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Прогноз-2022» складено на основі показників динаміки розвитку й розповсдження у 

Рівненській області основних шкідливих об'єктів з урахуванням факторів, які впливали на 

чисельність та шкідливість шкодочинних організмів у 2021році. 

 

 У збірнику висвітлено фітосанітарний стан сільськогосподарських угідь, в короткій 

формі проаналізовано розвиток та поширення шкідливих організмів. «Прогноз…» складений 

за даними річної звітності фітосанітарних спеціалістів відповідно до результатів 

проведених детальних обстежень у 2021 році за поширенням та розвитком шкідливих 

організмів, які проводили спеціалісти відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та 

аналізу ризиків.  

 

 

В проведенні обстежень приймали участь фахівці ДУ «Рівненська фітосанітарна 

лабораторія». 

 

 Приведені у збірнику компоненти системи заходів захисту основних 

сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур´янів узгоджені з «Переліком…» 

хімічних засобів захисту рослин, дозволених для використання в Україні.  

 

При підготовці видання використані рекомендації інститутів захисту рослин НААН 

України, Національного університету біоресурсів і природокористування і ін.  

 

 Матеріали збірника стануть у пригоді для фахівців із захисту рослин, спеціалістів 

сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, фермерів, власників одноосібних 

господарств. 
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БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ 
 

Мишоподібні гризуни, яким притаманна  динамічність розвитку та висока міграційна 

здатність залишаються в області небезпечними багатоїдними шкідниками в агроценозах. 

Найпоширенішими в посівах вегетаційного періоду були: миша домова, польова, лісна та 

руда. 

 

 
Полівка руда                                            Миша польова 

 

Часте утворення льодової кірки, трамбування снігового покриву в зимовий період та в 

результаті танення снігового покриву  в раньо-весняний період призвело до зменшення 26-

36% гризунів.  Достатня кормова база та тепла погода забезпечили розвиток і 

розповсюдження гризунів в вересні-жовтні.  

Під час осінніх обстежень мишовидні гризуни були вияявлені на 29% орних та неорних 

земель з середньою чисельністю 3,3 жилих колоній на одному гектарі, що вказує на 

зростання заселеності угідь  та кількості шкідників проти минулого року. Враховуючи високі 

показники життєздатності, наявність осередків надпорогової чисельності за сприятливих  

погодних умов взимку та навесні збережеться достатній запас гризунів, що становитиме 

суттєву загрозу пошкодження озимих культур та багаторічних трав у 2022 р. 

Першочерговими заходами в обмеженні чисельності мишоподібних гризунів є 

профілактичні заходи: знищення бур‘янів, зменшення втрат урожаю при збиранні, своєчасна 

зяблева оранка, що позбавлятиме гризунів кормової бази та надійного сховища, контроль за 

розвитком та регулювання чисельності цих шкідників в місцях резервацій з метою 

недопущення їх розселення на посіви сільськогосподарських культур. 

За наявності 3-5 і більше жилих колоній на гектар необхідно застосовувати зернові 

отруйні принади та інші родентициди: 

 

Підгризаючі совки, до комплексу яких входять та домінують озима та оклична, шкодять 

в усіх районах області на просапних, овочевих культурах, озимині. В період вегетації 2021 р. 

обумовили два повних  покоління  озимої та окличної совок. Літ імаго першого покоління  

розпочався з 4 червня  за накопичення 140° ефективного тепла (+10°С)  Інтенсивність льоту 

метеликів  на протязі червня була не високою – 1-3 екз. за тиждень  на коритце (ГТК червня склав 

0,58). Початок льоту метеликів другого покоління  відмічено з другого серпня  за суми ефективних 

температур 825°С. Як і першого так і другого покоління  інтенсивність льоту була слабкою 1-2, 

максимально 4 екз. імаго за тиждень.  Співвідношення температури та кількості опадів в серпні (ГТК 

-2,13)  призвело до зниження  як імаго так і  гусениць підгризаючих совок. 

За період вегетації середня чисельність гусениць підгризаючих совок на просапних овочевих 

культурах, озимині складала 0,1-0,3 екз. на  м. кв., якими було пошкоджено  в слабкому ступені 2-3% 

рослин. 
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Осінніми обстеженнями  полів  сівозміни виявлено деяке  зниження  заселеності площ (26%) та 

стабільної  чисельності (0,7 екз/м. кв.)  гусениць підгризаючих совок. 

За погодних умов вересня-жовтня гусениці продовжували харчуватись  і досягли IV –V віків,  що 

є основою доброї їх  перезимівлі. 

Незначне зменшення зимуючого запасу  гусениць, практично не вплине на шкодочинність 

шкідників в наступному році.  За сприятливих умов для розвитку  та розмноження, совки  спроможні 

утворити  осередки високої чисельності і шкідливості у посівах  озимих, просапних та овочевих 

культур.  

 
Підгризаюча совка 

Велике значення в обмеженні чисельності лускокрилих мають агротехнічні прийоми: оптимальні 

строки сівби, міжрядне розпушування просапних, зокрема, цукрових буряків та овочевих культур; 

знищення бур‘янів та квітучих нектароносів; культивація парових попередників у період масового 

відкладання яєць або відразу після його закінчення. За появи осередків високої чисельності гусениць 

(ЕПШ у посівах буряків 1-2, кукурудзи, соняшнику, картоплі, інших просапних 3-8, озимої пшениці, 

2-3 екз. на кв.м) застосовують інсектициди за регламентами існуючих технологій. Кращі результати 

дають обробки у вечірні години, коли гусінь підгризаючих совок харчується рослинами. Інсектициди 

доцільніше застосовувати в період виплодження гусениць та появи їх другого віку, коли вони 

живляться відкрито і найбільш уразливі. 

Листогризучі совки як і в попередні роки  переважаючими була капустяна совка, совка гамма та 

городня, які  на посівах  зустрічалися осередково.  Незначної шкоди гусениці листогризучих совок 

наносили посадкам капусти, сої, кукурудзи,  багаторічним травам, де пошкоджували 3-7% рослин з 

чисельністю 0,5-1,5 екз. на м. кв.Восени лялечки виявлено на 4% обстежених площ  з чисельністю 0,5 

екз.м. кв.  

 
Листогризуча (Капустяна) совка 
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Заходи з обмеження чисельності совок повинні бути спрямованими проти усіх стадій фітофагів: 

метеликів, яєць, гусениць та лялечок. Дієвими та ефективними є агротехнічні прийоми: належний 

обробіток ґрунту (оранка, культивація, розпушування міжрядь), дотримання технології вирощування 

сільськогосподарських культур. Насамперед, знищення бур‘янів і квітучих нектароносів погіршує 

умови живлення метеликів та гусениць до появи культурних рослин. Розпушування міжрядь 

просапних культур, зокрема, з присипанням зони рядка, культивація попередників під час 

відкладання яєць, виплодження гусениць і їх заляльковування значно обмежують кількість комах. 

Зяблева оранка на глибину до 30 см сприяє глибокому загортанню в ґрунт лялечок та яєць із 

сформованими гусеницями, що унеможливлює вихід навесні більшості метеликів і гусениць першого 

віку. Після гороху та інших бобових культур і ріпаку поля слід переорювати відразу після збирання 

врожаю, оскільки переважно на них відбувається розвиток першого покоління капустяної совки. 

Важливим прийомом, що обмежує період живлення гусениць совок, є передзбиральна десикація 

культур, що прискорює їх дозрівання.  

Стебловий (кукурудзяний) метелик  Гідротермічні показники вегетаційного періоду 2021 р. 

були сприятливі  для зростання чисельності і шкодочинності стеблового метелика. Літ метеликів 

розпочався  з 17-19 червня, за накопичення 260°С ефективного тепла. Інтенсивність льоту  до кінця 

місяця та в липні  була низькою, що було викликано сухою теплою погодою (ГТК -0,58), лише в 

серпні (ГТК- 2,1) погодні умови сприяли  шкодочинності  гігрофільних гусениць. Пошкодженими в 

цей період були 6-9%, максимально в Рівненському районі на монокультурі кукурудзи до 15% 

рослин.  Заселеність кукурудзяним метеликом  посівів зросла  з 23% до 33% у 2021 році. 

 

У 2022 році стебловий кукурудзяний метелик за умови доброї перезимівлі та, приймаючи до 

уваги зимуючий запас шкідника, а також при помірно теплому, з високою вологістю повітря весняно-

літньому періоді спостерігатиметься зростання чисельності метелика, збільшення плодючості самок 

та відродження великої кількості гусениць, що може стати причиною втрат врожаю та його якості 

таких культур, як кукурудза,  соняшник та інших товстостеблових культур. Осередками 

розповсюдження шкідника слугуватимуть рослинні рештки, які заселені гусеницями метелика, але не 

були подрібнені та зароблені в ґрунт, тож найбільше буде втрат від стеблового метелика на 

повторних посівах та посівах, що межуватимуть з незораними полями після товстостеблих культур. 

Несприятливими умовами в період льоту, спарювання та яйцекладки обмежуватиметься плодючість 

метеликів. Відкладені яйця масово гинутимуть через висихання, повітряна посуха також може 

викликати значну загибель гусені перших віків. Надмірна вологість і низька температура повітря 

сповільнять розвиток гусені та лялечок і спричинять їх часткову загибель, зокрема, й через 

збільшення ураженості хворобами. Безумовними та першочерговими заходами контролю чисельності 

шкідника є знищення, подрібнення та заорювання післязбиральних решток, а також дотримання 

строків проведення агротехнічних заходів при вирощуванні культур, які пошкоджуються даним 

фітофагом. В основних зонах вирощування кукурудзи, є потреба збільшення обсягів випуску 

трихограми в період яйцекладки шкідника. 
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Травневий хрущ. У видовому складі хрущів, як і в минулі роки, переважаючим залишається 

травневий хрущ. Шкодочинність хрущів та їх личинок у 2021 р. залишилась на помірному рівні, що 

значною мірою визначалось гідротермічними умовами вегетаційного періоду (зокрема прохолодна 

перша половина вегетації). Дані осінніх грунтових обстежень   області свідчать про деяке зростання  

заселеності площ (49,6%) та чисельності  до 0,9 екз.на м. кв.  личинок травневих хрущів.  

 

У поточному році, за сприятливих гідротермічних умов для перезимівлі та розвитку, можлива 

осередкова шкодочинність хрущів, що відмічатиметься переважно в поліських районах на просапних 

культурах, багаторічних травах, плодових насадженнях, особливо межуючих з лісами, лісосмугами. 

 

Дротяники. Розвиток та шкідливість личинок  коваликів та чорнишів в наслідок нестійкого 

зволоження грунту  були помірними. У зв’язку з цим пошкодженність  кукурудзи, зернових 

колосових, цукрових буряків, сходів соняшника, овочевих, багаторічних трав,  і інших культур 

становила 0,5-2% рослин. Грунтові обстеження полів сівозміни восени вказують на заселення 

дротяниками  і несправжніми дротяниками 61% обстежених площ із середньою чисельністю 1,0 екз. 

на м. кв.  що дещо менше минулого року. 

 

З урахуванням існуючого зимуючого запасу в 2022 році, за умов ранньої і дружньої весни  та 

достатнього зволоження гунту, особливо в місцях підвищеної чисельності  існує загроза підвищеної 

шкодочинності дротяників.   
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 
 Злакові попелиці  В осінній період 2020 року на посівах озимих зернових культур заселення 

злаковими попелицями не відмічалося. Навесні 2021 року заселення  злаковими попелицями посівів 

озимих зернових культур відмічалось в кінці квітня.  В період фази кущіння за слабкої середньої 

чисельності 2,0 особини на стебло, шкідником було заселено 1, максимально 2 % рослин. В період 

цвітіння зернових культур на 7% рослин  відмічено збільшення   середньої чисельності попелиць до 8 

екз. на рослину.  В подальшому  розвиток і шкідливість  злакових попелиць  стримували такі фактори 

як: опади зливового характеру,  діяльність ентомофагів, хімічні обробки проти комплексу шкідників.  

 

У 2022 році за помірно вологої і теплої погоди навесні (18- 22°С),  відсутності опадів зливного 

характеру, за доброї перезимівлі зимуючого запасу яєць, існує ймовірність масового розвитку й 

шкідливості злакових попелиць на площах озимих і ярих зернових культур повсюдно.  

  Клоп шкідлива черепашка Розвиток клопів  шкідливої черепашки в області  відбувається в 

основному в допороговій чисельності, заселення посівів характеризувалося невисоким рівнем 

щільності імаго та личинок, середня чисельність становила 0,02 екз/м.кв  проти 0,01 екз/м.кв в 

минулому році, але заселені площі знизилися 

на 33%. Шкодочинність клопів була 

сконцентрована у крайових смугах, в 

середині посівів клопи не виявлялися. 

 В 2022 році  в посівах зернових клоп 

шкідлива черепашка не завдаватиме значної 

шкоди, необхідності  в захисті посівів проти 

шкідника не виникатиме. Захисні крайові 

обробки полів проти комплексу шкідників 

регулюватимуть чисельність клопів. 

 

Хлібні жуки Домінантним видом в області, як завжди, на зернових культурах лишався жук 

кузька. Значної шкоди від шкідника не спостерігалося. Середній показник загибелі личинок  становив 

17%,  який  збільшився в 3 рази порівняно з минулим роком, на що вплинуло зниження мінусових 

температур повітря та промерзання грунту в зимовий період.  За даними осінніх ґрунтових розкопок, 

личинки хлібних жуків виявлені на 4% обстежених площ.  В порівнянні з минулим роком, процент 

заселеності ними зменшився на половину, показники їх середньої чисельності - 0,01 екз/м.кв, та 

максимальної чисельності -1екз/м.кв. лишилося в межаж минулих років.  Заселення посівів зернових 

колосових жуками у фазу молочної стиглості   виявлялося  на 12% обстежених площ  з чисельністю- 

0,01, максимально – 1 екз/ на м. кв., що в межах минулого року.  
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У 2022 році  за сприятливих умов перезимівлі   та теплої вологої весни , що позитивно впливає 

на розвиток шкідника,  можливе розповсюдження хлібних жуків в допороговій чисельності.  
Хімічний захист проти комплексу шкідників зернвих культур  стримуватиме його чисельність. 

