
ПРОГНОЗ 

фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб та бур’янів у 

господарствах Тернопільської області на 2020 рік 

 

БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ 

Переважання теплої погоди з короткочасним похолоданням в ранній 

весняний період в минулому році сприяли весняній міграції дротяників у 

верхні шари ґрунту, яке відмічено в третій декаді березня. Найбільша 

шкідливість спостерігалася на посівах ярого ячменю в період сходів-кущіння, 

пошкоджено – 1,2-3,0% рослин, озимої пшениці у фазу весняного кущення – 

0,6-2,0% рослин, цукрових буряків в період сходів – 0,5-1,0% рослин та 

кукурудзи – 0,8-1,1%.  

У літній період, за рахунок висихання верхнього шару ґрунту та 

підвищення його температури, шкідники переміщувалися до глибших, 

вологіших горизонтів. Заляльковування личинок та відродження жуків 

відбувалося ускладнено. 

Посуха, яка утримувалася і впродовж вересня-жовтня не сприяла 

розвитку і живленню дротяників, в результаті пересихання поверхневого 

шару ґрунту, спостерігалася передчасна міграція шкідника в нижні горизонти 

ґрунту.  

Осінніми ґрунтовими обстеженнями поточного року виявлено, що 

дротяниками заселено 81,7% обстежених площ, що менше показників 

минулого року (82%), середня чисельність зимуючого запасу - 0,6 екз/кв.м., 

місцями до 1,5 екз/кв.м., що теж дещо менше показників минулого року. 

В поточному році, враховуючи достатній запас дротяників, що йдуть на 

зимівлю, за оптимального зволоження ґрунту та ранньої весни, прогнозується 

високе пошкодження сільськогосподарських культур, особливо сходи ранніх 

ярих зернових, буряків, картоплі та овочевих. 

На основі проведених спостережень відмічено, що у видовому складі 

серед хрущів 2019 року переважав травневий, менш чисельним був 

червневий хрущ.  

Тепла погода першої та другої декади квітня сприяла початку льоту 

жуків травневого хруща. Найбільша шкідливість імаго травневого жука 

спостерігалася в молодих насадженнях, придорожніх смугах та лісосмугах – 

16-24 екз/дерево.  

Спостерігалось зниження шкідливості личинок хрущів впродовж 

періоду вегетації сільськогосподарських рослин.  

Найбільша чисельність та шкідливість личинок травневого хруща 

спостерігалася на площах цукрових та кормових буряків, пізньої картоплі. 

Спостерігалося незначне пошкодження личинками шкідника посівів ярого 

ячменю – 0,5% рослин, а також посівів гороху та сої. Значно збільшилася 

чисельність травневого хруща на полях, що межують з лісами та 

лісосмугами. 

 Літ імаго червневого хруща спостерігався по закінчення першої декади 

червня та був тривалим до другої декади липня. В період яйцекладки та 

відродження личинок негативний вплив мали дефіцит опадів та високі 



температури повітря. Тому найбільша чисельність шкідника спостерігалася 

на площах з достатнім вологозабезпеченням поблизу річок, пасовищ та 

сінокосів.  

Чисельність та шкідливість, як імаго, так і личинок червневого хруща , 

впродовж всього періоду вегетації утримувалася на низькому рівні і 

практичного значення на формування врожаю сільськогосподарських 

культур не мали.  

Осінніми ґрунтовими обстеженнями виявлено, що личинками травневого 

хруща заселено 59,7% обстежених площ, (в минулому році 61,6% площ), 

хоча середня чисельність шкідника залишилась на рівні 0,6 екз/кв.м. У 

віковому складі популяції хрущів переважають личинки молодших віків (І-ІІ 

року). При осінніх обстеженнях виявлено, що середня чисельність личинок 

червневого хруща залишилась на рівні минулого року - 0,4 екз/кв.м. 

В 2020 році прогнозується помірний літ імаго травневого хруща. 

Очікується зростання шкідливості жуків в молодих садах, а личинок – в 

посівах сільськогосподарських культур, особливо в осередках з підвищеною 

чисельністю. 

В агроценозах Тернопільської області видовий склад підгризаючих 

совок впродовж багатьох років залишається незмінним, домінуюче місце 

займає озима совка, менш поширеною та шкодочинною – оклична совка.  

Впродовж вегетаційного періоду 2019 року в посівах 

сільськогосподарських культур розвиток підгризаючих совок проходив в 

двох генераціях. Шкідливіше було перше покоління, котре пошкоджувало 

молоді рослини. 

Перезимівля фітофага пройшла добре, вижила значна частина 

зимуючої стадії фітофага. Заляльковування гусениць після зимівлі 

розпочалось пізніше, ніж у минулому році – 26 квітня. Розвиток лялечок 

озимої совки проходив за несприятливих погодних умов - низькі нічні 

температури повітря та часті дощі перезволожили верхні шари грунту, 

подекуди на поверхні утримувалась вода. 

Літ метеликів І покоління озимої совки проходив з початку третьої 

декади травня до початку третьої декади червня, в оптимальні для них умови, 

при вологості повітря 69-81% і середньодобових температурах 16-18°С з 

достатньою кількістю нектароносних рослин, що позитивно впливало на 

швидке статеве дозрівання метеликів і плодючість самиць. Метелики 

сформували досить високу плодючість. 

Відродження гусениць озимої совки І покоління розпочалось в другій 

декаді червня, масове – в третій декаді червня за умов достатньої 

зволоженості ґрунту, високої температури ґрунту, що сприяло прискореному 

розвитку гусениць. 

Заляльковування гусениць І покоління відбувалось за умов дефіциту 

опадів та висушування ґрунту до показників задовільного зволоження. 

Літ метеликів озимої совки II покоління розпочався в кінці третьої 

декади липня при сонячній, жаркій погоді з невеликими опадами в окремі дні 

і тривав по третю декаду серпня, за умов теплої сухої погоди. Такі погодні 

умови були несприятливими для формування плодючості самок, розвитку 



яєць та гусениць ІІ покоління. На зменшення чисельності совок ІІ покоління 

вплинуло також збільшення чисельності природних ентомофагів.  

Шкідливість гусениць II покоління була більш осередковою на просапних та 

ягідниках. ІІ поколінням озимої совки пошкоджено 0,4-1,0% рослин озимої 

пшениці в слабкому ступені, при середній чисельності 0,3 екз/кв.м. В посівах 

озимого ріпаку, сходи якого в зв'язку з погіршенням умов зволоження грунту 

з'явились пізніше звичайних строків, за чисельності 0,5 екз/м2 пошкоджено 1,1 % 

рослин. 

Осінніми обстеженнями полів сівозміни виявлено, що гусеницями 

озимої совки заселено 39,4% обстеженої площі, середня чисельність – 0,5 

екз/кв.м. 

В 2020 році, за сприятливої перезимівлі, достатнього тепло- та волого 

забезпечення, наявного зимуючого запасу, можливе зростання чисельності та 

шкідливості фітофага в посівах просапних, овочевих та озимих культур. 

З листогризучих совок на території Тернопільської області впродовж 

вегетаційного періоду 2019 року розвивались і шкодили: капустяна, С-чорне, 

совка-гамма, бавовникова, зустрічались гречкова, городня, зернова та 

конюшинова.  

Розвиток листогризучих совок впродовж вегетації проходив в двох 

поколіннях. Заселення посівів мало осередковий характер, що зумовлене 

нерівномірним розподілом опадів по території області та їх інтенсивністю. 

Літ метеликів І покоління проходив в оптимальних умовах помірно 

теплої, з опадами погоди. Це сприяло додатковому живленню шкідника на 

квітучих рослинах та збільшенню їх плодючості. Яйцекладка та відродження 

гусениць відбувались за помірно теплої та спекотної погоди з опадами різної 

інтенсивності.  

Погодні умови в період заляльковування шкідника, липень-серпень, 

були помірно-сприятливими, зокрема, інтенсивні опади в липні мали 

негативний вплив на розвиток лялечок.  

Початок льоту метеликів ІІ покоління відбувався за сприятливих 

погодних умов. Спостерігалося чергування опадів та спеки. Літ метеликів був 

тривалим. Живлення гусениць другого покоління листогризучих совок 

розпочалось на початку серпня. На посівах буряків переважали гусениці С-

чорне, капустяної совки; на посівах сої – гусениці совки-гамма; на посівах 

кукурудзи та соняшнику (на качанах та кошиках) - бавовникова совка. На 

посівах цукрових буряків, де проводилися обробітки від хвороб та шкідників, 

збільшення чисельності не спостерігалося. На посівах буряків, в вогнищах, 

пошкоджено 14,5% рослин, з чисельністю шкідника 2,2 екз/кв.м; на посівах 

сої пошкоджено 4,6% рослин, з чисельністю 0,7 екз/кв.м.  

Осінні ґрунтові розкопки свідчать, що у порівнянні з попереднім 

роком, спостерігається збільшення заселеності площ листогризучими 

совками, - совки С-чорне та совки-гамма – на 2%, капустяної совки на 1%. 

Проте чисельність зимуючого запасу залишилася на рівні минулого року –  

У 2020 році, враховуючи добрий фізіологічний стан гусениць 

листогризучих совок, що йдуть на зимівлю, сприятливій перезимівлі, 

очікується поява та розвиток шкідника в посівах сільськогосподарських 

культур. За умов оптимального теплозабезпечення та зволоження, можливе 



зростання щільності та шкідливості гусениць впродовж вегетаційного 

періоду, особливо в осередках. 

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.  

Стебловий (кукурудзяний) метелик  розвивався  в  одному  поколінні  

і  залишався  небезпечним  шкідником  кукурудзи,  осередково  пошкоджував  

рослини  соняшнику (Лановецький  район). 

Коливання  температури  повітря  в  квітні  поточного  року,  вітряна  

погода  з  приморозками,  з  інтенсивним  зниженням  вологості  повітря та 

прохолодна надмірно дощова погода в першій  половині травня – була  

несприятливою для гусениць, що перезимували. Заляльковування їх 

розпочалось пізніше, ніж у минулому році  в умовах теплої погоди та дощів 

різної  інтенсивності,  часто грозових. 

Початок  льоту  метеликів  шкідника  відмічено  в  південних  районах  

області – 14 червня,  в  північних – 2 липня.  Відкладання  яєць  до  кінця  

червня  відбувалось  в  сприятливих  погодних  умовах.  Природною  

трихограмою  заражено  4-6 % яєць  стеблового (кукурудзяного) метелика. 

Масове  відродження  гусениць  шкідника  в  другій  декаді  липня             

відбувалось  за  умов  зниження  температури  повітря  в  нічні  години  в  

порівнянні  з  червнем,  незначних  опадах.  Розвиток  гусениць  в  другій-

третій  декадах  серпня-першій  декаді  вересня  пригнічували  високі  денні  

температури  повітря (+32..+35°С)  за  дефіциту  опадів. 

Стебловий (кукурудзяний) метелик восени поточного року виявлено  

на  65% обстежених площ  кукурудзи,  пошкоджено 18,1% стебел, 7,7% 

качанів з середньою чисельністю 1,6 гусениць  на  рослину, максимально – 

2,0 екз/рослину. 

В господарствах Лановецького району в посівах соняшнику  гусениці 

пошкодили 5,0% рослин з чисельністю 1,0 екз/рослину  на 25% обстежених  

посівів. 

Зберігається загроза значної шкодочинності стеблового 

(кукурудзяного) метелика  в 2020 році  в посівах кукурудзи,  особливо на  

повторних посівах  кукурудзи,  при  безполицевому  обробітку  грунту. 

Серед мишоподібних гризунів в посівах сільськогоспродарських 

культур, інших стацій на території області за видовим складом домінувала 

полівка звичайна, розвивалась та шкодила польова миша, зустрічались 

лісова, хатня та жовтогорла.  

        За період перезимівлі різкі коливання температур, перезволоження, 

затоплення нір талими водами призвели до загибелі мишоподібних гризунів -

23%, в базових господарствах -30%. Весною заселено озимих культур в 



середньому 91% площ, 2,1 колонії/га, що на 56,8% площі більше в порівнянні 

з минулим роком. Проводилось розкидання отруйних принад 

Травень був дощовий, в першій половинні прохолодний, температура 

повітря на 1-4ºС була нижчою за кліматичну норму (відмічалися заморозки 

мінус 1-3º), в другій половинні місяця на 1-5º перевищувала її. Погодні умови 

не були сприятливими для розвитку мишоподібних, в результаті сильних 

дощів затоплювались колонії шкідника.  

Високі денні температури літнього періоду, часті зливові дощі та 

перезволоження ґрунту  несприятливо впливали на формування чисельності 

мишоподібних, шкодочинність спостерігалась в основному на площах 

картоплі, буряків, зернових культур, багаторічних трав.  

         Період  вересня був по літньому спекотний та з дефіцитом опадів. В 

жовтні склались оптимальні умови для розвитку шкідника, чисельність 

активно збільшувалась за рахунок розмноження, міграції з місць резервації. 

Початок заселення: озимого ріпаку  –  друга декада вересня, озимої пшениці  

–  друга декада жовтня. На період масового обстеження на всіх полях 

мишоподібні заселяли 45% площі, при середній чисельності 3,6 жилих 

колоній /га., на орних землях - 38%, чисельність 2,6 жилих колонії га, що на 

рівні минулого року.  

          Комфортні умови склались для мишоподібних у жовтні минулого року, 

фактично весь місяць був досить теплий, сонячний з незначною кількістю 

опадів. В окремі дні спостерігались заморозки на поверхні ґрунту в ранкові 

години, такі погодні умови були сприятливими для розвитку мишоподібних. 

         Враховуючи високі показники життєздатності гризунів, за сприятливих 

умов їх перезимівлі і збереженні високої чисельності шкідника, популяція 

мишоподібних гризунів становитиме істотну загрозу посівам озимих 

культур, багаторічних трав та багаторічним насадженням, особливо в 

молодих садах. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Наростання  чисельності та шкідливості злакових попелиць в 

минулому році відбувалось в фазу трубкування озимої пшениці, після 

прохолодної погоди та проходження дощів зливного характеру першої 

декади та початку другої декади травня, що мало регулюючий вплив на 

чисельність шкідника.   

         Під час формування зернівки в другій половинні червня за умов  

проходження по території області нерівномірних короткочасних дощів, 

теплої погоди, злакові попелиці заселяли  в середньому – 8,1% колосків, з 

чисельністю 5,6 екз/колос. Наявність ентомофагів та їх личинок - заселено 

2,6% колосків (співвідношення хижак шкідник 1:20), ураження 

ентомофторозом 12,0% особин шкідника, стримували зростання кількості 

злакових попелиць на посівах. 

          Розвиток злакових попелиць в період липень-серпень відбувався в 

посівах кукурудзи. 

Восени мигулого року заселення площ шкідником відбувалось одразу з 

появою сходів –  по закінченні другої декади жовтня після проходження 

дощів, що пізніше в порівнянні з минулим роком. Позитивний вплив на 



розвиток шкідника та збільшення його чисельності мали підвищенні 

температури повітря період жовтня та початок листопада.   

По даних осіннього обстеження, заселена площа озимої пшениці 

становить 21,8% від загальної площі, заселених рослин 10,8%, що на 4,1% 

площі та 2,1% заселених рослин менше в порівняні з минулим роком. 

Зимуючий запас яєць в середньому 2,8 шт./заселену рослину, що на 0,2 шт. 

більше рівня минулого року. 

Беручи до уваги високу потенційну плодючість шкідника, у 2020 році, 

за доброї перезимівлі наявного запасу зимуючих яєць та ранньої помірно 

теплої, вологої весни (без зливних дощів) поступового наростання 

температур,  можливе масове розмноження та шкідливість злакової попелиці 

в посівах озимих та ярих зернових культур. 

