітосанітарного стану кожного поля, структури посівних 

площ с/г культур у сівозміні, максимальне обмеження 

колосових попередників, впровадження волого - і 

енергозберігаючих технологій обробітку грунту та 

оптимальної системи удобрення. 

Серпень-

вересень 

Передпосівний 

період (за 2-3 

тижні 

до сівби - в 

день сівби) 

 

Сажкові хвороби, кореневі гнилі, 

плямистості листя, пліснявіння 

насіння, снігова плісень, 

борошниста роса, бура листкова 

іржа, септоріоз. 

Вибір препаратів в залежності від 

спектра фунгітоксичної дії та рівнів 

захисної спроможності стосовно 

комплексу хвороб, видовий склад 

та господарська значимість яких 

визна-чають фітоекспертизою 

насіння, апробацією насіннєвих 

посівів з урахуванням зональних та 

господарських особливостей виро-

щування зернових культур і окуп-

ності затрат на захист рослин. 

Системні протруйники краще 

використовувати безпосередньо 

перед сівбою. 

 

 

 

 

Протруєння насіння із зволоженням або водними суспензіями 

(10 л/т) одного із протруювачів: вайбранс Інтеграл 235 FS,TH 

1,5-2,0л/т, вітавакс,в.к.с.2,5-3л/т, максим Стар,т.к.с. 1,0-1,5 

л/га, максим Форте, т.к.с. 1,5-2,0л/т, кінтоДуо,к.с. 2,0-2,5 л/га, 

дітан М-45,з.п. 2,0-3,0 кг/га, вінцит, к.с. 2л/т, вінцит Форте, 

КС 1,0-1,25л/т, раксіл Ультра,т.к.с. 0,2 л/т, ультрасил Дуо, 

ТН,0,5л/т,  іншур Перформ,т.к.с. 0,5л/т, ламардор, 400FS,TH 

т.к.с. 0,2 л/га, ламардор Про 180 FS,TH 0,5-0,6л/т, сценік 80, 

ТН 1,-1,6л/т, систіва, ТН 0,75-1,5л/т, сертікор 050 FS,TH 

іншими дозволеними 
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Вересень-

жовтень 

 

Період сівби 

Обмеження розмноження багатьох 

видів шкідників (хлібний турун, 

злакові мухи, попелиці та ін.) і 

розвитку хвороб (кореневі гнилі, 

борошниста роса, бура листкова 

іржа, плямистості листя та ін.), 

пошкодження ними насіння, 

проростків і сходів, формування 

повноцінного посіву з підвищеною 

стійкістю чи витривалістю проти 

комплексу шкідливих організмів 

Маневрування строками сівби, залежно від сортів, 

попередників, удобрення і умов зволоження ґрунту: після 

кращих попередників, за умов достатнього зволоження, 

сівбу проводять в другу половину оптимального періоду; 

після інших попередників і при нестачі вологи у грунті — 

пов'язують з допустимим для сівби зволоженням грунту на 

глибині загортання насіння 

 

Вересень  

 

За 1 – 5 днів до 

сівби 

Хлібний турун, підгризаючі совки, 

інші грунтові шкідники в разі 

сівби після колосових 

попередників, цикадки, попелиці, 

злакові мухи, хлібні жуки, трипси. 

Обробка інсектицидним протруювачем рубіж, к.е. 2л/т, 

круїзер, т.к.с. 0,4-0,5 л/т, нупрід 600,к.с.0,5-1,6л/т., або 

комплексними фунгіцидно-інсектицидними протруювачами 

Юнта Квадро,т.к.с.1,4-1,6 л/т, селест Топ,т.к.с. 1,0-2,0 л/га 

(озима пшениця, ярий ячмінь), селест Макс 165 ТН 1,5-2,0 л/т, 

нупрід Макс,т.к.с. 2,5 л/т. 

 

Вересень-

жовтень 

Сходи — 

початок 

кущіння (І-ІІ 

етапи) 

Крайові або суцільні обробки 

добре розвинених посівів ранніх 

строків сівби на початку масового 

заселення цикадками,попелицями 

і злаковими мухами за теплої 

погоди 

Обприскування посівів препаратами актара 0,1-0,14 кг/га, 

альфагард 0,15 л/га, БІ-58 новий  1,5 л/га, енжіо 0,18л/га, 

данадим Стабільний 1,0-1,5 л/га, фастак 0,1 л/га, карате Зеон 

0,15л/га, іншими дозволеними. В осередках високої 

чисельності личинок хлібного туруна (поява плішин на 

полях) посіви обприскують осередково або всуціль нуреллом 

Д 0,75-1 л/га, альфагардом,к.е. 0,15л/га, нортоном,к.е.1л/га, 

шаманом,КЕ 1л/га, іншими. 

  В осередках високої чисельності 

личинок хлібного туруна (поява 

плішин на полях) 

Обробки посівів осередково або всуціль препаратом нурелл Д 

0,75-1 л/га, альфагард,к.е. 0,15л/га, нортон,к.е.1л/га, 

шаман,КЕ 1л/га, іншими. 

Осінь-зима Кущіння (II-Ш 

етапи) 

Полівки та інші мишовидні 

гризуни (3-5 і більше колоній  

на 1 га) 

Розкладання зернових принад бактороденциду (3г в нору), 

капкану 1,5-2,5кг/га, крисолову 10-20г на нору, брикетів 

шторму 0,7-1,5 кг/га, та інших родентицидів, дозволених до 

використання. 



111 

 

 

1 2 3 4 

Ярі зернові культури 
Лютий- 

березень 

Допосівний 

період 

Сажкові хвороби, кореневі 

гнилі, плямистості листя 

пліснявіння насіння 

Обов’язкове протруєння насіння тим же способом, що й 

озимих, одним із препаратів: бар-кот-5,к.с. 1,5л/т; вінцит, к.с., 

1,5-2 л/т, вінцит форте, к.с.. 1-1,25 л/т, вітавакс 200 ФФ, в.с.к., 

2,5-3 л/т та аналогами, іншур перформ, т.к.с 0,5л/га, дерозал, 

к.с.,1,5 л/т та аналогами, кінто дуо, к.с., 2-2,5л/т, ламардор 

про, т.н 0,5-0,6л/т, максим стар, т.к.с., 1,5-2 л/т , максим форте 

,т.к.с, 1,5-2,0 л/т,  сценік 80,т.н., 1,3-1,6 л/т, фундазол, з.п., 2-3 

кг/т. 

 

Березень- 

квітень 

Період сівби Формування посіву з підвищеною 

стійкістю чи витривалістю проти 

комплексу шкідливих організмів 

через створення оптимальних 

стартових умов для проростання 

насіння, появи сходів, росту 

і розвитку рослин 

 

Сівба в ранні стислі строки при настанні польової 

стиглості грунту 

 

Квітень- 

травень 

Сходи — 3-й 

листок 

(І-ІІ етапи) 

Смугаста хлібна блішка - 30-50, 

п'явиці - 10-15 жуків на кв. м., 

шведська муха - 40-50 екз. на 100 

помахів сачком 

 

Обприскування крайових смуг або всього посіву альфагард, 

к.е., 0,15 л/га, біммер, к.е., 1-1,5 л/га, контадор дуо,к.с, 0,08-

л/га, Бі-58 новий, к.е, 1,5 л/га, карате зеон, мк.с., 0,15-0,2 л/га, 

енжіо 247 КС 0,18-0,22 л/га, рубіж, к.е., 0,5-1,5 л/га. 

Травень- 

червень 

Кущіння — 

вихід у 

трубку 

(ІІІ-ІV етапи) 

П’явиця в посівах пшениці, ячменю 

та вівса (150-200 і більше личинок 

на кв.м.). Клоп шкідлива черепашка 

в посівах пшениці 1-2, ячменю 3-4 

екз. на кв.м, попелиця 5-10 екз. на 

стебло. 

 

Обприскування посівів в осередках шкідників ламдекс,с.к 

0,15 л/га, актара, к.с, акцентом, к.е., 1,5 л/га, альфагард, к.е. 

0,15 л/га, децис профі, в.г., 0,04 кг/га, карате зеон, мк.с., 0,15-

0,2 л/га, пірінекс, к.е., 0,75-1 л/га, золон, к.е., 1,5-2 л/га, Бі -58 

новий, к.е., 1,2 л/га. 
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Травень-

червень 

Вихід у трубку 

(IV-VII етапи) 

Гельмінтоспоріозні 

плямистості листя, ринхоспоріоз, 

борошниста роса, іржасті 

хвороби, септоріоз за таких умов, 

як в озимих зернових культурах 

Обприскування посівів абакус, мк.е. 1,25-1,75 л/га, абруста, 

КС 0,7-1,3 л/га, авіатор Xpro 225 EC,КЕ 0,6-1,5 л/га, аканто 

плюс 28,КС 0,5-0,75 л/га, альто супер, к.е., 0,4-0,5 л/га, амістар 

екстра, 0,5-0,75 л/га, дерозал, к.с., 0,5 л/га, аналогами, імпакт, 

к.с., 0,5 л/га чи аналогами, фолікур, к.е., 0,5-1 л/га та 

аналогами; рексом дуо, к.е., 0,5 л/га, тілт, к.е., 0,5 л/га чи 

аналогами. 

Червень-

липень 

Цвітіння- 

формування 

зерна (1Х-Х 

етапи) 

Клоп шкідлива черепашка 

(личинка):посіви ярої пшениці: 1-2 

екз. на кв.м — тверді сорти; 4-6 

екз. на кв. м — м'які сорти; посіви 

ячменю: 8-10 екз. на кв.м — 

насіннєві: 20-25 екз. на кв.м 

товарні посіви; личинки трипсів – 

40-50 екз. на колос, попелиці – 15-

25 екз. на стебло. 

Вибіркове або суцільне обприскування посівів актара, к.с., 

0,15 л/га, акцент, к.е., 1,5 л/га, альфагард, к.е, 0,15л/га, Бі-58 

новий, к.е., 1,5л/га, біммер, к.е., 1-1,5 л/га, карате зеон, мк.с., 

0,15-0,2 л/га, фастак, к.е., 0,1-0,15л/га. 

Липень-

серпень 

Повна стиглість 

зерна — 

післязбиральний 

період 

Зниження чисельності шкідників і 

розвитку хвороб в посівах, 

обмеження втрат урожаю і 

збереження якості зерна в буртах, 

на токах і зерносховищах 

Організаційно-господарські заходи такі самі, як і для 

озимих культур 
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 

(Рекомендації Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ) 
 

Строки 

проведення 

Шкідливі 

організми 
Заходи 

Прийоми, препарати, норми витрати 

(л,кг/т, л, кг/га) 

1 2 3 4 

Щорічні 

літньо-осінні та 

весняні роботи 

Звичайний і сірий 

бурякові довгоносики, 

блішки, крихітка, 

попелиці, коренеїд, 

церкоспороз, 

пероноспороз,   інші 

шкідники 

і хвороби, бур'яни 

Організаційно-господарські та 

агротехнічні (сівозміни, підготовка 

грунту, підвищення родючості 

грунтів, боротьба з бур'янами в 

сівозміні, впровадження стійких до 

хвороб сортів, виконання елементів 

технології вирощування культури, 

організація захисту рослин за 

матеріалами річного прогнозу 

розвитку і поширення шкідників, 

хвороб і бур'янів та фітосанітарного 

моніторингу посівів) 

Повернення буряків на попереднє місце через 4-5 

років, кращі попередники — озима пшениця після 

чорного і зайнятого парів, гороху та багаторічних 

трав одного року користування, насичення 

сівозміни бурякокультурами до 20%: просторова 

ізоляція (1000 м від насінників і бурячищ) 

внесення збалансованих органо-мінеральних та 

мікродобрив, гербіцидів у рекомендовані строки, 

вапнування кислих грунтів, основний і 

передпосівний обробіток грунту відповідно до 

зональних схем і типу забур'яненості полів, 

оптимальні норми висіву і глибина загортання 

насіння 

Бурякова нематода За наявності 100 куб. см грунту 4-10 

цист. Із вмістом у них 200-700 

личинок за 2-3 роки доо висіву 

буряків вирощувати культури, які 

зменшують чисельність паразита 

Кращі перед попередники – багаторічні бобові 

трави, горох, кукурудза на зелений корм або 

силос; попередники – озиме жито, озима пшениця 

та пожнивні капустові культури. 

Вересень-

березень. 

Зберігання 

коренеплодів у 

кагатах 

Кагатна гниль Захист коренеплодів від 

підморожування, підв’ялення, 

задухи 

Обробка коренеплодів перед закладанням в бурти 

рекомендованими фунгіцидами. Регулювання у 

кагатах температури в межах 1-3 °С. Виявлення і 

знищення вогнищ кагатної гнилі. 

