
Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо 

захисту основних с/г рослин 

 у господарствах Тернопільської області  

в серпні 2020 року 
 

 

Липень 2020 року відзначився нестійким температурним режимом з 

недобором опадів. Спостерігалося чергування періодів прохолодної погоди 

(коли відхилення середньодобових температур повітря сягало мінус 0,5-

4,9ºС) з дощами зливового характеру з грозами в супроводі шквалистого 

посилення вітру з сухою та жаркою погодою (плюс 0,7-5,5ºС). 

Середньомісячна температура повітря в липні становила 18,9-19,5ºС 

тепла, що вище кліматичної норми на 1,3-1,6ºС. 

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +28…+31ºС, 

а мінімальна вночі опускалася до +8…+13ºС. 

Вологість повітря коливалася від 45 до 69%. Місячна кількість опадів 

складала 32-96% норми. 

Високий температурний режим прискорюватиме розвиток фітофагів, 

збільшуватиметься шкідливість окремих комах, зокрема сисних, 

листогризучих і плодопошкоджуючих видів. Значно збільшиться ступінь 

забур’янення посівів польових культур. Інтенсивний розвиток хвороб у 

посівах технічних, овочевих культур та в плодових насадженнях 

відбуватиметься за наявності краплинної вологи. 

 

Багатоїдні шкідники 

В серпні, за жаркої посушливої погоди (t 25-30°С) триватиме живлення 

нестадних видів кобилок та коників на пасовищах і узбіччях доріг. 

В окремих осередках посівів багаторічних трав, цукрових буряків, 

кукурудзи, соняшнику, овочевих та неорних земель, можлива поява та 

розвитку лучного метелика залітної популяції. 

Враховуючи, що на стерні зернових колосових культур спостерігається 

активне живлення мишоподібних гризунів, яке триватиме і в серпні, 

розпочнеться міграція шкідників в посіви овочевих та пізніх просапних 

культур, а пізніше і на сходи озимого ріпаку. 

На стерні зернових культур середня чисельність гризунів становить 2,2 

жилих колоній/га (3,0 жилих нори/колонію). 

В посівах кукурудзи та соняшнику триватиме розвиток стеблового 

(кукурудзяного) метелика, який пошкодив відповідно 2,6-5,0% та 0,7-2,0% 

рослин в слабкому ступені. Шкідливість гусениць зросте в разі помірно-

теплої, вологої погоди. За умов повітряної посухи передбачається зниження 

плодючості, висихання яйцекладок та часткова загибель гусениць фітофага. 

За наявності більше 6-8% рослин, заселених гусеницями кукурудзяного 

метелика застосовують обприскування хімічними препаратами - Ампліго 

150ZC, ФК, 0,2-0,3 л/га, Борей Нео, КС, 0,2-0,4 л/га, Децис f-Люкс 25ЕС, КЕ, 

0,4-0,7 л/га, Кайзо, ВГ, 0,2 л/га, Карате 050ЕС, к.е. та Карате Зеон 050 СS, 

мк.с., по 0,2 л/га, Кораген 20, КС, 0,15 л/га, Пірінекс Супер, КЕ, 0,75-1,25 



л/га, Протеус 110OD, МД, 0,5-1,0 л/га, Рімон Фаст, КС,0,4-0,6 л/га, Фараон, 

КЕ,1-1,5 л/га, або біологічним препаратом - Лепідоцид, в.р.,4-5 л/га. 

В посівах кукурудзи, соняшнику та сої зросте інтенсивність льоту та 

відкладання яєць метеликами бавовникової совки ІІ генерації, розпочнеться 

масове відродження та живлення гусениць. За умов спекотної погоди, ареал 

шкідливості гусениць бавовникової совки збільшиться. 

Гусениці листогризучих совок (совки-гамми, С-чорне, городньої, 

гречкової та ін.) розвиватимуться і шкодитимуть овочевим, просапним 

культурам, багаторічним травам та ін. Ці шкідники активно 

розвиватимуться за помірних температур та достатнього вологозабезпечення. 

Проти гусениць листогризучих совок використовують препарати -

Ампліго 150ZС, ФК,0,2-0,3 л/га, Белт 480 SС, КС, 0,1-0,15 л/га, Данадим 

Мікс, КЕ, 1,0 л/га, Децис f-Люкс 25ЕС, КЕ, 0,25-0,3 л/га, Драгун ЕС, КЕ, 0,8-

2,5 л/га, Золон 35, к.е., 2,5 л/га, Коннект 112,5SC, КС, 0,4-0,5 л/га, Суперкіл 

440, КЕ, 0,5-0,75 л/га або інші. 

