
 

Короткостроковий прогноз 

розвитку основних шкідників та хвороб сільськогосподарських 

культур у весняний період 2020 року 

Догляд за посівами озимини у ранньовесняний період повинен 

базуватись на врахуванні стану рослин, який значною мірою залежить від 

строків відновлення вегетації та погодних умов у цей період. Якщо посіви з 

осені зійшли недружно, недостатньо розкущилися або розвивалися 

нормально, але зрідження приблизно половини їх відбулося в зимовий період 

і час весняної вегетації настав пізно, озимі пересівають ярими культурами, а 

в роки з раннім поновленням вегетації - проводять підживлення пшениці 

навесні азотними добривами і залишають для формування врожаю. Також, в 

цей період потрібно провести обстеження посівів на заселеність 

мишоподібними гризунами, ураженість рослин хворобами та засміченість 

посівів багаторічними бур’янами. Ці заходи допомагають спланувати роботи 

по догляду за посівами озимих зернових культур у весняно-літній період 

(підживлення азотними добривами, регуляторами росту і мікроелементами, 

обробітки фунгіцидами, інсектицидами та гербіцидами — з метою отримання 

високого врожаю якісного зерна). 

 

Хвороби озимих зернових культур 

Враховуючи аномально теплу зиму та наявний запас інфекції хвороб 

очікується зростання ураження посівів хворобами, що особливо небезпечно 

для ослаблених перезимівлею рослин. 

На нижньому листі озимини, яке є джерелом первинної інфекції, 

зберігаються борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз, бура 

листкова іржа, кореневі гнилі, у понижених місцях рельєфу виявлена 

снігова пліснява.  При сприятливих агрокліматичних умовах та достатньому 

накопиченні інфекції у ґрунті озимі та ярі зернові колосові культури 

хворітимуть на кореневі гнилі,борошнисту росу, септоріоз, буру листкову 

іржу. Інтенсивність ураження рослин кореневими гнилями у березні-квітні 

зумовлюватиметься погодними умовами, рівнем зволоженості ґрунту, а 

також впливом агротехнічних заходів. При сприятливих погодних умовах 

(температура повітря  +10-18C, наявність опадів та рос) можливий розвиток 

іржастих хвороб. У квітні розвиток борошнистої роси можливий в разі 

помірно теплої (+16-23C) погоди з частими опадами та відносній вологості 

понад 80%, насамперед у загущених посівах (посіви з високим рівнем 

внесення мінеральних добрив), після стерньових попередників. Для 

запобігання помірного та сильного ураження посівів хворобами  необхідно 

провести обов´язкове ранньовесняне боронування посівів впоперек рядків, 

прикореневе підживлення  рослин азотними  добривами. 

Для запобігання прояву хвороб на ранніх ярових культурах (кореневі 

гнилі, плямистості листя, летуча сажка, пліснявіння насіння та ін.) 

необхідно обов´язково оздоровити посівний матеріал шляхом протруєння 

насіння одним із дозволених препаратів: діксил Ультра, т.к.с., 0,2-0,25 л/т, 

дітан М-45, ЗП, 2,0-3,0 кг/т та іншими рекомендованими препаратами, згідно 

з «Переліком….»  



Шкідники зернових культур 
Мишоподібні гризуни. Погодні умови осіннього періоду 2019  

сприяли розвитку та розмноженню шкідників. Аномально тепла та майже 

безсніжна зима поточного року сприяла подальшому розвитку та поширенню 

гризунів у посівах озимини. Майже повсюдно у посівах 

сільськогосподарських культур спостерігалась підвищена чисельність 

гризунів, що змусило агроформування області проводити захисні заходи. За 

період жовтень 2019 - лютий 2020 року захисні обробки проти гроти 

шкідника проведено на площі 69,268 тис.га. Від несприятливих погодних 

умов зимового періоду 2019-2020 років загинуло в середньому близько 18-

25% гризунів. 

В подальшому, сприятливі агрокліматичні умови та наявність 

достатньої кормової бази будуть сприяти активізації життєдіяльності та 

розмноженню гризунів у посівах сільськогосподарських культур,тож 

можливе наростання чисельності гризунів в окремих осередках (багаторічні 

трави). 

При виявленні 3-5 колоній на 1 га необхідно проводити захисні 

заходи, застосовуючи дозволені родентициди. 