 

Злакові п’явиці  У фазу кущіння озимої пшениці за чисельності - 1екз/м.кв шкідник пошкодив 
2% рослин у слабкому ступені, заселивши 20% площ, проти 65% заселених площ  минулого року, та 

чисельності 3 екз/м.кв.  У фазу виходу рослин в трубку заселеність площ пшениці озимої фітофагом 

підвищилась і становила 27%, за чисельністю 0,1-2, екз. на рослину вони пошкодили в слабкому 

ступені 4% рослин.  В період колосіння на посівах озимої  пшениці було пошкоджено 6% рослин. 

Ступінь пошкодження був слабким, Чисельність личинок в цей період становила -2 екз. на рослину 

на 32% заселених площ.  На посівах ячменю чисельність хлібних п’явиць у фазу кущіння становила в 

середньому 1 екз. на рослину. В результаті живлення личинок було пошкоджено 3% рослин в 

слабкому ступені.  У період виходу рослин в трубку 

та колосіння ячменю п’явицею було заселено 33% 

та 29%  площ відповідно. Чисельність шкідника 

становила 1-2 екз/м.кв. Пошкоджено рослин у 

слабкому ступені 6% 

У 2022 році за теплої  і помірно сухої погоди у 
весняно-літній період вегетації зернових колосових 
слід очікувати заселеність  полів жуками 
здебільшого на ярих  зернових колосових 

культурах. Ймовірність зростання чисельності та 
шкідливості хлібних п'явиць у фази кущіння – вихід 
в трубку нестиме крайовий та осередковий характер 

 
 
Хлібна смугаста блішка За затяжної  прохолодної погоди навесні повільно та слабо заселяли 

посіви озимих і ярих зернових культур. З встановленням сухої жаркої погоди активність розселення  

фітофага зросла. Проте, значної чисельності хлібної смугастої блішки не було.  В цілому щільність та 

шкідливість блішок були на рівні минулорічних показників. На посівах озимої пшениці  53% площ, за 

чисельності 0,5 екз/м.кв. блішками  пошкоджено  4% рослин в слабкому ступені. Посіви ярих 

зернових культур були заселені на 35% площ, за чисельності 0,3 екз/м.кв вони пошкодили 2% рослин 

в слабкому ступені.  Затяжна холодна весна сприяла  пізнім посівам кукурудзи, заселеності полів 

хлібною смугастою блішкою не відмічено.  
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В 2022 році, за сприятливих умов перезимівлі та оптимальних погодних умов весняного періоду 

ймовірне збільшення чисельності хлібних смугастих блішок. Захисні заходи проти комплексу 

шкідників  будуть  стримувати їх чисельність.  

  

Злакові мухи (шведська)  були найбільш поширеними на території області,   завдали шкоди  
0,5% рослин  зерновим колосовим культурам на 11% обстежених площ. Восени шведські мухи  були 
виявлені на падалиці, інтенсивність льоту їх склала 2-4 екз. на 100 помахів сачком. На посівах 
пошкодження рослин не виявлялося, в зв’язку із несприятливими гідротермічними умовами та 
пізніми строками сівби озимих. 

 

 
 
В 2022 році шкодочинність шведських мух слід очікувати на рівні минулих років, нижче 

господарського відчутного рівня.  
 
Пшеничний трипс у 2021 р. заселяв та пошкоджував зернові колосові культури на рівні 

минулого року, з дещо вищою чисельністю.  Заселення озимої пшениці трипсами відмічено з фази 

виходу в трубку - початку колосіння озимої пшениці. Посіви озимини були заселені на 10% 
обстежених площ, заселення трипсом посівів ярих культур спостерігалося на 17%  обстежених площ. 
У фазу вихід рослин в трубку середня чисельність комах пшеничного трипса становила 3 особини на 
стебло, де вони заселяли 2-8% стебел.  

Осіннім обстеженням встановлено, що зимуючий запас личинок трипсів лишається на рівні 
минулорічних показників.  
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В 2022 році за умов доброї перезимівлі комах та теплої, помірної вологої погоди навесні в період 

заселення культур у фазу трубкування, варто очікувати зростання чисельності та шкідливості 

фітофага в посівах.  
  
Кореневі гнилі уражували посіви зернових колосових культур, найбільше озиму пшеницю та 

ярий ячмінь, інтенсивність ураження  хвороби  була  відносно слабкою . Захворювання на зернових 
колосових культурах проявилось за весняного кущіння й набувало поширення до фази молочної 
стиглості.  У фазу кущіння, на озимій пшениці кореневі гнилі виявлено на  13 % обстежених площ, з 
ураженням – 2% росли, що на рівні минулого року.  

У фазу колосіння кореневі гнилі відмічені на тому самому рівні з меншим розвитком хвороби  

який становив 0,3%.  У фазі молочної стиглості хворобу виявлено на 16% обстежених площ у формі 
пустоколосості  на 0,2% уражених стебел. 

На ярому ячмені спостерігалося ураження  рослин кореневими гнилями  у фазу кущіння  на 6 % 
обстежених площ з ураженням рослин 2%  

 

  
 

У 2022 році  за наявної первинної інфекції в насіннєвому матеріалі, грунті та рослинних рештках 
слід очікувати проявлення кореневих гнилей. Шкідливість хвороби та інтенсивність ураження  
залежатиме,  в першу чергу, від якісного передпосівного протруєння насіння,  кондиційності  та 
фітосанітарного стану насіння,  вологості та температури грунту в період сівби.  

 

Септоріоз листя  на  території області є найпоширенішою хворобою  озимої пшениці.  Хвороба 
проявила себе  у фазу кущіння на 14 % обстежених площ  з ураженням рослин 2% . Наростання 
ураженості площ хворобою відмічено  у фазі трубкування озимої пшениці де було уражено 3% 
рослин. У фазі колосіння хвороба охопила 26% обстежених площ з ураженням рослин 4% та 
розвитком хвороби 1%. У порівнянні з минулим роком уражених площ септоріозом  зменшилось у 
двічі,  на що вплинула низька вологість повітря та відсутність опадів в період масового розвитку 
хвороби. 
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У 2022 роціза теплої дощової погоди , у фазу виходу рослин в трубку , септоріоз листя 

розвиватиметься повсюдно, з огляду на наявний зимуючий запас інфекції  на уражених рослинних 
рештках.  

 

Гельмінтоспоріоз  - хвороба яка  проявляється у вигляді темно-бурої, смугастої та сітчастої 

плямистості. Гельмінтоспоріоз відмічено  на ярому ячмені з  фази  весняного кущення на 18% 
обстежених площ. Гельмінтоспоріоз за 
несприятливих для свого розвитку 
погодніх умов (низька вологість повітря та 
відсутність опадів)  не набув більшого 
розвитку та утримувався на 19% 
обстежених площ до фази утворення зерна, 
плямистостями уражено 4% рослин з 

розвитком хвороби 1%. 
 

У 2022 році за сприятливих погодніх 
умов  весняно-літнього періоду (часті дощі, 
висока вологість повітря і температура 15-
20°С) ймовірний розвиток 
гельмінтоспоріозних плямистостей в 

посівах ярого ячменю від помірного до 
епіфітотійного  

 

Піренофороз або жовта плямистість. Хворобу у 2021 році відмічено на посівах озимої пшениці 
осередково на 6% рослин, за розвитку хвороби 1,5% на 20 % обстежених площ. 

У 2022 році піренофороз розвиватиметься за умов теплої дощової погоди у фази виходу в трубку 
– колосіння, ймовірний помірний розвиток хвороби на озимій пшениці.  

 

Бура листкова іржа  на  посівах озимої пшениці  проявилась у фазі  виходу в трубку. Хворобу 
виявлено на 9% обстежених площ.  Через жарку та суху погоду  у фазі  розвитку озимої пшениці, 
колосіння – молочної стиглосі,  більшого розвитку хвороба не набула та утримувалась на 11% 
обстежених площ з ураженням рослин 
4%. У фазі наливу зерна  ураженість 
рослин становила 6%  на 12% 
обстежених площ. 

 
У 2022 році  за сприятливих 

температурних умов, періодичного 
випадання дощів, ймовірне 
проявлення розвитку бурої іржі на 
зернових культурах від слабкого до 
помірного у фазах  виходу в трубку – 

наливу зерна.  
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Борошнисту  росу у фазі  весняного кущіння  на посівах озимої пшениці виявлено не було.  

Починаючи з фази трубкування  хвороба мляво розвивалася  та уразила 11% обстежених площ з 
ураженням рослин 2%. Під час колосінні озимої пшениці  хворобою охоплено 3% рослин , що в тричі 
менше минулого року,  нащо вплинула низька вологість повітря та відсутність опадів.  
Агрокліматичні умови  у фазі молочної стиглості  були сприятливі для розвитку  хвороби, особливо в 
загущених посівах та стрімко охопили 60% обстежених площ  з ураженням рослин 25%  та розвитком 
хвороби 6,3%. 

 

 
 

У 2022 році борошнисту росу в посівах зернових колосових слід очікувати повсюдно, а за умов 

теплої та вологої погоди в загущених з високим рівнем азотного удобрення посівах, ймовірний 
розвиток хвороби від помірного до сильного. 

 

Септоріоз колосу у 2021 році мав прояв на посівах озимої пшениці в усіх  районах області. Так, 
уражених площ становило - 20% проти 15% минулогоо року, уражених рослин – 2,4% проти 3,4% 
минулого року, розвиток хвороби – 0,6% на рівні минулого року. Найбільше ураження колосся 
відмічено у Рівненському районі що становило 5%. 

  Посіви ярого ячменю охоплені хворобою були на рівні минулого року  де септоріоз на колосі 

проявився на 4% обстежених площ, 0,2% уражених  колосків із незначним  розвитком хвороби 0,05%. 
 

 
 

За умов теплої та вологої погоди  у вегетаційному періоді  в фази розвитку зернових культур -  
формування та дозрівання зерна, слід очікувати помірний розвиток хвороби.  

 
Фузаріоз колоса проявився у 2021 році у посівах пшениці озимої на 8,0% уражених площ, що в 2 

рази  менше ніж у 2020 році. Поширення хвороби в середньому було 0,2% уражених колосків і 0,05 % 
розвитку хвороби. Розвиток хвороби стримувала  низька вологість повітря та майже відсутність 
опадів. На посівах ярого ячменю уражених колосків інфекцією фузаріозу не виявлено.  
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У 2022 році ймовірний повсюдний прояв хвороби в посівах зернових колосових культур, за умов 

теплої й вологої погоди з частими дощами і тривалими росами у період цвітіння – молочної стиглості 
зерна, можливе середнє – сильне ураження колосся, переважно в Лісостепу та Поліссі, окремі області 
Степу. 

Оливкову плісень колоса озимої пшениці  відмічено на полях з пізнім збором урожаю, на що 
вплинули опади та підвищення вологості повітря.  Збудника виявлено на 13 % обстежених площ з 
ураженням колосся 2% . 

 

 
 

У 2022 році при сприятливих погодних умовах  можливий розвиток хвороби,  проте хімічні 
обробки  проти  фузаріозу колоса будуть стримувати розповсюдження інфекції оливкової плісені.  

 
 Тверда сажка в посівах озимої пшениці при здійсненні фітосанітарного моніторингу 

сільськогосподарських підприємств в 2021 році не виявлялося. 

Летуча сажка  на озимій пшениці при здійсненні фітосанітарного моніторингу не відмічалася  
На ярому ячмені відмічено ураження 0,01% уражених колосків на 3% обстежених площ.   

Розвиток хвороби був незначним  та проявився на площах де проведено неякісне протруєння насіння. 
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У 2022 році можливий прояв сажкових хвороб у посівах зернових колосових культур через 
наявність джерел інфекції, головним чином у насінні.  Використання насіння за цільовим 
призначенням  допустиме лише за високоякісного передпосівного протруєння.  
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР 

ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 
(Рекомендації Інституту захисту рослин НААН) 

Комплексне поєднання організаційно-господарських, агротехнічних, селекційних, біологічних і хімічних заходів для 
регулювання  оно посівах тор стану посівів на рівні, що забезпечує запобігання господарсько відчутних втрат урожаю 

зерна від шкідливих організмів ізбереження його якості – важлива умова високої захисної спроможності системи. 

 

Строк проведення  

заходу 

Зона, шкідливі організми та  

умови проведення заходу 

Зміст заходу, препарати та їх норми  

витрати, кг, л/га, кг, л/т 

календар 

ний 

фенологіч ний 

1 2 3 4 

Озимі зернові культури 

Березень 

-квітень 

Відновленн 

я весняної  

вегетації – 

кущіння  

(ІІ-ІІІ  

етапи) 

Повсюди 

За умови проявлення снігової  

плісняви, помірного та сильного  

ураження посівів кореневими  

гнилями, борошнистою росою,  

іржастими та іншими хворобами 

і  

пошкодження хлібним туруном,  

опомізою, пшеничною та 

іншими  

злаковими мухами 

Обов‘язкове раннє весняне  

боронування посівів впоперек рядків  

в залежності від стану посівів.  

Внесення комплексних мінеральних  

добрив з додаванням мікроелементів. 

 Весняне  

кущіння  

(ІІІ етап) 

Повсюди 

Підвищення стійкості рослин до  

стресових умов 

Обприскування посівів озимої 

пшениці рідкими комплексними 

добривами з вмістом мікро- та  оно 

посівах т та регуляторами росту 

 Весняне  

кущіння  

(ІІІ етап) 

Степ і частково Лісостеп,  

переважно південно-східний 

Після колосових попередників в  

осередках личинок хлібного  

туруна за чисельності понад 3-4  

екз./м². 

Вибіркове обприскування посівів  

одним з інсектицидів  оно посів 100,  

к.е., 0,15 л/га; базальт, к.е., 1,8 л/га;  

дамаск в.е., 1,5-1,8 л/га; діазинон, к.е.  