Впродовж 6 

місяців до сівби 

 

Звичайний буряковий та 

інші довгоносики, крихітка, 

блішки, щитоносики, 

мінуючі мухи, інші. 

Коренеїд, пероноспороз, 

інші 

 Допосівна обробка кондиційного 

насіння композицією захисно-

стимулюючих речовин на 

насіннєвих заводах 

Антіжук профіт,з.п 60 кг/т,  Гаучо, з.п.- 60 кг/т,  

Семафор 20ST, т.к.с.-2-2,5 л/т, Круїзер 350FS, т.к.с.-

10-15 л/т, Космос250, т.к.с.- 0,1 л/100 тис. насінин, 

Форс 200CS, к.с-2л/т. Апрон XL350ЕS, т.к.с.-2 л/т,  

Превікур 607 SL, в.р.к. - 4 л/т, Тачигарен, з.п.- 6 кг/т, 

Роялфло, в.с.к- 6 л/т, Максим ХL 035 FS, т.к.с.-9 

мл/пос. од. 
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1 2 3 4 

Березень-квітень 

Перелічені вище види 

шкідників, листкова і 

коренева бурякові 

попелиці, лучний метелик, 

саранові 

Проведення контрольних обстежень в 

місцях зимівлі для прогнозування 

ступеня загрози сходам буряків 

Відповідно до методичних рекомендацій 

Квітень-

вересень 
Шкідники, хвороби Фітосанітарний моніторинг посівів  

Квітень-травень 

(після сівби) 

Довгоносики 

(звичайний, сірий, 

чорний), інші 

шкідники 

При високому ступені загрози 

сходам — обкопування бурячищ 

та посівів буряків крайовими 

ловильними канавками 

Механізоване викопування канавок глибиною 

30-35 і шириною 15-16 см та колодязів у них 

глибиною 30-35 см через кожні 5-10 м і 

систематичні обприскування їх дозволеними 

контактними інсектицидами 

Коренеїд, бур'яни 

Суцільне розпушування верхнього 

шару грунту при його ущільненні, 

утворення поверхневої кірки, 

наявності проростків бур'янів 

Боронування або культивація плантацій через 4-

5 днів після сівби, повторно (за умови 

прохолодної погоди)— за 2-3 дні до сходів 

Квітень — 

початок травня. 

Розвинуті 

сім'ядольні — 

перша пара 

справжніх 

листків 

 

 

Коренеїд, бур'яни 
Післясходове розпушування 

міжрядь в разі необхідності 

Система післясходових боронувань, або 

культивація  залежно від ущільнення грунту і 

кількості рослин буряків на 1 м. буряка. За 

наявності 8-10 рослин буряків на 1 м рядка — 

суцільне боронування 

Сходи — 2-3 

пари справжніх 

листків 

Звичайний 

буряковий 

довгоносик, блішки, 

щитоносики, 

крихітка, інші 

Обприскування інсектицидами за 

наявності або перевищенні ЕПШ: 

довгоносик звичайний — 0,2-0,3; 

сірий — 0,2-0,5, чорний —0,3;мідяк – 

0,3-0,5; блішки 3-7; щитоносики —

0,7-1,2 екз. на кв. м., крихітка — 1,5-

2,5 екз. в куб. дм грунту, а також в разі 

сівби або пересіву культури 

нетоксикованим насінням 

Актара 25WG, в.г.- 0,08 кг/га, Актеллік 500ЕС , 

к.е., 1-2 л/га, Фуфанон 570, к.е., 1-2,5 л/га, Дуглас, 

к.е.-0,5-1 л/га, Золон 35, к.е., 1-3,5 л/га, Нурел Д, 

к.е.- 0,8 л/га, Фастак, к.е., 0,10-0,25 л/га, Децис 

Профі 25WG, в.г.- 0,05-0,1 кг/га, Децис ф-Люкс, 

к.е.-0,25- 0,5 л/га, Карате Зеон 050CS, мк.с.,- 

0,125-0,150 л/га, Фюۥрі, в.е-0,15 л/га, Моспілан, 

р.п.-0,050-0,075 кг/га, , Вантекс , мк.с.- 0,06-0,07 

л/га 
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Травень - перша 

половина 

червня.  

До змикання 

листків у рядках 

Звичайний буряковий 

довгоносик, 

пластинчастовусі жуки, 

ковалики, інші 

Розпушування міжрядь для 

знищення яєць і личинок у грунті 

Відповідно до технології вирощування 

цукрових буряків 

 

Травень-липень. 

3 фази -3-х пар 

справжніх 

листків 

фабричних та 

утворення 

стебел у 

насінників 

буряків 

Бурякова листкова 

попелиця, мінуючі 

мухи, павутинний кліщ, 

інші сисні шкідники 

Обприскування інсектицидами 

крайових смуг, при потребі — 

всього поля (ЕПШ попелиці: 

заселено рослин у травні — 5%, 

червні — 10%, липні — 15%; мухи 

— 30% заселених рослин і 3-5 

личинок на рослину). За наявності 

співвідношення ентомофаг: 

попелиця 1:20 хімічні обробки 

недоцільні 

Актеллік 500 ЕС,к.е.-1-2 л/га, Золон 35,к.е.-1-

²,5л/га, Фуфанон 570, к.е.-1- 2,5л/га, Бі-58новий-

0,5-1л/га, Біммер, к.е-0,5-1л/га, Сумітіон, к.е.-0,6-

1,2 л/га; Ратибор, в.р.к.-0,2-0,3л/га; Моспілан, р.п.-

0,05 кг/га. 

Червень-

серпень 

Пероноспороз, 

церкоспороз, 

борошниста роса, 

фомоз, іржа, інші 

хвороби листків 

Обприскування фунгіцидами; при 

появі ознак хвороби; при появі 

окремих плям на 3-5% рослин; 

за ураження еризифозом 5-10% 

рослин. За наростання хвороби - 

повторно через 12-15 днів, після 

обробки фундазолом — через 20-25 

днів (бажано іншим фунгіцидом) 

Акробат МЦ, в.г.-2 кг/га; Абакус, мк.е1,25-1,50л/га 

, Емінент, в.м.е.,-0,8 л/га. Дерозал, к.с.-0,3-0,4 л/га, 

Медян Екстра 350SC, к.с-4л/га Террасил 250, к.е.-

0,6 л/га Титул Дуо, к.к.р.-0,25 л/га, Флуафол, к.с.- 

0,25 л/га, Церкоштеф, к.с-0,5л/га, Джерело к.с.- 0,2-

0,5л/га, Альто супер330ЕС , к.е.-0,5 л/га, Топсин 

М,з.п.-0,6-0,8 кг/га, Рекс Дуо, к.е.-0,4-0,6 л/га; 

Імпакт К,к.с.-0,6- 0,8л/га, Корнет, к.с.-0,25 л/га, 

Фалькон460ЕС, к.е - 0,6л/га., Фитал, р.к.- 1,5 л/га 

Червень-

вересень 

Совки листогризучі, 

підгризаючі, лучний 

метелик, мінуюча міль 

Випуск трихограми на початку 

льоту метеликів і в період від-

кладання яєць. Застосування біо-

препаратів проти гусені 1-2 віків 

За 2-3 прийоми через 4-6 днів по 20-30 тисяч 

особин на гектар 

Червень- 

вересень 

 

 

Совки, листогризучі, 

підгризаючі, лучний 

метелик, мінуюча міль 

 

Обприскування вогнищ 

інсектицидами за чисельності 

шкідників, що дорівнює або 

перевищує ЕПШ: совки підгризаючі  

Дурсбан 480, к.е.-0,8-2,5 л/га, Золон 35, к.е.-3-3,5 

л/га, Децис Профі 25WG, в.г., 0,05-0,1 кг/га, Бі-

58 новий,к.е.-0,5- 1л/га,Данадим стабільний, 

к.е.- 0,5-1 л/га, Альтекс 100, к.е.- 0,10-0,25 л/га. 
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  1-2 екз. на кв.м (у період змикання 

листків у рядках); листогризучі 

совки — 2-3 скз. на кв.м (перша 

генерація). 5-6 екз. на рослину 

(друга генерація; мінуюча міль — 2-

3 екз. на рослину(червень-липень), 

3-6 (серпень-вересень). 

Обробки закінчувати за 30 днів до збирання 

урожаю 

 Лускокрилі шкідники, 

бурякова нематода, 

коренева попелиця; 

хвороби коренеплодів 

Розпушування міжрядь з 

підгортанням і підживленням 

рослин 

Агротехнічні прийоми за технологічного схемою, 

в разі ущільнення, запливання грунту — 

обов'язково 

 

 

Вересень- 

жовтень. 

Перед 

збиранням 

врожаю 

Довгоносики, крихітка 

бурякова нематода, 

совка.  

коренева попелиця, 

мінуючи мухи, міль, 

гнилі, парша, вірусні 

хвороби 

Обстеження полів цукрових 

буряків щодо заселення рослин 

шкідниками і ураження хворобами 

Відповідно до методичних рекомендацій 

Вересень- 

жовтень. 

Під час та 

після 

збирання 

врожаю 

Зимуючий запас 

шкідників та збудників 

хвороб ,гнилі, інші 

хвороби коренеплодів 

Уникнення травмування, 

пїдв'ялення, підморожування 

коренеплодів. Очищення поля від 

післязбиральних решток. Глибока 

оранка. Обстеження місць зимівлі 

шкідників 

Відповідно до методичних рекомендацій 
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ГОРОХУ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 

(На основі рекомендацій Національного університету біоресурсів і природокористування України) 

 
Строки проведення, фаза 

розвитку рослин 
Шкідливі організми (ЕПШ) Заходи захисту, назви, норми препаратів (кг, л/т, л, 

кг/га) 

1 2 3 

Допосівний період Зимуючі стадії шкідників і хвороб Дотримання сівозмін і вибір попередника, повернення поля під 

горох через 4-5 років. Підбір стійких районованих сортів. 

Своєчасне післязбиральне лущення поля. Передпосівна обробка 

грунту. Внесення збалансованих норм добрив. 

Період сівби Кореневі гнилі, аскохітоз, 

пероноспороз, іржа, біла та сіра 

гнилі, пліснявіння 

Передпосівна обробка насіння препаратами: Максим XL 0,35 FS, 

т.к.с. 1 л/т, Вітавакс 200 ФФ, в.с.к., 2,5 л/т з додаванням плівко 

утворювачів та Вимпел, р, 0,26 л/т. Обробка насіння до сівби 

азотфіксуючими препаратами з додаванням мікроелементів (бор, 

цинк, молібден). Сівба в оптимальні строки за температури ґрунту 

2-4ºС 

Сходи Бульбочкові довгоносики (10-15 

жуків на кв. м) 

Знищення кірки, культивація міжрядь. Обприскування посівів 

інсектицидами: Карате 050 ЕС, в.г, 0,1- 0,12 кг/га; Бі-58 новий, 

к.е., 0,5-1 л/га; Фастак, к.е., 0,15-0,25 л/га 

Бутонізація, початок 

цвітіння 

Гороховий зерноїд (2-3 жука на 10 помахів 

сачком), горохова попелиця (250-300 екз. 

на 10 помахів сачком), гороховий трипс (2 

екз. на квітку), горохова плодожерка, 

вогнівка, гороховий комарик, аскохітоз, 

пероноспороз, іржа, гнилі (при перших 

ознаках захворювання) 

Обробка посівів інсектицидами: Актара 25 WG, в.г., 0,1 кг/га; 

Альтекс 100, к.е., 0,15-0,25 л/га; Акцент, к.е., 1 л/га; Карате Зеон 

050 СS, мк.с., 0,1-0,15 кг/га; Бі-58 новий, к.е., Децис Профі 25 

WG , ВГ 0,04- 0,07кг/га, Децис ф-Люкс, к.е. 0,4- 0,7л/га; Дуглас, 

КЕ, 1л/га, Енжіо 247 SC, к.с., 0,18 л/га, а також в посівах гороху 

на зелений горошок: Фастак, к.е., 0,15-0,25 л/га; Ф’юрі в.е., 0,07-

0,1 л/га. Проти хвороб обприскують Амістар Екстра 280 SC, КС 

0,5-0,7 кг/га. Для підвищення стійкості рослин проти хвороб 

застосовують фосфорно-калійні добрива. 

Утворення бобів Горохова плодожерка, акацієва 

вогнівка, листогризучі совки, лучний 

метелик 

Випуск трихограми у період відкладання яєць  

Пожовтіння нижніх 

стручків та при вологості  

 

 

Обробка посівів Вулкан Плюс,РК 3л/га, Домінатор,РК 3л/га, 

Раундап Макс,РК 2,4л/га, Реглоном Супер 150 SL, в.р.к., 2-3 л/га,  
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зерна до 45% 

(за 7 – 12 днів до збору 

врожаю) 

Десикація посівів. 