В минулому році  в агроценозах Тернопільської області по видовому 

складу серед хлібних клопів  переважав клоп шкідлива черепашка. 

Шкодили щитник щавлевий, тополевий, червононогий, клоп-солдатик. 

Поодиноко зустрічались черепашка маврська, черепашка австрійська та 

елія гостроголова.  

          Середня чисельність хлібних клопів які перезимували становила 0,3 

екз/м.кв., при заселені 14,2% площі озимої пшениці. Виникала необхідність 

застосування інсектицидів від ряду шкідників на посівах озимої пшениці в 

тому числі хлібних клопів для запобігання збільшення їх чисельності. З 

початку заселення на площах озимої пшениці, поблизу лісів з’явилася елія 

гостроголова, пізніше клоп шкідлива черепашка.  

        В період яйцекладки та початку  відродження личинок хлібних клопів, 

негативний вплив на їх розвиток мали дощі, також  наявність паразитів 

стримала наростання чисельності шкідника. Погодні умови другої третьої 

декад червня позитивно впливали на розвиток хлібних клопів, на окремих 

площах проводились обробітки. 

        На період  повної стиглості зерна поряд з дорослими клопами  - 45% 

були личинки 55%, переважно 4-5 віку (минулого року: дорослих 52%; 

личинок – 48%). При збиранні врожаю частина шкідника загинула, решта 

завершувала живлення на падалиці період серпня - початок жовтня. 

       Згідно даних обстежень місць зимівлі клопів, восени частка заселених 

ними лісів та лісосмуг 22,1%, при середній чисельності - 0,3 екз/м.кв. 

        Враховуючи потенційну спроможність популяції 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 й посилення шкідливості, пошкодження зерна в 2020 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. 

У видовому складі хлібних жуків зустрічалися жук-кузька – 96%, жук-

красун – 2% та жук-хрестоносець – 2%. 



      Після перезимівлі виживання популяції хлібних жуків становило – 83,0%. 

Весною минулого року заселено шкідником 18,0% обстежених площ, при 

чисельності 0,3-1,0 екз/м.кв. 

       Заселення колоса озимої пшениці шкідником розпочалось після дощів 

початку червня, в період встановлення сухої з підвищеним температурним 

режимом погоди в другій декаді червня, у фазу наливу зерна . 

       В період яйцекладки та ембріонального розвитку утримувалась помірно 

тепла з періодичними опадами погода, що сприятливо впливало на 

збільшення чисельності шкідника. Негативний вплив на розвиток личинок 

мав тривалий посушливий період без опадів серпня -  першої декади вересня, 

коли  середня декадна температура  ґрунту на глибині 10см становила 22-25º 

тепла, за дефіциту вологи в ґрунті.   

        По даних осіннього обстеження заселена площа шкідником становить 

31,2% від загальної площі обстежень, що на 6,4% більше рівня минулого 

року, переважають личинки ІІ року – 56% від загальної кількості. Середня 

чисельність - 0,4 екз/м.кв., що на рівні минулого року. 

        За умов доброї перезимівлі личинок шкідника, помірно теплій та вологій 

весні, що має позитивний вплив на їх розвиток, а також беручи до уваги  

чисельність личинок ІІ року слід очікувати його літ імаго та підвищення 

шкідливості в осередках у 2020 році. 

Вихід жуків злакових п’явиць з місць зимівлі відбувалось по 

закінченні першої декади квітня, їх розселення стримувалось прохолодною 

погодою та зниженням температури в нічні години, заморозками. Загибель за 

період перезимівлі становила – 19%. 

Домінуючим видом була синя п’явиця. Чисельність шкідника на 

початку вегетації була низькою, шкідливість не значною, живлення імаго 

проходило за умов прохолодної погоди.  

В червні, під час розвитку личинок,  високий температурний режим 

сприяв розвитку та шкідливості личинок злакових п’явиць.  

Початок заляльковування проходило за помірно сприятливих умов 

чергування дощового періоду, посухи та спеки. 

Осінніми обстеженнями місць зимівлі виявлено зимуючий запас 

шкідника 0,7 екз/м.кв., що дещо більше в порівнянні з минулим роком.  

В 2020 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. 

Навесні минулого року відновлення живлення личинок хлібної 

жужелиці відмічено після відтавання ґрунту. Протягом вегетації шкідливість 

туруна зберігала осередковий характер і відмічалась здебільшого у посівах 

озимих зернових культур, розміщених після колосових попередників. 

Заляльковування  проходило за сприятливих для шкідника умов, достатньої 

вологості ґрунту. 

Вихід імаго на поверхню ґрунту розпочався в період формування зерна 

озимої пшениці в другій декаді червня, масово - у фазі молочної стиглості. 



Інтенсивне живлення проходило на колосках озимої пшениці, ячменю за 

сприятливих погодних умов.  

Літня діапауза шкідника розпочалась до настання жнив за сприятливих 

умов липня – проходження короткочасних дощів та незначного зниження 

температури ґрунту. Надалі  – спека, нагрівання та пересихання ґрунту 

періоду  серпня – першої половини вересня, дефіцит вологи в ґрунті, 

незначні опади мали негативний вплив. 

За даними осіннього вибіркового обстеження на всіх полях сівозмін, 

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

0,4 екз/м.кв., що на 0,4% площі менше рівня минулого року. У віковому 

складі переважають личинки першого віку. Заселеність озимини 20,2%, 

середня чисельність фітофага 0,3 екз/кв.м., що на  1,6% площі більше рівня 

минулого року. 

В 2020 році збільшення шкідливості хлібної жужелиці в посівах озимої 

пшениці можливе в осередках, насамперед при помірно - теплій погоді та 

достатній вологозабезпеченості ґрунту в період живлення личинок, а також 

при порушенні агротехніки вирощування озимих зернових культур. 

Погодні умови минулорічного весняного періоду зумовили пізній вихід 

жуків хлібної смугастої блішки з місць зимівлі.   

       В фазу кущіння зниження температури повітря, дощі, місцями сильні, не 

сприяли наростанню шкідливості хлібних блішок в посівах ярих зернових 

культур. 

       В серпні погодні умови не були сприятливими для живлення шкідника. 

Спека та посуха негативно впливала на його розвиток. В період сходів 

озимих зернових культур спостерігалась дощова погода, пошкодження 

посівів було незначне, оскільки частина посіяна  інтоксикованим насіння,  

пошкоджено 0,2% рослин, при середній чисельності 1,0-2,0 екз/м.кв. 

          Зимуючий запас хлібної  смугастої блішки становить 3,8 екз/м.кв. (мах 

5,0 екз/м.кв), що на 1,1 екз/м.кв. менше рівня  минулого року. 

          За умов теплої погоди навесні 2020 року та помірних опадів, хлібні 

смугасті блішки створюватимуть загрозу посівам озимої пшениці та ярих 

зернових колосових культур, кукурудзи, особливо слабо розкущеним 

рослинам. 

Весною минулого року розвиток німф пшеничного трипса відбувався 

за сприятливих умов, підвищеної температури ґрунту та достатнього 

вологозабезпечення. Надалі активність шкідника зменшилась у зв’язку з 

проходженням  грозових дощів, місцями сильних з градом. 

       Відкладання яєць у фазу колосіння – цвітіння відбувалось за умов 

підвищених температур повітря, низької вологості повітря, проходження  

сильних дощів. Регулюючий вплив також мали погодні умови другої 

половини червня - початку липня: випадання дощів зливного характеру, 

місцями з градом, шквальні вітри, в районах сильних злив відмічалось 

полягання посівів, незначне похолодання мали негативний вплив на розвиток 

шкідника. 

         На початок дозрівання озимої пшениці, коли личинки йшли на зимівлю 

була контрастна погода, помірно сприятливі умови склались в подальшому 

для розвитку шкідника та початку перезимівлі. Посушливий період  серпня - 



вересня, з високими денними температурами повітря, пересихання ґрунту, 

дефіцитом опадів та суховійними явищами мали негативний вплив на 

розвиток даного виду. 

        В 2020 році прогнозується поява пшеничного трипса в посівах озимої  та 

ярої пшениці, можливе створення осередків з підвищеною чисельністю 

шкідника за умов теплої, помірно - вологої погоди та теплого сухого літнього 

періоду.  

Літній період минулого року був мінливий, з короткочасними  дощами  

та посушливими періодами з підвищеною температурою повітря, що мало 

негативний  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 вологи в ґрунті та недостатня кількість опадів. В  жовтні злакові 

цикадки заселяли посіви озимої пшениці одразу з появою сходів, за умов 

сухої сонячної, теплої погоди +22..24ºС, чисельність шкідника становила 3,0-

4,0 екз. на100 п.с. Холодна погода закінчення жовтня, заморозки як на 

поверхні ґрунту так і в повітрі 0-4º, призупинили активність шкідника. 

Надалі встановилась тепла сонячна погода початку листопада.   

        В 2020 році злакові цикадки за умов теплої посушливої весни, 

сприятливої погоди для міграції влітку та восени, зможуть відновити 

чисельність та загрожуватимуть посівам озимих культур, в першу чергу – 

ранніх строків сівби. Зберігається ймовірність появи вірусних та 

мікоплазмових хвороб на зернових культурах, пошкоджених злаковими 

цикадками.    

Навесні, у фазу сходів-третього листка ярого ячменю спостерігався літ 

шведської мухи. Пошкоджено личинками весняної генерації 0,4% рослин.                             

Літ мух літньої генерації шкідника відбувався в малосприятливих умовах 

(підвищений  температурний  режим,  локальні  дощі  зливового  характеру,  

з  градом).  Пошкоджено  0,3 % колосків  з  чисельністю 1,0 екз/колосок  на  

25% посівів  ярого ячменю. 

Виліт мух осінньої генерації стримувався спекотними погодніми  

умовами, дефіцитом опадів (серпень – І половина  вересня). Шкідник  

зосереджувався в найбільш  вологих  і  затемнених  місцях (самосівах  

пшениці,  злаках  на  узбіччях  доріг). 

Сходи  озимини  зернових  культур  в  умовах  ґрунтової  посухи  

восени  минулого  року  одержано  в  пізні  строки,  зріджені,  строкаті  за  

фазовим  розвитком.  Шведська  муха  заселила  19,0% посівів  озимої  

пшениці  з  середньою  чисельністю  1,3 екз/м2,  пошкоджено  0,4% рослин. 

В  2020 році  зберігається  загроза  виникнення  осередків  підвищеної  

чисельності  шведської  мухи  весною  в  посівах  ярих  колосових  культур,  

кукурудзи,  восени – в  посівах  озимої  пшениці,  жита. 

Восени  минулого року  чорна пшенична муха за чисельності личинок 

– 1,2 екз/м2  пошкодила  0,3% рослин  озимої  пшениці  на  15%  посівів. 

В  2020 році  можлива  поява  осередків  розвитку  чорної  пшеничної  

мухи  в  посівах  ярої  пшениці,  ячменю.  В  умовах  достатнього  для  



фітофага  тепло-  і  вологозабезпечення  восени  чисельність  популяції  в  

посівах  озимої  пшениці  може  зрости  до  загрозливого  рівня. 

На початку трубкування озимої пшениці було відмічено пошкодження 

0,3% рослин опомізою пшеничною, при чисельності 1,3 екз/кв.м. при 

заселенні 42% посівів озимої пшениці.  

Озимою мухою, при чисельності 0,3 екз/кв.м. пошкоджено 0,1% 

рослин озимої пшениці на 33,3% посівів. Восени в мовах сонячної та сухої 

погоди, спостерігався поодинокий літ озимої мухи та опомізи пшеничної, 

інтенсивність льоту становила 3-5 екз/100 п.с.  

Враховуючи  слабку  розкущеність  посівів  озимої  пшениці  восени  

минулого  року,  можливе  створення  осередків  весною  2020 року  помітної  

шкідливості  опомізи  пшеничної,  озимої  мухи,  зрідження  стблестою.  

В минулому році, після сходу снігу, в понижених місцях, біля лісосмуг 

виявлено розвиток снігової плісняви: уражено 12% посівів озимої пшениці. 

На самосівах озимого ячменю в  першій  декаді  березня  в  

господарствах  Борщівського  району  виявлено  утворення  склероціїв  

тифульозної  гнилі  на  10% рослин.  

В посівах озимої пшениці переважала фузаріозна форма прояву 

кореневих гнилей. 

Сприятливі умови для наростання ураженості посівів озимої пшениці 

септоріозом  склались  в  другій  половині  травня  в  фазу  прапорцевого  

листка  після  тривалого  дощового  періоду.  Надалі  розвиток  хвороби  

пригнічувався  у  зв'язку  з  високою  температурою  повітря,  дефіцитом  

опадів. 

В  поточному році  прогнозується  розвиток  септоріозу  в  посівах  

озимої,  ярої  пшениці.  За  умов  теплої  дощової  погоди  в  фазу  

трубкування – наливу  зерна  поширеність  хвороби  та  шкідливість  зросте. 

Погодні  умови  минулорічного весняного періоду були  

малосприятливими  для  розвитку  піренофорозу  в  посівах  озимої  

пшениці.  З  переходом  температури  повітря  через  +15°С  в  бік  

збільшення,  частих  опадів  різної  інтенсивності  в  другій  половині  травня 

– І декаді  червня  відмічено  наростання  ураженості  посівів хворобою.  

В 2020 році  прогнозується  розвиток  піренофорозу в посівах пшениці. 

В умовах тривалого періоду зволоження листків росою або дощами 

(трубкування – налив зерна озимої пшениці) поширення хвороби зросте, 

передусім на площах з мінімальним обробітком ґрунту, стерньових 

попередниках. 

В минулому році ознаки  ураження  гельмінтоспоріозом  рослин  

ярого  ячменю  виявлено  у фазу  3 листок. 

Часті дощі в першій половині травня сприяли поширенню хвороби, 

якою уражено у фазу трубкування 4,9% рослин, розвиток хвороби – 1,3%. В  

першій декаді червня з наростанням температури повітря та короткочасних 

опадах, відносній вологості повітря 76% гельмінтоспоріоз розвивався на 

6,5% рослин ярого ячменю. Найбільш поширеною була смугаста 

плямистість. 



В 2020 році в умовах частих дощів, помірно теплої  температури  

повітря,  високій  вологості  повітря можливе збільшення  ураженості посівів 

ярого та  озимого ячменю гельмінтоспоріозними  плямистостями. 

В  минулому році  бура  листкова  іржа  проявилась  в  фазу  колосіння  

озимої  пшениці.  Сприятливі  погодні  умови  для  поширення  і  розвитку  

хвороби  склались  в  другій-третій  декадах червня. 

Восени минулого року в третій декаді жовтня ознаки ураження рослин  

озимої  пшениці  бурою листковою  іржею  виявлено  на  0,4% рослин  на  

12,0% обстежених  посівів. 

Ураження рослин жовтою іржею в минулому році спостерігалось на 

окремих площах приватного сектору Лановецького району, де уражених 

поточному році  прогнозується  розвиток  бурої  листкової  іржі  в  посівах  

озимої,  ярої  пшениці.  Можливий  масовий  розвиток  хвороби  за  умов  

періодичного  випадання  дощів,  помірно  теплого  температурного  режиму  

в  період  виходу  в  трубку-налив  зерна  озимої  пшениці. 