або в.е., 1,5-1,8 л/га;  оно по 60, в.е.,  

1,5-1,8 л/га; дурсбан, к.е., 1,0-1,5 л/га;  

нурел Д, к.е., 0,75-1,0 л/га; парашут  

450 мк.с., 0,5-0,75 л/га; пірінекс 48,  

к.е., 1,2 л/га; нортон, к.е., 1,0 л/га;  

маршал, к.е., 0,8-1,2 л/га; практик,  

к.е., 1,5-1,8 л/га;  оно по к.е., 1,5 л/га;  

шаман, к.е., 1,0 л/га 

Квітеньтравен Вихід у  

трубку (IVV 

етапи) 

Степ, переважно південний 

Дорослі клопи шкідливої  

черепашки (2-4 екз./м² і більше) 

Вибіркове обприскування посівів  

одним з інсектицидів актара 25WG 

в.г., 0,10-0,14 кг/га; актара 240 SC,  

к.с., 0,15 л/га; акцент, к.е., 1,5 л/га;  

альтекс 100, к.е., 0,1-0,15 л/га; альфа – 

зет, к.е., 0,1-0,15 л/га; альфа – супер,  

к.е., 0,1-0,15 л/га;  оно посі, в.р.к., 0,3  

л/га; арріво, к.е., 0,2 л/га; блискавка,  
к.е., 0,1-0,15 л/га; бульдок, к.е., 0,25  

л/га; вантекс, мк.с., 0,06-0,07 л/га;  

вектор, в.р.к., 0,25 л/га; дамаск, в.е.,  

1,5-1,8 л/га;  оно пос стабільний, к.е.,  

1,0-1,5 л/га;  оно пос 400, к.е., 1,0-1,5  

л/га;  оно , к.е., 0,2-0,3 л/га;  оно по  

60, в.е., 1,5-1,8 л/га; дінго, к.е., 0,1- 

0,15 л/га; децис Профі, в.г., 0,04 кг/га;  

енджіо 247 SC, мк.с., 0,18 л/га; карате,  

050 ЕС, 0,15-0,2 л/га; карате зеон 050  

CS мк.с., 0,15 л/га; каратель ЕС, к.е.,  

0,15 л/га; мустанг, к.е., 0,1 л/га;  

парашут 450, мк.с., 0,5-0,75 л/га;  

нурел Д, к.е. 0,75-1,0 л/га;  оно по,  

к.е., 1,0-1,5 л/га; сумітіон, к.е., 0,6-1,0  

л/га; сумі-альфа, к.е., 0,2-0,25/га;  
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супер бізон, к.е., 1,0-1,5 л/га;  

 оно посів, к.е., 0,1-0,15; фастак, к.е.,  

0,1-0,15 л/га; фокс, к.е., 0,1-0,15 л/га;  

циперкіл 250, к.е., 0,2 л/га; ципі, к.е.,  

0,1-0,15 л/га; ципі плюс, к.е., 0,75-1,0  

л/га; фуфанон, к.е., 1,2 л/га; ф‘юрі,  

в.е., 0,07-0,1 л/га; Бі-58 новий, к.е., 1,5  

л/га; штефесін, 2,5% к.е., 0,2-0,25 л/га;  

 оно по, з.п., 0,15 кг/га; біммер, к.е.,  
1,0-1,5 л/га, фатрін, к.е., 0,1-0,15 л/га,  

 оно по, к.е. 1,0-1,5 л/га; шаман, к.е.,  

0,75; шарпай, м.е., 0,2 л/г 

 Вихід у  

трубку (VVII 

етапи) 

Там же 

Гусениці злакової листовійки: 

50  

екз./м² - за теплої сухої весни і  
100-150 екз. – за помірно теплої 

і  

вологої погоди. 

Обприскування крайових смуг посівів  

шириною до 150 м сумітіоном, к.е.,  

1,0 л/га; парашутом 450, мк.с., 0,25- 

0,5л/га 

травень Вихід у  

трубку (VVI 

етапи) 

Повсюди, переважно західний  

Лісостеп, Полісся та Степ  

Борошниста роса, бура листкова  

іржа, гельмінтоспоріозні  
плямистості та ринхоспоріоз за  

інтенсивності ураження 1%,  

септоріоз листя-3-5%,  

піренофороз–3-5%, і  

церкоспорельоз – у разі появи  

хвороби і за умов достатнього  

зволоження і досягнення  

критичного початкового рівня  

ураження однією з комплексу 

або  

домінуючою в зоні хворобою.  

Надійний захист посівів від  

супутніх хвороб забезпечується  

завдяки широкому спектру  

захисної дії препаратів 

Пшениця озима 

 Обприскування посівів одним з  

фунгіцидів:абакус, мк.е., 1,25-1,75  

л/га, абакус плюс, ке, 0,5-1,0 л/га,  
абсолют, кс 0,5 л/га, авіатор Хprо 225,  

ЕС, КЕ, 0,8-1,0 л/га, агрофлутріафол,  

кс, 0,3-0,5 л/га, адексар плюс, к.е, 0,5- 

1,5 л/га, азимут, КЕ, 0,75-1,0 л/га,  

азокс дуо, к.с, 0,5-0,75 л/га, акула, КЕ,  

0,8-1,0 л/га, .аканто плюс 28, к.с., 0,5- 

0,75 л/га, аліот, КЕ, 0,4-0,5 л/га,  

альфа –стандарт, 0,5 л/га, та  

аналогами; альто 240 ЕС, КЕ, 0,3-0,4  

л/га, альто док 330 ЕС к.е., 0,4-0,5 л/га  

 оно по екстра, 280 SC, КС 0,5-0,75  

л/га;  оно по екстра голд 280 OD, MD,  

0,5-0,75 л/га,  оно по тріо 255 ЕС, к.е.,  

1,0 л/га; арбалет, КС, 0,5-0,75 л/га,  

амулет, к.е., 0,5-1,0 л/га, амфора, КС,  

0,5 л/га, аскра Xpro 260 260 EC, 1,25- 

1,5 л/га, аякс, кс, 0,4-0,6 л/га,  
байзафон, ЗП, 0,5-1,0 л/га, балеро, ЕС,  

ке, 0,5 л/га, баліста, КЕ, 0,5-0,6 л/га та  

аналогами, бампер супер к.е., 0,8-1,2  

л/га; бар-кот-5, К.С, 0,5 л/га, баунті  

430 SC, 0,3-0,6 л/га,  оно п, ЗП, 0,3- 

0,6 кг/га, бенорад, ЗП, 0,3-0,6 кг/га,  

вал, кс, 0,5 л/га,  оно по 520, к.е., 0,6- 

1,0 л/га, вінчестер, кс, 0,5 л/га,  

віртуоз, КЕ, 0,4-0,5 л/га, грінфорт АС,  

КС, 1,0 л/га,  

грінфорт КД 500, КС, 0,5 л/га,  

грінфорт супер, КЕ, 0,4-0,5 л/га,  

грінфорт ФФ 250 , КС, 0,5 л/га,  

дезарал, КС, 0,5 л/га, дерозал, 500 SC,  

К.С, 0,5 л/га, та аналогами; доктор  

кроп, КС, 0,3-0,5 л/га,  оно посі, к.е,  

дот, к.е., 0,5 л/га,  оно , к.е., 0,5 л/га,  
евіто Т, КС, 0,5-1,0 л/га, ексстрата  

Голд SC, 1,25-2,0 л/га, елатус Ріа 358 

ЕС, 0,4-0,6 л/га, ескулап, к.е., 0,5 л/га,  

замір 400, в.е., 0,75-1,5 л/га; ікарус  

250, ВЕ, 0,5-1,0 л/га, імпакт К, к.с.,  

0,6-0,8 л/га; імпакт Т, к.с., 1,0 л/га,  

імпакт 25 SC, к.с. 0,5 л/га та  

аналогами; імпакт 500, к.с., 0,25 л/га,  
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імпакт 25 SC, к.с., 0,5 л/га, імпера  

голд, к.е. 0,8-1,2 л/га, імпульс-F, КC,  

0,5 л/га, інплант, КС, 0,5 л/га, капало,  

СE, 1,0-1,5 л/га, карт, КС, 0,8-1,0 л/га,  

карбон, КС, 0,5 л/га,  оно , КС, 0,5  

л/га,  оно посі, КЕ, 0,5-1,0 л/га,  

 оно посі про, м.е., 0,3-0,4 л/га,  

колфуго супер, в.с., 1,5 л/га,  оно пос  

плюс 25, КС, 0,5 л/га, корнет, КС, 0,5  
л/га, консорт, КЕ, 0,4 л/га, кустодія,  

0,8-1,0 л/га,  оно , к.е. 0,5-0,75 л/га,  

 оно по 350 ЕС, КЕ, 1,0 л/га, маестро,  

58 

к.е., 0,4-0,5 л/га, медісон 263 SC., 0,7- 

0,9 л/га, міланіт, КЕ, 0,5 л/га, міраж,  

к.е., 1,0 л/га; містік, к.е. 0,5-1,0 л/га,  

містік супер, к.е. 0,5-1,0 л/га, міланіт,  

КЕ, 0,5 л/га, міраж, КЕ, 1,0 л/га, оріус  

ЕВ 0,5-1,0 л/га,  оно по стар, КЕ, 0,75 

– 

1,5 л/га, плаза, к.с., 0,5 л/га, пропі 250,  

к.е. 0,5 л/га, 0,4-0,6 л/га, рекс дуо, КС,  

0,4-0,6 л/га, Рекс Плюс, СЄ, 0,8-1,2  

л/га, ротразон SC, КС та аналогами;  

ретардин, в.г., 0,25-0,5 л/га, рятівник,  

в.г. 0,2-1,0 л/га, Скайвей Xpro 275 EC.  

КЕ, 1,0-1,25 л/га, скіф, к.е. 0,3-0,5  
л/га, скіфер супер, КЕ, 0,4-0,5 л/га,  

 оно п, КС, 0,5-0,7 л/га,  оно п 400,  

в.е., 0,75-1,5 л/га, таліус 20, к.е. 0,15- 

0,25 л/га, таффін 320, КС, 0,4-0,7 л/га,  

тебукур 250, ЕВ, 0,5-1,0 л/га, тебуфор,  

КЕ 1,0 л/га, террасил 250, к.е., 1,0  

л/га, титул 390, к.к.р. 0,26 л/га, титул  

дуо, ККР, 0,25 л/га, тілмор 240 ЕС,  

КЕ 1,0-1,5 л/га, тілт, 250 ЕС к.е., 0,5  

л/га та аналогами; тілт турбо 575 ЕС,  

КЕ 0,8-1,0 л/га, тіназол, к.е. 0,5 л/га,  

топсін-М, з.п., 1,0 л/га; унікаль, КС,  

0,5-1,0 л/га, фалькон, 460 ЕС, КЕ., 0,4- 

0,6 л/га; фарадей, ВГ, 0,25-0,5 л/га,  

 оно  плюс, кс, 2,5-3,0 л/га, фенікс,  

КС, 0,5 л/га, фенікс дуо, кс, 0,5-0,6  

л/га,  оно , РК 1,5 л/га; фитолекарь,  
КС, 0,3-0,5 л/га,  оно по 250 ЕW, ЕВ  

та аналогами; фундазим, з.п., 0,5-0,6  

кг/га, фулгор 250 КС, 0,5 л/га, фулгор  

голд, 0,4-0,6 л/га та аналогами,  

церкоштеф, к.с, 0,5 л/га, штефкор,  

к.с., 0,5 л/га, штефозал, КС, 0,5 л/га,  

ютака, СЕ, 0,8-1,0 л/га та  он.  

ячмінь озимий 

 Абакус, мк.е., 1,25-1,75 л/га,  

абакус плюс, КЕ, 0,5-1,0 л/га, авіатор  

Хрro 225 ЕС, КЕ, 0,6 -0,8 л/га, адексар  

плюс, к.е, 0,5-1,5 л/га, адепт БТ, кс,  

0,3-0,6 л/га,  

аканто плюс 28, к.с., 0,5-0,75л/га,  

акула, КЕ, 0,8-1,0 л/га,  оно по екстра  

голд 280 ОD, МД, 0,5-0,75 л/га,  

 оно по тріо 255 ЕС, к.е., 1,2 л/га;  
аякс, КС, 0,4-0,6 л/га, бонтіма 250 ЕС,  

1,5-2,0 л/га, візерд, кс, 0,4-0,6 л/га,  

грінфорд КД 500, КС, 0,5 л/га,  

 оно посі, КЕ, 0,5 л/га, дот, к.е, 0,4-0,5  
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л/га,  оно , ке, 0,5 л/га, елатус ріа 358  

ЕС, КЕ, 0,4-0,6 л/га, дерозал 500SC,  

КС, 0,5 л/га, та аналоги, імпакт 25 SC,  

к.с. 0,5 л/га та аналогами; імпакт 500,  

КС, 0,25 л/га, інплант, КС, 0,5 л/га,  

карт, кс, 0,8-1,0 л/га,  оно , кс, 0,5  

л/га, кемастрапакт 250 SC, к.с, 0,5  

59 

л/га, консорт, ке, 0,4-0,5 л/га,  оно по  
350 УС, КЕ, 1,0 л/га, меценат, ке, 0,5  

л/га, натансо протект, кс, 0,5 л/га,  

панцир протект, ке, 0,4-0,5 л/га,  

парацельс, кс, 0,5 л/га, платон, ке, 0,8- 

1,0 л/га, ракурс, кс, 0,3-0,4 л/га, рекс  

дуо, к.с. 0,5 л/га, рекс плюс, СЕ, 0,8- 

1,2 л/га, сатівус протект, ке, 0,5 л/га,  

скайвей Xpro 275 ЕС, КЕ, 1,0-1,25  

л/га,  оно п, КС, 0,5-0,7 л/га, старпро  

430, КС, 0,3-0,6 л/га, таліус 20, к.е,  

0,15-0,25 л/га, тебузол, ЕВ, 0,75 л/га,  

тебуфор, КЕ, 1,0 л/га, титул дуо, ККР,  

0,25 л/га, тілт 250 ЕС, к.е., 0,5 л/га,  

тілт турбо 575 ЕС, к.е., 0,8-1,0 л/га, Ті  

рекс, ке, 0,5 л/га, террасил 250, к.е.,  

1,0 л/га, унікаль, КС, 1,0 л/га,  

фалькон 460ЕС, КЕ, 0,4-0,6 л/га,  

фенікс дуо, КС, 0,5-0,6 л/га,  оно п,  
КС, 0,5 л/га, форсаж, КС, 0,4-0,5 л/га,  

фуріл, КС, 0,5-1,0 л/га та  он. 