Комплекс хвороб та шкідників 

Везувієм в.р.к., 2-3 л/га , Юстоном, в.р.к. 2-3 л/га. 

Збирання врожаю Комплекс шкідників та хвороб Збирання зерна на насіння проводити в оптимальні строки зі 

здорових посівів 

Після збирання 

врожаю 

Гороховий зерноїд (більше 10 екз. на 

1 кг) та комплекс шкідників і хвороб 

Оранка гороховянища не пізніше 7-10 діб після збору врожаю. 

Очищення, сушіння, сортування насіння. Фумігація зерна 

фостоксином, магтоксином та інші 

 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 

                    (на основі рекомендацій ННЦ «Інститут землеробства НААНУ») 
Строки проведення, фаза 

розвитку рослин 

Шкідливі організми (ЕПШ) Заходи захисту, назви та норми витрати препаратів 

(кг, л/т, л, кг/га) 

1 2 3 

Допосівний період Зимуючі стадії: 

 а) в ґрунті: бульбочкові довгоносики, 

совки, кореневі гнилі 

Дотримання сівозміни, повторні посіви через 4 роки. Не висівати 

сою після бобових культур і соняшника через наявність спільних 

хвороб і шкідників. Своєчасний і якісний обробіток грунту. 

Оптимальні дози удобрення. Підбір відповідальних зоні 

зареєстрованих сортів 

б) насіннєва інфекція: біла гниль, 

фузаріозне в'янення, септоріоз, 

кутова плямистість, комплекс 

шкідників 

Протруювання насіння препаратами максимХL т.к.с. 1 л/т, бенорад, 

ЗП 3,0 кг/т, металакс, ТН 2,0-2,5 л/т,  стаміна, ТН 0,25-0,5л/т, 

стандак Топ, ТН 1,0-2,0 л/т, февер, ТН 0,2-0,4л/т., Команч, ВГ  

7,0кг/т, табу, КС 0,4-0,6/т, ПІКУС 600, ТН 0,3-0,5л/т, гаучо Плюс 

466 FS, TH 0,5л/т. 

 

Період сівби 

 

 

 

 

 

Кореневі гнилі 

 

 

 

 

 

Висівають сортовим насінням в прогрітий до 10-12 °С грунт. При пізній 

сівбі збільшується ураження рослин епіфітичними хворобами. В день 

сівби проводять інокуляцію насіння симбіотичними азотфіксуючими 

бактеріями і одночасно обробляють мікродобривами: бором і 

молібденом (40-50 г на гектарну норму насіння). Сіють рядковим (між-

ряддям 15 см), або широкорядно (міжряддя 45 см) на глибину 3-5 см, 500-

700 тис. схожих насінин на  
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1 2 3 

  1 га. У зріджених посівах через гілкування збільшуються втрати при 

збиранні. В загущених посівах рослини вилягають і уражуються 

епіфітними хворобами. 

Фаза сходів Фузаріоз сходів, сім'ядольний бактеріоз Розпушування кірки і знищення сходів бур'янів досходовим 

боронуванням і післясходовими культиваціями. Перед сівбою, до або 

після сходів сої і до початку утворення першого трійчастого листка сої 

вносять гербіциди Зенкор Ліквіт,КС 0,5-0,75л/га, Каліф, КЕ, 0,2 л/га , 

Стратег, КС 3-4 л/га та інші 

Фаза 2-6 листочків Бульбочкові довгоносики (8-15 жуків на 

кв.м) люцерновий клоп (2-5 екз. на 

рослину, попелиці (250-300 екз на 10 

помахів сачка) 

Обприскування посівів препаратом Бі -58 новий, к.е., 0,5-1 л/га, 

коннект, КС 0,4-0,5л/га, мовенто 100 КС 0,7-1,0л/га На насіннєвих 

посівах  обприскування  проводити відразу після виявлення сисних 

шкідників для запобігання пошир. вірусної інфекції. 

Фази бутонізації - цвітіння Пероноспороз, аскохітоз, септоріоз, 

церкоспороз, бактеріози 

При виявленні перших ознак хвороб в насіннєвих посівах 

рекомендується проводити обробку рослин розчинами дозволених 

фунгіцидів: абакус, мк.е 1,5л/га, аканто плюс 28, КС 0,75-1,0л/га, 

амістар Екстра 280,КС 0,5-0,75 л/га, бампер Супер 490, КЕ 0,8-1,5л/га, 

бенорад, ЗП 1,5л/га, імпакт К,к.с. 0,8л/га, колосаль Про, МЕ 0,4-0,6л/га, 

коронет 300, КС 0,6-0,8л/га, мерпан 80, ВГ 2,0-2,5кг/га, кустодія, КС 

1,0-1,2л/га, пропульс 250 СЕ 0,8-1,0л/га. 

Вірусні хвороби Видалення уражених рослин з насіннєвих посівів 

Фаза формування бобів Акацієва вогнівка (пошкодження 30% 

листкової поверхні або  1-2 

гусениці/кв.м.), лучний метелик (4-5 

гусениць на кв. м), тютюновий трипс (10-

15 екз. на рослину), павутинний кліщ (2-3 

екз. на трійчастий лист), бульбочкові 

довгоносики (10-15 жуків на кв.м) 

Обприскування посівів препаратами: антикліщ Макс, КЕ 0,8-1,0л/га, 

аполло, КС0,3-0,5л/га , шаман, КЕ 0,75-1,0л/га, золон, к.е., 2,5-3 л/га, Бі-58 

новий, к.е., 0,5-1 л/га, цезар, к.е.0,2л/га, суперкіл 440, КЕ 0,5-0,75л/га, 

коннект 112,5 КС 0,4-0,5л/га, кораген 20, КС 0,15л/га, балазо, КЕ 0,2-

0,3л/га, діабло. КЕ 0,2-0,3л/га, вантекс, Мк.с. 0,1л/га, альфазол, РК 

0,25л/га., ортус, КС 0,7-0,9л/га, енвідор 240, КС 0,4-0,5 л/га, , масаї, 

ЗП0,4-0,8л/га, інші. 

Фаза дозрівання 

 

 

 

 

 

Біла і сіра гнилі, фомопсис 

 

 

В роки з підвищеною кількістю опадів, перед збиранням врожаю за 

вологістю насіння 35-40%, проводять десикацію посівів за 14 днів до 

збирання врожаю: раундап Макс, в.р.,2,4 л/га, везувій, РК 2-3 л /га, 

баста 150, РК 2,0л/га, вулкан Плюс, РК 3,0л/га, реглон Ейр 200, РК 1,5-

2,0 л/га, реглон Супер 150 РК , реглон Спектрум,  

РК 2,0-3,0 л/га, торнадо 500, РК 2,0л/га, ретро 150, РК 2-3л/га. 

Після збирання 

врожаю 

Комплекс насіннєвої інфекції Насіння сої очищають, перевіряють на вологість, за необхідності 

підсушують до 12% вологості. Зберігають за температури до 10 °С 
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ 

(На основі рекомендацій Інституту зернового господарства НААНУ) 
 

Строки проведення 
заходу Хвороби шкідники Зміст заходу, умови прийняття рішення 

Хімічні і біологічні засоби 
назви препаратів норма 

витрати л, кг/т, 
га 

1 2 3 4 5 

Допосівний період 

 

Дротяники, 

несправжні дротяники, 

підгризаючі совки 

 

 

Запобігання повторних посівів кукурудзи. 

Уникнення висіву протягом 3-х років по пласту 

багаторічних трав. Впровадження поукісних і 

пожнивних 

Посівів 

 

  

Проведення ґрунтових розкопок, не сіяти 

кукурудзу на площах, де виявлено понад 10 

дротяників і несправжніх дротяників на кв. м 

 

  

Пліснявіння, кореневі і 

стеблові гнилі, 

волотева сажка та на-

сіннєва інфекція 

пухирчастої сажки 

Інкрустування насіння з введенням у розчин 

одного з протруйників з додаванням  

мікроелементів та регулятора росту. 

Вітавакс 200 ФФ 

в.с.к.  

 максим 025,ТН, або 

максим ХL 035FS, 

т.к.с.  

 максим Кватро 383,5 

FS, ТН  

іншур Перформ,т.к.с.  

редіго М 120 ТН  

 аліос, ТН  

стаміна, ТН  

февер 30 FS, ТН  

 

 

 

2,5-3 л/т 

1 л/т 

 

1-1,5 л/т  

 

0,5 л/т 

1,5-1,8 л/т 

1-2л/т, 

0,25л/т, 

0,6-0,9л/т 



121 

 

1 2 3 4 5 

 Дротяники 

та інші 

шкідники сходів 

Протруювання насіння за чисельності 

понад 3 дротяників та інших ґрунтових 

шкідників на кв.м 

круїзер 350FS, т.к.с.  

круїзер Форс Маіс 

280 FS, ТН  

луміпоса, ТН 

пончо 600 FS, ТН, 

космос 250, ТН, 

гаучо,з.п. 

нупрід 600, ТН,  

вайпер, ТН. 

6-9л/т 

6,2-12,5л/т 

 

17л/т 

1,4-3,5л/т 

4 л/т 

28 кг/т, 

5,0-9,0л/т, 

3,5л/т 

Посівний та 

післяпосівний 

періоди 

Комплекс 

шкідників і 

хвороб 

Оптимальні строки, норми та глибина 

висіву 

  

Сходи Довгоносики, озима 

совка 

Крайове або суцільне обприскування 

інсектицидами  у разі заселення довгоносиком 

(2-3 екз/кв.м), озимою совкою (2 екз/кв.м) 

драгун, к.е.,  

марш,к.с 

коннект 112,5 КС  

1,2л/га 

0,25л/га 

0,4-0,5л/га 

Викидання 

волоті — 

формування 

зерна 

Кукурудзяний 

метелик, 

бавовникова 

совка 

Випуск трихограми на початку і вдруге 

— в період масового відкладання яеиь 

метеликами 

Вогнівочна, совочна 

форми трихограми 

50-100 тис. 

самок/га 

Кукурудзяний 

метелик, 

бавовникова 

совка 

Обприскування посівів інсектицидом 

за наявності понад 18% рослин з 

яйцекладками кукурудзяного метелика 

або 6-8% рослин з гусеницями кукурудзяного 

метелика чи бавовняної совки І і II віків 

децис ф-Люкс,к.е. 

карате зеон,к.с., 

кайзо,в.г.  

кораген 20 КС  

0,4-0,7л/га  

0,2 л/га 

0,3 кг/га,  

0,15л/га 

 Гельмінтоспоріоз, іржа Обприскування посівів фунгіцидами абакус, мк.с, 

коронет,к.с., 

ретенго,к.е. 

піктор Актив, КС  

1,5-1,75л/га 

0,6-0,8л/га 

0,5л/га 

0,4л/га, 

Збирання врожаю і 

післязбиральний період 

 

 

Фузаріоз, бактеріоз і 

інші хвороби качанів 

Стислі строки збирання, сушіння, уникнення 

механічного травмування зерна 
  

Комплекс хвороб та 

шкідників 
Подрібнення і заорювання післяжнивних решток 
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Система заходів захисту соняшнику від шкідників та хвороб 
(на основі рекомендацій Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН) 

Строк  

проведення 

Шкідливі  

організми 

Заходи Прийоми, препарати,  

норми витрати (л, кг/т, л, кг/га) 

1 2 3 4 

Щорічні захо-ди в 

осінній та 

ранньовесня-ний 

періоди 

Дротяники, личинки 

хрущів, ін.шкідники, 

пероноспороз, біла та 

сіра гнилі, фомоз 

Організаційно-господарські та 

агротехнічні (сівозміна, 

підготовка ґрунту, підвищення 

його родючості, знищення 

бур’янів, впровадження стійких 

сортів, дотримання технології 

вирощування) 

- Повернення соняшнику на попереднє місце через 8-10 років;  

- кращі попередники – зернові колосові, кукурудза та інші 

просапні, горох, ріпак (через 3-4 роки), насичення сівозміни 

цією культурою до 10%; 

-  просторова ізоляція (віддаленість на 1000 м. насінницьких 

посівів від товарних та від посівів зернобобових культур);  

-  внесення збалансованих до потреб ґрунту органо-

мінеральних та мікродобрив, гербіцидів у рекомендовані 

строки;  

- основний і передпосівний обробіток ґрунту відповідно до зональних 

схем і типу забур’яненості полів;  

- оптимальні норми висіву і глибина загортання насіння;  

- проведення фітосанітарної експертизи насіння посівних 

партій 

Березень-квітень Основні шкідливі види 

комах 

Проведення контрольних 

весняних обстежень у місцях 

зимівлі для прогнозування 

ступеня загрози сходам 

соняшнику 

Відповідно до методичних рекомендацій 

Квітень-вересень Шкідники і хвороби Фітосанітарний моніторинг 

посівів 

                   

Квітень 

(перед сівбою) 

Пероноспороз, гнилі, 

фомоз, фомопсис, 

вертицильоз, 

пліснявіння насіння 

Знезаражування насіння від 

збудників хвороб 

 

Акробат,з.п 2л/т, Апрон XL,т.к.с. 3л/т, бенефіс,м.е. 0,6-0,8 л/т, 

вінцит,к.с. 2л/т, колфуго Супер, в.с. 2л/т, максим XL,т.к.с. 6 

л/т, хілтон 500 КС 0,8 л/т, форсаж,к.с.0,8 л/т 

Дротяники та інші 

шкідники сходів 

Протруювання насіння для 

захисту проростків та сходів 

Антихрущ,к.с. 3-5 л/т, Гаучо 70WS, з.п.10,5кг/т, космос 250, ТН 4 

л/т, круїз ер 350, т.к.с. 