Весняне відновлення розвитку борошнистої роси в минулому році 

відмічено в кінці фази кущіння-початку трубкування озимої пшениці за умов 

сухої теплої  погоди.  В третій декаді травня тепла  погода  з  короткочасними  

дощами  сприяла  розвитку  хвороби.  В  фазу  колосіння  озимої  пшениці,  

яка  настала  26-28 травня,  в  строки  близькі  до  середніх  багаторічних – 

борошниста  роса  уразила  11,5% рослин (розвиток  хвороби – 2,7%)  на  

42,9% посівів  озимої  пшениці,  озимого  ячменю – уражено  9,7% рослин 

(розвиток  хвороби – 2,5%)  на  33% посівів.  В фазу  колосіння  ярої  пшениці  

та  ярого  ячменю  уражено  8,3 і  8,0%  рослин  відповідно в слабкому 

ступені. 

В 2020 році прогнозується розвиток  борошнистої  роси  в  посівах  

зернових  колосових  культур. 

В минулому році фузаріоз колоса був найбільш шкідливою хворобою 

колоса озимої пшениці. Сприятливі погодні умови для зараження рослин 

склались в період цвітіння-наливу зерна, коли утримувався підвищений 

температурний режим та підвищена вологість повітря. 

По області в середньому хвороба уразила 2,5% рослин озимої  пшениці 

на  22% обстежених площ.  В  південних районах виявлено осередки  посівів 

озимої  пшениці з ураженістю 8,6-10,0% колосків з інтенсивністю ураження – 

2 бали (Борщівський  район), що зв’язано з нерівномірним розподілом опадів 

по часу і по території, сортом (більш уражені – пізньостиглі  сорти). 

Одержане зерно – з меншою масою 1000 зерен, ніж у 2018 році,  збільшилась 

кількість щуплих  зерен. 

Дозрівання  озимої  пшениці  відбувалось  в  спекотних  погодніх  

умовах  та  дефіциту  опадів,  що  пригнічували  розвиток  фузаріозу  колоса.  

Збирання  врожаю  ранніх  зернових  культур  завершилось  в  першій  декаді  

серпня. 

Тверда  сажка  в  базових  та інших господарствах  на  зернових  

колосових  культурах  в 2019 році не  виявлена. 

Летуча  сажка  в минулому році виявлена  в  товарних  посівах  ярого  

ячменю  на  0,7% обстежених  посівів,  уражено  0,2% колосків (Борщівський, 



Заліщицький  райони),  0,1% обстежених  посівів  озимої  пшениці,  уражено  

0,2% колосків (Гусятинський  район). 

В  2020 році  зберігається  загроза  розвитку  сажкових  хвороб  в  

посівах  зернових  колосових  культур. 

В посівах озимої та ярої пшениці, озимого та  ярого ячменю 

розвивались  на колосі альтернаріоз, оливкова пліснява, септоріоз, 

гельмінтоспоріоз,  борошниста роса, бактеріоз. Розвиток їх за умов високої 

температури  повітря, дефіциті опадів під час дозрівання та проведення 

збиральних робіт був нижче рівня або відповідав середньобагаторічним 

показникам. 

Запас інфекції вищевказаних хвороб колоса зернових культур достатній 

для прояву і розвитку їх в колосі зернових культур в 2020 році. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ 

В минулому році дозрівання озимої пшениці за умов високої 

температури було прискореним. З огрубінням зерна озимих культур злакові 

попелиці перелітали на посіви кукурудзи. З першої декади липня (викидання 

волоті) розпочалось наростання щільності фітофагів, коли відбулось 

пом’якшення температурного фону повітря у зв’язку з короткочасними 

дощами. 

В другій декаді липня на рослинах кукурудзи з'явились ентомофаги, 

проте чисельність їх була недостатньою для регулювання чисельності 

шкідників до безпечних значень. Під час формування зерна попелицями 

заселено 16,0% рослин кукурудзи з чисельністю 30 екз на рослину. 

Грозові дощі зливового характеру  серпня  знижували  чисельність  

фітофагів.  В другій  половині  серпня  розвиток  попелиць  пригнічувався  

спекотними  погодними умовами. 

В  2020 році  злакові  попелиці  заселятимуть  посіви  кукурудзи. За 

умов  теплої з помірними опадами погоди літнього періоду чисельність і  

шкідливість цих фітофагів може досягти загрозливого  рівня. 

На початкових етапах розвитку кукурудзи в минулому році осередкове 

поширення кореневих гнилей викликано несприятливими 

агрометеоумовами для росту і розвитку культури. В період листоутворення 

пошкодження коренів ґрунтовими шкідниками та, в осередках, 

розповсюдження личинок західного кукурудзяного жука сприяло поширенню 

кореневих гнилей. 

Розвиток стеблових гнилей слабо наростав в міру розвитку гусениць 

стеблового (кукурудзяного) метелика. Дозрівання та збирання кукурудзи 

відбувалось за сприятливих погодних умов, наростання шкідливості не 

спостерігалось.  

В 2020 році прогнозується розвиток стеблових і кореневих гнилей 

кукурудзи, можливий ріст ураженості кореневої системи гнилями в 

осередках заселення посівів личинками західного кукурудзяного жука, 

перепадах температур на початку вегетації та перед завершенням її, 

запізненням зі збиранням. 

Пухирчаста сажка в минулому році  проявилась  на  стеблі  у  фазі  

розвитку  кукурудзи – викидання  волоті,  після  нерівномірних  типово  



літніх  дощів  із  грозами  в  першій  декаді  липня.  Низька  вологість  повітря  

в  другій-третій  декадах  липня  в  період  цвітіння  кукурудзи,  високих  

денних  температур повітря – +28..+32°С,  дефіциті  опадів  створювала  

малосприятливі  умови для  розвитку та поширення хвороби. 

В першій декаді серпня відмічались опади різної інтенсивності та 

розподілу по території області,  відносна  вологість  повітря  утримувалась  

на  рівні  67-72%  за  яких  пом’якшились  умови  для  зараження  

пухирчастою  сажкою  качанів.  В  третій  декаді  серпня-першій  декаді  

вересня  аномально  тепла, з стійким дефіцитом  опадів  та  наявності  

суховійних  явищ,  погода  пригнічувала  розвиток  хвороби.   

По області пухирчаста сажка перед збиранням виявлена на  18,5% 

посівів  кукурудзи, уражено 2,1% рослин,  качанів – 1,0%. Нагромаджено 

достатній запас інфекції.  

В поточному році прогнозується розвиток пухирчастої сажки в посівах 

кукурудзи. 

В 2019 році летуча (волотева) сажка на полях кукурудзи базових 

сільськогосподарських підприємств  хвороба не виявлена. В  інших  

сільгосппідприємствах  хвороба виявлена  в  Чортківському,  Лановецькому,  

Козівському,  Збаразькому,  Бучацькому,  Борщівському  районах – по  

області – на  3,0% обстеженої  площі,  уражено  0,4% рослин,  0,2%  качанів, 

що нижче рівня минулого року. 

В 2020 році за умов теплої посушливої погоди в період проростання  

насіння, наявності повторних посівів  кукурудзи, сівбі не протруєним 

насінням  поширення летучої сажки може зрости 

В умовах спекотного з недобором опадів літнього періоду 

минулорічної вегетації кукурудзи гельмінтоспоріоз мав слабкий розвиток. 

Дозрівання  кукурудзи  в  другій  половині  серпня – першій  половині  

вересня  минулого року  відбувалось  в  умовах  підвищеної  температури  

повітря,  стійкого  дефіциту  опадів,  що  було  малосприятливим  для  

розвитку  хвороб  на  зернівках.  З  15 вересня  характер  погоди  змінився  на  

осінній,  знизилась  температура  повітря (вночі  до  +4..+6°С),  підвищилась  

вологість  повітря  до  73-79%. 

Ураженість  качанів  кукурудзи  фузаріозом  складала  1,7% качанів  на  

44% посівів,  пліснявінням  качанів – уражено  0,6% качанів на 44,4% 

посівів,  бактеріозом – 0,7% качанів на 11% посівів. 

Вищеназвані хвороби  качанів  розвиватимуться  в  посівах  кукурудзи  

в  2020 році.  За  умов  вологої  погоди  під  час  формування  зерна – 

дозрівання  кукурудзи – поширення хвороб зросте. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ГОРОХУ 

Розвиток  горохової  попелиці  в  посівах  багаторічних  трав  в  першій  

половині  квітня  минулого  року  був  уповільненим  в  зв'язку  з  різким  

коливанням  температури  повітря,  приморозком  на  грунті,  вітряною  

погодою.   

В  першій  половині  травня  надмірні  опади  та  прохолодна    вітряна  

погода  були  несприятливими  для  розселення  горохової  попелиці,  

заселення  посівів гороху. Наростання чисельності  шкідника  в  посівах  



гороху  відмічено  у  фазу  бутонізації.  В  кінці  травня  на  100 п.с.  

обліковувалось  33-50 екз. 

В спекотних погодних умовах в липні-серпні – першій декаді вересня  

розвиток горохової попелиці пригнічувався. З другої  половини  вересня –в 

жовтні  шкідник  розвивався за сприятливих погодних  умов,  осіння  

вегетація багаторічних трав була подовженою, сприятливою для відкладання 

яєць  гороховою попелицею. 

Зимуючий  запас – 4 шт. яєць/кв.м.,  максимально – 7,0 шт. яєць/кв.м. 

В  2020 році  за  сприятливих  умов  для  розвитку (+18..+22°С,  

відносної  вологості повітря – 60-80%) ймовірна загроза масового 

розмноження і  шкідливості  горохової  попелиці в  посівах гороху. 

В минулому році розселення жуків  бульбочкових довгоносиків з 

посівів багаторічних трав у зв'язку з низькою температурою повітря,  

посиленням швидкості вітру до сильного в першій половині квітня 

відбувалось мляво. Масове заселення посівів гороху  відмічено в останній 

п’ятиденці квітня, коли горох, висіяний в поточному році раніше звичайних  

строків, знаходився в фазі третього-четвертого листка та був більш стійким 

до пошкодження  жуками. Зимуючий  запас – 4,5 жуків/кв.м. 

В 2020 році бульбочкові довгоносики створять загрозу пошкодження 

рослинам  гороху. Ймовірний ріст шкідливості фітофага за умов сухої теплої  

погоди в період появи сходів-3 лист гороху. 

В 2019 році погода  в  травні  була  несприятливою  для  заселення  

посівів  гороху  жуками  горохового  зерноїда,  масове  заселення  

розпочалось  в  перший  декаді  червня.  Впродовж  літніх  місяців  розвитку  

личинок  утримувався  підвищений  температурний  режим,  сприятливий  

для  їх  розвитку.  Зимуючий  запас  шкідника  достатній  для  створення  

загрози  пошкодження  гороху  в  2020 році. 

В умовах дощового, в першій половині – прохолодного травня  

минулого  року  затримався  розвиток  горохової  плодожерки, виліт  

метеликів  відмічено  у фазу цвітіння  гороху. Літ відбувався в умовах 

підвищеного  температурного режиму, дефіциті опадів, сприятливому для 

додаткового  живлення метеликів та відкладання  яєць. 

За  доброї  перезимівлі,  теплої  помірно-вологої  погоди  під  час  льоту  

метеликів  та  відкладання  ними  яєць  в  2020 році  можлива  поява  

осередків  з  підвищеною  чисельністю  та  шкідливістю  горохової  

плодожерки. 

В  2020 році  загроза  від  горохового  комарика  можлива  в  

осередках  за  сприятливих  умов  під  час  вильоту  шкідника  після  

перезимівлі  та  помірно-вологої  погоди  в  період  цвітіння  гороху, за умов 

підвищеного температурного режиму в фазу  бутонізації – утворення бобів 

гороху та відсутності зливових дощів  чисельність горохового трипса та 

шкідливість  може зрости.  

В минулому році у фазу сходів кореневі гнилі уразили 0,3% рослин. 

Після тривалого дощового  періоду в першій половині травня, ущільнення 

ґрунту в фазу бутонізації  гороху  уражено  1,5% рослин  на  67% посівів. Під 

час цвітіння гороху в першій  декаді червня з різким наростанням 

температури повітря, інтенсивних дощів початку червня склались сприятливі 



умови для розвитку патогенів на коренях  гороху. В період наливу бобів в 

другій половині червня спекотні погодні умови  виснажили рослини. 

Запас інфекції достатній для появи і розвитку кореневих гнилей в  

посівах  гороху в поточному році.   

Підвищена  вологість  повітря  та  грунту  в  першій  половині  травня  

минулого року (79-83%)  сприяла  появі  аскохітозу на  листках гороху у 

фазу  галуження.  Масовий прояв хвороби відмічено в першій декаді червня 

за умов  різкого  наростання тепла та з опадами  впродовж  4-6 днів з різною 

інтенсивністю та  розподілом по території – 90-158% до  норми. Уражено  під  

час  цвітіння 4,7% рослин,  розвиток  хвороби – 1,2%.  Високі денні 

температури повітря  стримували розвиток  хвороби,  епіфітотійного 

розвитку хвороба не набула. 

В насінні, ґрунті,  рослинних рештках нагромаджено достатній запас  

інфекції аскохітозу. В 2020 році за умов підвищеної  вологості  повітря,  

грунту,  середній температурі повітря близько 20°С слід очікувати прояв  та  

розвиток  аскохітозу  в  посівах  гороху. 

Високий температурний режим повітря, дефіцит опадів з періодичним 

зниженням вологості повітря в окремі дні менше 3% в період вегетації 

гороху в минулому році пригнічували розвиток пероноспорозу. 

Розвиток сірої гнилі в минулому році відмічено в господарствах 

Кременецького району в осередках на 10% обстеженої площі, де кількість 

опадів в другій декаді липня в період дозрівання-початку збирання  складала 

25 мм, уражено 1,8% рослин. На решті території області декадна сума опадів 

була меншою (7-16 мм), хвороба не виявлена. 

За сприятливих умов для розвитку хвороби (підвищена вологість, часті 

опади під час наливу зерна-дозрівання гороху) в 2020 році прогнозується 

розвиток сірої гнилі в посівах гороху. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ 

Тепла погода в березні минулого року сприяла прогріванню ґрунту на 

глибину до 10 см на 8-10°С,  що привело до виходу із місць зимівлі і масового 

заселення посівів конюшини жуками конюшинного довгоносика насіннєїда – 

аніона, в період відростання рослин. Нестійкі погодні умови весняного 

періоду стримували сильну активізацію шкідників.   

Заселеність головок конюшини личинками в період їх масового 

відродження складала 11%, при середній чисельності личинок 1,1 

екз/головку. Збирання конюшини І укосу пройшло на початку цвітіння, що не 

дозволило реалізувати потенційної плодючості та підвищення чисельності 

шкідника. 

Відкладання яєць жуками шкідника в посівах ІІ укосу конюшини 

проходило в умовах сонячної, жаркої погоди з невеликими дощами в окремі 

дні. Погодні умови періоду відродження личинок були сприятливими для 

зростання чисельності та шкідливості насіннєїда в посівах конюшини. 

Зимуючий запас насіннєвого довгоносика складає 3,1 екз/кв.м. 

При збереженні чисельності зимуючого запасу впродовж періоду 

перезимівлі, а також за умов теплої з помірною вологістю повітря погодою 



під час вегетації 2020 року можна очікувати високий рівень чисельності та 

шкідливості насіннєїда – апіона на посівах конюшини. 

В 2020 році насінницьким посівам конюшини загрожуватиме 

товстоніжка, особливо коли відкладання яєць шкідником проходитиме в 

умовах сухої, теплої з помірними опадами погоди. 

Після підвищення середньодобових температур в кінці ІІ декади квітня 

минулого року було відмічено розвиток фузаріозу на коренях конюшини та 

ураження 2,9% рослин, на 23% площ. 

В 2020 році розвиток фузаріозу на коренях конюшини можливий при 

несприятливій перезимівлі культури, на посівах трав тривалого строку 

використання. 