Травень 

червень 

Кінець  

фази  

виходу в  

трубку  
(поява  

 оно посів 

го листка)  

– колосіння  

(VII-VIII) 

Повсюди, переважно західний  

Лісостеп, Полісся та Степ на  

зрошенні 

Вищезгадані хвороби листя за  
поновлення і наростання їх  

розвитку після проведення  

обробки посівів фунгіцидами в  

період IV-VЇ етапів 

органогенезу. 

Обприскування посівів проти хвороби  

листя тими фунгіцидами, що й на  

(IV-VЇ етапах органогенезу) 

 Колосінняцвітіння 

(VIIІ-IX 
етапи) 

Хвороби колосу (фузаріоз,  

септоріоз, альтернаріоз) та листя  
за умов теплої, вологої, з 

частими  

дощами і тривалими росами  

погоди та ймовірного 

очікування  

їх розвитку. 

Обробка пшениці озимої одним із  

препаратів:абакус, мк.е., 1,25-1,75  
л/га, абакус плюс, ке, 0,5-1,0 л/га,  

абсолют, кс 0,5 л/га, авіатор Хprо 225,  

ЕС, КЕ, 0,8-1,0 л/га, агрофлутріафол,  

кс, 0,3-0,5 л/га, адексар плюс, к.е, 0,5- 

1,5 л/га, азимут, КЕ, 0,75-1,0 л/га,  

азокс дуо, к.с, 0,5-0,75 л/га, акула, КЕ,  

0,8-1,0 л/га, .аканто плюс 28, к.с., 0,5- 

0,75 л/га, аліот, КЕ, 0,4-0,5 л/га,  

альфа –стандарт, 0,5 л/га, та  

аналогами; альто 240 ЕС, КЕ, 0,3-0,4  

л/га, альто док 330 ЕС к.е., 0,4-0,5 л/га  

 оно по екстра, 280 SC, КС 0,5-0,75  

л/га;  оно по екстра голд 280 OD, MD,  

0,5-0,75 л/га,  оно по тріо 255 ЕС, к.е.,  

1,0 л/га; арбалет, КС, 0,5-0,75 л/га,  

амулет, к.е., 0,5-1,0 л/га, амфора, КС,  

0,5 л/га, аскра Xpro 260 260 EC, 1,25- 
1,5 л/га, аякс, кс, 0,4-0,6 л/га,  

байзафон, ЗП, 0,5-1,0 л/га, балеро, ЕС,  

ке, 0,5 л/га, баліста, КЕ, 0,5-0,6 л/га та  

аналогами, бампер супер к.е., 0,8-1,2  

л/га; бар-кот-5, К.С, 0,5 л/га, баунті  

430 SC, 0,3-0,6 л/га,  оно п, ЗП, 0,3- 

0,6 кг/га, бенорад, ЗП, 0,3-0,6 кг/га,  

60 
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вал, кс, 0,5 л/га,  оно по 520, к.е., 0,6- 

1,0 л/га, вінчестер, кс, 0,5 л/га,  

віртуоз, КЕ, 0,4-0,5 л/га, грінфорт АС,  

КС, 1,0 л/га,  

грінфорт КД 500, КС, 0,5 л/га,  

грінфорт супер, КЕ, 0,4-0,5 л/га,  

грінфорт ФФ 250 , КС, 0,5 л/га,  

дезарал, КС, 0,5 л/га, дерозал, 500 SC,  

К.С, 0,5 л/га, та аналогами; доктор  
кроп, КС, 0,3-0,5 л/га,  оно посі, к.е,  

дот, к.е., 0,5 л/га,  оно , к.е., 0,5 л/га,  

евіто Т, КС, 0,5-1,0 л/га, ексстрата  

Голд SC, 1,25-2,0 л/га, елатус Ріа 358  

ЕС, 0,4-0,6 л/га, ескулап, к.е., 0,5 л/га,  

замір 400, в.е., 0,75-1,5 л/га; ікарус  

250, ВЕ, 0,5-1,0 л/га, імпакт К, к.с.,  

0,6-0,8 л/га; імпакт Т, к.с., 1,0 л/га,  

імпакт 25 SC, к.с. 0,5 л/га та  

аналогами; імпакт 500, к.с., 0,25 л/га,  

імпакт 25 SC, к.с., 0,5 л/га, імпера  

голд, к.е. 0,8-1,2 л/га, імпульс-F, КC,  

0,5 л/га, інплант, КС, 0,5 л/га, капало,  

СE, 1,0-1,5 л/га, карт, КС, 0,8-1,0 л/га,  

карбон, КС, 0,5 л/га,  оно , КС, 0,5  

л/га,  оно посі, КЕ, 0,5-1,0 л/га,  

 оно посі про, м.е., 0,3-0,4 л/га,  

колфуго супер, в.с., 1,5 л/га,  оно пос  
плюс 25, КС, 0,5 л/га, корнет, КС, 0,5  

л/га, консорт, КЕ, 0,4 л/га, кустодія,  

0,8-1,0 л/га,  оно , к.е. 0,5-0,75 л/га,  

 оно по 350 ЕС, КЕ, 1,0 л/га, маестро,  

к.е., 0,4-0,5 л/га, медісон 263 SC., 0,7- 

0,9 л/га, міланіт, КЕ, 0,5 л/га, міраж,  

к.е., 1,0 л/га; містік, к.е. 0,5-1,0 л/га,  

містік супер, к.е. 0,5-1,0 л/га, міланіт,  

КЕ, 0,5 л/га, міраж, КЕ, 1,0 л/га, оріус  

ЕВ 0,5-1,0 л/га,  оно по стар, КЕ, 0,75 

– 

1,5 л/га, плаза, к.с., 0,5 л/га, пропі 250,  

к.е. 0,5 л/га, 0,4-0,6 л/га, рекс дуо, КС,  

0,4-0,6 л/га, Рекс Плюс, СЄ, 0,8-1,2  

л/га, ротразон SC, КС та аналогами;  

ретардин, в.г., 0,25-0,5 л/га, рятівник,  

в.г. 0,2-1,0 л/га, Скайвей Xpro 275 EC.  
КЕ, 1,0-1,25 л/га, скіф, к.е. 0,3-0,5  

л/га, скіфер супер, КЕ, 0,4-0,5 л/га,  

 оно п, КС, 0,5-0,7 л/га,  оно п 400,  

в.е., 0,75-1,5 л/га, таліус 20, к.е. 0,15- 

0,25 л/га, таффін 320, КС, 0,4-0,7 л/га,  

тебукур 250, ЕВ, 0,5-1,0 л/га, тебуфор,  

КЕ 1,0 л/га, террасил 250, к.е., 1,0  

л/га, титул 390, к.к.р. 0,26 л/га, титул  

дуо, ККР, 0,25 л/га, тілмор 240 ЕС,  

КЕ 1,0-1,5 л/га, тілт, 250 ЕС к.е., 0,5  

л/га та аналогами; тілт турбо 575 ЕС,  

КЕ 0,8-1,0 л/га, тіназол, к.е. 0,5 л/га,  

топсін-М, з.п., 1,0 л/га; унікаль, КС,  

0,5-1,0 л/га, фалькон, 460 ЕС, КЕ., 0,4- 

0,6 л/га; фарадей, ВГ, 0,25-0,5 л/га,  

61 

 оно  плюс, кс, 2,5-3,0 л/га, фенікс,  
КС, 0,5 л/га, фенікс дуо, кс, 0,5-0,6  

л/га,  оно , РК 1,5 л/га; фитолекарь,  

КС, 0,3-0,5 л/га,  оно по 250 ЕW, ЕВ  

та аналогами; фундазим, з.п., 0,5-0,6  
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кг/га, фулгор 250 КС, 0,5 л/га, фулгор  

голд, 0,4-0,6 л/га та аналогами,  

церкоштеф, к.с, 0,5 л/га, штефкор,  

к.с., 0,5 л/га, штефозал, КС, 0,5 л/га,  

ютака, СЕ, 0,8-1,0 л/га та  он. 

Обприскування ячменю озимого  

одним із фунгіцидів: 

 Абакус, мк.е., 1,25-1,75 л/га,  

абакус плюс, КЕ, 0,5-1,0 л/га, авіатор  
Хрro 225 ЕС, КЕ, 0,6 -0,8 л/га, адексар  

плюс, к.е, 0,5-1,5 л/га, адепт БТ, кс,  

0,3-0,6 л/га,  

аканто плюс 28, к.с., 0,5-0,75л/га,  

акула, КЕ, 0,8-1,0 л/га,  оно по екстра  

голд 280 ОD, МД, 0,5-0,75 л/га,  

 оно по тріо 255 ЕС, к.е., 1,2 л/га;  

аякс, КС, 0,4-0,6 л/га, бонтіма 250 ЕС,  

1,5-2,0 л/га, візерд, кс, 0,4-0,6 л/га,  

грінфорд КД 500, КС, 0,5 л/га,  

 оно посі, КЕ, 0,5 л/га, дот, к.е, 0,4-0,5  

л/га,  оно , ке, 0,5 л/га, елатус ріа 358  

ЕС, КЕ, 0,4-0,6 л/га, дерозал 500SC,  

КС, 0,5 л/га, та аналоги, імпакт 25 SC,  

к.с. 0,5 л/га та аналогами; імпакт 500,  

КС, 0,25 л/га, інплант, КС, 0,5 л/га,  

карт, кс, 0,8-1,0 л/га,  оно , кс, 0,5  

л/га, кемастрапакт 250 SC, к.с, 0,5  
л/га, консорт, ке, 0,4-0,5 л/га,  оно по  

350 УС, КЕ, 1,0 л/га, меценат, ке, 0,5  

л/га, натансо протект, кс, 0,5 л/га,  

панцир протект, ке, 0,4-0,5 л/га,  

парацельс, кс, 0,5 л/га, платон, ке, 0,8- 

1,0 л/га, ракурс, кс, 0,3-0,4 л/га, рекс  

дуо, к.с. 0,5 л/га, рекс плюс, СЕ, 0,8- 

1,2 л/га, сатівус протект, ке, 0,5 л/га,  

скайвей Xpro 275 ЕС, КЕ, 1,0-1,25  

л/га,  оно п, КС, 0,5-0,7 л/га, старпро  

430, КС, 0,3-0,6 л/га, таліус 20, к.е,  

0,15-0,25 л/га, тебузол, ЕВ, 0,75 л/га,  

тебуфор, КЕ, 1,0 л/га, титул дуо, ККР,  

0,25 л/га, тілт 250 ЕС, к.е., 0,5 л/га,  

тілт турбо 575 ЕС, к.е., 0,8-1,0 л/га, Ті  

рекс, ке, 0,5 л/га, террасил 250, к.е.,  

1,0 л/га, унікаль, КС, 1,0 л/га,  
фалькон 460ЕС, КЕ, 0,4-0,6 л/га,  

фенікс дуо, КС, 0,5-0,6 л/га,  оно п,  

КС, 0,5 л/га, форсаж, КС, 0,4-0,5 л/га,  

фуріл, КС, 0,5-1,0 л/га та  он. 

Червень Формуванн 

я – 
молочна  

стиглість  

зерна (ІХХІ 

етапи) 

Степ, східна і південна частина  

Лісостепу 
Шкідлива черепашка – 2 

личинки і  

більше на  о. м в посівах 

сильних і  

цінних сортів пшениці, на решті  

посівів – 4-6, на насіннєвому  

ячмені – 8-10 личинок; злакові  

трипси – 40-50 і попелиці – 20-

30  

екз./колос 

Обприскування посівів одним з  

інсектицидів актара 25 WG в.г., 0,10- 
0,14 л/га; акцент, к.е., 1,5 л/га; альфа – 

зет, к.е., 0,1-0,15 л/га; альфа – супер,  

к.е., 0,1-0,15 л/га;  оно посі, в.р.к., 0,3  

л/га; арріво, к.е., 0,2 л/га;  оно посів,  

100 к.е., 0,15 л/га; біммер, к.е., 1,0-1,5  

л/га; Бі-58 новий, к.е., 1,5 л/га;  

блискавка, к.е., 0,1-0,15 л/га; вантекс,  

мк.с., 0,06-0,07 л/га; вектор, в.р.к.,  

0,25 л/га;  оно пос стабільний, к.е., 

1,0- 

1,5 л/га;  оно пос 400, к.е., 1,0-1,5 

л/га;  

 оно , к.е., 0,2-0,3 л/га;  оно по 60,  

в.е., 1,5-1,8 л/га; дінго, к.е., 0,1-0,15  

л/га; енжіо 247 SC, к.с., 0,18 л/га;  
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карате зеон, 050 SC к.c., 0,15 л/га;  

карате, 050 ЕС, 0,2 л/га; каратель ЕС,  

к.е., 0,15-0,2 л/га; кіллер, к.е., 1,0 л/га;  

парашут 450, мк.с., 0,5-0,75 л/га;  

пірінекс 48, к.е., 1,0-1,2 л/га;  оно по  

110 ОD, о.д., 0,5-0,75 л/га; рубін, к.е.,  

0,15-0,2 л/га;  оно по, к.е., 1,0-1,5  

л/га; супер бізон, к.е., 1,0-1,5 л/га;  

сумі-альфа, к.е., 0,2-0,25 л/га;  
термінатор, к.е., 0,1-0,15 л/га; фокс,  

к.е., 0,1-0,15 л/га; фуфанон 570, к.е.,  

1,2 л/га; ф‘юрі, в.е., 0,1 л/га; фастак,  

к.е., 0,1-0,15 л/га; циперкіл 250, к.е.,  

0,2 л/га;  оно п, м.е., 0,2 л/га;  

альтекс, к.е., 0,1-0,15 л/га; штефесін,  

2,5% к.е., 0,2-0,25 л/га;  оно по, з.п.,  

0,15 кг/га, фатрін, к.е., 0,1-0,15  

л/га.Фосфорорганічні препарати  

застосовувати у сумішах. 

