
Термінове повідомлення №11 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських 

культур 
 
 

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ 
 

В посівах соняшнику продовжується поширення та розвиток 

пероноспорозу, яким уражено 7,3-13% рослин, фомоз уразив 3,2-7% рослин, 

альтернаріозом уражено 1,9-4,0% рослин, вертицильозним в’яненням – 0,6-

2,0% рослин соняшнику.  

В окремих осередках посівів соняшнику виявлено ураження 0,5-6,0% 

прикореневих частин стебел склеротоніозом.  

Продовжується ураження кошиків соняшнику філодіями. 

В наступній декаді розвиток та поширення хвороб триватиме, ураженість 

рослин зросте.  

Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг посівів 

соняшнику і при виявленні ураження рослин хворобами провести фунгіцидну 

обробку одним з дозволених препаратів: Альєтт 80 WP, ЗП 1,5-2,0 кг/га; 

Брандер, КС 0,8-1,0 л/га; Галіксід 280 SC, КС 0,5-0,75 л/га; Замір, ЕВ 1,0-1,5 

л/га; Карбен, КС 1,5 л/га; Коронет 300 SC, КС 0,8-1,0 л/га; Фокс 325 SC, КС 

0,6-0,8 л/га; Банджо Форте, КС 0,8-1,0 л/га; Піктор Актив, КС 0,7-1,0 л/га; 

Супрім, ЕВ 1,0-1,5 л/га; Дерозал 500 SC, КС 0,5 л/га; Аканто плюс 28, КС 0,5-

1,0 л/га; Тайтл 50, в.г. 0,4-0,6 кг/га; Ямато, СЕ 1,5 л/га, їх аналоги або інші.  

 
Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

 

В осередку посіву соняшнику (Лановецький район) на 2% обстеженої 

площі виявлено вовчок соняшниковий. 

Це вузькоспеціалізований паразит, який більшою мірою пов’язаний з 

соняшником. Вовчок повністю позбавлений хлорофілу, він уражає коріння 

рослин соняшнику. Шкодочинність вовчка дуже висока і виявляється у 

відставанні рослин у рості, різкому зниженні врожаю, на 30–70% і більше. 

Так, за наявності 30 квітконосів на одній рослині соняшнику врожай насіння з 

неї знижується в 7 разів, а при 60 і більше квітконосів — він узагалі може бути 

відсутній. 

Оскільки цей паразит дуже «живучий», агресивний та може довго 

залишатися в ґрунті, чекаючи на потрібну культуру, боротися з ним потрібно 

на усіх фронтах, застосовуючи комплекс заходів. 

 

 

 

 



Рекомендується   

 Дотримання сівозміни. Соняшник науковці рекомендують 

повертати на те саме поле не раніше, як за 7-9 років. Але на 

практиці умови планування сівозмін диктує не наука, а економіка. 

Тому навряд більшість господарств чекатимуть аж 9 років. До того 

ж, якщо насіння вовчка здатне жити у ґрунті до 20 років, просто 

перечекати не вдасться. Та все одно потрібно намагатися не 

перенасичувати сівозміну соняшником, особливо з урахуванням 

того, що окрім вовчка на культуру чекають ще й доволі 

шкодочинні хвороби. 

 Вирощування стійких гібридів. На сьогодні виробники насіння 

вже пропонують так звані «семирасові гібриди» соняшнику, тобто 

гібриди, стійкі до 7 рас рослини-паразита. І на досягнутому 

селекціонери не зупиняються, працюють над створенням гібридів 

соняшнику, стійких до всіх існуючих на сьогодні рас вовчка. У 

південних регіонах України, де вовчок соняшниковий вже 

становить велику загрозу, рекомендовано сіяти лише стійкі до 

паразита гібриди.   

 Провокаційні посіви. Провокувати проростання як мінімум 50% 

наявного у ґрунті насіння вовчка здатні кукурудза, сорго, 

суданська трава, льон, соя, люцерна. Кореневі виділення цих 

рослин провокують проростання паразита, але при цьому 

паразитувати на даних культурах вовчок соняшниковий не може, 

тому гине. 

 Хімічний захист. Поєднання стійких гібридів з надійним хімічним 

захистом – найпевніший на сьогодні метод боротьби з вовчком 

соняшниковим. 

 
 

 