В минулому році в посівах конюшини першого укосу прояв антракнозу 

відмічений у фазу бутонізації. Внаслідок швидкого розвитку рослин, при 

нестійких температурних умовах в травні, та збиранням конюшини у фазу 

цвітіння, хвороба була мало поширена і розвинута. 

В період відростання рослин на посівах конюшини другого укосу, було 

відмічено прояв та наростання хвороби після дощів, що пройшли в цей 

період. Цвітіння конюшини проходило при дуже теплій погоді з значним 

дефіцитом опадів, що стримувало розвиток хвороби. Аномально тепла та 

суха погода серпня не сприяла сильному поширенню антракнозу, в період 

формування бобів уражено було 6,9% рослин. 

В 2020 році, враховуючи наявність інфекції, при підвищеній вологості 

повітря у весняно-літній період, використанні неякісно підготовленого 

насіння, слід очікувати прояв та розвиток хвороби в посівах конюшини. 

В минулому році початок ураження борошнистою росою посівів 

конюшини І укосу відмічено в кінці фази росту стебла. У фазу бутонізації 

розвиток хвороби зростав, із-за надмірного випадання опадів та підвищення 

температури повітря.  

Прояв борошнистої роси на конюшині II укосу відмічено в кінці фази 

відростання. Інтенсивності розвитку хвороба набула при змінах вологої і 

посушливої погоди в літній період, так найвище ураження рослин 5,1%, з 

розвитком хвороби 1,6% відмічено у фазу формування бобів. 

В поточному році, враховуючи достатній запас інфекції, при частому 

чергуванні вологого та спекотного періодів під час весняно-літньої вегетації 

очікується прояв, сильний розвиток та поширення борошнистої роси на посівах 

конюшини. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ СОЇ 

Заселення посівів сої бульбочковими довгоносиками в минулому році 

відмічено у фазу сходів. Погодні умови цього періоду, тепла погода, з надзвичайно 

частими, порою надмірними опадами не сприяла активному заселенню 

довгоносиками посівів сої.  

Погодні умови в першій половині червня характеризувалися дуже 

теплою, сонячною погодою з випаданням локальних опадів різної 

інтенсивності, що сприяло підвищенні активності жуків і їх інтенсивному 

розвитку, живленні та підвищенні шкодочиності. 



В подальшому, шкідливість шкідника не мала впливу на розвиток сої, 

зимуючий запас шкідника становить 4,5 екз/кв.м. 

В 2020 році, беручи до уваги високий зимуючий запас шкідника, за 

умов сухої і теплої погоди у період сходів – трійчастого листка, можливе 

масове заселення. 

В минулому році розвиток листогризучих совок І покоління проходив 

при мінливих погодних умовах. Часті дощі та зливи в кінці третьої декади 

травня знижували інтенсивність льоту метеликів, а в першій половині червня 

високі температури й низька вологість повітря в період льоту метеликів 

обмежують їхню потенційну плодючість.  

Літ метеликів, відкладання яєць і початок відродження гусениць ІІ-го 

покоління проходив при помірно-теплій погоді з дощами і короткочасними 

зливами в ІІ декаді липня, яка в подальшому змінилась на суху і жарку погоду і 

сприяли їх більш інтенсивному розвитку і шкідливості. Чисельність совок II 

генерації регулювалась також високою активністю природної трихограми, яка 

паразитувала яйця. 

Враховуючи високий зимуючий запас шкідника 0,4-0,5 екз/кв.м, в 2020 році 

очікується підвищена чисельність та шкідливість листогризучих совок на посівах 

сої. 

В попередньому році на початку фази бутонізації відмічено заселення 

рослин сої тютюновим трипсом. Погодні умовиі на початку заселення, 

тепла погода,  були  частково   сприятливі  для  розвитку  шкідника, надалі 

дощова погода стримувала надмірне наростання чисельності шкідника. 

Великого впливу на ріст та розвиток посівів сої шкідник не мав. 

В минулому році відмічалось незначне пошкодження рослин сої 

соєвою попелицею. Тепла погода, з опадами від невеликих до значних, які 

проходили впродовж на початку заселення, стримували стрімке розмноження 

та розселення попелиць. 

Шкідливість попелиць відмічалась до фази достигання сої, заселених в 

даний період виявлено 4,3% рослин, за середньої чисельності 3,9 екз/рослину. 

 В 2020 році горохова попелиця загрожуватиме всім посівам сої, за 

теплої і помірно - вологої погоди впродовж вегетаційного періоду. 

Високі денні температури і низька відносна вологість повітря в червні 

минулого року сприяли поширенню павутинного кліща в посівах сої.  

Найвища шкідливість фітофага в посівах сої спостерігалася у фазу 

дозрівання, за спекотних умов. При цьому пошкоджені боби передчасно 

достигали і розтріскувалися, а зерно утворювалося щупле.  

В 2020 році, за умов спекотного з дефіцитом опадів літнього періоду, 

особливо час формування і достигання бобів сої, прогнозується підвищена 

чисельність та шкідливість павутинного кліща. 

Прояв фузаріозу в посівах сої в минулому році відмічено у фазу сходів. 

Прояву хвороби сприяла наявність насіннєвої та ґрунтової інфекції, а також 

надмірне зволоження ґрунту в передсходовий період, та сильні коливаннями 

температури грунту: від приморозку на початку декади (-2°С на поверхні 

грунту) до встановлення на глибині 10 см температури +16°С. 

Подальше розповсюдження хвороби в фазу першого трійчастого листка 

було помірним, цьому посприяло надмірне зволоження ґрунту. 



В поточному році, враховуючи значний запас інфекції, що зберігається в 

ґрунті і на насіннєвому матеріалі, за умов низьких температур повітря в 

період проростання насіння та повітряних посух у післясходовий період, 

можна прогнозувати прояв та збільшення ураженості посівів сої фузаріозом. 

Зливні дощі весняного періоду на початку минулорічної вегетації 

сприяли розвитку кореневих гнилей.    

Впродовж цвітіння та на початку формування бобів високі денні температури 

і низька відносна вологість повітря обмежили поширення інфекції. В подальшому, 

високі середньодобові температури, надмірне зволоження ґрунту та погана його 

аерація сприяли поширенню хвороби і до кінця фази дозрівання сої кореневими 

гнилями уражено було 5,7 % рослин, з поширенням на 45% площ.  

Погодні умови  минулорічного літнього періоду вегетації сої, високі 

денні температури і низька відносна вологість повітря обмежували 

поширення пероноспорозу, а сильні зливові дощі змивали спори потогена, 

що не сприяло сильному поширенню хвороби.  

В період формування бобів нараховувалося 4,1% уражених рослин, а 

проведені фунгіцидні обробітки та суха погода знизили темпи наростання 

ураженості посівів хворобою. В подальшому розвиток пероноспорозу 

пригнічувався високими денними температурами повітря в серпні та сухою 

погодою у вересні.  

В 2020 році, враховуючи наявність джерел інфекції, передбачається 

прояв пероноспорозу в посівах сої, інтенсивність розвитку та її шкідливість 

буде посилюватися помірно-теплими та вологими періодами впродовж 

вегетації. 

Аскохітоз в посівах сої в минулому році відмічено в фазу бутонізації. На 

початку вегетації інфекція уразила 1,5% рослин,  тепла з помірними опадами 

погода сприяла розвитку та поширенню хвороби. 

У фазу цвітіння відмічено більш інтенсивніший розвиток хвороби, 

цьому посприяла переважно тепла з помірними опадами погода. В цей період 

було уражено 3,2% рослин. 

В поточному році, враховуючи наявну зимуючу інфекцію, при 

сприятливих погодних умовах в період цвітіння-достигання, можна 

прогнозувати прояв та збільшення ураженості посівів сої аскохітозом. 

В минулому році прояв вірусної хвороби (жовтої мозаїки) в посівах сої 

відмічено на початку цвітіння. Прояву хвороби сприяло заселення рослин 

віроформними сисними шкідниками. Погодні умови в подальшому не 

сприяли розвитку переносників вірусних хвороб, які в умовах інтенсивних 

дощів зменшили щільність на посівах сої. 

 Покращили умови життєдіяльності попелиць та трипсів дощі, що 

випадали у фазі формування бобів.  Найбільшого розвитку хвороба набула в 

фазу достигання - уражено 2,9% рослин, на 26% площ. 

В 2020 році, при помірно-теплій з достатньою вологістю погоді, 

враховуючи підвищений зимуючий запас сисних шкідників у посівах сої, 

прогнозується зараження рослин вірусними і мікоплазмовими хворобами.   

Прояв кутастої плямистості і її наростання в минулому році відмічено в 

фазу цвітіння сої. Тепла, дощова і волога погода сприяли появі та розвитку 

бактеріального опіку. 



При вторинному зараженні рослин сої, яке спостерігалося в другій 

половині вегетаційного періоду у фазу дозрівання, хворобою було уражено 

до 2,6% рослин. На уражених рослинах в цей період відмічалося передчасне 

опадання листків, що негативно вплинуло на  урожайність зерна. 

В 2020 році не виключена можливість прояву бактеріального опіку в 

посівах сої, враховуючи основне джерело інфекції - уражене насіння, в якому 

накопичено суттєвий запас інфекції (бактерій), що при неякісному його 

протруєнні, а також сприятливих погодних умовах в літній період, можуть 

спровокувати інтенсивне поширення хвороби. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

Впродовж вегетаційного періоду 2019 року в агроценозах 

Тернопільської області виявлено осередкове заселення посівів цукрових 

буряків звичайним буряковим довгоносиком в дрібних селянських 

господарствах Борщівського району. Осінніми грунтовими обстеженнями 

полів сівозміни виявлено, що звичайний буряковий довгоносик заселив 0,1% 

обстеженої площі, з чисельністю 0,3 екз/кв.м. 

В 2020 році  існує загроза розселення звичайного бурякового 

довгоносика на посівах цукрових буряків. 

Сірий буряковий довгоносик суттєвого впливу на формування 

врожаю не мав, шкідливість його була відмічена в окремих осередках посівів 

цукрових буряків, соняшнику, сої та багаторічних бобових трав. 

Достатнє теплозабезпечення у весняно-літній період дало змогу 

личинкам фітофага старших віків завершити розвиток в ґрунті і утримати 

щільність зимуючого запасу жуків довгоносика на рівні минулого року – 0,4 

екз/кв.м. 

В поточному році, беручи до уваги високий зимуючий запас сірого 

бурякового довгоносика, можна очікувати зростання його шкодочинності в 

посівах цукрових буряків. Залишаться загроза виникнення в посівах буряків 

окремих вогнищ, що сильно забур’янені осотом та берізкою польовою, із 

загрозливою чисельністю та шкідливістю сірого бурякового довгоносика.  

В минулому році чисельність жуків щитоносок в посівах цукрових буряків 

утримувалась на досить низькому рівні. 

В період сходів - дві пари справжніх листків, активність жуків 

стримувалась прохолодною погодою з інтенсивними опадами та дією 

інсектицидних протруйників, якими оброблялося насіння. На формування 

чисельності личинок, в першій половині червня, негативно вплинули дощі різної 

інтенсивності. У видовому складі щитоносок переважала лободова щитоноска.  

В 2020 році при помірно-теплій та вологій погоді весняного періоду, 

щитоноски при зимуючому запасі – 0,3 екз./кв.м., можуть осередково становити 

загрозу посівам цукрових буряків, особливо засмічених лободовими 

бур’янами, а також за неясної обробки насіння. 

Заселення посівів цукрових буряків блішками в минулому році відбувалося 

одразу з появою сходів. Погодні умови кінця квітня – початку травня – опади понад 

норму, повернення заморозків, мали негативний вплив на розвиток шкідників. 

Токсичність обробленого насіння інсектицидами також зменшували шкідливість 

блішок в фазу сходів.  



Найбільшої шкоди блішки завдали посівам кормових буряків в дрібних 

селянських господарствах, де посів проводився не протруєним насінням, 

пошкоджених виявлено 8,0-10,0% рослин у слабкому ступені. 

Враховуючи достатній зимуючий запас, в 2020 році за умов теплої та сухої 

погоди в період сходів буряка можливе масове заселення та нанесення значної шкоди 

жуками бурякових блішок. 

Жуки бурякової крихітки в минулому році заселили посіви цукрових 

буряків в період сходів. Тривале утримання високих температур повітря, 

пришвидшило втрату токсичності сходів буряка, насіння яких було 

оброблено інсектицидними протруювачами. В подальшому зниження 

температури повітря та значні опади вплинули на зниження шкідливості 

бурякової крихітки.  

В умовах ранньої, теплої і вологої весни 2020 року, враховуючи 

високий зимуючий запас бурякової крихітки (54 екз/кв.м.), можливе значне 

пошкодження посівів цукрових буряків в ранні фази розвитку (сходи-1-2 

пари справжніх листків).  

Бурякову листкову попелицю в посівах цукрових буряків в минулому 

році виявлено на початку фази І-ІІ пари листків. Погодні умови даного періоду - 

тепла з помірними опадами погода, сприятливо вплинули на інтенсивне 

розселення та розмноження попелиць в посівах цукрових буряків.  

Опади різної інтенсивності в кінці травня та в червні вплинули на 

зменшення чисельності шкідника, а також ентомофаги та захворювання 

ентомофтрозом мали регулюючий вплив на чисельність бурякової листкової 

попелиці. Впродовж вересня суха та сонячна погода з підвищеним 

температурним режимом і незначними опадами, стимулювали розвиток 

фітофага і нагромадження підвищеного зимуючого запасу яєць шкідника - 

19,0 штук/п. м. гілки. на кущах-живителях.  

При сприятливих погодних умовах в 2020 році - ранній і теплій весні, з 

помірними опадами влітку, можливе збільшення чисельності та шкідливості 

бурякової листкової попелиці в посівах цукрових буряків. 

Розвиток бурякової мінуючої мухи в посівах цукрових буряків в 

минулому році проходив в трьох поколіннях, найбільш чисельним та 

шкідливим було друге покоління шкідника.  

На початкових стадіях розвитку шкідника склалися досить помірно-

сприятливі погодні умови – висока вологість повітря та помірний 

температурний режим.  

В період відродження і живлення личинок мінуючої мухи, опади різної 

інтенсивності стримували активність шкідника і негативно вплинули на 

розвиток шкідника.  Друга генерація бурякової мінуючої мухи була найбільш 

чисельною та шкодочинною. Проведення інсектицидних обробітків проти 

бурякової листкової  попелиці регулювало щільність мінуючої мухи ІІ 

генерації .  

Розвиток третьої генерації шкідника відбувся за високих температур 

повітря та відсутності опадів, що негативно вплинули на формування 

чисельності шкідника.  



Впродовж вегетаційного періоду пошкоджено 4,1% рослин в слабкому 

ступені, що менше рівня попереднього року, при середній чисельності 2,1 

екз/рослину. 

В 2020 році, беручи до уваги зимуючий запас шкідника – 0,4 екз/кв.м, 

за умов відносно високої вологості та помірної температури повітря в 

весняно-літній період, можлива підвищена чисельність та шкідливість 

личинок мінуючої мухи в посівах цукрових буряків.  

В минулому році розвиток пероноспорозу був незначний, його 

стримували високі температури повітря, низька вологість та відсутність 

періодичних опадів.   

В 2019 році, як і впродовж багатьох років спостережень, церкоспороз 

залишається основною, найбільш шкодочинною хворобою, що уражує листя 

цукрових буряків впродовж вегетаційного періоду.  

В господарствах області в передзбиральний період церкоспорозом 

виявлено уражених 17,9% рослин на 50% цукрових буряків.  