Триватиме літ метеликів підгризаючих совок ІІ покоління, відкладання 

ними яєць та відродження гусениць в посівах просапних, овочевих культур, 

багаторічних трав та ін. За сприятливих умов (теплої, помірно-вологої 

погоди, наявності квітучих рослин), сформується та реалізується потенційна 

плодючість самок совок. 

В разі перевищення ЕПШ гусениць підгризаючих совок застосовують 

хімічні препарати: Арріво 25% ,КЕ, 0,4 л/га, Данадим Мікс, КЕ, 1,0 л/га, 

Децис Профі 25WG, ВГ, 0,05-0,1 кг/га, Карате Зеон 050 SC, мк.с., 0,3 л/га, 

Пірінекс, КЕ, 1,2 л/га, Протеус 110OD, МД, 0,5-0,75 л/га та інші, з 

біопрепаратів на овочевих культурах – Натургард, в.р., 0,3-1,0 л/га. 

В окремих районах, при оптимальних гідротермічних умовах можливі 

осередки високої чисельності гусениць підгризаючих совок (ЕПШ в посівах 

цукрових буряків 1,0-2,0/екз/кв.м., інших просапних – 3,0-8,0 екз/кв.м.). 

 

Зернові та зернобобові культури 

В у незібраних посівах зернових культур і у валках скошених хлібів 

дохарчовуватимуться хлібні клопи, які пізніше переселятимуться в 

лісосмуги та ліси для перезимівлі. Першочергове і в стислі строки збирання 

прямим комбайнуванням урожаю високопродуктивних сортів пшениці і 

насіннєвих посівів перешкоджатиме завершенню живлення клопів, що в 

подальшому обмежить чисельність популяції. 

В серпні очікується вихід з літньої діапаузи хлібної жужелиці, а за 

достатнього зволоження ґрунту – відкладання яєць. Личинки, що 

відроджуватимуться, будуть живитися та розвиватися спочатку на падалиці 

зернових культур і злакових бур’янах. В подальшому шкідник 

мігруватимутиме на сходи озимих зернових культур, розміщені після 

стерньових попередників. Для запобігання пошкоджень озимини жужелицею 

обов’язково дотримуються сівозміни з виключенням стерньових 

попередників під озимі зернові культури. При висіванні зернових по 

стерньовим попередникам для попередження зрідження рослин та 

збереження сходів від пошкоджень хлібною жужелицею, гусінню 



підгризаючих совок, личинками ґрунтових шкідників, проводять 

передпосівне протруювання насіння  - Круїзером, т.к.с., 0,4-0,5 л/га; Рубіж, 

к.е., 2 л/т; Юнта Квадро, т.к.с., 1,4-1,6 л/т, тощо.  

Хлібні жуки закінчуватимуть живлення в незібраних посівах колосових 

культур та на злакових бур’янах, спарюватимуться і відкладатимуть яйця. 

Злакові мухи, цикадки, попелиці, хлібні блішки, інші спеціалізовані 

фітофаги зернових культур розвиватимуться на сходах падалиці, злакових 

бур’янах та кукурудзі, а згодом на сходах озимини. Ретельна підготовка 

ґрунту під культуру і передпосівне протруювання насіння препаратами 

інсектицидної дії зменшать шкідливість комах. 

Насіння зернових культур цьогорічного врожаю уражене збудниками 

фузаріозу, септоріозу, інших фітопатогенів. Зважаючи на фітосанітарний 

стан зібраного зерна, призначене для сівби насіння високих посівних 

кондицій підлягає обов’язковій лабораторній фітоекспертизі, за якою 

визначають видовий склад наявних на зерні збудників хвороб. Це дозволить 

обґрунтовано вибрати протруйник відповідного спектра фунгітоксичної дії та 

рівня захисної спроможності стосовно комплексу хвороб. Вибираючи 

протруйник, необхідно враховувати не лише наявні на насінні і в ґрунті 

фітопатогени, а й ті стресові умови, які вплинуть на рослини в полі. Дуже 

важливо враховувати живлення рослин, а також запаси вологи в ґрунті, які 

забезпечують рівномірні й дружні сходи. Протруюють насіння за день або в 

день сівби системними препаратами, які знищують зовнішню і внутрішню 

інфекцію (Вінцит, к.с., 2 л/т, Вітавакс 200 ФФ, в.с.к., 2,5-3 л/т, Дерозал, к.с. 