Хлібні клопи. У минулих декілька років  спостерігалося незначне 

зниження інтенсивності розмноження й заселення посівів клопом шкідливою 

черепашкою, що обумовлено, насамперед, нестійким температурним 

режимом у весняний період. Заселення посівів клопами було розтягнутим і 

відбувалось із запізненням, фенологічно – від початку до завершення 

трубкування, що не сприяло дружньому відкладанню яєць і відродженню 

личинок в оптимальні фенологічні строки. Але, враховуючи високу 

репродуктивну здатність черепашки до розмноження та за ранньої, теплої 

погоди весни, без різких коливань температур, сприятливого гідротермічного 

режиму літа, можливий масовий спалах чисельності шкідника в 2020 році. 

Захисні обробки посівів проти дорослого клопа проводять під час 

масового перельоту шкідника (обробки крайових смуг посівів) за наявності  в 

посівах 2-4 екз /кв.м  перезимувалого клопа:  актарою 25 WG, ВГ., 0,1-0,14 

кг/га або к.с., 0,15 л/га, акцентом, к.е., 1,5 л/га, альтексом, к.е., 0,1-0,15 л/га, 

децисом профі,в.г., 0,04 кг/га, децис ф-Люкс, к.е., 0,3-0,4 л/га, енжіо, к.с., 0,18 

л/га, карателем, к.е., 0,15 л/га, наповал, КС 0,15 л/га, сумі-альфа, к.е., 0,2-0,3 

л/га, сумітіоном, к.е., 0,6-1 л/га,  фастаком, к.е., 0,.1-0,15 л/га,  ф’юрі, в.е., 

0,07- 0,1 л/га, Бі-58 новим, к.е.,1,5 л/га, оперкотАкро, КС 0,05л/га та інші. 
 

Хлібна жужелиця за відповідних погодних умов (недостатня глибина 

промерзання ґрунту взимку, сприятливі для шкідника ГТК весняно-літнього 

періоду та недотримання правильної агротехніки (із року в рік господарства 

не виключають із структури посівних площ посів колосових по стерньовим 

попередникам) навесні можливе формування осередків із підвищеною 

чисельністю шкідника, де необхідно буде проводити заходи по обмеженню її 

чисельності. Потреба в хімічному захисті ймовірно виникатиме в крайових 

смугах чи інших осередках за надпорогової (ЕПШ понад 3-4 личинки на кв.м 



або при ушкодженні 2 % рослин) чисельності фітофага, передусім в пшениці 

озимій, розміщеній після стерньових попередників. 
 

Озима совка. З настанням підвищених весняних температур 

(температура ґрунту на глибині 20 см досягне + 10ºС) гусениці піднімаються 

у верхні шари ґрунту для доживлення та залялькування.  За сприятливих 

погодних умов для шкідника (тепла, помірно волога погода, наявність 

квітучої рослинності у період льоту метеликів) совки будуть спроможні 

утворити окремі осередки підвищеної чисельності, насамперед у посівах, 

розміщених по стерньовим попередникам та забур'яненим парам. 

Боротьбу проводять системними інсектицидами на посівах, де 

чисельність шкідників складає 2-3 екз/кв.м.   
 

Піщаний мідляк. У квітні піщаний мідляк буде виходити з місць 

зимівлі та завдаватиме шкоди сходам сільськогосподарських культур 

переважно у крайових смугах, а озимим зерновим, що посіяні по соняшнику 

будуть шкодити на всій площі. В останні роки спостерігається зростання 

його чисельності. У квітні шкідливість піщаного мідляка проявиться 

осередково  на сходах просапних, овочевих та інших культурах, передусім у 

разі недотримання основних агротехнічних та інших заходів боротьби з 

фітофагом. При чисельності жуків понад 2 екз/кв м проводяться обробки 

посівів інсектицидами. Ефективні суміші фосфорорганічних та піретроїдних 

препаратів у половинних нормах витрат. Одним із заходів щодо 

недопущення пошкодження сходів є протруєння посівного матеріалу 

інсектицидами. 

Дротяники почнуть мігрувати у верхні шари ґрунту по мірі його 

прогрівання та будуть завдавати шкоди посівам озимих та сходам  ярових 

зернових, а пізніше і сходам соняшнику та кукурудзи. Дієвим заходом проти 

шкідників є протруєння посівного матеріалу, а також оптимальні строки 

сівби з внесенням добрив і підживлення для посилення початкового росту 

рослин. Крім того, вапнування кислих ґрунтів погіршує умови розвитку 

дротяників. 

Хлібна смугаста блішка при оптимальній температурі весняного 

періоду в суху, сонячну погоду активність фітофага матиме господарське 

значення. Загроза від блішки ймовірна за умов теплої, сонячної, посушливої 

погоди у посівах озимої пшениці пізніх строків посіву, насамперед у період  

кущення, на сходах ярих колосових, кукурудзи і проса. 
 