В 2020 році, враховуючи нагромаджений запас інфекції, за достатнього 

вологозабезпечення впродовж літнього періоду, з частими туманами та 

рясними росами, можливий ранній прояв та прогресування хвороби на всіх 

площах посіву цукрових буряків, особливо гібридів сприятливих до 

ураження даним патогеном.  

Борошниста роса мала незначний розвиток, тому, інтенсивного 

поширення та розвитку до кінця вегетації не набула. При обстеженні в 

передзбиральний період, в господарствах ураження 3,4% рослин на 20% 

площ було нижче рівня попереднього року. 

Впродовж минулорічної вегетації фомоз широкого розповсюдження та 

розвитку не набув, уражались переважно нижні листки цукрових буряків. 

Передзбиральні обстеження в господарствах області свідчать, що площі, 

уражені фомозом залишились на рівні попереднього року - 20%, ураженість 

рослин зменшилась – 3,5%. 

Тепла, суха, без опадів погода минулорічного літнього періоду сприяла 

ураженню рослин вірусними хворобами, зокрема вірусною жовтяницею. В 

червні та липні, за рахунок проведених інсектицидних обробітків в посівах 

цукрових буряків була зменшена чисельність та шкодочинність бурякової 

листкової попелиці, що призвело до зменшення ураженості хворобою. 

 В 2020 році за умов помірно-вологої та теплої погоди впродовж 

вегетаційного періоду, що сприятиме розмноженню сисних шкідників –  

зокрема, бурякової листкової попелиці, основного переносника інфекції, 

передбачається ураження вірусною жовтяницею посівів цукрових буряків.  

 

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ РІПАКУ 

Навесні минулого року заселення посівів ярого ріпаку хрестоцвітими 

блішками розпочалося одразу з появою сходів. Дощовий період закінчення 

квітня – травня не сприяв розвитку шкідника. У фазу сходів хрестоцвіті 

блішки пошкодили в середньому 6,3% рослин ярого ріпаку в слабкому 

ступені, при середній чисельності 2,0-5,0 екз/кв.м. Проводились обробітки 

інсектицидами, що знизило активність шкідника. 



В період посіву озимого ріпаку утримувалась спекотна погода з 

дефіцитом вологи в ґрунті. За відсутності опадів сходи появились пізно, 

нерівномірно, на окремих площах посіви були зрідженні, (сходив ріпак у 

жовтні). До 17 вересня зберігалась літня погода – було сухо з літніми 

температурами. В період сходів, при чисельності 3,3 екз/кв.м. блішки 

пошкодили 8,1% рослин озимого ріпаку в слабкому ступені. 

В умовах сухої теплої погоди весною 2020 року шкідники 

живитимуться на відростаючих рослинах озимого ріпаку та в загрозливій 

чисельності пошкоджуватимуть сходи ярого ріпаку. За умов теплої сухої 

погоди восени наступного року можуть утворитись осередки підвищеної 

чисельності блішок в посівах озимого ріпаку. 

Ріпаковий трач впродовж минулорічної вегетації у двох поколіннях.  

Навесні, в умовах періодичних дощів, при проясненнях розпочався літ 

першої генерації шкідника. Розвиток личинок пильщика І покоління 

проходив на хрестоцвітих бур’янах і частково на ярому ріпаку, за не 

сприятливих погодних умов.  

Літ другого покоління шкідника відмічався на падалиці озимого ріпаку. 

Умови для розвитку шкідника були помірно сприятливими, спекотна погода 

в серпні, відсутність опадів, не сприяла активному льоту пильщиків, яких на 

100 помахів сачком уловлювалось 2,0-3,0 екземплярів. 

Заселення шкідником сходів озимого ріпаку восени минулого року 

розпочалося по закінченні першої декади вересня. Літ імаго другої генерації 

в даний період відбувався за помірно сприятливих умов:на початку вересня - 

часткове зниження температури повітря, проходження незначних опадів; 

надалі відсутність опадів та підвищений температурний режим до спеки. 

Випадання опадів та зниження температури повітря до помірних значень 

сприятливо впливала на імаго та розвиток личинок шкідника. Інтенсивність 

льоту зростала – 2,0-4,0 екз за 3 дні на жовту чашку-пастку.  

В 2020 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. Не виключена поява осередків з 

підвищеною щільністю шкідника в посівах озимого ріпаку. 

Теплі періоди березня 2019 року спонукали ранньому заселенню 

посівів озимого ріпаку ріпаковим квіткоїдом. 

Активність жуків знижувалась в першій декаді травня в періоди 

проведення обробітків інсектицидами.  

В посівах ярого ріпаку шкідник з’явився у фазу стеблування, в період 

дощів зливного характеру. Стримували шкідливість проведенні обробітки.   

Зимуючий запас шкідника становить 3,6 екз/кв.м, що на рівні 

попереднього року. В 2020 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.  

В умовах наростання тепла по закінченні першої декади квітня, в 

осередках посівів озимого ріпаку, виявлялись жуки чорного стеблового 

капустяного прихованохоботника, великого ріпакового стеблового 



прихованохоботника.  Збільшувалось заселення посівів жуками стеблового 

капустяного прихованохоботника. Квітнева погода минулого року дещо 

стримувала активність для заселення посівів прихованохоботниками, 

відкладання ними яєць.  

Чисельність стеблових прихованохоботників залишалася високою, за 

рахунок тривалого живлення, при сприятливих погодних умовах. 

В умовах інтенсивного тепла та утримання сухої погоди, жуки 

ріпакового насіннєвого прихованохоботника заселяли посіви озимого 

ріпаку з другої декади квітня.  

У посівах ярого ріпаку найбільше значення мали капустяний 

стебловий та ріпаковий насіннєвий прихованохоботники. Капустяний 

стебловий прихованохоботник з’явився на початку першої декади червня. 

Сильні дощі, місцями з градом не сприяли заселенню посівів та живленню 

жуків. 

Інтенсивне вирощування ріпаку на території області, внаслідок чого 

протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення посівних 

площ даної культури, залишає актуальною проблему накопичення видової 

різноманітності прихованохоботників і зростання їх шкідливості. Зимуючий 

запас прихованохоботників становить 0,8 екз/кв.м.  

Навесні 2020 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 регулюватися погодними умовами. 

В минулому році заселення посівів озимого ріпаку капустяною 

(стручковою) галицею проходило в період масового цвітіння культури.  

У посівах ярого ріпаку шкідник з’явився під час цвітіння культури і 

розвивався в умовах теплої погоди, дощами різної інтенсивності, в 

подальшому настав період червневої спеки, що  не сприяла його розвитку.  

В 2020 році, в разі 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 завдаватиме відчутну шкоду.   

Навесні минулого року  чергування дощів, переважно у вигляді злив, та 

високих денних температур повітря у фазу утворення стручків ріпаку були 

помірно-сприятливими для розвитку капустяної попелиці.  

Погодні умови вересня минулого року були помірно сприятливими для 

розвитку шкідника. 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 10,0-12,0% на 28% обстежених площ. 

В 2020 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. 

Навесні минулого року чорна ніжка на сходах ярого ріпаку була 

помічена в третій декаді квітня. Відсоток уражених рослин складав 0,6% на 

10% обстежених площ ярого ріпаку. Дощовий період травня не був 

сприятливим для ураження рослин ярого ріпак хворобою. 



Посуха з дефіцитом опадів та вологи в ґрунті серпня - першої половини 

вересня зумовили пізній прояв чорної ніжки та слабкий її розвиток 

Проходження дощів різної інтенсивності по закінченні вересня звітного року 

спричинило прояв хвороби в посівах озимого ріпаку, який відмічено в третій 

декаді на пізніх сходах.  

Ураження рослин озимого ріпаку чорною ніжкою ускладнить 

перезимівлю ослаблених рослин, спричинить розвиток кореневих гнилей 

після відновлення вегетації в 2020 році. Насамперед хвороба 

поширюватиметься за умов прохолодної дощової погоди та невчасного 

знищення ґрунтової кірки, особливо на ущільнених, бідних на поживні 

речовини ґрунтах. 

На початку квітня минулого року спостерігалась контрастна погода 

впродовж доби. Після теплого дня спостерігалося похолодання вночі, 

повернення тепла і навпаки, випадання дощів, місцями з мокрим снігом, що 

не сприяло розвитку бактеріозу коренів. 

Восени 2019 року посів озимого ріпаку проводився в оптимальні строки, 

але із-за дефіциту вологи в ґрунті сходи озимого ріпаку були пізніми, частина 

рослин сходила ще в жовтні. В більшості рослини сформувалась слабка 

коренева система. Тому не виключається  в 2020 році можливість ураження 

рослин ріпаку хворобами, в тому числі бактеріозом коренів.  

Навесні минулого року пероноспороз на озимому ріпаку проявився у 

фазу стеблування, хвороба мала незначний розвиток. Надалі, в період травня 

- червня у зв’язку з нестійкими погодними умовами, чергуванням опадів та 

спеки пероноспороз мав помірний розвиток в посівах озимого ріпаку. 

На ярому ріпаку пероноспороз проявився у фазу бутонізації. Інтенсивні 

дощі на фоні помірних температур повітря дали поштовх поширенню 

хвороби в посівах ярого ріпаку.  

          Погодні умови вересня, тепла без опадів погода, не були сприятливими 

для розвитку  хвороби. Прояв пероноспорозу в посівах озимого ріпаку 

відмічено в фазу утворення листкової розетки. Уражених спостерігалось на 

1,4% рослин озимого ріпаку на 13,0% обстежених площ.  

Зважаючи на достатній запас інфекції, в 2020 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.    

Протягом вегетації 2019 року в посівах ріпаку відмічено осередки 

ураження рослин циліндроспоріозом та фомозом, ознаки ураження якими на 

нижніх листках озимого ріпаку виявлено в фазу стеблування. В літній період 

розвиток циліндроспоріозу та фомозу пригнічувався, посіви озимого ріпаку 

підлягали обробіткам фунгіцидами. 

В третій декаді вересня, після короткочасних дощів, при утриманні 

відносно високих денних температур жовтня - на 13,0% обстежених площ, 

виявлено ознаки ураження 0,7-3,0% рослин озимого ріпаку 

циліндроспоріозом. Відносно теплий температурний режим впродовж першої 

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 2020 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. 

Прохолодний дощовий період  травня минулого року сприяв розвитку 

альтернаріозу в посівах озимого ріпаку в період бутонізації – цвітіння. 

Проводились обробітки фунгіцидами. 

Дозрівання ріпаку відбувалось за умов високої температури повітря, 

низької її вологості та короткочасних  дощів по території області, що сприяло  

розвитку хвороби. 

Наявність інфекції збудника хвороби в уражених рештках, в насінні 

озимого ріпаку створює реальну загрозу для інтенсивного розвитку 

альтернаріозу в 2020 році. 

Високі температури повітря в червні минулого року стримували 

розвиток гнилей. Біла гниль проявилась в посівах озимого ріпаку у фазу 

формування насіння на загущених посівах, після дощів та зниження 

температури повітря в кінці червня – на початку липня. 

Сіра гниль проявилась під час формування насіння і розвивалась на 

стручках в загущених посівах озимого ріпаку. 

Протягом вегетації ярого ріпаку поширення гнилей спостерігалося на 

10% обстежених площ, при ураженні 0,4% рослин в слабкому ступені. 

В 2020 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. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ 

Прояв кореневих гнилей в 2019 році в посівах соняшнику відмічено в 

період сходів. Ранньому прояву захворювання сприяли наявність патогенної 

мікрофлори, надмірне вологонасичення та ущільнення ґрунту, що 

спричинили його низьку аерацію.  

 Тепла та волога погода літнього періоду, була сприятливою для 

поширення кореневих гнилей на посівах.  

 В 2020 році, при холодній надмірно-вологій погоді у весняний період, 

можна очікувати прояв кореневих гнилей на сходах соняшнику, поширення 

хвороби регламентуватиметься погодними умовами, що складуться впродовж 

літнього періоду. 

В минулому році прояв пероноспорозу в посівах соняшнику відмічено 

в період ІІ-ІІІ пар справжніх листків. Передумовою появи хвороби стала 

помірно тепла погода з дуже сильними дощами та підвищення відносної 

вологості повітря, в окремих частинах області до 81%. 

 В період бутонізації-цвітіння соняшнику склалися сприятливі погодні 

умови для розвитку пероноспорозу: часті грози, подекуди із сильними 

зливами на фоні помірних температур повітря.  



 В період наливу та достигання насіння розвиток пероноспорозу 

відбувався доволі інтенсивно, цьому сприяли періодичні опади, рясні роси та 

різкий перепад денних та нічних температур повітря. В даний період 

уражених було 7,2-14,0% рослин на 79% площ культури. 

В 2020 році, за умов помірно-теплої та вологої погоди, впродовж 

періоду вегетації, передбачається ранній прояв, інтенсивний розвиток та 

поширення пероноспорозу в посівах соняшнику. 

В минулому році прояв фомозу в посівах соняшнику відмічено в період 

цвітіння. Прояву хвороби передували дощі різної інтенсивності, місцями з 

градом та шквалистим вітром. Найбільшу роль в поширені 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. 

 Найбільшого розвитку фомоз набув в період достигання, уражених в 

даний період відмічено 9,0% рослин. Ознаки ураження хвороби на кошиках 

відмічено лише на окремих рослинах, незначними плямами.  

В 2020 році, беручи до уваги значний інфекційний фон, що зберігається 

на рослинних рештках та насінні, передбачається ранній прояв і масове 

поширення фомозу в посівах соняшнику. 

В 2019 році прояв септоріозу в посівах соняшнику відмічено на 

початку фази дозрівання, в другій половині літа, на листках сояшнику у 

вигляді округлих плям зі світлою облямівкою, неправильної форми. Прояв 

хвороби зумовила волога та тепла погода, 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 

21% площ соняшнику, уражених нараховується 2,4% рослин. 

Наявний запас інфекції, що накопичений на рослинних залишках, 

являється основою для того, щоб при оптимальному ГТК впродовж літнього 

періоду очікувати прояв та інтенсивне поширення септоріозу в посівах 

соняшнику в 2020 році. 

 Погодні умови минулорічної вегетації були не сприятливими для 

великого ураження рослин соняшнику вертицильозним в’яненням.  

 В період дозрівання жарка з незначними опадами погода сприяла 

розвитку та поширенню хвороби в посівах соняшнику. В передзбиральний 

період в базових господарствах хворобою було уражено 2,7% рослин в 

слабкому ступені, при поширенні хвороби на 18% посівів. 

 В 2020 році, беручи до уваги високий запас збудників захворювання в 

рослинних рештках, ґрунті та насіннєвому матеріалі, за сприятливих умов 

вегетаційного періоду, можна передбачити прояв та поширення 

вертицильозного в’янення в посівах соняшнику. 

В 2019 році альтернаріоз проявився в окремих осередках соняшнику 

на півдні області в кінці фази цвітіння, проте розвиток хвороби був слабкий.  

В період дозрівання хвороба охопила 4,8% рослин, з розвитком 1,2%.  

  В 2020 році, за умов вологої погоди другої половини літа, можливий 

ріст ураженості посівів альтернаріозом. 



В 2019 році прояв сірої гнилі соняшнику виявився більш раннім 

(формування насіння), за попередньорічні строки. Ранньому прояву ботрітісу 

сприяла підвищена вологість повітря (69-73%). Проте, погодні умови І 

половини періоду достигання не сприяли розвитку гнилей на соняшнику. 

 В період достигання достатня забезпеченість вологою та висока 

вологість повітря сприяли помірному розвитку гнилей і стали приводом для 

поширення хвороби та ураження кошиків соняшнику. Насіння, що 

утворилося в даних кошиках, було інфікованим. 