  Хлібні жуки – 3-8 екз./м² Обприскування посівів  оно пос 240  

SC, к.с.,0,15 л/га;  оно пос профіт, 

з.п.,  

0,045-0,05 кг/га;  оно , к.е., 0,3 л/га;  

карате зеон, 050 SC к.c., 0,2 л/га;  

карате, 050 ЕС, 0,2 л/га; каратель ЕС,  

к.е., 0,2 л/га; кіллер, к.е., 1,0 л/га;  

 оно по, з.п., 0,15-0,2 кг/га; парашут  

450 мк.с., 0,5-0,75 л/га;  оно по 110  

OD, о.д., 0,5-0,75 л/га; нурел Д, к.е.,  

0,75-1,0 л/га; рубін, к.е., 0,15-0,2 л/га;  

 оно по, к.е., 1,0-1,5 л/га; штефесін,  

2,5% к.е., 0,25 л/га;  оно по, к.е., 1,5  

л/га; фосфамід, к.е., 0,5-1,5 л/га;  
ф‘юрі, в.е., 0,1 л/га; рубіж, к.е., 0,5-1,5  

л/га. 

Липень Повна стиглість 

зерна 

Повсюди Запобігання 

погіршенню якості зерна від 

шкідливої черепашки фузаріозу 

та інших хвороб колоса 

Першочергове і в стислі строки 

збирання прямим комбайнуванням 

урожаю сильних і цінних  оно 

посівах т, насіннєвих посівів, а також 

посівів найбільш заселених шкідливою 
черепашкою і уражених фузаріозом 

колоса та іншими хворобами 

Липень – 
серпень 

Післязбира 

льний  

період 

Повсюди 

Збереження якості зерна за  

рахунок створення 

несприятливих  

умов для  оно посівах т і  
посилення ураженості зібраного  

врожаю фузаріозом, 

пліснявінням і  

бактеріальними 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 

Липень – 

серпень 

Допосівний  

період 

Повсюди 

Обмеження чисельності та  
шкідливості комплексу 

шкідливих  

організмів, особливо 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  оно посівах тор стану  
кожного поля, структури посівних  

площ сільськогосподарських культур  

в сівозміні, максимальне обмеження  

колосових попередників,  

впровадження волого- і  

енергозберігаючих технологій  

обробітку грунту та оптимальної  

системи удобрення у відповідності з  

зональними рекомендаціями 

Серпень  Передпосів Повсюди Пшениця озима 
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– 

вересень 

ний 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 їх спектра  

фунгітоксичної дії та рівнів  
захисної спроможності стосовно  

комплексу хвороб, видовий 

склад  

і господарську значимість яких  

визначають  оно посівах тор  

насіння, апробацією насіннєвих  

посівів, з урахуванням 

зональних  

та господарських особливостей  

вирощування зернових культур 

та  

окупності затрат на захист 

рослин 

Протруєння насіння із зволоженням  

або водними суспензіями (10 л/т)  

одним із протруйників:авіценна, СЕ,  

0,5-0,6 л/т, антал, тн, 0,3-0,4 л/т,  

бастіон, тн, 1,0 л/т, бенефіс, МЕ, 0,6- 

0,8 л/т, вайбранс інтеграл 235, FS,  

ТН, 1,5-2,0 л/т, віал тріо, КС, 0,8-1,25  

л/т, вакса, кс, 2,5-3,0 л/т, віал траст, 

кс, 0,3-0,4 л/т,  оно п, в.с.к., 2,0-3,0 
л/т,  

вінцит  оно по, к.с., 1,0-2,0 л/т; вінцит  

050 CS, к.с., 2,0 л/т; віспар, КС, 2,5- 

3,0 л/т, вінцит форте, к.с., 1,0-1,25  

л/т;  оно посі 200 ФФ, в.с.к., 2,5-3,0 

л/т  

та аналогами; голдазім 500, КС, 1,5  

л/т,  оно посі, ТН, 2,5-3,0 л/т, 

грінфорт  

КЕ 170, ТН, 3,0 л/т, грінфорт КТ 170,  

ТН, 3,0 л/т, грінфорт стар, ТН, 1,0-1,5  

л/т, дерозал, 500 SC, КС, 1,5 л/т та  

аналогами; діксіл ультра, тн, 0,2-0,25  

л/т,  оно пос стар 036, FS, ТН, 1,0 л/т,  

 оно  М-45, з.п.,2,0-3,0 л/т, емір, ТН,  

1,0 л/т, іншур перфом, т.к.с., 0,5 л/т,  

кінто дуо, к.с., 2,0-2,5 л/т; колфуго  

супер, в.с., 3,0 л/т, кольчуга плюс, тн,  
0,2-0,25 л/т, конор, ТН, 2,5-3,0 л/т,  

ламардор про 180, тн, 0,5-0,6 л/т,  

ламардор 400 FS, т.к.с., 0,2 л/т,  

ларімар, ТН, 0,3-0,4 л/т, максим 025  

64 

FS т.к.с., 1,5-2,0 л/т; максим стар 025  

FS т.к.с. 1,0-1,5 л/т; максим форте,  

т.к.с.1,5-2,0 л/т, нупрід макс, ТН, 2,0  

л/т, олдем, ТН, 0,4-0,5 л/т,  оно по 

190,  

ТН, 0,3-0,5 л/т, пентафорс 322, ТН,  

1,5-2,0л/т, протектор, кс, 1,0-1,8 л/т,  

оплот, КС, 0,6 л/т, оріус 5, т.н., 1,25- 

1,5 л/т, оріус універсал, е.н., 1,75-2,0  

л/т,  оно по 15, м.е., 1,3 л/т,  оно пос  

ультра, т.к.с., 0,2 л/т,  оно по ультра  

FS, т.к.с., 0,2 л/т та  оно пос, т.к.с. 0,4- 
0,5 л/т, рекорд, тн, 3,0 л/т, рекорд  

квадро, тн, 0,3-0,4 л/т, рестлер тріо,  

кс, 2,0-2,5 л/т, родолит форте, тн, 0,2  

л/т, селест макс 165 FS, ТН 1,5-2,0  

л/т, Селест Топ 312,5 FS т.к.с., 1,0-2,0  

л/т; сертікор 050 FS, т.к.с. 0,75-1,0  

л/т, систіва, ТН, 0,75-1,0 л/т, сценік  

80 FS, ТН, стиракс, кс, 3,0 л/т,  

супервін, кс, 1,0-1,8 л/т, тевірон, кс,  

1,0-1,8 л/т, ТМТД, в.с.к., 3-4 л/т;  

томагавк, т.к.с., 0,4-0,5 л/т, ТМТД, кс,  

3,0-4,0 л/т,  оно пос, тн, 0,75-1,0 л/т,  

 оно посів, ТН, 0,2-0,25 л/т, форсаж  

500, КС, 1,0-1,2 л/т, фунабен Т 480,  

ТН, 2,5 л/т,  оно посів дуо, ТН, 0,5  

л/т, цензор ХL FS, ТН., 1,0-2,6 л/т,  

юнта квадро 373,4 FS, т.к.с.1,4-1,6л/т  
та  он. Системні протруйники краще  

використовувати безпосередньо  

перед сівбою 

Ячмінь озимий 
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 Бенефіс, МЕ, 0,6-0,8 л/т, бригід,  

кс, 2,5 л/т, вайбранс Інтеграл 235 FS,  

1,5-2,0 л/т, вайбранс тріо 60FS, ТН,  

вакса, КС, 2,5-3,0 л/т, венцедор, ТН,  

1,0-1,2 л/т, віал тріо кс, 0,8-1,25 л/т,  

 оно п, в.с.к., 2,0-3,0 л/т, Вінцит  

 оно по, к.с., 1,0-2,0 л/т, вінцит 050  

СS, к.с., 2,0 л/т, вінцит 050, к.с, 2,0  

л/т, віспар, КС, 2,5-3,0 л/т,  оно посі  
200 ФФ, в.с.к., 2,5-3,0 л/т та аналоги,  

 оно посі, ТН, 2,5-3,0 л/т, грінфорт КТ  

170, ТН, 3,0 л/т, дерозал 500 SC, КС,  

1,5 л/т,  оно -М, зп, 2,0-3,0л/т, іншур  

перфом, т.к.с., 0,5 л/т, кінто дуо, к.с.,  

2,0-2,5 л/т; кінто плюс, тн, 1,0-1,5 л/т,  

колфуго супер, в.с., 3,0 л/т,  оно по  

БТ, ТН, 1,0-2,0 л/т, конор, тн, 2,5-3,0  

л/т, ламардор про 180, тн, 0,5-0,6 л/т,  

максим стар 025 FS, т.к.с. 1,0-1,5 л/т;  

65 

максим форте, т.к.с.1,5-2,0 л/т, олдем,  

тн, 0,4-0,5 л/т,оплот, КС, 0,6 л/т,  

 оно по 190, ТН, 0,3-0,5 л/т,  

Протектор, кс, 1,0-1,8 л/т, рекорд  

квадро, ТН, 0,3-0,4 л/т, рестлер тріо,  

КС, 2,0-2,5 л/т, селест Топ 312,5 FS  

т.к.с., 1,0-2,0 л/т; селест макс 165 FS,  
ТН, 1,5-2,0 л/т, сертікор 050FS, т.к.с.,  

0,75-1,0 л/т, систіва, ТН, 0,5-1,5 л/т,  

стиракс, кс, 3,0 л/т, супервін, кс, 1,0- 

1,8 л/т, сценік 80 FS, ТН, 1,3-1,6 л/т,  

тевірон, кс, 1,0-1,8 л/т, ТМТД, КС,  

3,0-4,0 л/т, томагавк, тн, 0,4-0,5 л/т,  

 оно пос, тн, 0,75-1,0 л/т, томагавк,  

ТН, 0,4-0,5 л/т, фундазол, з.п., 2,0-3,0  

кг/т, штеф-протруйник, тн 0,8-1,0 л/т,  

юнта квадро 373,4 FS, т.к.с.1,5-1,6  

л/т 

Вересень За 1-5 днів  

до сівби 

Степ, південна частина  

Лісостепу. 

Хлібний турун, підгризаючі 

совки  

та інші грунтові шкідники в разі  

сівби після колосових  

попередників 

Передпосівна обробка насіння  

круізером 350 FS т.к.с., 0,4-0,5 л/т,  

фосфамідом, к.е., 2,0 л/т,  оно по,  

40% к.е., 2,0 л/т. 

Вересень  

– 

жовтень 

Період  

сівби 

Обмеження розмноження 

багатьох  

видів шкідників (хлібний турун,  

злакові мухи, попелиці та  он.) 

і  

розвитку хвороб (кореневі гнилі,  

борошниста роса, бура листкова  

іржа, плямистості листя та  он.) 

та  

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 грунту:  

після кращих попередників за умов  

достатнього зволоження сівбу  

проводять в другу половину  

оптимального періоду; після інших  

попередників і за нестачі вологи в  

грунті – пов‘язують з допустимим 

для сівби зволоженням грунту на  

глибині загортання насіння 
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Шкідники і хвороби кукурудзи 
 

Злакові попелиці посіви кукурудзи почали заселятися з ІІІ декади червня, коли культура 
знаходилася у фазу повних сходів, заселяючи при цьому 16 % площ  при чисельності фітофагу 5 
екз./стебло.  

Максимальне заселення попелицями посівів кукурудзи досягло у період викидання волоті-
молочної стиглості, коли заселеними виявилися 27%  обстежених площ та 15%  рослин. При цьому 
чисельність фітофагу відповідно складала в середньому 16 особин/ стебло. 

 Колонії виявлялися у пазухах листків та на волоті. Надалі, розвиток попелиць був пригнічений, 
спостерігалося зменшення чисельності шкідника на посівах кукурудзи, на що вплинули погодні 
умови та проведення обробок проти стеблового кукурудзяного метелика. 

У 2022 р. буде відмічатися повсюдне заселення посівів кукурудзи попелицями. Враховуючи 

високу потенційну плодючість шкідника (до 10 поколінь за вегетаційний період) та за сприятливих 
для шкідника погодних умов протягом вегетації зернових культур, існує ймовірність масового 
розвитку й шкідливості злакових попелиць на площах зернових культур та активне заселення посівів 
кукурудзи. Для зменшення кількості попелиць велике значення мають агротехнічні заходи. Лущення 
стерні з дальшою глибокою зяблевою оранкою дає змогу знищити значну кількість попелиць на 
падалиці й злакових бур’янах. 

 

Пухирчаста сажка, перші прояви якої на рослинах відмічали у фазі молочної стиглості зерна. В 
цілому пухирчаста сажка виявлена на 3% обстежених площ кукурудзи з ураженням качанів 0,1%.  
Хвороба проявила себе на рівні минулих років. 

 

 
У 2022 році за умов дотримання проти сажкових заходів розвиток хвороби не перевищуватиме 

 оно посівах торічного рівня.  За помірних температур повітря та короткочасних опадів, в кінці 
листоутворення та цвітіння  сприятливих гібридів, в осередках накопичення інфекційного запасу,  
ймовірне проявлення збудника хвороби. Вогнища хвороби можуть виникати у монопосівах  в разі 
механічного пошкодження рослин. Поширення хвороби обмежуватимуть захист посівів від 
шкідників. 

 
Гельмінтоспоріоз найпоширеніша хвороба рослин кукурудзи,  прояви якої  виявляли на 23% 

обстежених площ з ураженням листків на  9% рослин. В порівнянні з минулим роком інфекцію 
гельмінтоспоріозу виявлено у 2 рази менше минулого коку, на що вплинула  низька вологість повітря 
та відсутність опадів. 
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У 2022 році розвиток хвороби очікується повсюдно на території області. Значного поширення і 

розвитку хвороба може набути за вологої та теплої погоди в період інтенсивного листоутворення - 
формування качанів. Обмежуватимуть її розвиток заходи зі знищення інфікованих післязбиральних 
решток кукурудзи, інкрустація насіння сумішами протруйників з мікроелементами, агротехнічні 
заходи. 

 
Бура іржа спостерігалася на рослинах кукурудзи в кінці вегетації у фазу воскової стиглості. 