0,5 л/т, Кінто Дуо, к.с., 2-2,5 л/т, Максим Стар, т.к.с., 1-1,5 л/т, інші). З метою 

стримування росту, підвищення морозостійкості, посухостійкості та 

покращення фізіологічних показників, одночасно з протруюванням, насіння 

обробляють регуляторами росту рослин. Для підвищення стійкості рослин 

проти вірусних хвороб та інших шкідливих організмів проводять 

передпосівну інкрустацію мікроелементами (сполуки добирають з 

урахуванням результатів агрохімічного аналізу ґрунту).  

У посівах кукурудзи триватиме розвиток злакових попелиць, які 

заселили 12-17% рослин. 

Враховуючи, що в посівах кукурудзи, що межують з минулорічними 

посівами кукурудзи, на рослинах відмічено появу імаго західного 

кукурудзяного жука, то в серпні очікується зростання інтенсивності льоту 

жуків фітофага. 

Діабротика впродовж кожного вегетаційного періоду здатна 

розширювати ареал розповсюдження та шкідливості, тому не виключена 

поява нових осередків заселення в інших районах області. 

За теплої вологої погоди в посівах кукурудзи триватиме поширення 

пухирчастої сажки, що уразила 0,3-1,0% рослин та гельмінтоспоріозу, яким 

уражено 5,5-12,0% рослин. 

Помірно-тепла, волога погода сприятиме розвитку фузаріозу в посівах 

кукурудзи, який уражатиме качани культури. 



В період формування-дозрівання бобів сої розвиватимуться та 

завдаватимуть шкоди рослинам попелиці, трипси, люцерновий клоп, які 

заселили 2,2-12,0% рослин. 

Також, в посівах сої шкодитимуть листогризучі совки, якими 

пошкоджено 4,0-8,0% рослин. 

За умов підвищеної вологості повітря, наявності опадів і температури 

15-20ºС, зросте ураження рослин сої аскохітозом, бактеріальним опіком, 

пероноспорозом, септоріозом, які уразили 1,4-12,0% рослин в слабкому 

ступені. 

В посівах сої спостерігається заселення рослин сисними шкідниками, 

тому прогнозується зростання ураження рослин вірусними хворобами – 

жовтою та зморшкуватою мозаїками. 

За умов підвищеної вологості, рослини сої хворітимуть на сіру (t°15-

20°С) і білу гнилі (t°21-22°С). 

Розвиток і розповсюдження мікоінфекцій призупиняють захисні 

обприскування дозволеними фунгіцидами відповідно до регламентів 

існуючих технологій. За 14 днів до збирання урожаю при вологості насіння 

сої 35-40% проти білої та сірої гнилей, фомопсису проводять десикацію 

Дикватом, 150 г/л, 2-3 л/га; калійною сіллю гліфосату, 551 г/л, 2,4 л/га ін.  

У посівах багаторічних трав триватиме розвиток та шкідливість 

комплексу комах (довгоносиків, насіннєїдів, попелиць, гусениць совок, 

клопів). 

Спекотна помірно-волога погода сприятиме розвитку борошнистої 

роси, а надмірні опади – розвитку антракнозу в посівах багаторічних трав. 

 

Технічні культури 

В посівах цукрових буряків шкідливість бурякової листкової попелиці, 

яка заселила 3,5-15,0% рослин на 80% площ обмежуватиметься комплексом 

біотичних та абіотичних факторів. 

Триватиме розвиток бурякової щитоноски, блішок, мінуючої мухи, 

проте шкідливість їх в серпні господарського значення не матиме. 

У вогнищах з надпороговою чисельністю фітофагів проводять хімічні 

обробки Арріво, к.е., 0,4 л/га, Бі-58 новим, к.е., 0,5–1 л/га, Дурсбаном, к.е., 2–

2,5 л/га, Золоном, к.е., 3–3,5 л/га, Децисомпрофі, в.г., 0,05-0,1 кг/га. 