6-10 л/т, шедевр, КС 4 л/т, форс 200, СК 2 л/т, нупрід 600, ТН 8 л/т. 
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1 2 3 4 

Від посіву до 

змикання рядків 

Знищення ґрунтової 

кірки,бурянів, 

шкідників, покращення 

фізіологічного стану 

рослин 

Розпушування верхнього шару 

ґрунту за його ущільнення та 

появи сходів бур’янів 

відповідно до технології 

вирощування культури 

Суцільне боронування посівів на 3-4 день після сівби, 

боронування 

 за появи 2-3 пар листків поперек або по діагоналі поля. За 

потреби проводять міжрядні культивації:1-шу на глибину 6-8 

см, 2-гу-8-10см. 

Сходи-1-2 пара 

справжніх листків 

Сірий (понад 2 екз. на 

кв.м) та інші 

довгоносики, піщаний 

мідляк 

Обробка посівів інсектицидами Ефективні суміші фосфорорганічних і піретроїдних 

препаратів у половинних нормах витрат 

Фаза 2-4 пари 

справжніх листків 

Несправжня 

борошниста роса 

На ділянках гібридизації – 

видаленя і спалювання уражених  

рослин 

Обробка фунгіцидами 

 

Амістар Екстра, к.с., 0,75-1 л/га, аканто плюс 28, КС 0,5-1,0 

л/га, ефатол,з.п.2,0 кг/га, консенто 450, КС 1,7-2,0 л/га, 

кустодія, КС 1,0-1,2 л/га, ін. 

Під час масового 

відкладання яєць 

лускокрилими 

Проведення обстежень посівів Випуск трихограми (за рекомендаціями) 

Попелиці – в разі 

заселення понад 10%  

рослин 

 

 

Енжіо, к.с., 0,18 л/га, децис f-люкс 25 ЕС, КЕ 0,3 л/га, кораген 20, 

КС 0,15 л/га, пірінекс Супер, КЕ 0,75-1,25 л/га, коннект 112,5 КС  

0,5-0,6 л/га 

Перед цвітінням Попелиці – в разі 

заселення понад 20% 

рослин і наявності на 

кожній 40-50 екз. та за  

відсутності ентомофагів, 

клоп (ягідний, 

люцерновий, польовий) 2 

екз./кошик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За умов очікування  

епіфітотії: гнилей кошиків 

– фомопсису, 

несправжньої 

борошнистої роси 

Обробка посівів: (перша – на 

початку цвітіння, друга – через 14 

діб після першої) 

 

 

 Аканто,КС 1л/га, дерозал, к.с., 0,5 л/га, амістар Голд 250 КС 0,5-

1,0л/га, тайтл, танос, в.г. 0,4-0,6 кг/га, колфуго Супер, в.с., 2 л/га, 

ефатол, з.п., 2 кг/га, ретенго, КЕ 0,5-0,75л/га, замір, ЕВ 1,0-1,5л/га, 

консенто 450,КС 1,7-2,0л/га, коронет 300 КС 0,6-1,0л/га, бампер 

Супер, КЕ1,0-1,5л/га, кустодія, КС1,0-1,2л/га 
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1 2 3 4 

Цвітіння Під час масового 

відкладання яєць 

совками, лучним 

метеликом 

 

Після проведення обстежень 

обробка посівів 

 

Випуск трихограми (за рекомендаціями) 

Налив насіння Клопи (ягідний, 

люцерновий, польовий) 

2 екз. та соняшникова 

вогнівка і люцернова 

совка – 3 гус./кошик 

 

 Обробки препаратами Децис f -Люкс, к.е., 0,3 л/га, ХАНТЕР, 

КЕ 0,8-1,5л/га, ДиХлор БТ, КЕ 0,8-1,5л/га, інші 

На початку 

побуріння кошиків 

За високої волого-

забезпеченості 

(ГТК>1,5) і вологості 

насіння 25-30% 

Десикація Аргумент, вулкан Плюс, в.р., 3л/га, баста, в.р.к., 2 л/га ( за 

вологості насіння 33-37%), реглон Супер, реглор Спектрум, РК 

2-3 л/га, везувій, РК , 2-3 л/га, гліфос Супер, в.р., 2,4 л/га, 

домінатор, космік, в.р., 3 л/га, раудап Екстра, РК 2,4 л/га, ретро, 

РК 2-3 л/га.. 

 

Перед збиранням 

урожаю 

За умов помірного 

розвитку білої та сірої   

гнилей кошиків, 

пероноспорозу 

 

 Видалення та знищення 

уражених рослин в насіннєвих   

ділянках 

 

Збирання урожаю Для обмеження 

розвитку білої та сірої 

гнилей на кошиках 

 

За побуріння 75-85% кошиків та 

вологості насіння 12-14% через  

7-10 днів після десикації 

 

Після збиран- 

ня урожаю 

Основні шкідники та 

збудники хвороб 

Для зменшення кількості 

інфекції збудників хвороб та 

чисельності шкідників 

Подрібнення та заорювання післязбиральних решток, 

видалення й спалювання залишків у місцях обмолоту і 

доробки насіння 

 

Очищення, підсушування насіння до вологості 7% (посівне) і 

12% (товарне) 
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ РІПАКУ ВІД ШКІДНИКІВ 1 ХВОРОБ  

(На основі рекомендацій Національного університету біоресурсів і природокористування України) 

Строки 

проведення 

Шкідники, хвороби Заходи Препарат, норма 

витрати, л, кг/га, кг, 

л/т 

1 2 3 4 

Щорічно Шкідливі організми Організаційно-господарські та агротехнічні: 

вирощування ріпаку після капустяних і 

бурякокультур через 4-5 років, кращі попередники 

— одно- і багаторічні бобові трави, зернові коло-

сові, чистий і зайнятий пари, відстань від 

минулорічних полів капустяних культур 1 км, 

насичення сівозміни капустяними і 

бурякокультурами не більше 25%, підготовка поля 

до сівби для типової для даної зони системи 

обробки грунту, внесення добрив, гербіцидів. 

Систематичні спостереження за фітосанітарним 

станом посівів 

 

Липень 

(озимий ріпак). 

Січень-лютий (ярий 

ріпак} 

Основні шкідники 

хрестоцвіті блішки, 

попелиця, квіткоїд, 

листкоїди, пильщик, совки, 

прихованохоботники, 

бурякова нематода і хвороби 

(пліснявім ня, чорна ніжка, 

фомоз, альтернаріоз. 

бактеріоз, пероноспороз, 

гнилі) 

Протруювання очищеного і каліброваного 

кондиційного насіння.  

Еладо,ТН 25л/т, Космос, 

т.к.с.,Круїзер т.к.- 4л/т , 

Команч, з.п-7 кг/т, 

Модесто, т.к.с – 12,5 л/т, 

Фунабен Т, т.к.с – 2,5л/т. 

Акробат,З.П  2л/т 

Вакса, КС 2,5л/т 

Кінець серпня –

початок вересня 

(сходи озимого 

ріпаку) 

 

Чорна ніжка хрестоцвітні 

блішки (ЕПШ — 5 екз. на 

кв.м) 

Розпушування міжрядь, боронування. 

Обприскування інсектицидами 

Борей,КС 0,1-0,12 л/га; 

Фитал, РК 2,0-3,0 л/га. 

Альфагард 100 к.е 

0,15л/га, Альфа-супер, к.е 

0,1л/га. 
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1 2 3 4 

Вересень- 

жовтень. Фази 2-4 

листків — 

утворення розетки 

озимого ріпаку 

Шкідники за ЕПШ: ріпакові 

пильшик і листоїд — 3 екз., 

капустяні білан і совка — 2 

гусениці на кв. м, 

хрестоцвітні клопи, інші 

Обприскування інсектицидами Данадим Стабільний к.е 0,7-

1,2 л/га; 

Золон, к.е., 1,5-2 л/га; 

Штефесин, к.е.- 0,3 л/га, 

Шаман, к.е-0,5-0,6 л/га. 

Несправжня борошниста 

роса, альтернаріоз, сіра 

гниль, септоріоз, інші 

Обробка фунгіцидами (за появи перших ознак 

хвороби) 

Лекарь БТ,КС 0,5-1л/га, 

Альєтт, з.п., 1,2-1,8 кг/га, 

Ридоміл Голд МЦ, в.г., 2,5 

кг/га, Форсаж 500 SK - 0,6 

л/га, Колосаль,к.л. 0,75- 

1л/га, Містік, к.е-1,0 л/га, 

Штефікур, к.с-0,5- 

1,5л/га(на ярому) 

 

Навесні. 

Відновлення 

вегетації озимого і 

поява 

сходів ярого ріпаку 

 

Хрестоцвітні блішки, Чорна 

ніжка, бактеріоз, снігова 

плісень 

Обприскування інсектицидами. Розпушування 

міжрядь, боронування. Підживлення азотними 

добривами (озимого) 

Альтекс,КЕ 0,1-0,15 л/га,  

Антиколорад Макс,КС 0,15 

л/га, Фурор, к.е. -0,10 -0,25 

л/га, Альфа - Супер, к.е-0,1- 

0,15 л/га, Фитал, р.к- 2,0-3,0 

л/га. Катран, 72% з.п.-2,5 

кг/га 

Фаза 2-4 листків Фомоз, несправжня 

борошниста роса, 

альтернаріоз  

Обробка фунгіцидами (при появі перших ознак 

хвороб)  

 

 

Карамба,в  0,75-1,25 л/га, 

Кустодія,КС  1-1,2л/га, 

Альєтт, з.п., 1,2-1,8 кг/га, 

Ридоміл Голд МЦ, з.п., в.г., 

2,5 кг/га, Форсаж,500 SK - 

0,6 л/га, Колосаль.к.е. -0,75-1 

л/га, Містік,, к.е 1 л/га, 

Штефікур, к.с-0,5-1,5 л/га 

(на ярому).  

Фази 4-6 листків — 

початок бутонізації 

Ріпаковий пильщик, 

прихованохоботники, клопи 

Обприскування інсектицидами за наявності 

ЕПШ 

Нурел Д,к.е 0,5-0,6 л/га; 

Протеус,МД 0,5-0,75 Л/га; 

Ріфос КЕ 0,5-0,6 л/га; 

Танрек,РК 0,15-

0,25;Хлорпіривіт-агро, КЕ 

1,5л/га. 
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1 2 3 4 

Період 

бутонізації 

Капустяна совка, білани 

Гусениці 1-2 віків 

Випуск трихограми на початку та за масового 

відкладання яєць у 2-3 строки з інтервалом 5-7 

днів. Застосування біопрепаратів 
 

 

Наприкінці 

бутонізації 

Ріпаковий квіткоїд, 

стебловий хрестоцвітний і 

насіннєвий приховано-

хоботники (ЕПШ 5-6 жуків 

на рослину), ріпаковий 

пильщик, капустяна 

попелиця, клопи 

Обприскування інсектицидами посівів (насіннєвих 

та призначених на технічні цілі) з дотриманням 

санітарних строків останньої обробки до збирання 

врожаю 

Біскайя,м.д. 0,3-0,4л/га; 

Маврік,в.е 0,2-0,3; 

Моспілан,ВП 0,1-0,12л/га, 

Коннект,КС 0,4-0,5 л/га; 

Вантекс, мк.с-0,04- 

0,06л/га, Каратель, к.е, - 

0,10-0,15 л/га, Карате зеон 

050 CS, мк.с,(ярий) - 

0,15л/га, Фуфанон, к.е-0,6- 

0,8л/га , Фурор, к.е. – 0,10- 

0,15 л/га 

Перед збиранням 

(за 14 днів) 

Альтернаріоз, фомоз, сіра 

гниль 

Десикація за вологої погоди і побуріння 70% 

стручків 

Реглон Спектрум 150 SL, 

РК 2,0-3,0 гр.л, Суховій, 

РК 1,5-2,5 г/л. 