Хворобою охоплено 3% площ з ураженням рослин 1%.  Розвитку бурої іржі сприяло зниження 

температур та висока вологість повітря. 
У 2022 році значного поширення цієї хвороби не очікується.  
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ 
(Рекомендації ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААНУ) 

 
Строк проведення  

заходу 

Хвороби, шкідники Зміст заходу, умови прийняття  

рішення. Хімічні і біологічні засоби 

1 2 3 
Допосівний  
період 

Комплекс шкідників 
 

 

Комплекс шкідників і хвороб 

 

 

 

Дротяники, несправжні  

дротяники, підгризаючі совки 

Дотримання чергування полів для  
зони, запобігання повторних посівів  

кукурудзи.  

Внесення мінеральних добрив для  

підвищення витривалості до  

пошкодження шкідниками та стійкості  

рослин до хвороб 

Уникнення висіву протягом 3-х років  

по пласту багаторічних трав. Не сіяти  

кукурудзу на площах, де виявлено на  

кв. м понад 10 дротяників і  

несправжніх дротяників 

Допосівний  

період 

Пліснявіння, кореневі і  

стеблові гнилі, сажки 

Інкрустування насіння з введенням у  

розчин одного з протруйників  

фунгіцидної дії: Аліос, ТН, 1-2 л/т;  

Бенефіс, МЕ, 0,6-0,8 л/т; Вітавакс  

200ФФ, ВСК, Гравініт, ТН 2,5-3,0 л/т; 

Конор, ТН, 3 л/т; Максим Кватро  

382,5 FS, ТН, 1,0-1,5 л/т; Ранкона 450,  

ТН, 56,0-180 мл/т; Рекорд, ТН 2,5-3,0  

л/т та мікроелементів – розчинних  

комплексонатів (Реаком Плюс, р 3-5  

л/т і т.п.), або солей цинку, марганцю  

по 0,5-0,6 кг/т (АВАНГАРД  
КРЕМНІЙ, П, 0,6-1,0 кг/т; АГРОМАГ  

1-3 л/т; Біогловіт Універсал 1,5-3,5 л/т  

і т.п.), регуляторів росту: Біолан,  

ВСР, БлекДжек, КС, Вермістим Д, в.р.  

6-8 л/т; Вертекс, ВР, 260мл/т; Вимпел,  

в.р., 300-500 г/т; Вітазим Біо, р чи  

Вітазим Колд Стар, р. 1,0л/т; Екостим,  

в.с.р., 12,5-25 мл/т; Емістим С, 15-20  

мл/т; Ендофіт L1, РК, 3-5 мл/т; Епівіо  

Вігор, 0,4-1,4 л/т; Ерайз, р. 0,5-3,0л/т;  

Зеастимулін + Zn, РК 1,0 л/т;  

Зеастимулін, 15 мл/т; Келпак, РК 3,0- 

5,0 л/т; Лігногумат, РК, 0,01- 0,02%;  

Марс-EL, РР 0,2 л/т; Марс ELBI, РР  

300мл/га, Мувер, в.р. 0,3-0,5 л/т;  

Мувер-С, в.р. 0,5-1,0 л/т; Мувер-Н,  

в.р. 2-3% р-н; Нертус ПлантаПег, р 0,4  

78 
л/т, Ноостим, в.р. 0,2 л/га, Оптімус, р  

260 г/т, ПегГумін, р 0,4 л/га; Перам, в.  

р. 10-30 мл/т; Протект, ВР 260 мл/т;  

Радостим, ВСР, 250 мл/т; Регоплант,  

в.с.р. 0,25 л/т; Рівал, РК, 0,3-0,5 л/т;  

Сапрогум, р. 100 мл/т; СИЗАМНАНО, гр. 10г/т; 

Стимпо, в.с.р. 0,025  

л/т; Тейкоф, в.р. 1,0л/т; Удачник, ТН,  

10л/т; «Хелафіт комбі», 1л/т;  

ЦИТОКІН, р. 350 мл/т; В-360, РК, 0,33  

л/т; NANO-GRO, ВГ, 1,75 г/т; ProlisTM 

ВП, 5 г/т 
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Допосівний  

період 

Пліснявіння, кореневі і  

стеблові гнилі, насіннєва  

інфекція пухирчастої сажки 

Інкрустування насіння з додаванням 

мікроелементів та регуляторів росту (див. 

вище) та одного з протруйників фунгіцидної 

дії: Віспар, к.с., 2 л/т; ТМТД, КС, 3-4 л/т. 

Кореневі і стеблові гнилі, летюча 

сажка 

Інкрустування насіння з додаванням 

мікроелементів та регуляторів росту (див. 

вище) та одного з протруйників фунгіцидної 

дії: Вайбранс 500FS, TH, 0,8-1,5 л/т; Вакса, КС 

2л/т; Віспар, КС, 2,0 л/т; Февер 300FS, ТН, 0,7-

1,5 л/т. 

Пліснявіння, кореневі і стеблові гнилі Інкрустування насіння з додаванням 

мікроелементів та регуляторів росту (див. 

вище) та одного з протруйників фунгіцидної 

дії: Арес, ТН, 0,5 л/т; Вайбранс 500 FS , ТН, 

0,13-0,25 л/т, Максим 025 FS, ТН; Мелеф 

Протект, ТН, 0,5 л/т; Роялфло, КЕ, 2,5-3 л/т 

Ризоктоніозна коренева гниль Інкрустування насіння з додаванням 

мікроелементів та регуляторів росту (див. 

вище) та протруйника фунгіцидної дії 

Вайбранс 500FS, TH, 0,13-0,25 л/т 

Червона гниль, пітіозна гниль, 

фузаріоз, пліснявіння насіння 

Інкрустування насіння з додаванням 

мікроелементів та регуляторів росту (див. 

вище) та одного з протруйників фунгіцидної 

дії: Реслер, КС, 1,0 л/т; Фуксія, ТН, 1,0-1,5 л/т 

Дротяники та інші шкідники сходів 

(понад 3 екз.на м2 ) 

Інкрустування насіння з додаванням 

мікроелементів та регуляторів росту (див. 
вище) та протруйника інсектицидної дії: 

Антихрущ, КС, 3-5 л/т; АП-Імідон Про, ТН, 5-7 

л/т; Белем 0,8 мг 10-12 кг/т, Вайпер FS 3,5 л/т, 

Валабі Протект, ТН, 3,5-5,0л/т; Вофатокс, КС 

3,0-5,0 л/т, Гаучо 600 FS, ТН, 5-7кг/т, Даліла 

600, ТН, 5-9 л/т, ЕКЗОР, ТН, 84 мл/80тис. 

насінин); Імідон, ЗП, 24-30 кг/т, Індіго, ТН, 5- 

7л/т; Інітер 600, ТН, 5-9 л/т, Ін Сет, 79 ВГ, 3,0-

4,5 кг/т, Ін Сет SC, К,С 3,5-6,0 л/т; Кайзер, ТН, 

6,0-9,0 л/т, Канонір Ультра, ТН, 5-6 л/т; Клопс, 

ЗП, 28кг/т; Койот, Кс, 5-7 л/т; Контадор Макси 

5,0-9,0 л/т, Космос 500, ТН, 6,5 л/т, Круїзер 600 

FS, ТН, 4,5 л/т, Круїзер Форс Маїс 280 FS, ТН, 

6,2-12,5 л/т, Латіна, ТН, 3,5-5 л/т; Лорд, ВГ, 

3,0-4,5 кг/т, Луміпоса, ТН (17л/т), Метакса, ТН, 

0,4-0,7 л/т; Номінал Ультра, ТН, 10 л/т; Нупрід, 

к.с., ПІКУС 600, ТН, 5- 9 л/т, Пончо Вотіво FS 
610, т.к.с, 2,2- 4,7 л/т, Пончо FS 600, ТН, 1,4-3,5 

л/т, ПУНТО ЕКСТРА, ВГ, 3,0-4,5 л/га; 

Сідопрід, ТН, 8 л/т, Сонідо 400 FS, ТН, 9,0-10,0 

л/т, Табу, КС, 5,0-6,0 л/т, Табу НЕО, КС, 6,0-7,0 

л/т; Фавіприд Ектів 600, ТН, 5,0-9,0 л/т; Форс 

Зеа 280 FS, ТН, 5-6 л/т ФОРТЕНЗА 600 FS, 3,0-

6,0 л/т. Внесення суцільним способом, з 

подальшим загортанням в ґрунт перед сівбою 

Регент 20 G, г., 10 кг/га Внесення в рядки під 

час сівби Тефлікс WG, 7-10 кг/га. 

Допосівний період Західний кукурудзяний жук 

(діабротика) 

Внесення в рядки під час сівби Тефлікс WG, 

12-15 кг/га 

Посівний і 
післяпосівний 

періоди 

Комплекс шкідників і хвороб Оптимальні строки, норми та глибина висіву. 
Розпушення ґрунту для знищення ґрунтової 

кірки, міжрядні культивації. 

Сходи Піщаний мідляк, довгоносики, озима 

совка (ЕПШ 2 екз./м2 ) 

Обприскування, крайове або суцільне Коннект 

112,5 SC, Престо КС, 0,3-0,4 л/га; Контадор 

Дуо, КС, 0,07 л/га. 
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6-10 листків Лучний метелик (10 екз./м2 ), 

італійський прус (2-5 екз./м2) , 

саранові 

Обприскування посівів Вантекс, Мк. С. 0,15 

л/т; Децис f- Контадор Дуо, КС, 0,07 л/га; Люкс 

25 ЕС, КЕ, 0,4-0,7 л/га; Нуредін Супер, КЕ, 

0,75-1,25л/га; Престо КС, 0,3-0,4 л/га; Рімон 

Фаст, КС, 0,4-0,6 л/га. 

Викидання волоті – 

формування зерна 

Кукурудзяний метелик, бавовникова 

совка 

Випуск трихограми на початку  

яйцекладки і вдруге – в період  

масового відкладання яєць  

кукурудзяним метеликом, 50-100 тис.  

самиць/га 

Викидання волоті – 

формування зерна 

Кукурудзяний метелик, 18% рослин з 

(яйцекла- дками), бавовникова совка 

(6-8% рослин з гусеницями) 

попелиці, хлібний клопик 

Обприскування посівів інсектицидами: 

Ампліго 150 ZC, ФК, 0,2-0,3 л/га, 

АНТИКОЛОРАД МАКС, КС, 0,1-0,125 л/га, 

Армор, КС, 0,06- 0,1л/т, Белт 480 SС, КС, 0,1-

0,15 л/га, Борей Нео, КС, 0,2-0,4 л/т, Гранфос, 

80 ВГ, 5,0 кг/га, Данадим Мікс, КЕ, 0,8- 1,5 

л/га, Децис f- Люкс 25 ЕС, КЕ, 0,4- 0,7 л/т, 

Дуплекс, КЕ, 1,1 л/га, Еспада, КС, 0,2-0,25 л/га, 

Карате 050 ЕС, КЕ, або Карате Зеон 050 СS, 

СК, 0,2 л/га,, Контадор Дуо, КС, 0,07 л/га, 

Кораген, 20, КС, 0,15 л/га, Ламдекс, СК, 0,2-0,3 

л/га, Меліор, КС, 0,25 л/га, Нуредін Супер, КЕ, 

0,75-1,25л/га, Пірінекс Супер, КЕ, 0,75-
1,25л/га, Рімон Фаст, КС, 0,4-0,6 л/га, Рубін, 

КЕ, 0,2л/га, Фараон, КЕ, 1,5 л/га 

Викидання волоті – 

формування зерна 

Західний  

кукурудзяний  

жук (діабротика) 

Обприскування посівів інсектицидом: Карате 

Зеон 050 СS, СК, 0,3 л/г 

Септоріоз, альтернаріоз Обприскування посівів фунгіцидами: Аканто, 

КС, 1 л/га; Капітал, КС, 1,2л/га; 

Летюча сажка Обприскування посівів фунгіцидом: Амістар 

Екстра 280 SC, КC, 0,5-0,75 л/га. 

Гельмінтоспоріози, іржа, фузаріоз Обприскування посівів фунгіцидами:  

Абакус Плюс, КЕ, 1,5-1,75 л/га,  

Аканто плюс 28, КС, 0,75-1 л/га,  

Амістар Екстра 280 SC, КC, 0,5-0,75  

л/га, Кустодія, КС, 1,0-1,2 л/га, Піктор  

Актив, КС, 0,4 л/га (дві обробки) або  

0,7-1 л/га (разова обробка), Ретенго,  

КЕ, 0,5 л/га; Старлайт, КС, 0,6-1 л/га 

Гельмінтоспоріози, іржа Обприскування посівів фунгіцидом: Коронет 

300 SC, KC, 0,6-0,8 л/га, 

Фузаріоз Обприскування посівів фунгіцидом: 

Мікроплюс Дисперс, ВГ, 2,8 л/га 

Іржа, фузаріозна гниль, бактеріальна 

стеблова гниль 

Обприскування посівів фунгіцидом: Фитал, РК, 

2,5-3 л/га 

Збирання врожаю і 

післязбиральний 

період 

Кукурудзяний метелик Низький зріз стебел (не вище 10 см) 

Фузаріоз, бактеріоз і інші хвороби 

качанів 

Стислі строки збирання, сушіння,  

уникання механічного травмування  
зерна 

Комплекс хвороб та шкідників Подрібнення і заорювання  

післяжнивних решток 
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Шкідники і хвороби гороху 
 

В порівнянні з минулим роком горохова попелиця  розпочала  заселяти посіви гороху на декаду 
пізніше минулого року. Погодні умови в червні – липні, а саме підвищені температури повітря та 
низька вологість були несприятливими для розвитку попелиць. Шкідник зустрічався на всіх 

обстежених площах  бобових культур, проте чисельність та шкодочинність були незначними. 
Максимальне заселення на окремих полях становило 8-10 рослин.  

 
В 2022 році підвищену чисельність слід очікувати за сприятливих погодних умов – помірного 

тепла і волгого весняно-літнього періоду з температурою  повітря 18-22° та відносної вологсті 
повітря 60-80%. 

Масове заселення сходів бульбочковими довгоносиками проходило і І-ІІ  декадах травня.  На 
посівах жуки пошкодили рослини переважно в краєвих полосах полів – в середньому 10-15% в 
слабкому ступені. Зимуючий запас довгоносиків 2,5 екз. на м. кв. За сприятливих умов перезимівлі  

та помірно теплої і вологої погоди навесні шкідник може створити загрозу посівам гороху в місцях 
підвищеного зимуючого запасу.   