Впродовж серпня в посівах цукрових буряків продовжуватиметься 

розвиток фомозу (зональної плямистості), рамуляріозу, пероноспорозу та 

інших хвороб листя. 

В серпні, за умов теплої погоди та достатнього вологозабезпечення, в 

посівах цукрових буряків очікується інтенсивний розвиток церкоспорозу, 

який уразив 5,0-11,0% рослин. За відсутності вчасно проведених заходів 

захисту хвороба може набути епіфітотійного рівня. 

При аналогічних погодних умовах коренеплоди уражуватимуть кореневі 

гнилі та парша. 

Наявність бурякової листкової попелиці в посівах цукрових буряків 

призведе до поширення вірусної жовтяниці та мозаїки. 



Оздоровлення посівів проводять при появі ознак захворювань: 

Абакусом, мк.е., 1,25-1,5 л/га, Амістаром екстра 280 SC, КС, 0,5-0,75 л/га, 

Аканто плюс 28, КС, 0,5-0,75 л/га, Альто супер, 330 ЕС, к.е., 0,5 л/га, 

Імпактом 25 SC, к.с, 0,25 л/га, Імпактом К, к.с, 0,6-0,8 л/га, Імпульсом-F, КС, 

0,25 л/га, КолфугоСупер,в.с., 2,0 л/га, РексомДуо, к.с., 0,4-0,6 л/га, 

Фальконом 460 ЕС, КЕ, 0,6 л/га, Фундазолом, ЗП, 0,6-0,8 кг/га, іншими 

препаратами згідно «Переліку...». 

На зелених, не огрубілих кошиках соняшнику харчуватиметься 

геліхризова попелиця, яка на даний період заселила 5,8-16,0% рослин 

соняшнику. 

В окремих осередках посівів соняшнику активно шкодитимуть польові 

клопи. В посівах соняшнику очікується пошкодження гусеницями 

соняшникової вогнівки, які переважно пошкоджуватимуть непанцирні 

сорти соняшнику. Пошкодження шкідником сприятиме ураженню 

соняшнику сухою гниллю, яка інтенсивніше проявлятиметься при сухій і 

жаркій погоді. 

При теплій, з підвищеною вологістю повітря погоді, кошики соняшнику 

інтенсивно уражуватимуться гнилями (сірою і білою). А також, в залежності 

від погодних умов, передбачається розвиток пероноспорозу, фомозу, 

септоріозу та інших хвороб. 

За високої вологозабезпеченості і вологості насіння 25 – 30% на початку 

побуріння кошиків для обмеження розвитку хвороб рекомендовано провести 

десикацію посівів: Вулканом Плюс, в.р., 3 л/га, Глифос Супер, в.р., 2,4 л/га, 

Домінатором, Косміком, Раундапом Екстра в.р., 3 л/га, Реглоном Супер 150 

SL в.р. к 2 - 3 л/ га. 

В ІІІ декаді серпня проходитиме посів озимого ріпаку, який коригують 

за наявністю доступної вологи в ґрунті. На початкових етапах органогенезу 

можуть суттєво знижувати потенціал рослин комплекс ґрунтових шкідників 

та різноманітних фітопатогенів (збудники пліснявіння насіння, чорна ніжка, 

фомоз, альтернаріоз, пероноспороз, гнилі та ін.). Очищене та відкаліброване 

кондиційне насіння обов’язково протруюють інсектицидно-фунгіцидними 

препаратами - Віспарв.с.к. 2,0-3,0 л/га., Ін Сет,Вг 3,5 л/га; кайзер ТМ 4 л/га; 

Круїзер OSR322 FS, Т.к.с. 15,0 л/га, Нупрід 600 ТH 3-6 л/га, що дасть 

можливість надійно захистити культуру в найбільш критичний період росту 

(проростки насіння, сходи) від комплексу шкідливих об’єктів. 

За умов сухої спекотної погоди серпня небезпеку для проростків насіння 

та сходів ріпаку становитиме літнє покоління хрестоцвітих блішок (ЕПШ 3-

5 жуків на кв.м). За помірної вологості повітря і температури 20-26°С у 

посівах живитиметься гусінь біланів (ЕПШ 3-5 екз./рослину), підгризаючих 

і листогризучих совок (2 екз./кв.м). При досягненні зазначеного порогу 

шкідливості проводять крайове або суцільне обприскування дозволеними 

інсектицидами відповідно до регламентів існуючих технологій. При 

поширенні падалиці колосових культур на ріпаковій ниві вносять досходові 

гербіциди на основі Пропізохлору, 720 г/л. За проростання падалиці до сходів 

культури чистота посівів контролюється грамініцидами на основі Клетодиму 

(120 або 240 г/л).  