Збирання Пліснявіння, альтернаріоз, 

фомоз, гнилі, капустяна 

стручкова галиця, опалена 

вогнівка 

При рівномірному фізіологічному дозріванні 

рослин (вологість насіння в побурілих стручках 

центрального стебла дорівнює 25%) — роздільний 

спосіб, при технічній стиглості рослин і вологості 

насіння 12-14% — пряме комбайнування 

 

Після збирання Збудники хвороб, насіння 

бур'янів 

Глибока оранка на зяб. Підсушування, очищення 

та калібрування насіння 
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          ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ  

(на основі рекомендацій Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ) 
 

Строки, 

періоди 

проведення 

Шкідники і хвороби Заходи 

1 2 3 

К А П У С Т А 

До та на 

початку вегетації 

Агротехнічні заходи, шо 

попереджують зараження хворобами 

і заселення шкідниками 

Сівозміна: повернення капусти через  5, на полях, заражених збудниками 

бактеріозів, фузаріозів — через 6-7 років. Дискування полів з-під капусти з 

наступною глибокою оранкою. Внесення збалансованих норм добрив. 

Оптимальні строки сівби і посадки. 2-3 весняні культивації, розпушування 

міжрядь у період заляльковування капустяної совки 

Перед 

сівбою 

Грибна і бактеріальна інфекції (чорна 

ніжка, пероноспороз, бактеріози) 

Передпосівна термічна дезинфекція насіння у воді за температури 45-50°С 

протягом 20-25 хвилин, висушування і протруювання насіння. За три дні 

до висіву насіння або пікірування розсади знезаражують грунт у парниках 

і розсадниках, вносячи препарати сірки по 3-5 г на кв. м. Під час 

вирощування розсади не допускати різких коливань температури повітря і 

грунту вдень і вночі, перезволоження, загущення рослин, поливати водою 

18-20 °С. У разі появи пероноспорозу розсаду обробити 0,5-1% 

бордоською рідиною та прискорити висадку в ґрунт. 

 Кореневі гнилі, біла гниль, 

фузаріозне і вертицильозне в’янення 

Обробка насіння Триходерма Бленд 0,5 літра на 10 рослин. 

 

 

Кореневі і стеблові гнилі Полив розсади капусти 0,15% робочим розчином Превікур, з.п з 

розрахунку 2-4 л на кв.м з інтервалом 3-4 тижні 

Висадження 

розсади 

Капустяна муха, грунтові шкідники Перед висадженням розсади в грунт видаляють уражені і пошкоджені 

рослини ,замочують корені рослин в суспензії Актара, в.г., 1,5г/л води 

на 250 рослин за t º 18-23 º C експозиції 90-120 хв. 

 

 

Чорна ніжка, бактеріози Обробка насіння Максим 480 FS ТН 100мл на 100 кг насіння 

 

 

Кила капусти Полив грунту вапняним молоком з розрахунку 0,5 л на кв.м або 0,1-0,15% 

суспензією Фундазол ,з.п., чи 0,4-0,45% колоїдної сірки ,30-45 кг/га. Витрата 

робочої рідини 8000 л/га.Під зяблеву оранку в боротьбі з килою вносять 9-12 

тонн вапна на га 
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Період вегетації Капустяна муха, хрестоцвітні блішки, 

листкоїди, клопи ЕПШ капустяної 

мухи — 10% заселених рослин з 

чисельністю 6-10 яєць на рослину 

хрестоцвітних блішок — 5-10% 

заселених рослин, 3-5 жуків на 

рослину 

 

Крайові або суцільні обробки посівів: Актара,КС 0,07-0,09 л/га; 

Ампліго,ФК 0,3-0,4 л/га; Енжіо,КС 0,18л/га; Фуфанон,к.е.-1,2л/га; 

матч,к.е.0,4л/га, інші. 

 Капустяна, інші листогризучі совки, 

капустяний і ріпаковий білани, 

капустяна міль, ріпаковий пильщик, 

ЕПШ капустяної совки — 1-2 гусениці 

на рослину ранньої чи 5 гусениць 

пізньої капусти, якщо заселено 5% 

рослин і більше 

На початку та в період масового відкладання яєць метеликами совок та 

біланів проводять випуск трихограми з розрахунку в перший строк 20 

тис.самиць на га, в другийтретій- одна самиця трихограми на 20 яєць 

шкідника на кв.м. З хімічних препаратів застосовують: Децис 

Профі,ВГ 0,035л/га; Номолт,к.с.-0,3л/га; Сумі-альфа, к.е-0,2л/га; 

Фастак, Альтекс,к.е-0,1-0,15 л/га; інші; з біопрепаратів- Лепідоцид, р.-

3-4л/га 

 

 Капустяна попелиця ( в разі 

заселення 5-10% рослин) 

Обприскування одним з препаратів: Актара,КС 0,07-0,09 л/га; 

Ампліго,ФК 0,3-0,4 л/га; Енжіо,КС 0,18л/га ; Децис Профі, ВГ 

0,035л/га ; Золон,к.е-1,6-2л/га; Ф’юрі, в.е-0,1-0,15л/га; Актара, в.г,-

0,06-0,08кг/га. 

 

Пероноспороз Обприскування капусти 1% бордоською рідиною 

 

Т О М А Т И 

 

Перед сівбою Бактеріальний рак, альтернарІоз, 

чорна бактеріальна плямистість, 

фузаріозне в'янення 

Використовувати насіння від здорових рослин та плодів. 

Передпосівна термічна дезинфекція насіння у воді за температури 

48-50 СС — 20 хв, з охолодженням у воді 2-3 хв. Протруювання 

насіння препаратом Фундазол з.п. 5-6 г на 1 кг. 

 

Висадження 

розсади 

Комплекс шкідників і хвороб (з 

метою попередження) 

Перед висадженням розсади коріння замочують в суспензії: актара 

25, в.г. В грунт вносять Хеліковекс, КС-0,05-0,2 л/га на 200-500 л 

робочої речовини. 
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До цвітіння Колорадський жук (вогнища) Обприскують: Актара 25 WG, в.г., 0,06-0,08 кг/га; Золон 35, к.е., 1,5-2 

л/га; Карате Зеон 050 СS, мк.с., 0,1 л/га (баклажани), Конфідор 200 SL, 

РК, 0,2-0,25 л/га; Варант 200, в.р.к., 0,2- 0,25 л/га 

 

Період 

вегетації 

 

 

Підгризаючі совки Протеус 110 ОД, МД, 0,5-0,75 л/га 

 

Фітофтороз, макроспоріоз, чорна 

гниль плодів 

 

За появи перших ознак хвороб обробляють одним із 

препаратів:Консенто,КС 1,7-2,0 л/га;  Акробат МЦ, в.г.,2 кг/га; 

Інфініто 61SC, 687,5 к.с., 1,2-1,6 л/га, Ридоміл Голд МЦ, з.п. або в.г., 

Метаксил, ЗП, 2,5 кг/га, Татту, к.с., 3 л/га; Танос, Тайтл 50, в.г, Медян 

Екстра,к.с. 2,0-2,5л/га. 

 

 Стовбур. Проти цикадок — 

носіїв інфекції, зокрема, 

березкової 

Систематично вести боротьбу з бур’янами резерваторами інфекції – 

молочай, березка,. Обприскування томатів розсадних Зонтран, ККР 

0,8-1,2 л/га. 

 

 

Ц И Б У Л Я 

До початку 

вегетації 

Профілактичні заходи, що 

попереджують зараження хворобами і 

заселення шкідниками 

Сівозміна. Попередники: рання капуста, огірки, томати, напівпарові 

культури, чорний пар. Збалансовані дози добрив РН-грунту 6-7, 

фосфорно-калійні добрива прискорюють дозрівання цибулі, 

підвищують стійкість до хвороб 

 

Перед сівбою Пероноспороз, шийкова гниль, 

цибулева муха, кліщі 

Знезаражування насіннєвого матеріалу. За 10-14 днів до посадки 

цибулю-ріпку прогрівають за температури 41 °С 8 годин, 

Гідротермічна аерація насіння киснем протягом 18 годин за 

температури 20-25 °С, що підвищує його польову схожість. 

 

Сівба-відростання 

насінників 

 

 

Пероноспороз, іржа, інші 

 

 

 

Обприскування одним із препаратів: Акробат МЦ, в.г. 2 кг/га, Альєтт, 

80 WР,ЗП, 1,2-2 кг/га, Фитал, РК, 2-2,5 кг/га, Кабріо Дуо, КЕ, 2,5 л/га, 

Квадріс 250 SC, к.с., 0,6 л/га, Консенто 450 SC, КС, 1,7- 2 л\га, Курзат 

М 68, в.г., 2-2,5 кг\га, Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г., 2,5 кг/га, інші 
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Період вегетації Цибулева муха, інші шкідники Сівозміна, ранні строки сівби і посадки цибулі. Обприскування посівів 

(крім цибулі на перо) Енжіо 247SC, к.е., 0,18 л/га, Карате Зеон 050 CS, 

м.к.с., 0,2 л/га, Ратибор, в.р.к., 0,25 л/га 

Зберігання 

насіння 

Кліщі Дезінфекція сховищ сіркою (100 г/м3 протягом 2-х діб), або 

фостоксином (1 - 3 табл. на 1 м3 , експозиція: за t 5-100C – 10 діб, за t 

21-250C – 5 діб 
 

 

О Г І Р К И 

Перед сівбою Комплекс шкідників і хвороб 

Пероноспороз, бактеріоз 

Вирощувати огірки в сівозміні після кращих попередників і повертати 

на попереднє місце через 3 і більше років. Протруювання насіння 

препаратом апроном, т.к.с.-2,5 мл/кг 

 

У фазі 2-3 

справжніх 

листків 

Бактеріоз, пероноспороз, інші 

плямистості 

Для попередження розвитку хвороб обприскування 1% бордоською 

рідиною, хлорокисом міді, 90% з.п. 2,4 кг/га 

Період вегетації Пероноспороз, інші плямистості Через 10-12 днів після попередньої обробки обприскують посіви 

системними препаратами: Альєтт,з.п., Акробат МЦ, з.п або в.г.; 

Ридоміл ГолдМЦ, з.п-2,5 кг/га, квадрис,к.с –0,6 л/га; Курзат р, 

з.п.,Ордан,з.п.-3кг/га; Фитал, р.к.-2,5-3л/га,інші. Наступні третю і 

четверту обробки посівів проводять через 8-10 днів 

 

 Бактеріоз, антракноз Обприскування  Квадрис,к.с.-0,6л/га, Фитал, р.к. – 2,0-2,5 кг/га. 

 

 Борошниста роса Окремо обприскування посівів сіркою Колоїдною, препаратами 

Топаз, Топсин М, Сапролем ,Кемістар. 

 

 Попелиця, павутинний кліщ, 

білокрилка, трипси 

Застосування: Актеллік, к.е – 0,3-1,5л/га, Інгавіт р.к.- 0,25л/га інших 

дозволених препаратів. 
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ  

 (РЕКОМЕНДАЦІЇ ІНСТИТУТУ КАРТОПЛЯРСТВА НААНУ) 

 

Строки та умови 

проведення 

Шкідники, хвороби Заходи 

1 2 3 
 

Планування, розміщення 

посівів у полях сівозміни 

 

Комплекс хвороб, шкідники 
Повернення картоплі на попереднє місце не раніше 

ніж через 3-4 роки. Сівозміна, кращі попередники: 

озимі зернові, зернобобові оборот пласта 

багаторічних трав, цукрові буряки. Просторова 

ізоляція не менш, як 500 м від інших пасльонових 

культур. Вирощування сортів, стійких до основних 

хвороб. Збалансовані дози добрив 
 

 

Восени, перед закладанням 

картоплі на зберігання. 