 

Горохова плодожерка та зерноїд  обліковувались на більшості обстежених площ гороху у 
незначній кількості  та господарського значення не мали.  В наступному році ймовірне осередкове  
зростання чисельності плодожерки та зерноїда, а рівень шкодочинності  залежатиме від якісного 
проведеного інсектицидного захисту посівів.  

 

Хвороби гороху 

 Ураження рослин гороху хворобами та інтенсивність їх розвитку були слабкими. Найбільше 
поширення мав аскохітоз. Початок прояву відмічено у фазу бутонізації, а максимальний розвиток 
проходив у фазі достигання бобів.  В цей період ураженими були 4-7% рослин. Поширення хвороб 
стримували посушливі погодні умови в червні – липні. 

Зважаючи на наявний запас інфекції збудників хвороб в грунті та рослинних рештках в 
наступному році за сприятливих погодних умов ймовірний більш інтенсивний їх розвиток, слід 

очікувати розповсюдження хвороби і її розвиток на рослинах гороху в травні – червні. На початкових 
стадіях або при несильному зараженні необхідно видалити уражені антракнозом частини рослини, 
після чого з інтервалом в 1-3 тижні обробити дозволеними фунгіцидами. 
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ГОРОХУ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 
(Рекомендації Національного університету біоресурсів і природокористування України) 

Строки 

проведення, 
фази розвитку 

рослин 

Шкідливі організми, (пороги 

шкідливості) 

Заходи захисту, норми застосування препаратів 

(л, кг/т; л, кг/га 

1 2 3 

Допосівний 

період 

Зимуючі стадії шкідників Дотримання сівозмін і вибір попередника, 

(повернення поля під горох через 4-5 років). 

Внесення збалансованих норм добрив. Підбір стійких 

районованих сортів. Передпосівна обробка ґрунту, 

сівба в оптимальні строки за температури 95 ґрунт 2-

4 0 С 

Сівба Кореневі гнилі, аскохітоз, 

пероноспороз, іржа, біла та сіра 

гнилі, пліснявіння 

Передпосівна обробка насіння максимом 025 FS, ТН, 

1 л/т; ПРОТЕКТОРОМ, КС, 1,5-1,8 л/т. 

Сходи Бульбочкові довгоносики (10-15 

жуків на кв.м.) 

Знищення кірки, культивація міжрядь. 

Обприскування одним із інсектицидів: карате зеон 

050 CS, СК, 0,125 л/га; коннект 112,5 SC, КС, 0,4-0,5 

л/га; та аналогами 

Бутонізація, 

початок цвітіння 

Гороховий зерноїд (2-3 жука на 10 

п.с.), горохова попелиця (250-300 

екз. на 10 п.с. або 20% заселених 

рослин), гороховий трипс (2 екз. на 

квітку), горохова плодожерка, 

акацієва вогнівка (25-30 яєць на 

кв.м), гороховий комарик 

Актара 25 WG, ВГ, 0,1 кг/га; альтекс, КЕ, 0,15-0,25 

л/га; блискавка, КЕ, 0,15-0,165 л/га; децис f-люкс 25 

ЕС, КЕ, 0,4-0,7 л/га; дуглас, КЕ, 1,0 л/га; енжіо 247 

SС, КС, 0,18 л/га; том, КЕ, 0,15-0,25 л/га; фаскорд, 

КЕ, 0,1 л/га, фуфанон 570, КЕ, 0,5-1,2. 

Утворення бобів Горохова плодожерка, акацієва 

вогнівка, листогризучі совки, 

лучний метелик 

Випуск бурої та жовтої трихограми у період 

відкладання яєць: у співвідношенні 1:10 

Аскохітоз, пероноспороз, іржа, 

гнилі (за перших ознак 

захворювання) 

Обробка фунгіцидами: амістар екстра 280 SC, КС, 

0,5-0,75 л/га; мерпан, ВГ, 2-2,5 кг/га. 

Достигання 

насіння 

Комплекс хвороб та шкідників. 

Десикація посівів за побуріння 70-

75% бобів 

Обробка посівів у фазі пожовтіння нижніх бобів та за 

вологості зерна до 45%: реглоном супер 150 SL, РК, 

везувієм, РК, 2-3 кг/га (за 7 днів до збирання 

врожаю), клінік ікстрим, РК, 2-3 л/га; 

Збирання 

врожаю 

Комплекс шкідників Збирання зерна на насіння проводити в оптимальні 

строки із здорових посівів 

Після збирання 

врожаю 

Комплекс шкідників і хвороб  

 

 

Гороховий зерноїд (більше 10 екз./1 

кг) 

Своєчасне післязбиральне лущення поля. Оранка 

гороховищ не пізніше 7-10 діб після збору врожаю. 

Очищення, сушіння, сортування насіння Фумігація 

зерна селфос ПГ, 6-9 г/т; тофос, ПГ, 6 г/т. 

*- забороняється вживання зеленого горошку. 
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Шкідники та хвороби багаторічних трав 
В посівах багаторічних трав  із шкідників  частіше зустрічались  попелиці, бульбочкові 

довгоносики, клопи сліпняки, насіннеїди –апіони, листовий люцерновий довгоносик, 

люцерновий насіннеїд. Чисельність та шкодочинність  їх була невисокою, значної шкоди посівам не 

завдавали.  На молодих відростаючих рослинах шкодили бульбочкові довгоносики, пошкодження 

рослин не перевищувало 4-8% в слабкому ступені.  

В 2022 році, за доброї перезимівлі та сприятливих гідротермічних показників  весняно-літнього 

періоду слід очікувати підвищення чисельності та шкодочинності фітофагів повсюди.  

 

Погодні умови весняно-лінього періоду  2021 року  були задовільними для розвитку хвороб на 
багаторічних травах. В посівах конюшини найбільш поширеною була борошниста роса, якою 
уражалось у фазу цвітіння – формування бобів в слабкому ступені 8-16, максимально 22% рослин на 
25 % обстежених площ. Незначне поширення мав антракноз, яким уражено 5-11% рослин.  Бурою 

плямистістю люцерни було охоплено до 35% рослин у фазу формування бобів на 75% обстежених 
площ. 

Розвиток хвороб багаторічних бобових трав в 2022 році в значній мірі залежатиме від погодних 
умов. Тепла волога погода та накопичений значний зимуючий запас інфекції  сприятливі фактори для 
масового ураження рослин багаторічних трав. 

 

Шкідники і хвороби сої 

Бульбочкові довгоносики на посівах сої завдавали шкоди у фазу сходи. Шкідника виявлено на 
5% обстежених площ (проти 38% минулого року), Чисельність  довгоносиків становила 02, 
максимально 1 екз. на м. кв. Також у фазу сходи було виявлено личинки паросткової мухи на 8% 
обстежених площ з чисельністю 2 екз / м. кв. 

 

 
 

У 2022 р. за сприятливого перебігу весняних процесів у період виходу жуків з ґрунту, слід 
очікувати збільшення щільності та шкідливості фітофага, особливо за умов підвищеної температури 
повітря у фазу сходів - 2-3 трійчастих листків. Інтенсивніше заселятимуться шкідником крайові 

смуги полів та межі забур’янених полів та лісосмуг. Шкідливість їх також залежатиме від строків 
сівби та зволоженості ґрунту. 

Листогризучі совки осередково заселяли сою від фази бутонізації до дозрівання бобів на 4-9% 
обстежених площ, за чисельності 0,1-1 екз. / м.кв. було пошкоджено 2-4% рослин.  Гусениці 
листогризучих совок найбільше ноносили шкоду рослинам сої у фазі цвітіння. 

У 2022 р. на динаміку чисельності листогризучих совок впливатимуть умови перезимівлі, 
температурні  показники та показники відносної вологості повітря.  
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Павутинний кліщ за сприятливих для розвитку погодних умов заселяв  посіви сої з фази 

цвітіння  на 5% обстежених площ у слабкому ступені заселення з чисельністю 3 екз/лист, 
пошкодженість рослин становила 3%. Незначне збільшення заселеності кліщів спостерігалося в 
посівах сої у фазу формування та дозрівання зерна. В цей період за максимальної чисельності 3-5 екз. 
на листок, кліщем було заселено 5% обстежених площ, незначне пошкодження рослин становить 4%, 
що на рівні минулого року.   

 
 У 2022 р. інтенсивність заселення і розвиток павутинного кліща буде залежати від погодних 

умов в період вегетації (оптимальна температура 29-31°С, низька вологість повітря). За сприятливих 
погодних умов можливе збільшення  чисельності та шкідливості фітофага у фазі формування бобів.  

Бобові попелиці з'явились на посівах сої у фазу сходи та продовжували заселення протягом 
всього вегетаційного періоду. Максимальне заселення площ становило 18% обстежених площ, проти 
24% в минулому році, у фазі бутонізації. Чисельність попелиці виявлена в кількості 1-5, максимально 

9 екз на ростину. Пошкодження рослин становило 6%. 
У 2022 р. залежатимуть в першу чергу від вологості повітря та температурного режиму в період 

вегетації. Пошкодження рослин передбачається на рівні минулого року.  
Люцерновий клоп  у вегетаційний період 2021 року  слабо заселяв і розвивався в посівах сої  у 

фазу сходи – цвітіння. Шкідник заселив у фазу сходів 7% обстежених площ, а найбільшого 
розселення набув у фазі бутонізації , що становить 11% обстежених плош, за чисельності 2 екз/ м.кв.  
на яких пошкодив 5% рослин.  

Враховуючи  сприятливі умови для відкладання клопами зимуючих яєць, добру їх перезимівлю, 
та сприятливі погодні умови весни, ймовірне збільшення заселених шкідником площ й пошкоджених 
ним рослин.  

 
Фузаріоз сої проявився під час проростання насіння на посівах сої більш ранніх строків сівби. В 

умовах недостатньої кількості опадів у цей період зволоження ґрунту не було надмірним, що не 
сприяло  великому ураженню рослин. Фузаріоз сімядолів виявлено на 2% обстежених площ, 2% 
рослин, інтенсивність  розвитку хвороба  мала  0,5%, загибелі рослин не спостерігалося. У посівах 

більш пізніх строків сівби симптоми фузаріозу не виявляли. Розвиток та поширення хвороби 
обмежували  погодні умови, дотримання сівозміни, посів в оптимальні строки  протруєним 
кондиційним здоровим насінням із високими показниками схожості. 

 

 
 

Під час вегетації 2022 року  за тривалих періодів  з прохолодною дощовою погодою  можна 
очікувати ураження рослин сої  фузаріозною кореневою гниллю  від фази сходів до фази формування 
бобів.  

Пероноспроз проявився на рослинах сої починаючи з фази розвитку – формування бобів. 
Погодні умови сприяли різкому поширенню хвороби яку виявлено відразу на 32 % обстежених  площ 
з ураженням рослин 16% та інтенсивністю розвитку хвороби 4%. Найбільшого ураження хвороба 
набула охопивши 18% рослин у фазі дозрівання бобів  з розвитком 4,5% на 35% обстежених площ.  
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Наявного інфекційного запасу пероноспорозу достатньо для прояву хвороби у 2022 році, а рівень 

поширення та розвиток її залежатиме від погодних умов під час вегетації. Сприятливою є тепла 
погода 18-26°С, підвищена вологість повітря, пізні посіви та відсутність захисних заходів. 

 

Аскохітоз почав уражати  посіви сої у фазі бутонізації. Хворобу виявлено на 9% обстежених 
площ  з  слабким ураженням 2% рослин. 

 

 
В 2022 році, підвищена вологість та температура повітря 18-26°С під час вегетації, сприятимуть 

поширенню аскохітозу. За таких умов можна прогнозувати прояв та збільшення ураженості посівів 
сої аскохітозом в період цвітіння-дозрівання бобів. 

 

Бактеріальний опік  був найбільш поширеною та розтягнутою хворобою вегетаційного періоду 
сої.  На сходах рослин інфекцію було виявлено на 11% обстежених площ з ураженням рослин 3%, що 
у чотири рази менше минулого року. Збільшення уражених площ  тривало до фази формування бобів 
з ураженням рослин 5%. Зниження вологості повітря  призупинило поширення бактеріального опіку, 

інфекцію якого у фазі дозрівання бобів виявлено на 8% обстежених площ.  
 

 
 
В 2022 році розвиток бактеріального опіку залежатиме від якісного дотримання технології 

вирощування культури, та підготовки посівного матеріалу.   
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 
(Рекомендації ННЦ «Інститут землеробства НААНУ») 

 
Строки 

проведення, фаза 

розвитку рослин 

Шкідливі організми (ЕПШ Зміст заходів, назви та норми витрат 

препаратів (кг, л/т; кг, л/га 

1 2 3 

Допосівний період Зимуючі стадії: а) в  
грунті: бульбочкові  

довгоносики, совки,  

кореневі гнилі 

б)насіннєва інфекція:  

пероноспороз,  

церкоспороз,  

фомопсису, септоріоз,  

аскохітоз, бактеріози та  

ін. 

Дотримання сівозміни, повторні посіви через 4 роки. 
Не висівати сою після бобових культур і соняшника 

через наявність спільних шкідливих організмів. 

Своєчасний і якісний обробіток ґрунту. Оптимальні 

дози добрив. Підбір відповідних зареєстрованих 

сортів в даній зоні вирощування культури. 

Протруювання насіння препаратами: Редіго М 120 

FS, ТН, 0,8-1,0 л/т; Ранкона 450 ТН, 53,1-79,7 мл/т; 

Віал Траст, КС (0,4-0,5 л/т); Авідо, ТН (0,5-1л/т) 

Сівба Кореневі гнилі Висівають сортовим насінням у прогрітий до 10-12о 

С ґрунт. 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 (міжряддя 15 см) способом на 

глибину 3-5 см 500-700 тис. схожих насінин на 1га. 