 В 2020 році передбачається прояв та розвиток сірої гнилі, інтенсивність 

поширення регламентуватиметься строком прояву та погодними умовами; 

помірні температури повітря та достатня кількість опадів, а також порушення 

агротехніки вирощування і відсутність просторової ізоляції нових посівів від 

минулорічних (не менше 1000 м) сприятимуть масовому поширенню 

хвороби.  

В 2019 році прояв білої гнилі відмічено в період формування насіння. 

Передумовами прояву хвороби стало надмірне вологозабезпечення та 

помірні температури повітря в другій половині вегетації. В зв’язку з пізнім 

проявленням, в посівах соняшнику була присутня більш пізня форма білої 

гнилі – кошикова форма.   

Достатнє вологозабезпечення та висока відносна вологість повітря  в 

період достигання урожаю, мали стимулюючий вплив на інтенсивність 

поширення хвороби, проте широко розвитку хвороби не спостерігалося. 

В передзбиральний період білою гниллю охоплено було 10% площ 

соняшнику і уражено 0,9% кошиків. 

Враховуючи накопичення достатньої кількості збудника захворювання, 

що зимує у вигляді склероціїв в ґрунті та рослинних рештках, зберігається 

загроза прояву білої гнилі в посівах соняшнику в 2020 році. Форма прояву 

хвороби (прикоренева, стеблова чи кошикова), залежатиме від рівня 

вологозабезпечення і температури повітря з періоду проростання насіння до 

достигання кошиків соняшнику. 

В 2019 році рання весна зумовила раннє відродження геліхризової 

попелиці з зимуючих яєць, а достатнє волого- та теплозабезпечення сприяло 

активному розвитку личинок на кісточкових породах дерев (деревах-

господарях). Проте, часті дощі різної інтенсивності, мали стримуючий вплив 

на формування крилатих самок-розселювачок в місцях розмноження.  

Розселення на посіви соняшнику розпочалося у фазу ІІ-ІІІ пар справжніх 

листків. 

 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.  

Достатня кількість тепла і вологи, зробили можливим подальше 

живлення личинок шкідника на верхній частині стебла (листки та кошики), 

практично до кінця достигання.  

В 2020 році, зважаючи на високий зимуючий запас, передбачається 

заселення посівів соняшнику геліхризовою попелицею, розвиток фітофага 



коректуватиметься тепло- та вологозабезпеченням впродовж весняно-

літнього періоду вегетації.  
 

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ КАРТОПЛІ 

В ранній весняний період минулого року переважала тепла погода з 

короткочасними похолоданнями, та швидким прогрівання верхніх шарів ґрунту, 

що створювало сприятливі умови для ведення польових робіт, та раннім посадкам 

картоплі. Вихід колорадського жука був дуже розтягнутий. Найінтенсивніший їх 

вихід і відкладання яєць спостерігається після випадання дощів, у теплу сонячну 

погоду, коли відбувся перехід середньодобової температури повітря через +15°С і 

ґрунт на глибині 10 см прогрівся на +14…+16°С. Початок відродження личинок 

спостерігався в період утворення бокових пагонів. Масова поява личинок та їх 

розвиток спостерігалися в період бутонізації та цвітіння, за умов теплої погоди, та 

періодичними опадами різної інтенсивності.  

        Вихід жуків літнього покоління колорадського жука розпочався в умовах спекотної 

погоди у фазу ягодоутворення, при середній чисельності 2,4 імаго/рослину. Погодні 

умови з нестійким температурним режимом та недобором опадів в другій половині 

липня помірно сприяли яйцекладці шкідника. Відродження личинок почалося в ІІІ декаді 

липня, живлення проходило впродовж першої та другої декади серпня в умовах сухої 

спекотної погоди при низькій кормовій базі. В умовах значного дефіциту опадів та 

сильного прогрівання ґрунту, на 9-12 днів раніше в посадках ранніх сортів проходила 

фаза в’янення бадилля, на пізніх і середніх засихання листя. 

       ІІ покоління шкідника було менш чисельним та шкідливим, ніж І покоління, 

пошкоджено – 14,8% рослин картоплі, 93% в слабкому, 7% в середньому ступенях. 

Осінніми обстеженнями виявлено, що зимуючий запас колорадського жука 

становив на полях господарств 3,1 екз/кв.м., на присадибних ділянках  3,7 екз/кв.м.  

В 2020 році, враховуючи значний зимуючий запас шкідника, при добрій 

перезимівлі, передбачається масове заселення всіх пасльонових культур колорадським 

жуком та значне пошкодження рослин під час вегетації. 

 Необхідно запланувати хімічний обробіток посадок картоплі та інших пасльонових 

культур інсектицидами. 

Прояв ризоктоніозу і її слабкий розвиток в минулому році відмічено на ранніх 

посадках картоплі, які були висаджені в першій половинні квітня в слабо прогрітий грунт, 

а також які висаджені не якісним і не протруєним насіннєвим матеріалом (хвороба 

викликана насіннєвою інфекцією).  

Під час фаз бутонізації – цвітіння, при випаданні опадів та високої відносної 

вологості повітря  хвороба проявилася у незначній формі «білої ніжки», уражено рослин. 

 Незначний розвиток хвороба мала в серпні, аналізом бульб виявлено, що 

ризоктоніозом уражено 1,6-2,1% бульб. 

В 2020 році, за умов вологої холодної весни, зважаючи на наявність інфекції на 

насіннєвому матеріалі, можна прогнозувати прояв та розвиток ризоктоніозу на посадках 

картоплі. 

В минулому році у першій декаді червня після випадання дощів, при нестійкому 

температурному режимі, відмічено прояв фітофторозу на листках картоплі ранніх сортів 

на початку фази бутонізації. Найбільш сприятливі погодні умови для розвитку 

хвороби склались в червні-першій декаді липня, першій половині серпня. В інші 

періоди вегетації картоплі хвороба пригнічувалась високою температурою повітря, 



низькою вологістю повітря. Масового поширення хвороба набула у фазу 

ягодоутворення в другій декаді липня, після випадання рясних дощів і зниження 

температурного фону.  

Період дозрівання проходив в умовах високих температур із значним дефіцитом 

опадів, невисокої відносної вологості повітря і рясних росах. Найбільшу ступінь 

ураження бадилля виявлено на посадках картоплі, де не проводилися  обробки. Під час 

збирання картоплі, при проведенні аналізу бульб виявлено, що фітофторозом уражено 

2,6-3,1% бульб. 

В 2020 році, враховуючи значний зимуючий запас інфекції, при вологому та 

теплому літньому періоді, зберігається велика можливість прояву, масового поширення 

та інтенсивного розвитку фітофторозу на посадках картоплі, ранніх та пізніх сортів. 

В 2019 році, в першій декаді червня після випадання невеликих опадів, 

відмічено незначний прояв макроспоріозу на посадках картоплі у фазу 

утворення бічних пагонів.       

Більш ширшого розвитку хвороба досягла у фазу ягодоутворення - 

початок дозрівання,  внаслідок чергування жаркої сухої погоди із сильними 

росами та незначними короткочасними дощами.  

Наявний запас інфекції в ґрунті та уражених бульбах за умов прохолодної 

весни та наявності теплої вологої погоди в період росту культури, дає підставу 

спрогнозувати прояв та розвиток хвороби на посадках картоплі в 2020 році. 

Після  тривалого  перебування  посівів  картоплі ранніх строків посадки 

в травні минулого року в  умовах  перезволоженого  ґрунту  та  інтенсивного 

зливового дощу в першій  декаді  червня (добовий  максимум – 33 мм) з  

тривалим утриманням води на поверхні окремих посівів, ущільненням ґрунту 

з одночасним  підйомом температури повітря і ґрунту рослини картоплі 

уразились фузаріозним в’яненням. 
      В другій декаді червня (фаза утворення бічних пагонів-початок 

бутонізації картоплі) хвороба виявлена на 12% обстеженої площі, уражено 

14-18,0% рослин. Загинуло – 3,0% рослин. В урожаї бульб виявлено 1,6% 

бульб з потемнінням судинного кільця. 
 Вищеназвані хвороби проявляться і розвиватимуться при надмірному 

зволожені ґрунту  в 2020 році. 

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. 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 0,3 - 0,4% рослин, на 80 - 90% площ. 

При осінньому аналізі бульб картоплі встановлено, що чорною ніжкою уражено 

0,2-0,3%, кільцевою гниллю уражено 0,4-0,7% бульб. 

В 2020 році, при сприятливих погодних умовах, підвищеній вологості та помірній 

температурі повітря, враховуючи наявний запас інфекції, передбачається прояв та 

розвиток бактеріальних хвороб на посадках картоплі.  

В минулому році вірусні хвороби (зморшкувата мозаїка та скручування листків) за 

наявності сисних комах, на посадках картоплі проявились у другій половині червня і 

мали слабке поширення та ураження (0,4-0,6% рослин). Зросла ураженість вірусними 

хворобами на посадках картоплі у фазу дозрівання. Уражених в даний період 

нараховувалося: зморшкуватою мозаїкою 0,6-0,9% рослин, на 100% площ, скручуванням 



листків – 1,6-1,8% рослин на  100% площ. 

       В  2020 році при сприятливих погодних умовах для сисних шкідників переносників 

інфекції, прояв та розвиток вірусних хвороб на посадках картоплі прогнозується. 

В минулому році висока температура повітря під час росту бульб 

привела до сильного прогрівання ґрунту на глибині 10 см до  24-25 °С тепла в 

третій декаді липня,  23-26°С – в першій декаді серпня, 23-25°С  тепла – в 

другій декаді серпня, що створювало несприятливі ґрунтові умови, які 

призводили до порушення живлення рослин,  обмінних процесів. Виявлено 

ураження бульб залізистою плямистістю в зібраному урожаї – 0,5%. 

В 2020 році за несприятливих абіотичних факторів можлива поява 

неінфекційних хвороб картоплі. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

В минулому році розсаді ранньої капусти в період її приживання - фази 

листкової мутовки хрестоцвіті блішки не завдали значної шкоди: 

пошкоджених рослин нараховувалось в середньому 3,0% в слабкому ступені, 

при чисельності жуків 4,0 екз/рослину. 

В червні закріпились оптимальні умови для розвитку личинок, 

заляльковування хрестоцвітих блішок. Вихід жуків літнього покоління 

припав на період з підвищеними температурами і помірними опадами. Жуки 

даного покоління харчувалися на середній та пізній капусті, пошкоджених 

рослин нараховувалось відповідно 17,0 та 11,0% рослин, при чисельності 5,0-

7,0 екз/рослину. 

 В зв’язку з тим, що хрестоцвіті блішки – основні шкідники сходів 

хрестоцвітих культур, а популяція хрестоцвітих блішок стабільно чисельна 

протягом останніх років, в поточному році, за умов ранньої і теплої весни, 

можна очікувати значної їх шкідливості.  

Капустяна совка, як і в минулих роках являлася одним із домінуючих 

видів листогризучих совок на посівах сільськогосподарських культур. 

 Розвиток даних совок проходив у двох поколіннях, гусениці якого 

пошкоджували капусту всіх строків дозрівання. Перше покоління 

розвивалось за помірно сприятливих погодніх умов – закінчення травня, 

перша половина червня. Відродження та живлення гусениць капустяної 

совки проходило в другій половині червня. Заляльковування гусениць 

шкідника в першій половині липня проходило за умов високої температури 

та вологості повітря, достатньої кількості опадів. 

Літ метеликів капустяної совки другої генерації розпочався в другій 

декаді липня за сприятливих погодних умов. Відродження та живлення 

гусениць капустяної совки ІІ покоління розпочалось 23 липня, і тривало 

протягом серпня та першої половини вересня. Спекотна погода серпня дещо 

знизила плодючість метеликів другого покоління, під дією високих 

температур відбулася закупорка яйцевих трубочок.  

Гусениці другого покоління капустяної совки розвивались за 

сприятливих погодних умов, дохарчувались і залялькувались в другій 

половині жовтня. 



Друга генерація шкідника завдала шкоди в середньому 6,0% рослин  

пізньої капусти  в слабкому, в осередках середньому ступені, за чисельності 

гусениць 5,0 екз/рослину. 

Зимуючий запас – 0,4 екз/кв.м., заселеність площ шкідником становить 

18% до обстеженої площі. 

Слід відмітити, що чисельність та шкодочинність совок зростатиме.   

У поточному році зберігається ймовірність масової шкодочинності за 

сприятливих умов для розвитку та розмноження шкідника, а саме достатньої 

кількості квітучої рослинності, за умов теплої погоди. 

Протягом минулого року капустяна попелиця розвивалася в умовах 

нестійкої погоди - чергування спекотних і дощових періодів впродовж 

вегетації, та наносила шкоди капусті всіх строків дозрівання. 

В період приживання розсади відмічено появу крилатих самок-

розселювачок на ранній капусті. В період листкової мутовки спостерігалося 

утворення колоній шкідника. 

Тепла та волога погода сприяла наростанню чисельності капустяної 

попелиці. Зростання популяції було поступовим і максимального розвитку 

досягло у фазі дозрівання качана на ранній капусті, де було заселено в 

середньому 6,0% рослин по балу ІІ. Розвиток та шкодочинність попелиці 

стримували природні ентомофаги (кокцинеліди, личинки золотоочки) та енто-

мофторові гриби. 

В другій половині літнього періоду високі денні температури повітря 

знижували темпи розмноження попелиць. В окремі дні, при випадінні 

незначних опадів спостерігалася активізація розвитку шкідника. Заселених 

рослин середньої та пізньої капусти нараховувалося 12% по ІІ балу. 

В період дозрівання качана пізньої капусти утримувалася тепла суха 

погода, яка була помірно-сприятливою для розвитку капустяної попелиці. 

Розвиток статеносок завершувався за аномально-теплої для цього періоду 

погоди, в другій декаді жовтня. 

Зимуючий запас яєць шкідника -15,0 екз/качан капусти. 

В поточному році слід теж очікувати появу капустяної попелиці. 

Інтенсивність розвитку, ступінь пошкодження рослин визначатиметься 

погодними умовами та ступенем розвитку ентомофторозу. 

Розвиток капустяної мухи проходив в двох поколіннях. Літ першого 

покоління розпочався на початку травня за умов прохолодної дощової 

погоди, за якої шкідник слабо заселяв ранню капусту. За чисельності личинок 

3,5 екз/рослину пошкоджено 2,3% рослин, переважно у слабкому ступені. 

Значне поширення та шкідливість мухи першого покоління відмічалось 

осередково на присадибних ділянках, фермерських господарствах, де було 

охоплено шкідником до 22% рослин капусти і максимально вираховувалось 

личинок 4,0 екз/рослину. 

 Літ другого покоління шкідника проходив в третій декаді червня. 

Шкідник пошкодив 2,0-3,0% рослин середньої та пізньої капусти в слабкому 

ступені за чисельності личинок 2,5-3,0 екз/рослину. 

         У 2020 році можливий осередковий розвиток капустяної мухи на рівні 

минулого року, передусім, за умов недотримання сівозміни, просторової 



ізоляції, невиконання агротехнічних прийомів (зяблева оранка, інші) 

вирощування культури. 

У 2019 році у видовому складі біланів, що розвивалися в посадках капусти 

домінував капустяний білан, менш чисельний та шкодочинний був ріпаковий 

білан. Впродовж вегетаційного періоду шкідники розвивалися в двох та трьох 

генераціях і завдавали шкоди капусті всіх строків дозрівання. 

Перше покоління біланів було малочисельним, розвивалося переважно в 

посівах озимого ріпаку та на хрестоцвітих бур’янах, а на капусті – господарського 

значення не мало. Літ метеликів ІІ генерації капустяного білана відбувалося за 

умов теплої, дощової погоди, інтенсивність льоту становила – 2,0-4,0 екз. за 10 хв. 