Навесні — до пророщува-ння і 

перед садінням 

Фітофтороз, кільцева, мокра і суха гнилі, 

стеблова нематода, звичайна парша, 

ризоктоніоз, чорна ніжка 

Перебирання та сортування картоплі з 

вибраковуванням уражених і пошкоджених бульб 

За 15-днів до садіння Фітофтороз, кільцева, мокра, суха гнилі, 

чорна ніжка, стеблова нематода 

Пророщування бульб для ранньої вигонки (25-30) 

днів. Температуру підтримують 6-7 днів на рівні 20 

°С, потім знижують до 12-14 °С; можливе також 

прогрівання насіннєвого матеріалу протягом 12-15 

днів за температури 15-18 °С. Після пророщування 

бульби перебирають і видаляють хворі 
 

За 1 -3 дні до садіння або з 

садінням 

Дротяники і несправжні дротяники, 

личинки хрущів і колорадського жука, 

переносники вірусних хвороб(цикадки, 

попелиці, трипси); ризоктоніоз 

Протруювання бульб препаратом Престиж, т.к.с. 1 

л/т, Круізер т.к.с. 0,3 л/т. 

Ризоктоніоз Обробка бульб суспензією препарату Дитан М-45, з.п. 

2-2,5 кг/т (якщо не оброблялись Престижом) 
 

До садіння картоплі Колорадський жук, хвороби Знищення всіх відходів картоплі біля сховищ, 

буртів, сортувальних пунктів, місць перебирання.  
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Садіння картоплі на глибину 

10 см за температури грунту 

6-8 °С 

 

Чорна ніжка, ризоктоніоз, фітофтороз Садіння в оптимальні строки при густоті на 

1 га 50-60 тис. бульб 

До сходів — за появи сходів Бур'яни, ризоктоніоз, фітофтороз, інші 

хвороби 

Боронування, розпушування міжрядь, високе 

обгортання її період вегетації 

За появи сходів — перша 

прочистка, під час цвітіння — 

друга 

Чорна ніжка, кільцева гниль, 

зморшкувата та смугаста мозаїки. 

скручування листків, готика 

Прочищення насіннєвих посівів від хворих рослин і 

домішок рослин інших сортів 

За масового з'явлення личинок 

першого-другого віків (І-

ІІ,подекуди III генерації 

жука), їх чисельності 10-20 

екз. на кущ картоплі за 8-10% 

їх заселення. На ранніх сходах 

в разі заселення жуком 10% 

рослин 

 

Колорадський жук, картопляна міль 

Обприскування картоплі одним із препаратів: 

Кораген,КС 0,05-0,06 л/га; Актара 25 WG, в.г., 0,06-

0,08 кг/га, Каліпсо 480 SC, к.с., 0,1-0,2 л/га, Енжіо 247 

SC, к.с.0,18л/га, Карате Зеон 050 CS мк.с. 0,1 л/га, 

Номолт, к.с., 0,15 л/га; Вантекс 60 мк.с. 0,07 л/га, 

Конфідор 200 SL, РК, 0,2-0,25 л/га інші; з 

біопрепаратів – Актофіт, к.е., 0,3-0,4 л/га. З 

додаванням до будь-якого з препаратів стимулятора 

росту Вимпел, р, 0,3 л/га 

 

У фазі бутонізації-цвітіння 

проводять профілактичні обробки 

посівів фунгіцидами системно-

контактної дії. Після цвітіння 

застосовують контактні 

препарати. В першу чергу 

обприскують посіви ранніх 

сортів, а пізніших строків 

достигання — через 7 діб після 

обробки ранніх. При пізньому і 

слабкому розвитках фітофторозу 

застосовують тільки контактні 

фунгіциди 

 

 

 

Фітофтороз, альтернаріоз 

Обприскування одним із препаратів: Консенто,КС 1,7-

2 л/га; Акробат МЦ, з.п., 2 кг/га; Татту, к.с., 3 л/га; 

Ридоміл Голд МЦ, 68 WG, в.г., 2,5 кг/га; Танос, в.г., 0,6 

кг/га; Курзат Р, з.п., 2,5-3 кг/га; Купроксат, к.с., 3-5 

л/га; норма витрати робочої рідини за наземного 

обприскування – 300 - 400 л/га 
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Збирання в суху погоду, 

Закладання бульб насіння в 

тимчасові бурти на 18-20 днів, 

сортування та укладання на 

постійне зберігання 

 

Грибні та бактеріальні хвороби 

Знешкодження у буртах вогнищ уражених бульб 

шляхом їх видалення 

Протягом періоду 

зберігання 

Мокра та суха гнилі, стеблова 

нематода, інші хвороби та шкідники 

Дотримання оптимальних умов зберігання 

(температура 3-5 °С та відносна вологість повітря 

в сховищах 85-95%) 

 
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ  

(Рекомендації Інституту садівництва НААНУ)  

Строк, умови, фази розвитку 

рослин 

Шкідники і хвороби Заходи 

1 2 3 

ЗЕРНЯТКОВІ КУЛЬТУРИ 

Березень, під час набрякання 

бруньок (температура не нижче +4 

°С) 

Каліфорнійська, інші щитівки, акацієва та сливова 

несправжньошитівки, бурий плодовий і червоний 

яблуневий кліщі, попелиці, листоблішки, 

листокрутки та інші 

 

Знищення зимуючих личинок щитівок, 

несправжньощитівок, яєць кліща, інших. 

Обприскування одним із препаратів: 

Препаратом 30 В, к.е., 40 л/га, Препаратом 30 - 

Д, КЕ 0,3 – 0,4 л/га. Норма витрати робочої 

рідини 3 л/дерево - молоді дерева, середнього 

віку 3-8 л/дерево, старі дерева - 8-10 л/дерево 
 

Квітень, на початку появи 

зеленого конуса 

Парша груші, яблуні   плодова гниль та інші 

хвороби. 
Обприскування дерев 3% Бордоською рідиною 

– 2000 л/га, або Блу Голд к.с. – 3,0л/га,Чемп 

Ультра,в.г. - 2л/га. 
 

Під час розпускання бруньок 

 

 

 

 

 

Яблунева міль, сірий бруньковий довгоносик, 

квіткоїд, білан жилкуватий золотогуз, листокрутки, 

парша, гнилі, борошниста роса та інші 

 

 

 

Обприскування  Конфідор,р.к. 0,2-0,3л/га; 

Актарою, 25WG в.г., 0,14 кг/га, Енжіо, к.е., 0,18 

л/га, Децисом Профі 25 WG, ВГ 0,1 кг/га, з 

додаванням Косайда 2000, ВГ 2-2,5 кг/га, 

Хоруса 75 WG, ВГ, 0,2 кг/га, Чемпіона, ЗП., 

1,5-2 кг/га  
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Квітень, під час 

відокремлення бутонів 
Квіткоїди, пильщики, мінуючи молі, 

листокрутки, шовкопряди, медяниці, попелиці, 

парша, плодова гниль, борошниста роса 

Обприскування  Луна Сенсейшен,к.с. 0,3-

0,35л/га; Стробі, в.г., 0,2 кг/га, Натіво75 WG, 

ВГ., 0,3 - 0,35 кг/га, Дітаном М-45, з.п., 2-3 кг 

чи Флінтом 50 WG, ВГ, 0,15 кг/га з додаванням 

Нуреллу-Д, к.е.,1,5 л/га або Золон 35, к.е., 3 

л/га, Актара 25 WG, в.г. 0,14 кг/га, Каліпсо 480 

SC, к.с, 0,25 л/га, Дециса Профі 25 WG, ВГ 0,1 

кг/га 
 

Відразу після закінчення цвітіння Яблунева міль, п'ядуни, кліщі, попелиці, парша, 

плодова гниль, борошниста роса 
Обприскування препаратами: Золон, к.е., 3 

л/га, Біммер, к.е., 0,8-2 л/га чи Конфідор 200 

SL,РК, 0,25 л/га з додаванням проти парші, 

борошнистої роси та інших хвороб Луна 

Експіріенс,КС 0,5-0,75л/га; Флінта Стар 520 

SC. КC, 04-0,5 л/га, Скор 250 ЕС, к.е, 0,15-0,2 

л/га або Терсел, в.г., 2-2,5 кг/га 
 

Через 10-12 днів після 

попереднього заходу 

Яблуневий пильщик, парша, плодова гниль, 

борошниста роса 

Обприскування вищевказаними 

інсектицидами та фунгіцидами, 

дотримуючись чергування препаратів. За 

необхідності проти рослиноїдних кліщів 

додають Аполло, к.с,.0,4 -0,6 л/га або 

Ніссоран, ЗП. 0,3-0,6 кг/га. 

 
Не раніше втрати токсичності 

пестицидів попереднього 

обприскування. В разі відлову 

феромонною пасткою 5 ме-теликів 

яблуневої плодожерки за 7 днів 

спостережень — на початку 

відкладання яєць плодожеркою 

Плодожерки яблунева і східна, молі мінуючі, 

гусениці білана, кліщі, червиця в'їдлива, парша, 

борошниста роса 

Обприскування Люфокс 105 ЕС, к.е., 1 л/га, 

Матч, 050 ЕС к.е., 1 л/га, Рімон 10, к.е.,0,6 

л/га,чи іншими інсектицидами з додаванням 

проти хвороб Ікарус 250, ВЕ., 0,5-0,6 л/га, 

Імпакт 25 SC, к.с., 0,1- 0,15 л/га, Ефатол, з.п., 2-

3 кг/га, Скор 250 ЕС, к.е., 0,15-0,2 л/га, Топаз 

100 ЕС, к.е. 0,3 -0,4 л/га або інших фунгіцидів. 
 

 



136 

 

1 2 3 
Під час масового відкладання яєць, 

на початку відродження гусениць 

першого покоління яблуневої 

плодожерки 

Плодожерки яблунева та східна, молі мінуючі, 

кліщі, парша, борошниста роса 
Обприскування Кораген,КС 0,15-0,175л/га; 

Дурсбан, к.е., 2 л/га, Золон, к.е., 2,5-3,0 л/га, 

Нурелл-Д, к.е., 1-1,5 л/га чи Нурік, к.е., 1-1,5 

л/га з додаванням проти парші та борошнистої 

роси вказаних вище фунгіцидів, дотримуючись 

чергування препаратів. За відсутності матчу на 

початку відкладання яєць плодожеркою 

обприскування переноситься на період початку 

відродження гусені плодожерки і проводиться 

Золоном 35, к.е, Карате Зеоном 050 SC, мк.с., 

0,4 л/га 
 

Масовий літ метеликів грушевої 

плодожерки, орієнтовно через 40 днів 

після цвітіння пізніх сортів груші. 

Яблунева, грушева, східна плодожерки, 

листоблішки, парша, плодова гниль, борошниста 

роса та інші 

Обприскують  препаратами Данадим 

стабільний, к.е., 2л/га, Дестрой, КС., 0,1 л/га чи 

Шаман, КЕ., 1-1,5 л/га з додаванням проти 

парші Малвіну 80, ВГ., 1,8-2,5 кг/га, або Дітан 

М-45, ЗП., 2-3 кг/га чи Полірам ДФ, в.г.., 2,5 

кг/га, а також проти борошнистої роси, Тіовіт 

Джет, в.г., 8 кг/га, Кумулюс ДФ, в.г., 6 кг/га чи 

Скіфу, КЕ., 0,1-0,2 л/га, дотримуючись 

чергування препаратів 
 

 

Не раніше втрати токсичності 

пестицидів попереднього 

обприскування. Відлов 

феромонною пасткою 3 і більше 

метеликів яблуневої або 1 східної 

плодожерки за 7 днів 

спостережень 

Плодожерки яблунева, грушева та східна, молі 

мінуючі, кліщі, червиця в”їдлива, парша, 

борошниста роса. 

Рухомі личинки щитівок і несправжньощитівок 

Обприскування інсектицидами з додаванням 

проти парші, плодової гнилі, борошнистої роси 

та інших хвороб вищевказаних фунгіцидів, 

дотримуючись чергування препаратов. 

Зимові сорти яблуні та груші 

наприкінці липня — на початку 

серпня 

Яблунева плодожерка, парша і борошниста 

роса         

Обприскування препаратом Матч, 050 ЕС, к.е., 1 

л/га, Нурелл –Д, 1-1,5 л/га, або іншими 

інсектицидами з додаванням проти парші, плодової 

гнилі та інших хвороб, Терсел, в.г., 2-2,5 кг/га. 
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1 2 3 

Зимові сорти яблуні не пізніше 

як за три тижні до початку 

збирання врожаю 

Парша, плодова гниль, інші хвороби плодів під 

час зберігання 

Обприскування препаратом Світч 62,5 WG, 

в.г, 0,75- 1кг/га, або Топсин М, ЗП, 1 - 2 кг/га 

 

КІСТОЧКОВІ КУЛЬТУРИ 

На початку набухання бруньок 

(черешня, вишня, слива) 

Каліфорнійська та інші види щитівок, зимуючі 

стадії шкідників і хвороб 

Обприскування препаратом 30В, к.е. 40 л/га 

(черешня), препаратом 30-Д, КЕ 300-400 мл на 

20 л води (черешня) 

У фазі зеленого конуса Моніліоз, клястероспоріоз, плямистості листя. Обробка насаджень вишні 3% бордоською 

рідиною, черешні – 1% бордоською рідиною. 