Злакові мухи - тепла осінь 2019 року сприяла нормальному живленню 

личинкам мухи. Навесні першими у посівах озимини з’являться шведські 

мухи і чисельнішими вони будуть за вологого та прохолодного весняного 

періоду. Виліт гессенської мухи слід очікувати після стійкого встановлення 

середньодобової температури повітря 10-12 С.   

За сприятливих погодних умов у квітні, злакові мухи почнуть заселяти 

посіви і будуть шкодити на слабо розкущених з осені озимих зернових 

культурах та на ярових пізніх строків сівби. Зменшенню пошкодження 



мухами сприятимуть: своєчасне підживлення озимих та ранні строки сівби 

ярових колосових з добривами та стимуляторами росту. 

Хімічний захист від цих шкідників проводять дозволеними 

інсектицидами при чисельності 30-40 мух на 100 помахів сачка в період 

сходів, або 6-10 % заселених рослин личинками. 
 

Хлібні п’явиці - внаслідок ранньої весни можливий ранній вихід жуків 

п’явиць з місць зимівлі. За помірно вологої й теплої погоди у весняно-літній 

період вегетації зернових колосових слід очікувати заселення жуками посівів 

озимих зернових та більш високу ймовірність зростання чисельності 

шкідників та шкідливості хлібних п'явиць на ярих колосових культурах у 

фази кущіння – вихід у трубку.  В цей період на посівах з осередками 

надпорогової їх чисельності та за наявності інших фітофагів доцільне 

застосування захисних обприскувань дозволеними інсектицидами. 

Злакові попелиці -  за помірно вологої й теплої погоди навесні (18-

22С, опади не зливового характеру), а також беручи до уваги високу 

потенційну плодючість шкідника (до 10 поколінь за вегетаційний період), в 

посівах зернових колосових культур повсюдно очікується його масовий 

розвиток й шкідливість. Зважаючи на це, необхідно постійно проводити 

спостереження за динамікою заселення посівів колосових культур злаковими 

попелицями, особливо протягом травня-червня. Проведення хімічних 

обприскувань буде доцільне за чисельності шкідника більше 10 екз/стебло 

при 50 % заселеності -у фазу вихід в трубку і більше 20-30 попелиць на 1 

стебло у фазу формування - молочна стиглість зерна. 

 

КУКУРУДЗА 

У весняний період небезпеку становить пліснявіння проростаючого 

насіння і сходів, особливо за умов прохолодної погоди в період сівба – сходи, 

неякісної передпосівної підготовки насіння та утворення ґрунтової кірки під 

час проростання. Із шкідників навесні найнебезпечніші дротяники та 

несправжні дротяники (личинки жуків коваликів і чорнишів), піщаний 

мідляк. За умов ранньої та теплої весни, оптимального зволоження орного 

шару ґрунту, в разі недотримання агротехнічних заходів вирощування та 

захисту посівів, існує реальна загроза пошкодження сходів кукурудзи цими 

шкідниками. 

Зменшує шкідливість хвороб та фітофагів інкрустація насіння 

баковими сумішами фунгіцидних, інсектицидних препаратів з біологічно 

активними речовинами, сівба в оптимальні строки, досходове боронування 

посівів. 

СОНЯШНИК 

На сьогоднішній день соняшник є однією з найприбутковіших 

сільськогосподарських культур України. Саме тому спостерігаємо високу 

насиченість сівозмін цією культурою у господарствах області. Нехтування 

технологіями підготовки ґрунту, посіву, догляду за посівами призводять до 

накопичення в полях, особливо там, де немає сівозміни, великої кількості 

збудників хвороб, шкідників та шкодочинної рослинності. 



Сходи соняшника пошкоджуються дротяниками, несправжніми 

дротяниками, личинками пластинчастовусих жуків, жуками піщаного 

мідляка, сірого та чорного бурякового довгоносика, гусеницями 

підгризаючих совок, капустянкою. 

Дротяники та несправжні дротяники знищують насінини, що проросли, 

пошкоджують коріння та підземні частини стебла, спричиняючи загибель та 

зрідження посівів. Підгризаючі совки пошкоджують молоді рослини на 

поверхні ґрунту, перегризаючи підземні частини рослин. Особливо велика 

шкодочинність від цієї групи фітофагів спостерігається за пізніх строків 

посіву. У вегетації соняшника дуже небезпечні гусениці лучного метелика та 

люцернової совки, які пошкоджують листки, порушуючи фотосинтетичну 

активність рослин, пригнічуючи їхній розвиток. Стебла соняшника можуть 

пошкоджувати соняшниковий вусач та соняшникова шипоноска. 