у полі зору. В фазу утворення качана на середній капусті спостерігалося 

відкладання яєць та відродження гусениць. 

Третє покоління капустяного білана, яке розвивалося за умов дефіциту 

опадів та теплої погоди, було менш чисельним та шкодочинним. Гусениці даного 

покоління в основному живилися в посівах озимого ріпаку, а на посадках пізньої 

капусти пошкодили 5,0% рослин в слабкому ступені, за чисельності гусениць 2,0 

екз/рослину. 

В  2020 році залишається загроза пошкодження біланами посадок капус-

ти, особливо середньої та пізньої, в разі оптимальної температури (20-26°С) 

та вологості для їх розвитку.  

Розвиток капустяної молі в минулому році проходив в трьох 

поколіннях. Перше покоління капустяної молі розпочинало свій розвиток на 

хрестоцвітих бур’янах в травні та в посівах озимого ріпаку. Літ другого 

покоління шкідника розпочався на початку другої декади червня за помірно-

сприятливих погодних умов. Живлення личинок проходило в третій декаді 

червня. Літ третьої генерації проходив з кінця другої декади липня. 

Живлення гусениць в третій декаді липня-першій декаді серпня відбувалось 

за спекотної погоди. 

Гусениці третього покоління капустяної молі пошкодили 4,0% рослин 

пізньої капусти в слабкому ступені за чисельності 3,5 екз/рослину. 

В 2020 році, за умов сухої та жаркої погоди в літній період, капустяна 

міль здатна створити загрозу рослинам капусти всіх строків дозрівання. 

В минулому році в посівах капусти, середніх та пізніх строків 

дозрівання, зберігся осередковий характер розвитку баридів і 

прихованохоботників. Жуки заселяли рослини капусти в період приживання 

розсади, їх шкодочинність в умовах теплої та дощової погоди була вищою, в 

порівнянні з минулим роком. На посадках капусти пошкоджено відповідно 

6,0-9,0% рослин в слабкому ступені. При проведенні осінніх обстежень 

виявлено заселення зимуючою стадією шкідників 16% качанів, при 

чисельності 0,9 екз/качан. 

В поточному році прогнозується осередкова шкідливість даних 

фітофагів на рослинах капусти, досягнення ними загрозливого рівня – 

малоймовірне. 

Протягом минулорічної вегетації цибулева муха розвивалася в двох 

поколіннях. Літ першого покоління розпочався в третій декаді квітня та був 

інтенсивним. У фазі приживання розсади достатня вологозабезпеченість 



сприяла розвитку яйцекладок. Відродження личинок відмічено в другій 

декаді травня.  

Літ мух другої генерації розпочався в третій декаді червня, за помірно-

сприятливих погодніх умов. Друге покоління цибулевої мухи пошкодило 

2,0% рослин цибулі пізніх строків сівби при середній чисельності личинок 

2,0 екз/рослину. 

Зимуючий запас пупаріїв становить 0,7 екз/кв.м, якого достатньо для 

відчутної шкідливості цибулевої мухи  у посівах цибулі в 2020 році, у 

випадку сприятливих агрокліматичних умов вегетації, насамперед за 

вологості ґрунту 25-80% від повної вологоємності під час розвитку яєць. 

Вегетаційний період капусти в минулому році характеризувався  

підвищеною вологістю повітря. На ранній капусті розвиток бактеріозів 

посилювався в третій декаді червня, на середній і пізній – в другій декаді 

серпня. Прояв слизового бактеріозу капусти (ослизнення верхніх покривних 

листків) відмічено в першій декаді липня, судинного – в другій декаді липня. 

В цей період посилювалася шкідливість комах (попелиці, совки), які сприяли 

поширенню бактеріозів. Перед збиранням урожаю ураженість рослин 

становила: судинним бактеріозом – 1-4, слизовим – 3-8%. 

В поточному році розвитку і розповсюдженню слизового бактеріозу 

сприятиме температура 20-25°С і висока відносна вологість повітря та 

пошкодження капусти капустяною мухою, клопами, та іншими шкідниками. 

В минулому році прояв фомозу відмічено в першій половині липня на 

середній та пізній капусті. Впродовж липня висока відносна вологість 

повітря, перезволоження ґрунту через рясні опади, зумовили інтенсивний 

розвиток та поширення захворювання. Надалі суха та жарка погода початку 

серпня, не сприяла активізації патогена. Уражених рослин нараховувалось в 

середньому 4,5% при розвитку хвороби 1,0%.   

В поточному році прогнозується ураження капусти фомозом в 

польових умовах, особливо при порушенні вимог агротехніки, сприятливих 

умов для розвитку хвороби. Розвиток хвороби можливий і під час зберігання 

капусти, особливо за умов високої вологості і підвищеної температури. 

Прояв пероноспорозу в посівах огірків в минулому році відмічено на 

початку фази цвітіння. Контрастні температури повітря впродовж доби на 

фоні дощів різної інтенсивності – від слабких до сильних з грозами, а в 

подальшому і підвищених температурах повітря, сприятливо вплинули на 

зростання ураженості огірків пероноспорозом. До кінця цвітіння хвороба 

уразила 4,3% рослин. Порівняно з попереднім роком пероноспороз 

поширювався більше. 

В період масового плодоношення, після частих дощів з різким 

перепадом температур, пероноспороз масово уразив посіви огірків. В даний 

період хвороба уразила 24,7% рослин. Погодні умови, що спостерігалися в 

другій декаді серпня сприяли ураженню в середньому 42,4% рослин і 

призвели до прискореного закінчення вегетації огірків. 

В 2020 році, зважаючи на нагромаджений запас інфекції, за умов високої 

(понад 87%) відносної вологості повітря і оптимальної (15-22оС) 

температури, існує загроза розвитку пероноспорозу від помірного, в 

осередках – до епіфітотійного рівнів. 



Бактеріоз огірків проявився на початку третьої декади червня. В цей 

період і протягом липня, в умовах високої вологості повітря створилися 

сприятливі погодні умови для поширення хвороби та утримувались до  

серпня (тепла, помірно-волога погода, рясні ранкові роси) і хвороба  набула 

масового поширення. 

В кінці вегетації уражених рослин нараховувалось в середньому 5%, 

плодів – 0,2%. Запас інфекції хвороби дає підставу прогнозувати прояв та 

поширення бактеріозу огірків і в поточному році. Від помірного до 

епіфітотійного рівнів розвитку слід очікувати за високої відносної вологості 

повітря (більше 87%) і  температури  25—27°. 

В минулому році борошниста роса огірків проявилася пізно (перша 

декада серпня) та мала слабкий розвиток. В першій половині серпня дуже 

високі денні температури повітря призводили до ослаблення загального 

стану рослин, що в осередках посівів огірків посилювало шкідливість 

хвороби. До кінця вегетації уражених рослин нараховувалось 1,3%, 

максимально 4,0%. 

Наявності джерела інфекції на рослинних рештках достатньо для 

розвитку та появи борошнистої роси в посівах огірків і в поточному році. 

Інтенсивність розвитку хвороби визначатиметься погодними умовами. 

В 2019 році підвищена вологість повітря сприяла більш ранньому 

прояву пероноспорозу в посівах цибулі - в другій декаді червня. Достатня 

вологозабезпеченість з високою вологістю та контрастними температурами 

повітря, дали поштовх для інтенсивного розвитку та поширення хвороби до 

кінця вегетації культури.  

В цілому за період вегетації уражених рослин нараховувалось в 

середньому 18%, максимально 28%, при розвитку хвороби 4,5%. 

В 2020 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, набуваючи 

епіфітотійного характеру. 

Минулорічні погодні умови, сильно насичені опадами сприяли ранньому 

прояву фітофторозу на листках томатів - третя декада  червня. Розвиток 

хвороби під час вегетації, в основному, був помірним та сильним через 

погодні умови липня-серпня (тепла волога погода). В кінці вегетації хвороба 

уразила 10% рослин . Обмежували розвиток патогена на помідорах фунгіцидні 

обробітки посівів. 

У поточному році поява фітофторозу, достатній запас інфекцій якого є в  

рослинних рештках, можлива  за значної кількості опадів (вологість повітря 

понад 75%, рясні роси) та оптимальних для розвитку хвороби температур 

(12—20°С), передусім, на занижених ділянках, перезволожених ґрунтах, 

торфовищах. За такої погоди надалі хворітимуть середньостиглі та пізні сорти. 

В минулому році ознаки ураження листків томатів альтернаріозом 

виявлено в третій декаді червня. З початку липня опади різної інтенсивності 

підвищили відносну вологість повітря та призвели до інтенсивного 

поширення хвороби. В третій декаді серпня, за умов сухої та жаркої погоди, 

ураженість томатів була повільною. 



 В кінці вегетації томатів ураженість альтернаріозом становила – 14% 

рослин, 5,0-7,0% плодів. Розвиток альтернаріозу томатів прогнозується і в 

поточному році. За умов чергування дощового та спекотного періодів під час 

вегетації томатів, можливий масовий розвиток хвороби. 

Високий температурний режим кінця липня-початку серпня минулого 

року сприяв розвитку комах-переносників вірусних хвороб. Наприкінці 

липня вірусними та мікоплазмовими хворобами було уражено 0,9% 

томатів, в кінці серпня – 1,2% рослин та 0,9% плодів.  

Розвиток даних хвороб томатів в 2020 році визначатиметься 

агрометеорологічними умовами, технологією вирощування культури, 

наявністю шкідників-переносників хвороб, рівнем забур’янення посівів. 

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 

Перезимівля яблуневого квіткоїда минулої зими проходила в умовах  

мінливої зимової погоди з частими потепліннями, з нестійким сніговим 

покривом та не стійким промерзанням ґрунту. 

В умовах теплого березня жуки яблуневого квіткоїда на деревах яблуні 

з’явилися у фазу набрякання бруньок, в кінці ІІІ декади березня. Проте, в 

першій половині квітня, вітряна з короткочасними дощами і холодними 

вечорами погода, а також із заморозками в період зеленого конуса, не 

сприяли активності квіткоїда, уповільнився і розвиток плодових культур. У 

фазу висування бутонів, в умовах підвищеної температури повітря та 

відсутності продуктивних опадів, міжфазові періоди розвитку яблуні значно 

скоротилися. Тепла з помірними опадами погода сприяла яйцекладці та 

відродженню личинок шкідника. До фази цвітіння личинки квіткоїда 

пошкодили в середньому 3,1% бутонів, максимально – 6,0% бутонів. 

Після виходу молодих жуків шкідника, їх додаткове живлення тривало 

до половини літнього періоду. Зимуючий запас яблуневого квіткоїда 

становить 6,5 екз/дерево. 

При сприятливих погодних умовах перезимівлі та весни 2020 року, 

можливе наростання чисельності та шкідливості яблуневого квіткоїда, існує 

загроза значного пошкодження фітофагом бруньок та бутонів яблуні. 

В минулому році швидке прогрівання ґрунту при достатньому 

вологозабезпеченні сприяло ранньому заляльковуванню перезимувалих в 

коконах личинок яблуневого плодового пильщика. 

Літ шкідника відмічено у фазу зеленого конуса. Масовий літ та 

відкладання яєць шкідником відмічено на початку цвітіння яблуні. В даний 

період спостерігався нестійкий температурний режим, проходили часті дощі,  

що стримувало інтенсивність льоту. 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 3,7% плодів яблуні. В літній період нестача вологи в 

ґрунті ускладнювала виживання личинок. Осіннім обстеженням виявлено, що 

зимуючий запас коконів в ґрунті складає 1,2 екз/кв.м, що нижче рівня 

попереднього року. 



У 2020 році, за сприятливої перезимівлі, достатнього зволоження ґрунту 

навесні, розтягнутого періоду цвітіння, яблуневий плодовий пильщик зможе 

осередково збільшити чисельність та шкідливість, передусім на 

ранньостиглих сортах яблуні. 

В минулому році, в період набухання бруньок, встановилася тепла 

погода. Вихід золотогуза з місць зимівлі та початок живлення відмічено у 

фазу зеленого конуса. 

Погодні умови вегетаційного періоду були помірно сприятливими для 

збільшення щільності та активності золотогуза на яблуні. На початку 

літнього періоду проходив літ метеликів шкідника та яйцекладка. 

Відродження личинок 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 

залишився на рівні попереднього року -  1,0 гніздо на дерево, при заселенні 

5,0% дерев на 16,0% площ яблуневого саду.  

В 2020 році підвищена чисельність золотогуза можлива лише в окремих 

осередках плодових насаджень. 

У видовому складі шовкопрядів в минулому році переважав непарний 

шовкопряд.  

Осінніми обстеженнями встановлено, що зимуючою стадією кільчастого 

шовкопряда було заселено 7,0% дерев, заселеність площ становила 15%, при 

середній чисельності 1,0 кладка яєць на п. м. гілок. Непарним шовкопрядом 

виявлено заселення 7,8% дерев на 10% площ.. 

В 2020 році підвищена чисельність кільчастого і непарного шовкопрядів 

можлива в окремих осередках яблуневих садів. 

Заселеність яблуневою міллю яблуневих садів в минулому році була 

нижчою показників попередніх років, через несприятливі погодні умови для 

розвитку фітофага. Прохолодна, волога і дощова погода під час розпускання 

бруньок та цвітіння зумовила підвищену смертність гусениць, що сприяло 

пониженні їх шкодочиності. 

Весняно-літніми обстеженнями було виявлено заселених 16,1% дерев 

гусеницями яблуневої молі на 55% площ яблуневих садів, середня 

чисельність - 1,4 гнізда на дерево, з пошкодженням гусеницями 3,6% листків 

яблуні в слабкому ступені.  

При проведенні осінніх обстежень виявлено, що заселеність дерев 

становить 16,1%, а зимуючий запас шкідника - 1,0 щиток на 2 п. м. гілки. 

В 2020 році шкідливість гусениць яблуневої молі матиме осередковий 

характер, масового заселення садів не передбачається. 

Тепла погода квітня минулого року була сприятлива для розвитку 

розанової листокрутки. Відродження гусениць із зимуючих яєць проходило 

в період розпускання бруньок. Масовий вихід гусениць відмічено у фазу 

висування бутонів - початку цвітіння  яблуні, за умов дощової, прохолодної 

погоди, що стримувало інтенсивний розвиток шкідника. У зв’язку з різкими 

перепадами температури повітря, розвиток шкідника уповільнювався. За 

даних умов відмічено зниження шкідливості листокрутки на яблуні, у 



порівнянні з попереднім роком. Гусениці старших віків живились та 

розвивалися при підвищених температурах повітря. 

Впродовж вегетаційного періоду гусеницями листокрутки пошкоджено 

0,6% бруньок, 4,2% листків, 0,4% розеток в слабкому ступені, середня 

чисельність шкідника при цьому складала - 3,1 гусениць на 100 листкових 

розеток. 

У 2020 році розанова листокрутка становитиме загрозу плодовим 

насадженням, особливо, за умов теплої погоди з достатнім 

вологозабезпеченням в період живлення гусениць. 

В минулому році в яблуневих садах спостерігався розвиток яблуневої 

плодожерки у двох генераціях. 

Весною заляльковування розпочалось у фазу розпускання бруньок за 

теплої погоди в прогрітому, з достатнім зволоженням ґрунті, що сприяло 

розвитку шкідника. Виліт метеликів І покоління розпочався у фазу цвітіння, 

за умов прохолодної, дощової погоди і був не дружнім та розтягнутим. 