Під час висування та 

відокремлення бутонів черешні, 

вишні, сливи (перед цвітінням) 

Моніліоз, клястероспоріоз, плямистості листя, 

довгоносики, листогризучі гусениці, попелиці. 

Обробка дерев хорус 75% в.г. 0,25-0,3 кг/га, 

луна Сенсейшен 500, КС 0,25-0,35л/га, 

черешні і світчем,в.г. 0,75-1,0 кг/га, 

сігнумом, в.г.1-1,25 кг/га з додаванням 

золону, к.е. 0,8-2,8 л/га, каліпсо 480 КС 0,2-

0,3 л/га проти шкідників  

Обприскування дерев 1%бордоською 

рідиною. 

Відразу після закінчення 

цвітіння (вишня 

черешня, слива, персик) 

Кокомікоза, кучерявість листків персика, 

плямистості, плодова гниль, листокрутки, 

попелиці, пильщики, кліщі, довгоносик 

вишневий, товстоніжка сливова, інші 

Обпискування хорусом 75% в.г.0,25-0,3 кг/га, 

луна Сенсейшен 500, КС 0,25-0,35л/га, 

фиталом, в.р.к 2,0л/га, світчем, в.г. 0,75-

1,0кг/га (черешня), топсином М з.п. 1 

кг/га(вишня), ембрелія 140, КС 1,2-1,5л/га 

(вишня), сігнумом,в.г.1-1,25 кг/га з 

додаванням вище вказаних інсектицидів 
 

В період масового льоту 

вишневої мухи (початок цвітіння 

білої акації), але не пізніше, як за 

20 днів до збору врожаю 

Вишнева муха, кокомікоз Обприскування актелліком,к.е. 0,8-1,2 л/га, 

золоном,к.е.0,8-2,8 л/га, каліпсо 480 КС 0,2-

0,3л/га, спінтор 240 к.с.0,3-0,5л/га з 

додаванням топсину М,з.п. 1 кг/га(вишня), 

фиталу, в.р.к. 2л/га 

Зразу після збирання врожаю і 

ще раз через 12-14 дн. 

Кокомікоз, слизистий вишневий пильщик Обприскування хорусом, топсіном-

М(вишня), фиталом з додаванням золону 
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Норма витрати і спектр дії протруйників насіння зернових культур 

 

№ 

п/п 

Назва 

препарату 

Діюча 

речовина 

Норма 

витрати 
л, кг/т 

Сажки Кореневі гнилі 

Плісня-

віння 

Сніго

ва 

плісн

ява 

Хвороби сходів Шкідники 

Твер-
да 

Летю-
ча 

Фузаріо-
зна 

Гельмінто

-споріозна 

Церкоспо

рельозна 

Борош-

ниста 

роса 

Бура 

іржа 

Септо

-ріоз 

Плямис

тість 

Хліб

на 

бліш

ка 

 

 

Хліб

на 

бліш

ка, 

дротя

ники 

 

 

 

цикат

ки 

 

 

Злако

ва 

попе

лиця 

 

 

Злакові 

мухи 

1 Антал,ТН тебуконазол,60г/л+тіаб

ентазол,80г/л+імазаліл,

125 г/л 

 

0,3-0,4 +++ +++ +++ +++  +++ +++ +++    

     

2 Бар-Кот-5, 

КС 

карбендазим, 500 г/л 
1,5 +++ +++ ++ +++  +  +  +++ + 

     

3 Вайбранс 

Інтеграл 

235, ТН 

седаксан, 25г/л+ 

флудіоксоніл,25г/л+теб

уконазол, 10 

г/л+тіаметоксам, 175 

г/л 

1,5-2,0 +++ +++ +++         

 +++ +++ +++ +++ 

4 Вінцит SС 

050 к.с. 

Флутриафол 2,5% + 

тіабендазол 2,5% 
2,0 +++ +++ + ++ ++ + ++   ++ + 

     

5 Вітавакс 

200 ФФ 

в.с.к. 

Карбоксин 20%  + 

тирам, 20% 2,5-3,0 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + (+)  + + 

     

 Гранівіт 

в.с.к. 

Карбоксин 20%  + 

тирам, 20% 
2,5-3,0 +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +  + + 

     

6 Грінфорт 

Стар,ТН. 

 ципроконазол 6,25 

г/л+флудиоксоніл, 

18,75 г/л 

1,0-1,5   +++ +++ ++ +++ +++   +++  

     

7 Дивідент 

Стар 036,ТН 

Дифеноконазол,30г/л + 

ципроконазол 6,3 г/л 
1,0-2,0 +++ +++ +++ +++  ++     (+) 

     

8 Іншур 

Перформ, 

т.к.с. 

тритіконазол, 

80г/л+піраклостробін,    

40г/л 

0,5 +++ +++ +++ +++ +++ ++    +++ +++ 

     

9 Кінто Дуо 

к.е. 

Тритиконазол, 2% + 

прохлораз 6% 
2,0-2,5 +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++  +++  

     

10 Колфуго 

Супер,в.с. 

Карбендазим 200 г/л 
3,0 +++ +++ +++ +++        
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11 Кольчуга 

Плюс ТН 

Тебуконазол, 120г/л 0,2-

0,25 
+++ +++ ++ ++ + +    +++  

     

12 Ламардор 

Про 180 FS, 

ТН 

протіоконазол,100 г/л 

+тебуконазол,    60 г/л 

+ флуопірам, 20 г/л 

0,5-0,6 +++ +++ ++ ++  +++  +  + + 

     

13 Максим 

Стар 025 

FS, т.к.с. 

флудіоксоніл,18,7г/л+ц

ипроконазол,    6,25 г/л 

1,0-2,0 +++ +++ +++ +++  +++      

     

14 Максим 

Форте 050 

FS, т.к.с. 

азоксістробін,10г/л+теб

уконазол,15г/л+флудіо

ксоніл,25г/л 

1,5-2,0 +++       +++   +++ 

     

15 Максим 025 

FS,  т.к.с. флудіоксоніл, 25 г/л 
1,5-2,0 +++ +++ +++ +++   +++     

     

16 Селест 

Макс 165FS, 

ТН 

флудіоксоніл,25 

г/л+тіаметоксам,125г/л

+тебуконазол,15г/л 

1,5-2,0 +++ +++ ++ ++  + +   + (+) 

     

17 

Селест Топ 

312,5 

FS,ТН. 

дифеноконазол,25г/л+ф

лудіоксоніл,    

25г/л+тіаметоксам,262,

5 г/л 

1,0-2,0            

     

18 Сертікор 

050 FS, 

т.к.с. 

металаксил-

М,20г/л+тебуконазол,3

0г/л 

0,75-

1,0 
+++ +++ +++ +++ +++   +++    

     

19 Систіва, ТН флуксапіросад, 333г/л 0,5-1,5 +++  +++     +++ +++ +++ ++      

 Сідопрід 

600, ТН. імідаклоприд,600г/л 

0,5-

0,85 
           

 +++ +++ +++ +++ 

20 Селест 

Макс 165FS, 

ТН 

флудіоксоніл,25 

г/л+тіаметоксам,125г/л

+тебуконазол,15г/л 

2-3 +++ +++ +++ +++ ++ + +     

 +++ +++ +++ +++ 

21 Фундазол 

50% з.п. 

Беноміл 
2-3 +++ +++ +++  ++ + + (+)    

     

 

Примітка: біологічна ефективність:+++ висока, ++ задовільна, + слабка, (+) неповна дія
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Застосування біологічного методу 

в сільському господарстві 

Біологічний метод захисту рослин – важлива складова інтегрованого 

захисту рослин. Застосування біологічних препаратів і ентомофагів є основним 

стратегічним, екологічно безпечним заходом контролю шкідливих організмів у 

посівах сільськогосподарських культур. Дослідженнями, проведеними 

науковими установами доведено, що біологічні препарати є не тільки 

ефективним засобом захисту від шкідливих організмів, але й стимулюють і 

значно поліпшують живлення рослин. Розроблений арсенал біологічних 

препаратів дозволяє використовувати їх в системі захисту 

сільськогосподарських культур, продукція яких використовується у свіжому 

вигляді, а також для виготовлення дитячого і дієтичного харчування, що значно 

підвищує безпечність такої продукції. Застосування біологічних препаратів дає 

можливість зберігати корисну фауну, знижує ризик виникнення резистентності, 

що існує при застосуванні хімічних засобів захисту рослин і часто призводить 

до збільшення норм витрат та кратностей обробок. 

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано до використання більше 120 

біопрепаратів, в т.ч. понад 30 препаратів проти шкідників та хвороб. Найбільш 

поширені з них: 

Актофіт – рекомендується для захисту сільськогосподарських та 

декоративних культур від кліщів, попелиць, трипсів, колорадського жука, 

інших шкідників.  

Бактероденцид, бактеронцид, родента БІО – застосовується для 

боротьби з мишоподібними гризунами з нормою внесення 2-3 г зернової 

принади в нору. 

Біоінсектицид Скарадо-М – для захисту яблуні від яблуневої 

плодожерки, овочевих (томатів, картоплі) від листогризучих шкідників. 

Актоверм, КЕ – для захисту картоплі від колорадського жука, огірків у 

закритомі грунті від павутинного кліща. 

Агромар, Р – застосовують проти хвороб томатів (кореневі гнилі, біла 

гниль, фузаріозне, вертицильозне  в’янення) у закритому і відкритому грунті 

шляхом прикореневого обприскування.  

Актоверм Формула – проти кліщів та баштанної попелиці а огірках у 

закритому грунті. 

Бізар – бактеріальний препарат, який застосовують для захисту зернових, 

яблуні від хвороб, для підвищення імунітету шляхом обприскування рослин під 

час вегетації. 

Бітоксибацилін – бактеріальний препарат, який застосовують проти 

сисних шкідників (кліщі, баштанна попелиця) огірків закритого ґрунту. 

Мікосан «В» - проти збудників комплексу захворювань яблуні, шляхом 

обприскування в період вегетації. 

Мікосан «Н» - проти збудників комплексу захворювань пшениці, ячменю, 

кукурудзи, гороху шляхом обробки насіння. 
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Ентоцид (Метаризін) – препарат на основі ентомопатогенних грибів, 

застосовується для захисту картоплі від личинок травневого хруща шляхом 

внесення в грунт з поливною водою або при обприскуванні навесні. 

Лепідоцид-БТУ – біологічний препарат кишкової дії, дозволений для 

захисту від гусениць біланів, капустяної молі, капустяної совки. 

Мікробіологічний інсектицид БІОЛЕП (лепідоцид) – для захисту томатів 

від бавовникової совки, соняшнику проти лучного метелика. 

Гаупсин – рекомендується для захисту сільськогосподарських культур від 

хвороб листового апарату і плодових гнилей, ефективний проти гусениць 1-го 

віку яблуневої плодожерки та листокруток. 

Казумін – препарат на основі продукту ферментації гриба Streptomyces 

kasugaensis – застосовується для боротьби проти бактеріального опіку 

плодових, а також бактеріальних хвороб на томатах, бактеріального опіку 

капусти. 

Псевдобактерін-2 - рекомендується для передпосівної обробки насіння 

проти збудників грибних і бактеріальних хвороб зернових колосових, картоплі, 

капусти, томатів, огірків, цибулі, та для обприскування під час вегетації проти 

комплексу хвороб зернових, овочевих культур, картоплі, яблуні, груші, 

винограду. 

Сабрекс – біопрепарат фунгіцидної дії для обробки насіння пшениці, 

ячменю, кукурудзи з метою захисту від збудників грибних хвороб та 

підвищення врожайності.  

Трихофіт – для обробки насіння томатів проти кореневих гнилей, та 

обприскування проти фітофторозу. 

Триходерма Бленд Bio-Green – для захисту від збудників кореневих і 

стеблових гнилей овочевих культур (замочування коренів розсади), картоплі 

(обробка бульб), кукурудзи, зернових колосових (обробка насіння), а також 

обприскування в період вегетації овочевих культур, картоплі, кукурудзи, 

зернових колосових). 

ТрихоПлант – препарат фунгіцидної дії проти хвороб томатів відкритого і 

закритого ґрунту (сіра гниль, фітофтороз, фузаріозна та інші кореневі гнилі), 

застосовується методом обробки насіння, та замочуванням коренів розсади у 

1%робочий розчин. 

Мітігейт – рослинний алкалоїд для боротьби з кліщами на яблуні, сої. 