 

Картопля та овочеві культури 

Посадкам картоплі та інших пасльонових культур шкодитиме 

колорадський жук літнього покоління. 

За підвищеної вологості повітря, рясних рос, різких коливань денних та 

нічних температур, на рослинах інтенсивно розвиватиметься альтернаріоз і 

фітофтороз, які уразили 25-31% рослин картоплі та 5,0-72,0% рослин 

томатів. 

Аналогічні погодні умови сприятимуть розвитку бактеріальних хвороб, 

верхівкової гнилі томатів та інших хвороб. 

Для оздоровлення рослин, зважаючи на строки збирання врожаю 

пасльонових культур, застосовують Акробат МЦ в.г. 2кг/га, Татту к. с. 3л/га, 

Ридоміл Голд з.п. 2,5кг/га, інші ефективні проти зазначених хвороб 

фунгіциди. 

Капусті середніх та пізніх строків дозрівання шкодитимуть гусениці 

капустяного та ріпакового біланів, совок, капустяної молі. 

Тепла, помірно-волога погода сприятиме розвитку капустяної 

попелиці. Очікується осередковий розвиток та незначна шкідливість баридів 

та прихованохоботників на капусті. 

Пізні сорти капусти за потреби захищають Актарою 25, в.г., 0,07–0,09 

кг/га, Децисомпрофі 25, в.г., 0,035 кг/га, Ексірелем, СЕ, 0,5-1,0 л/га (разом з 

прилипачем), Ф’юрі, в.е., 0,1-0,15 л/га, або іншими, суворо дотримуючись 

строків останньої обробки до збирання врожаю. 

Триватиме поширення судинного та слизового бактеріозів капусти, 

якими уражено 0,4-1,0% рослин. 

При випаданні дощів в посівах огірків інтенсивно поширюватимуться та 

прогресуватимуть пероноспороз, бактеріоз, альтернаріоз та аскохітоз, які 

уразили 4,2-10,0% рослин. 
 

Шкідники і хвороби плодових насаджень 

В серпні триватиме розвиток яблуневої плодожерки, відбуватиметься 

масове відродження гусениць ІІ покоління шкідника на яблуні. 

Також проходитиме живлення гусениць золотогуза, з подальшим 

утворенням зимових гнізд. 

Тепла, з помірними опадами погода, сприятиме подальшому розвитку 

зеленої яблуневої попелиці, плодових кліщів, яблуневої медяниці, 

комоподібних щитівок. 

Зерняткові породи дерев хворітимуть на паршу, яка уразила 32-51% 

дерев, 9,8-19% листя, 2,1-5% плодів. 

Тепла волога погода сприятиме розвитку плодової гнилі, що охопила 

6,2-12% дерев та 2,2-3% плодів. 

Спекотна погода призведе до ослаблення загального стану дерев яблуні 

та сприятиме розвитку борошнистої роси. 

На листках груші продовжиться ураження іржею. 

Зимові сорти яблуні та груші на початку серпня проти яблуневої 

плодожерки, парші, плодової гнилі, борошнистої роси обприскують 



Люфоксом, к.е 1 л/га, Матчем к.е 1 л/га з додаванням Дітану М-45 з.п 3 кг/га, 

Мерпану 80 в.г 1,9- 2,5 кг/га, проти парші Топаз 100 EC к.е 0,3 – 0,4 л/га, 

Імпакт 25 SC, к.с.; Кумулюс ДФ, в.г 6 кг/га, або Тіовіт Жжет 80 WG в.г 5 – 8 

кг/га проти борошнистої роси. Відразу після збору врожаю і ще двічі з 

інтервалом 12 днів кісточкові дерева оздоровлюють від коко мікозу – 

Хорусом в.г 2 л/га, чи ситалом в.р.к 2 л/га. 

На кісточкових породах дерев розвиватимуться - кокомікоз, 

клястероспоріоз, полістигмоз, на листках персика - кучерявість. 

 
 

При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів 

застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних 

вимог. 
 

 

 