Інтенсивний літ, який складав  8,5 екз/ловильне коритце за 7 діб, відмічено в 

третій декаді травня, в умовах теплої погоди з короткочасними дощами, 

проходило відкладання яєць. Відродження гусениць І покоління розпочалось 

у фазу росту плодів яблуні в першій декаді червня, а відхід їх в місця 

заляльковування в першій декаді липня.  

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

спекотних погодних умовах та дефіциті опадів, що обумовлювало зниження 

активності імаго та висихання яєць. Інтенсивність льоту становила 10,5 екз 

на пастку за 7 днів спостережень. Гусениці ІІ покоління розпочали живлення 

в плодах яблуні з першої декади серпня, та живилися до збору урожаю. 

За умов підвищеного температурного режиму, гусениці другої генерації 

завершили живлення ще до збору урожаю плодів і відійшли в місця зимівлі в 

доброму фізіологічному стані. Зимуючий запас гусениць плодожерки 

становить 3,5 екз/дерево, при заселені 73,0% дерев на 86,4% площ яблуневих 

садів. 

У 2020 році, враховуючи високий зимуючий запас, яблунева плодожерка 

становитиме загрозу всім плодоносним яблуневим садам. 

Весною минулого року відродження личинок зеленої яблуневої 

попелиці розпочалось у фазу набухання бруньок в першій декаді квітня. В 

подальшому суттєве коливання температур повітря уповільнювало розвиток 

шкідника.  

У фазу розпускання бруньок, тепла з періодичними опадами погода, 

створила сприятливі умови для масового відродження личинок із зимуючих 

яєць та їх живлення на бруньках. В ІІ декаді квітня появилися дорослі самки 

засновниці, які дали початок розвитку другому поколінню. В період цвітіння-

опадання пустоцвітів холодна та дощова погода стримувала сильне зростання 

чисельності шкідника яка становила 3,4-7,0 екз/листок. 

В літній період, при теплій погоді з невеликими опадами у фазу росту 

плодів, одночасно з безкрилими розвивалися (починаючи з третього 

покоління) крилаті самки-розселювачки, які розліталися і заселяли нові 

рослини. В подальшому спекотні погодні умови, погіршення якості корму 

пригнічували розвиток попелиць та наростання їх чисельності. 



Восени, в умовах тривалого періоду утримання сухої теплої погоди, 

склались сприятливі погодні умови для розвитку статеносок, що дало 

можливість фітофагу закінчити розвиток та сформувати підвищений 

зимуючий запас.  

При осінньому обстеженні виявлено, що зимуючий запас яєць попелиці 

становить 10,4 штук на погонний метр гілки яблуні, при заселенні 50% дерев.  

При сприятливих умовах перезимівлі, теплої і вологої погоди впродовж  

вегетаційного періоду 2020 року, зелена яблунева попелиця загрожуватиме 

всім яблуневим садам, передусім молодим плодовим насадженням. 

В 2019 році розвиток та шкідливість комоподібних щитівок траплявся 

осередками, в основному в садах присадибного сектору, в старих та 

занедбаних садах. 

Відродження і вихід личинок проходив наприкінці квітня — на початку 

травня.  Поява «бродяжок» спостерігалась у фазу опадання пустоцвіту на 

деревах яблуні, за холодної, дощової погоди, що стримувало їх активний 

розвиток і шкодочинність. 

У весняний період було заселено 13% дерев, середня чисельність 

складала 2,0 екз на 10 см гілки, при проведенні осінніх обстежень виявлено 

зростання заселених дерев яблуні щитівками: 16% площ яблуневого саду, 

дерев – 10%, при середній чисельності 3,2 щитка на п. м. гілки  

В 2020 році прогнозується розвиток шкідника в яблуневих насадженнях. 

Чисельність та шкідливість регламентуватиметься погодними умовами 

вегетаційного періоду. 

В ранні строки фази набухання бруньок весною минулого року 

відмічено відродження личинок листоблішок із зимуючих яєць. Вихід німф 

з яєць в умовах погоди із суттєвим коливанням температур повітря був не 

дружнім, а у фазу висування бутонів, в умовах теплих температур повітря з 

випаданням опадів, шкідник мав помірну шкідливість.  

Влітку розвиток яблуневої медяниці відбувався за підвищеного 

температурного режиму та дефіциту опадів. Зимуючий запас яєць - 4,8 штук 

на 10 см гілки, при заселенні 32% дерев.  

В 2020 році, при добрій перезимівлі та сприятливих умов вегетації, 

можливе створення осередків із підвищеною чисельністю листоблішки в 

яблуневих садах. 

Вихід личинок червоного плодового кліща з яєць в  минулому році 

розпочався у фазу розпускання бруньок, за умов теплої з періодичними 

опадами погоди. У фазу цвітіння яблуні кліщ розвивався уповільнено, у 

зв’язку з нестійким температурним режимом та випаданням дощів.  

За підвищеного температурного режиму влітку та дефіциту опадів, 

чисельність кліщів наростала. У фазу росту плодів, при чисельності 3,2 екз. 

на листок, шкідник заселяв 5,6% листків на 60% дерев. 

В умовах подовженого метеорологічного літа, яке завершилось в кінці 

вересня, шкідник розвивався в сприятливих погодних умовах, відкладання 

зимуючих яєць продовжувалося до другої декади жовтня. В умовах 

аномально-теплої, як для даного періоду погоди та дефіциті опадів, 

відбувався розвиток статеносок кліща. 



При проведенні осінніх обстежень встановлено, що плодовими 

кліщами заселено 41% дерев на 33% обстежених площ яблуневих садів, 

зимуючий запас яєць – 6,5 штук на 10 см гілки. 

В 2020 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. 

В минулому році в другій декаді травня, за умов надмірного зволоження 

внаслідок щоденних дощів та теплозабезпечення, було виявлено прояв парші 

на листках яблуні, у фазу кінець цвітіння-опадання пустоцвіту. Нестійка 

погода за температурним режимом і частковими та різної інтенсивності 

дощами, впродовж червня-першої половини липня, сприяла наростанню 

ураження листя яблуні паршою. В цей період відмічено прояв парші на 

плодах культури, яка за достатнього зволоження почала інтенсивно уражати 

плоди.  

Надзвичайно тепла та суха погода в серпні із незначними, 

короткочасними дощами приводила до зниження відносної вологості повітря, 

що пригнічувало інтенсивний розвиток хвороби.   

Пониження температурного фону та дощі, що пройшли у вересні 

сприяли поширенню хвороби. Перед збиранням врожаю було уражено 18,7% 

листків та 5,8 % плодів. 

В 2020 році, за умов достатнього вологозабезпечення в період цвітіння – 

ріст плодів, інтенсивність ураження яблуні паршою може значно 

підвищитися. 

Весняна погода 2019 року, випадання зливових дощів, подекуди з 

градом в другій декаді травня з нестійкими температурними умовами і 

різкими перепадами, створили сприятливі передумови для прояву моніліозу у 

формі  моніліального опіку. Хвороба в основному поширювалася в старих 

та необроблених садах присадибного сектора.  

Агрометеорологічні умови третьої декади червня та першої декади 

липня із значними коливаннями температур повітря та слабкими, порою 

рясними дощами, при наявній інфекції сприяли прояву моніліозу у формі 

плодової гниллі на ранніх сортах яблуні у фазі росту плодів.  

Наростання ураженості плодової гнилі на середніх та пізніх сортах яблуні 

проходило інтенсивно в першій половині липня, при температурному режимі 24-

28°С і відносній вологості повітря понад 75%. В подальшому розвиток хвороби 

протягом вегетації проходив менш інтенсивніше, цьому сприяли достатньо тепла, часто 

жарка та суха погода серпня і першої половини вересня.       

Перед початком збирання врожаю на пізніх сортах яблуні плодовою 

гниллю було уражено в середньому 6,4%, максимально – 12,0% плодів. 

У 2020 році моніліоз зерняткових культур, за умов прохолодної дощової 

погоди, 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. 

Поява борошнистої роси яблуні в минулому році відмічена в першій 

декаді травня на початку цвітіння і в даний період було уражено 3,8% дерев, 

0,6% суцвіть. 



В другій декаді травня, внаслідок випадання зливових дощів, 

спостерігалось наростання ураженості яблуні борошнистою росою: уражено 

52% дерев, 1,2-3% листкових розеток. Підвищена температура повітря в 

липні-серпні (вдень – +32..+34°С) впродовж тривалого періоду, дефіцит 

опадів, низька вологість повітря пригнічували розвиток хвороби. 

В необроблюваних садах присадибного сектору, уражених борошнистою 

росою спостерігалось 26,0% листків та 9,7% пагонів на 100% дерев. 

Наявність достатнього запасу інфекції дає підставу прогнозувати прояв 

борошнистої роси в 2020 році. Розвиток та поширення хвороби 

регламентуватиметься погодними умовами літнього періоду. 

В минулому році, часті дощі, порою зливові, сприяли появу парші на 

деревах груші в приватному секторі в третій декаді травня.  

Тепла погода з нерівномірними опадами впродовж червня сприяла 

помірному розвитку хвороби. Погода липня з нестійким температурним 

режимом та дефіцитом опадів помірно спряла розвитку хвороби.  

Погодні умови серпня, аномально тепла та суха погода з незначними, 

малоефективними опадами, не сприяли інтенсивному поширенню та 

ураженню листків та плодів паршою. 

Перед збиранням плодів пізніх сортів груші, хвороба уразила 26,4% 

листків та 7,8% плодів на 100% дерев.  

Враховуючи високий запас зимуючої інфекції прояв та поширення 

парші на груші очікується і в 2020 році, розвиток хвороби 

регламентуватиметься погодними умовами весняно-літнього періоду. 

В 2019 році прояв іржі відмічено рано, розвиток патогена відбувався 

повільно. Погодні умови, тепла з помірними, порою інтенсивними опадами 

погода в першій половині літа, сприяли прояву та розвитку іржі на деревах 

груші. Насамперед уражались дерева, розміщенні на присадибних ділянках 

приватного сектора, що межували з кущами ялівцю.  

При теплій і сухій погоді з незначними, малоефективними опадами в 

другій половині літа хвороба мала незначний розвиток і поширення.  

Впродовж періоду вегетації іржею охоплено 26% площ обстежених 

насаджень груші, уражених виявлено 1,5-4,0% листків на 5% дерев, що вище 

рівня попереднього року. 

Беручи до уваги наявний запас патогена на кущах господарях (ялівець), 

в 2020 році іржа груші може проявитися в літній період вегетації. 

Шкідливість іржі, при сильному розвитку виявлятиметься в передчасному 

опаданні листя і зменшенні розмірів плодів груші.  

В минулому році в кінці третьої декади травня було відмічено прояв 

клястероспоріозу на листках черешні та вишні у фазу росту плодів. 

Максимальне поширення хвороби відбувалося протягом першої 

половини літа, розвиток хвороби відбувався за умов високої вологості 

повітря, частих опадів та підвищених температур. Дірчастою плямистістю 

було уражено в приватному секторі 8,2% плодів, 37% листків на 100% дерев 

вишні.  

Впродовж другої половини літа при жаркій, сухій погоді з невеликими 

опадами хвороба мала незначне поширення. Поширення інфекції відбувалося 



восени, особливо у вересні при вологій погоді. У цей період проходило 

зараження бруньок грибом. 

В 2020 році, враховуючи значний зимуючий запас інфекції, очікується 

зростання ураження клястероспоріозом насаджень черешні, вишні та 

абрикоса. 

Внаслідок випадання частих дощів, порою зливових, при невисоких 

температурах повітря в 2019 році в період цвітіння кісточкових культур, 

призвело до прояву моніліального опіку. В подальшому, у весняний період, 

нестійкі погодні умови із значним коливанням температур та частковими 

опадами при наявності інфекції, сприяли швидкому поширенню хвороби.  

Тепла погода з нерівномірними, частково недостатніми опадами, 

впродовж червня сприяли поширенню та розвитку літньої форми моніліозу.  

Плодовою гниллю було уражено 3,8% плодів кісточкових культур (черешні 

та вишні) на 34% дерев. В приватному сектору було уражених 62% дерев, 

8,3% плодів. 

Враховуючи високий запас інфекції, прояв хвороби в формі 

моніліального опіку та плодової гнилі на кісточкових культурах 

передбачається і в 2020 році, інтенсивність поширення регулюватиметься 

погодними умовами весняно-літнього періоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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 

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. 

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- 3 псевдогусениці/кв.м. 



утворення розетки 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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. 

 



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. 

 



1 2 3 4 

 

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. 



1 2 3 4 

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 

  



1 2 3 4 

 

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. 



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. 

1 2 3 4 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



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 

1 2 3 4 



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 

 

 

1 

Совки, листогризучі, 

підгризаючі, лучний 

метелик, мінуюча міль 

 

2 

Обприскування вогнищ 

інсектицидами за чисельності 

шкідників, що дорівнює або 

перевищує ЕПШ: совки підгризаючі  

3 

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. 

4 



  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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,  

 



1 2 3 

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  



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 
 



 
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 

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 
  

 



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. 



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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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) 

 



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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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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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 

 

 

 

            

 

 

 

 



          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. 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ  

 (РЕКОМЕНДАЦІЇ ІНСТИТУТУ КАРТОПЛЯРСТВА НААНУ) 

 

Строки та умови 

проведення 

Шкідники, хвороби Заходи 
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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 
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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. 
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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. 
 



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 

 



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 +++ +++ +++ +++        

     

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



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. 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

      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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 


	В другій декаді липня на рослинах кукурудзи з'явились ентомофаги, проте чисельність їх була недостатньою для регулювання чисельності шкідників до безпечних значень. Під час формування зерна попелицями заселено 16,0% рослин кукурудзи з чисельністю 30 е...
	Грозові дощі зливового характеру  серпня  знижували  чисельність  фітофагів.  В другій  половині  серпня  розвиток  попелиць  пригнічувався  спекотними  погодними умовами.
	В  2020 році  злакові  попелиці  заселятимуть  посіви  кукурудзи. За умов  теплої з помірними опадами погоди літнього періоду чисельність і  шкідливість цих фітофагів може досягти загрозливого  рівня.
	В 2019 році розвиток та шкідливість комоподібних щитівок траплявся осередками, в основному в садах присадибного сектору, в старих та занедбаних садах.
	Відродження і вихід личинок проходив наприкінці квітня — на початку травня.  Поява «бродяжок» спостерігалась у фазу опадання пустоцвіту на деревах яблуні, за холодної, дощової погоди, що стримувало їх активний розвиток і шкодочинність.
	У весняний період було заселено 13% дерев, середня чисельність складала 2,0 екз на 10 см гілки, при проведенні осінніх обстежень виявлено зростання заселених дерев яблуні щитівками: 16% площ яблуневого саду, дерев – 10%, при середній чисельності 3,2 щ...
	В 2020 році прогнозується розвиток шкідника в яблуневих насадженнях. Чисельність та шкідливість регламентуватиметься погодними умовами вегетаційного періоду.
	В ранні строки фази набухання бруньок весною минулого року відмічено відродження личинок листоблішок із зимуючих яєць. Вихід німф з яєць в умовах погоди із суттєвим коливанням температур повітря був не дружнім, а у фазу висування бутонів, в умовах теп...
	Влітку розвиток яблуневої медяниці відбувався за підвищеного температурного режиму та дефіциту опадів. Зимуючий запас яєць - 4,8 штук на 10 см гілки, при заселенні 32% дерев.
	В 2020 році, при добрій перезимівлі та сприятливих умов вегетації, можливе створення осередків із підвищеною чисельністю листоблішки в яблуневих садах.
	При проведенні осінніх обстежень встановлено, що плодовими кліщами заселено 41% дерев на 33% обстежених площ яблуневих садів, зимуючий запас яєць – 6,5 штук на 10 см гілки.
	В 2020 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.
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