Мадекс Твін – препарат для боротьби із яблуневою, східною 

плодожеркою на яблуні, персику, груші. 

Натургард – препарат для боротьби із шкідниками зернових культур 

(клопи, трипси, цикади, п’явиці), овочевих культур (попелиці, білокрила, озима 

совка), винограду (гронова листокрутка), плодових культур (квіткоїди, 

попелиці, листоблішки), декоративних культур (листокрутки, попелиці, 

цикади). 

Сезар – для захисту зернових та плодових культур від шкідників. 
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Сім Дерма – для захисту зернових колосових від фузаріозної та інших 

кореневих гнилей, стимуляції росту рослин, застосовується методом обробки 

насіння. 

Спектрал, спектрал Дуо – біопрепарат інсектицидної та фунгіцидної дії 

для захисту кукурудзи, озимого ріпаку, зернових культур від збудників хвороб 

та шкідників шляхом обробки насіння. 

Фабіліс – біопрепарат інсектицидної дії для захисту від шкідників 

кукурудзи, озимого ріпаку, зернових культур шляхом обробки насіння.     

Фітоцид – захист від хвороб зернових, зернобобових, олійних, овочевих, 

плодових культур, картоплі та підвищення врожайності методом обробки 

насіння та обприскування під час вегетації.  

Фітофлавін – біопрепарат фунгіцидної дії проти хвороб капусти (чорна 

ніжка розсади, судинний та слизовий бактеріози) шляхом обприскування 

розсди і рослин у полі, а також для обробки насіння сої проти бактеріозів, 

фузаріозів. 

Хеліковерс – біопрепарат інсектицидної дії проти бавовникової совки на 

томатах, сої, перцю. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПЕСТИЦИДІВ 

 

Асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність 

обробок повинні відповідати "Переліку пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до використання в Україні", доповненням до "Переліку..." , 

правила застосування пестицидів регламентуються Державними санітарними 

правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у 

народному господарстві» (ДСанПіН 8.8.1.2.001-98). 
        

         Для запобігання можливих отруєнь при роботі з пестицидами, а також 

потрапляння препарату в харчові продукти і фураж, забруднення водойм, 

повітря і ґрунту населених пунктів, необхідно строго дотримуватися заходів 

безпеки, передбачених  санітарними правилами. В зв’язку з цим потрібно чітко 

виконувати всі заходи безпеки згідно з розробленими інструкціями, зокрема: 

     1. Особи, які виконують роботи з пестицидами, повинні пройти спеціальну 

підготовку, медичний огляд і мати посвідчення та допуск на право проведення 

робіт, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею 

пестицидами і агрохімікатами, які видаються Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області щороку. 

     2. До роботи з пестицидами не допускаються особи молодші за 18 років, 

вагітні і жінки–годувальниці, а також особи, у яких при попередньому 

медичному огляді виявлені захворювання при яких забороняється робота з 

пестицидами. 

     3. Громадян, які направлені на роботу з пестицидами слід забезпечити 

спецодягом. 

     4. Працюючі з пестицидами перед початком робіт повинні пройти 

інструктаж про токсичні властивості препаратів, що вносяться, норми, строки, 

та способи їх застосування. 

      5. Робота з пестицидами повинна проводитися під керівництвом спеціалістів 

з захисту рослин, або агрономів, які мають підготовку по заходам безпеки при 

роботі з засобами захисту рослин. 

      6. Під час роботи з пестицидами необхідно уникати контакту  шкіри, очей і 

одягу з препаратом та робочим розчином, не вдихати пил та аерозольні випари. 

      7. При роботі з отрутохімікатами потрібно дотримуватися правил особистої 

гігієни, на місцях роботи не харчуватися, не пити, не палити. Перед 

прийманням їжі потрібно зняти спецодяг, вимити з милом руки і обличчя, 

прополоскати рот. Після роботи слід добре витрухнути одяг і прийняти душ. 

      8. Спецодяг і захисні засоби перед їх повторним використанням піддавати 

очистці. 

      9. В місцях роботи з пестицидами забороняється зберігання харчів, води, 

фуражу та предметів домашнього побуту. 

      10. Тривалість роботи з  отрутохімікатами не повинна перевищувати 6 

годин, а при використанні сильнодіючих отрут 4 години. 
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      11. Забороняється залишати отрутохімікати в полі та інших місцях без 

охорони. 

      12. Випас худоби та укіс на оброблених гербіцидами ділянках дозволяється 

не раніше як через 45 діб після обробки. 

 

Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні 

години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, 

допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з 

температурою навколишнього повітря нижче +10 °С. 

Обробка рослин та інших об'єктів повинна здійснюватись суворо за 

показаннями з обов'язковим врахуванням економічного порогу шкодо чинності 

(ЕПШ), ступеню розвитку хвороб рослин, фази розвитку бур'янів, а також 

прогнозу погоди. 

Всі роботи з пестицидами і протруєним насіннєвим матеріалом обов'язково 

реєструються в спеціальних журналах. 

У зоні роботи з пестицидами необхідно обладнати місця для відпочинку і 

приймання їжі, які забезпечуються бачками з питною водою, рукомийником і 

медичною аптечкою. Це місце повинно розташовуватися не ближче 200 метрів 

від межі застосування пестицидів. 

Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної 

хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників 

суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і методи 

застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж 

ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи. 

Забороняється допуск сторонніх осіб до місць застосування пестицидів. 

Забороняється залишати пестициди та отруєні принади без охорони в місцях 

застосування, на польових станах, індивідуальних господарствах та інших 

місцях. 

У період проведення робіт тимчасове збереження пестицидів дозволяється 

на спеціально виділених ділянках, при наявності надійного укриття та охорони. 

Приготування розчинів пестицидів і заправка апаратури для їх 

застосування повинні здійснюватися на стаціонарних розчинних вузлах або 

пунктах із використанням засобів механізації виробничих процесів. 
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ЗАХИСТ БДЖІЛ ВІД ОТРУЄННЯ ПЕСТИЦИДАМИ 

Для запобігання загибелі бджіл при проведенні обробітків пестицидами 

слід приділити особливу увагу дотриманню вимог законодавства при 

обробітках інсектицидами медоносних рослин. При проведенні захисних 

заходів цих культур необхідно застосовувати виключно препарати, дозволені до 

використання в Україні, рекомендовані для цих культур у рекомендованих 

нормах внесення.  

Відповідно до ст.37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та  

юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки 

медоносних рослин, зобов'язані не пізніше  ніж за три доби до початку обробки 

через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких 

знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При  

цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії 

токсичності препарату. На тарних етикетках пестицидів і агрохімікатів в 

обов’язковому порядку повинні бути указані номери державної реєстрації цих 

засобів, а також інформація про клас небезпечності для бджіл («небезпечний 

для бджіл» або «безпечний для бджіл»).  

Відповідно до ст.13 вищевказаного закону, кожна пасіка підлягає  

реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням 

юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих державних 

адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади.  

Неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про 

виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин, а також 

порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого 

призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл, є 

порушенням законодавства відповідно до ст.38 Закону України «Про 

бджільництво», що тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-

правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. 
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Список спеціалістів Управління фітосанітарної безпеки 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові  Поштова адреса Робочий 

телефон 

Мобільний 

телефон 

Електронна адреса 

1 2 3 4 5 6 

1 Панькевич Віталій Степанович  

 

 

46006,  

м. Тернопіль, 

вул. Чернівецька, 24 

 

 

 

 

 

(0352) 

52-18-14 

 

0672874624 fitobezpeka@dpss-te.gov.ua 

2 Пасічнюк Володимир Васильович 0975962643 fitocontrolzzr@dpss-te.gov.ua 

3 Безменська Людмила Анатоліївна 0977113572 fitokarantin@dpss-te.gov.ua 

4 Мартович Олеся Михайлівна 0988039941 fitoprognoz@dpss-te.gov.ua 

5 Мельник Олександр Миколайович 0967007417 fitonasinnia@dpss-te.gov.ua 

6 Дишлюк Борис Дмитрович 0973140425 fitocontrolzzr@dpss-te.gov.ua 

7 Руснак Григорій Васильович 0688343503 fitolabor_krywonosa@ukr.net 

8 Майка Світлана Євгенівна 0681057869 fitocontrolzzr@dpss-te.gov.ua 

9 Одуд Олександр Анатолійович 0970421242 fitokarantin@dpss-te.gov.ua 

10 Василенко Наталія Володимирівна 0680324903 fitoprognoz@dpss-te.gov.ua 

11 Горбатов Віталій Володимирович 0968469387 horbatov@dpss-te.gov.ua 

12 Козира Ольга Михайлівна 0501394214 olhakozyra@dpss-te.gov.ua 

13 Іванців Ольга Василівна 0977204204 fitonasinnia@dpss-te.gov.ua 

14 Дорош Оксана Богданівна 0986513930 fitonasinnia@dpss-te.gov.ua 

15 Палюх Ольга Михайлівна 46000, 

м. Тернопіль, 

вул. Текстильна,38а 

 

(0352) 

52-65-39 

0672578281 paluholga@ukr.net 

16 Остапенко Ірина Григорівна 0985005401 iryna-ukr@ukr.net 

17 Кулик Роман Іванович 0976105670 romedan777@ukr.net 

18 
Підфігурна Оксана Степанівна  

47500, м. Бережани, 

вул. Замкова, 6 

 
0975216887 fitosber@ukr.net 

19 Шевчук Олександр Степанович 48702, м. Борщів, 

вул. С.Бандери, 19А 

(03541)  

2-26-66 

0969222072 prognozborshchiv@ukr.net 

20 Юрцаба Ольга Степанівна  0988910438 yurtsaba.karantin@ukr.net 

 21 Гриців Віктор Романович 

 

48400, м. Бучач, 

вул. Галицька, 145 

(03544) 

2-65-08 
0974238134 Victor051175@i.ua 

22 Поворозник Людмила Сергіївна 48201, смт. Гусятин, 

вул. Січинського, 20 

 
0966247530 Ljuda257@i.ua 

23 Ганжа Віталій Васильович 47300, м. Збараж, 

м-н. Кармелюка, 5 

 

 
0686392150 karantin.zbarazh@gmail.com 

24 Полевий Роман Романович 

 

47201, м. Зборів, 

вул.Б.Хмельницького,24 

 
0963427446 

polevoy1976@ukr.net 

mailto:fitobezpeka@dpss-te.gov.ua
mailto:fitokarantin@dpss-te.gov.ua
mailto:fitonasinnia@dpss-te.gov.ua
mailto:fitokarantin@dpss-te.gov.ua
mailto:prognozborshchiv@ukr.net
mailto:yurtsaba.karantin@ukr.net
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1 2 3 4 5 6 

25 Диня Іван Петрович 

 

47600, м. Козова, 

вул. Б.Хмельницького,  47 

 0676898353 

 

fitokozova@ukr.net 

26 П’ясецька Ася Болеславівна 47078, с. Підлісці, 

Кременецький район, 

вул. Т. Г. Шевченка, 5 

 0968831087 asa-2010@ukr.net 

27 Махнітко Валентина Іванівна 0679719524 valia.makhnitko@ukr.net 

28 Чорненький Петро Євгенович 0961720587 chornenkyi-petro@ukr.net 

29 Матвейко Антоніна Василівна 

 

47400, м. Ланівці, 

вул.Тернопільська, 14 

 
0673832760 

lanprognozn@ukr.net 

30 Івасюк Віктор Васильович 

 

48300, м.Монастириська, 

вул.Шевченка, 1 

 

 
0689671097 

monfitoinspek@ukr.net 

31 Лучко Богдан Романович 47800, смт.Підволочиськ, 

вул. І.Франка, 8 

 

 

0997638127 pidv.dizr@ukr.net 

32 Дроздовський Олександр Георгієвич 0679456433 pidv.dizr@ukr.net 

33 Пітуля Василь Теодозович  48200, м. Підгайці, 

вул. Шевченка, 32 

(03542)  

2-11-72 
0682467411 

1962www@ukr.net 

34 Стебелецький Михайло Богданович  48500, м. Чортків, 

вул. В.Великого, 10 

(0355)  

23-18-51                  

0680496895 chortkivfito@ukr.net 

35 Строцень Юрій Богданович 0672152068 karantin.chortkiv@gmail.com 

36 Діденко Василь Степанович 47100, м. Шумськ, 

вул. Вишнева, 31, 

(0355)  

82-00-18 
0988378024 

vasildidenko7@gmail.com 

 

Питання, зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою: 

вул. Чернівецька, 24, м. Тернопіль, 

46006, тел./факс 52-18-14 

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління  

Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
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