Хвороби соняшника є основною причиною того, що з кожного 

додатково засіяного гектару господар отримує з кожним роком все менший 

приріст врожаю. Найбільш поширеними і шкодочинними хворобами 

соняшника є біла гниль або склеротиніоз, сіра гниль, фомопсис, 

несправжня борошниста роса, фомоз, альтернаріоз.  

Найактивніше патологічні мікроорганізми розвиваються при 

підвищеній вологості та теплій погоді, а комахи-шкідники поширюються, 

коли на полях після збирання врожаю залишаються рослинні рештки. Шкода 

може бути заподіяна будь-якій частині рослини: кошику, насінню, стеблу, 

листю і навіть молодим сходам. Щоб уникнути зниження врожайності, 

необхідно відстежувати, чи не з’явилися на соняшниках ознаки поширених 

захворювань або сліди життєдіяльності комах-шкідників, і своєчасно 

боротися з ними. Для контролю хвороб соняшника необхідно провести 

профілактичну або лікувальну обробку посівів фунгіцидами. 

 

ШКІДНИКИ БОБОВИХ КУЛЬТУР ТА БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ 

У посівах багаторічних трав при температурі +7С...+12С 

розвиватимуться та завдаватимуть шкоди довгоносики (бульбочковий 

люцерновий, листковий люцерновий, фітономус, люцерновий клоп). 

Розвиток шкідників очікується на рівні минулорічних показників, зростанню 

шкідливості може сприяти посушлива весна.   

Посіви гороху у квітні за температури повітря +12 С почнуть заселяти 

бульбочкові довгоносики. Пошкодження жуками особливо небезпечні, коли 

за високих температур в період сходів культури випадає мала кількість 

опадів. На сходах гороху проводять агротехнічні заходи по догляду за 

посівами, зокрема боронування. За наявності 10-15 бульбочкових 

довгоносиків на кв.м. посіви гороху обприскують інсектицидами 

дозволеними до використання в Україні.  

 

 

 

 



ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ САДУ 

У сучасних інтенсивних садах агротехнічні заходи на початку 

вегетаційного сезону повинні враховувати розвиток основних хвороб і 

шкідників у попередньому сезоні. 

У період розпускання бруньок – зелений конус – початок цвітіння при 

температурі +8…+10С почнуть своє живлення на бруньках зерняткового саду 

яблуневий квіткоїд, сірий бруньковий довгоносик. За сприятливих 

погодних умов фітофаги можуть завдавати значної шкоди повсюдно, 

насамперед у молодих незахищених садах. У фазах «зелений конус» і 

відокремлення бутонів почнуть живитися сисні шкідники: кліщі, попелиці, 

щитівки, листоблішки. Цьогорічної вегетації серед шкідників зерняткового 

саду найпоширенішими будуть листогризучі – листокрутки, молі, білан 

жилкуватий, золотогуз, шовкопряди. 

На початку розпускання  бруньок зерняткових порід  проти  жуків 

сірого брунькового довгоносика, квіткоїда, гусениць білана жилкуватого, 

золотогуза, листокруток, яблуневої молі, парші, борошнистої роси, інших 

проводять обприскування актарою, к.с., 0,14 кг/га, дурсбаном 480, к.е. енжіо 

247 SC, к.с., 0,18 л/га з додаванням проти парші, борошнистої роси та інших 

хвороб аккорда, м.с., 5,0-7,0 л/га, алмаза 100, к.е., 0,3-0,4 л/га. 

У фазу відокремлення бутонів-рожевий бутон проти комплексу 

шкідників і хвороб проводять обприскування антраколом 70 WP, з.п.,1,5 кг/га 

з додаванням каліпсо 480 SC, КС,0,2-0,25 л/га, дотримуючись чергування 

препаратів. 

Хімічні обробки необхідно здійснювати тільки після належного 

обстеження посівів і визначення доцільності захисту рослин.Всі роботи 

по обмеженню чисельності шкідливих організмів до господарського 

невідчутного рівня необхідно проводити при перевищенні економічного 

порогу шкодочинності (ЕПШ) дозволеними препаратами згідно 

«Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в 

Україні» та суворо дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з 

пестицидами і агрохімікатами. Враховуючи можливу наявність на ринку 

засобів захисту рослин препаратів сумнівної якості – придбання 

відповідних засобів необхідно проводити лише у офіційних структурах. В 

той же час – до роботи з пестицидами і агрохімікатами допускаються 

лише особи, які пройшли навчання та мають допуск (посвідчення) на 

право роботи з пестицидами і агрохімікатами. 

  
 

 