У зріджених посівах через гілкування збільшуються 

втрати при збиранні, а в загущених – рослини 

вилягають і уражуються епіфітними хворобами 

Сходи Фузаріоз сходів, сім‘ядольний 

бактеріоз 

Розпушування кірки і знищення сходів бур'янів 

досходовим боронуванням і післясходовими 

культиваціями. Перед посівом, до або по сходах сої і 

до початку утворення першого трійчастого листка 

сої вносять гербіциди (див. відповідний розділ) 

2-6 листочків Пероноспороз, церкоспороз, 

бульбочкові довгоносики (8-15 

жуків на кв. м), люцерновий клоп 

(2-5 екз. на рослину), попелиці 

(250- 300 екз. на 10 п. с.) 

Видалення дифузно уражених рослин з насіннєвих 

посівів. Обприскування посівів препаратом Мовенто 

100 SC, КС - 0,7-1 л/га. На насіннєвих посівах 

обприскування проводити відразу після виявлення 

сисних шкідників для запобігання поширення 

вірусної інфекції 

Бутонізаціяцвітіння Пероноспороз, аскохітоз, 

септоріоз, церкоспороз, 

бактеріози (розвиток аскохітозу – 

2- 3%, інших хвороб 4-5%) 

При виявлені перших ознак хвороб на насінницьких 

посівах рекомендується проводити обробку рослин 

розчинами дозволених фунгіцидів Алльєт 80,WP, ЗП 

– 1,5-2л/га, Амістар Голд 250 SC, КС – 0,5- 1л/га, 

Авідо, ТН 0,5-1 л/га; Евіто Т, КС 0,5- 1л/га; Спіріт, 

КС – 0,3-0,7 л/га. 

фомопсис, біла та сіра гнилі Обприскування в період вегетації препаратами 

Пропульс 250, SE, CE., 0,8- 1л/га, Фокс 325 SС, КС., 

0,4-0,6 л/га. . 

Вірусні хвороби Обприскування в період вегетації препаратами 
Пропульс 250, SE, CE., 0,8- 1л/га, Фокс 325 SС, КС., 

0,4-0,6 л/га. . 

Акацієва вогнівка ( 1-2 гусениці 

на кв.м), листогризучі совки (1-3 

екз. на кв.м), лучний метелик (4-5 

екз. на кв.м), тютюновий трипс 

(10-15 екз. на рослину) 

Обприскування препаратами: Пірінекс Супер, КЕ, - 

0,75-1,25 л/га; Драгун, КЕ - 0,8- 1,2 л/га 

Дозрівання Біла і сіра гнилі, фомопсис В роки з підвищеною кількістю опадів, перед 

збиранням врожаю за вологості насіння 35- 40%, 

проводять десикацію посівів за 14 днів до збирання 

врожаю Раундапом Макс, РК, в.р., 2,4 л/га 

Після збирання 

врожаю 

Комплекс насіннєвої інфекції Насіння сої очищають, перевіряють на вологість, за 

необхідності підсушують до 12% вологості. 

Зберігають за температури до 10°С 
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Шкідники і хвороби цукрових буряків 
 

В остані роки у сірих бурякових довгоносиків  відмічається стабільно низька чисельність та 

шкодочинність, широка поліфагія  дає можливість шкідникам уникати токсикованих рослин 

цукрових буряків  і підтримувати високу життєздатність за рахунок харчування на бур᾽янах. Жуки 

почали з᾽являтися  на поверхні грунту з 14 квітня. Холодна суха погода другої половини місяця 

стримувала  активність виходу імаго та їх шкодочиннсть. Появу довгоносиків на сходах цукрових 

буряків відмічено в кінці першої декади травня.  Жуками пошкоджувалось 1-3% рослин на 18% 

обстежених площ з чисельністю 0,1-0,2 екз. на м. кв.  

 

В 2022 році існує ймовірність  шкодочинності сірих бурякових довгоносиків в окремих вогнищах 

полів забур’янених осотом, берізкою, гірчаком,  де проходить їх живлення. 

Бурякова і лободова щитоноски не мали господарського значення,  вони дуже рідко 

зустрічалися при обстеженнях сільськогосподарських культур, практично як вид.За помірного 

гідротермічного режиму,  незважаючи ни низький зимуючий запас, в 2022 році можлива осередкова 

шкодочинність щитоносок в посівах. 

  Бурякова крихітка в умовах весни(різки перепади температур, суха прохолодна погода в 

травні, затримання сівби та низькі сходи) не мала господарського значення  для сходів цукрових 

буряків, засіяних насінням,  обробленимзахисно-стимулюючими речовинами. 

 

В 2022 році не очікується зростання чисельності та шкодочинності бурякової крихітки в умовах 

області. 
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Бурякові блішки останні два роки  дуже слабо заселяли  сходи цукрових буряків, що пов’язано 

з низькими посівами  культури та прохолодною дуже сирою  погодою травня місяця (ГТК 1,4-2,5). 

Пошкодженість рослин  практично не перевищувала  5% в слабкому ступені. 

Зимуючий запас жуків в межах 1-2 екз. на м. кв., що нижче багаторічних значень. 

 

Навесні 2022 року підвищена шкодочинність  сходам цукрових буряків від блішок ймовірна на 

всіх посівах,  але вона корегуватиметься погодними умовами, токсикацією рослин, захисними 

обробками 

Бурякова листкова попелиця у звітному році  мала більш широке розповсюдження,  ніж 2020 

році, проте шкодочинність  її повсюдно була нижчою економічного порогу шкодочинності. До кінця 

травня  розвиток і розмноження  попелиці  проходили на гілках  калини,  окрилення самок відмічено 

з 20 травня, а заселення посівів цукрових буряків розпочалося з перших чисел червня. Гідротермічні 

показники червня  та липня не мали негативного впливу на розвиток шкідника. Попелицею було 

заселено  в прикраєвих смугах 6-7% до 9% рослин, в середині поля 2-3% рослин в слабкому ступені.  

До кінці вегетаційного періоду в посівах цукрових буряків утримувалась  заселеність рослин в межах 

4-6% в прикраєвих смугах та 05-1% рослин в масових. Напротязі вересня (ГТК -2,12)  погода 

стримувала розмноження попелиці та відкладання яєць попелицею, до кінця жовтня чисельність 

зимуючого запасу  яєць склала 26-32 екз. на погонний метр гілок калини. 

 

В 2022 році за вологих, помірно теплих умов весни можливе масове розмноження та значна 

шкодочинність  попелиці за наявного запасу шкідника.  

 Бурякові мінуючі мухи  в звітному році мали три покоління, які практично не мали 

господарського значення  для посівів цукрових буряків. Пізні посіви цукрових буряків та погодні 

умови травня (ГТК- 1,62) стримували шкодочинність першого покоління мінуючих мух. Розвиток 

другого покоління проходив за більш сприятливих умов, тому відчувалася наявність шкідника. В 

червні в області яйцекладками  та личинками  було заселено 6% обстежених площ та 
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пошкоджувалось личинками 4% рослин з чисельністю 1-2 екз. на рослину. Розвиток третього 

покоління  бурякових мінуючи мух не мав господарського значення.  

 

Зимуючий запас фітофага  восени не перевищує 0,3-0,5 екз. пупаріїв на м. кв., тому в 2022 році 

значне розмноження та шкодочинність бурякових мінуючи мух малоймовірне.  

Коренеїд Гідротермічний стан погоди  І-ІІ декад травня (1,3-2,4) стримував посів цукрових 
буряків , сходи почали  з᾽являтися  лише в середині місяця.  Локальні зливові дощі призвели до 
ущільнення грунту та появи захворювання в третій декаді травня.  Захворювання було виявлено на 1-
3% рослин та 12% обстежених площ.  

 

 
 

Враховуючи значний запас інфекції в грунті, в 2022 році, коренеїд сходів матиме місце 
насамперед за сприятливих погодних умов та при порушенні агротехніки вирощування буряків. 

 

 
Церкоспороз в умовах 2021 року мав значно слабше поширення та шкідливість  ніж в минулому. 

Перші ознаки захворювання  на столових і кормових буряках  було виявлено 8 липня, на посівах 
цукрових буряків -22 липня, чому передувало випадання помірних дощів 19-21 липня (20-33 мм) і 
зростання вологості повітря  до 78-82%.  В подальшому спостерігалося  поступове помірне 
наростання хвороби. На кінець серпня в області церкоспорозом уражувалося 6-10% рослин на 35% 
обстежених площ, а на початок збирання буряків 18-20% рослин на 42% обстежених площ. 
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У 2022 році розвиток церкоспорозу слід очікувати повсюдно, враховуючи значну кількість  
інфекції збудника хвороби  в грунті,  за умов сприятливих для його розвитку,  а саме середньодобової 
температури повітря +15° та наявності рясних рос або невеликих теплих дощів.  

 
Фомоз (зональна плямистість)  проявилася окремими осередками в другій половині вегетації, 

уражаючи 8-10% рослин.  
 

 
 

Розвиток цієї хвороби слід очікувати  і в наступному році на ослаблених  з незадовільним 
фізіологічним станом рослинах.  Інтенсивність розвитку фомозу, передусім залежатиме від наявності 
елементів живлення і вологи в грунті. 
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 

 
Строк 

проведення 

Шкідливі організми Заходи Прийоми, препарати, норми 

витрати (л, кг/т, л, кг/га) 

1 2 3 4 

Щорічні 

заходи в 

літньо-осінній 

та весняний 
періоди 

Бурякові довгоносики 

(звичайний, сірий, чорний, 

інші), блішки, крихітка, 

попелиці; коренеїд, 
церкоспороз, альтернаріоз, 

пероноспороз, інші 

шкідники і хвороби; 

бур‘яни 

Організаційно-господарські та 

агротехнічні (сівозміна, 

підготовка ґрунту, підвищення 

його родючості, боротьба з 
бур‘янами в полях сівозміни, 

впровадження стійких до 

хвороб сортів, дотримання 

технології вирощування 

культури, захисту рослин за 

рекомендаціями річного 

прогнозу розвитку і 

поширення шкідників, хвороб 

і бур‘янів та фітосанітарного 

моніторингу посівів 

Повернення буряків на 

попереднє місце через 3-4 

роки; кращі попередники – 

озима пшениця після чорного і 
зайнятого парів, гороху та 

багаторічних трав одного року 

користування; просторова 

ізоляція (1000 м від насінників 

і буряковищ); внесення 

збалансованих до потреб поля 

органомінеральних та 

мікродобрив, гербіцидів у 

рекомендовані строки; 

вапнування кислих ґрунтів; 

основний і передпосівний 

обробіток ґрунту відповідно до 

зональних схем і типу 

забур‘яненості полів; 

оптимальні норми висіву і 

глибина загортання насіння 

Бурякова нематода За наявності в 100 куб. см 

ґрунту 4–10 цист із вмістом у 

них 200–700 личинок за 2–3 

роки до 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 

127 пожнивні капустяні 

культури 

Вересеньберез

ень Зберігання 

коренеплодів у 

кагатах 

Кагатна гниль Захист коренеплодів від 

підморожування, від в‘ялення, 

задухи, травмування 

Регулювання у кагатах 

температури в межах 1- 3°С. 

Виявлення і знищення вогнищ 

кагатної гнилі 

Впродовж 6 

місяців до 

сівби 

Комплекс наземних та 

ґрунтових шкідників 

сходів. Коренеїд, 

пероноспороз, інші 

Допосівна обробка 

кондиційного насіння 

композицією 

захисностимулюючих речовин 

на насіннєвих заводах 

максим XL035 FS, т.к.с., 6 л на 

тонну насіння, однократно, 

нупрід 600, ТН, 40-70 мл на 

одну пос. од. 

Березеньквітен

ь 

Основні шкідливі види 

комах 

Проведення контрольних 

обстежень у місцях зимівлі 

для прогнозування ступеня 

загрози сходам буряків 

Відповідно до методичних 

рекомендацій 

Квітеньвересе

нь 

Шкідники, хвороби Фітосанітарний моніторинг 

посівів 

-//- 

Квітеньтравен

ь (до і після 
сівби) 

Звичайний буряковий 

довгоносик, інші шкідники 

За високого ступеня загрози 

сходам – обкопування 
буряковищ та прилеглих 

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 

Систематичні обприскування 

їх дозволеними контактними 

препаратами 

Квітеньтравен

ь (після сівби 

Коренеїд, бур‘яни Розпушування верхнього шару 

ґрунту за його ущільнення, 

утворення поверхневої кірки, 

наявності проростків бур‘янів 

Суцільне боронування 

плантацій через 4-5 днів після 

сівби, повторно (за 

прохолодної погоди) – за 2-3 

дні до сходів 

Квітень – 

початок травня 

Коренеїд, бур‘яни Післясходове розпушування 

міжрядь в разі необхідності 

Система боронувань або 

культивацій залежно від 
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Розвинуті 

сім‘ядольні – 

перша пара 

справжніх 

листків 

ущільнення ґрунту і кількості 

рослин буряків на 1 м рядка 

Сходи – 2–3 

пари 

справжніх 

листків 

Звичайний буряковий 

довгоносик, мідляк, 

блішки, щитоноски, 

крихітка, інші 

Обприскування за ЕПШ: 

довгоносик звичайний 0,2–0,3; 

сірий 0,2–0,5; чорний 0,3; 

мідляк 0,3-0,5; блішки 3–7; 

щитоноски 0,7–1,2 екз. на 

кв.м; крихітка – 1,5–2,5 екз. в 

куб. дм ґрунту, а також в разі 

сівби або пересіву культури 

нетоксикованим насінням 

Актара 25 WG, ВГ, 0,08 кг/га, 

актеллік 500 EC, КЕ, 1-2 л/га, 

данадим Мікс, КЕ,1,0 л/га, 

енжіо247 SC, КС, 0,18 л/га 

Травеньлипень 

З фази 2–3-х 

пар справжніх 

листків 

фабричних та 

утворення 

стебел у 

насінників 

буряків 

Бурякова листкова 

попелиця, мінуючі мухи, 

павутинний кліщ, інші 

сисні шкідники 

Обприскування крайових смуг 

чи всього поля за ЕПШ. 

Попелиці: заселено рослин у 

травні 5%, червні 10%, липні 

15%; мухи: 30% заселених 

рослин і 3–5 личинок на 

рослину. За співвідношення 

ентомофаг: попелиця 1:30 або 

ураження 30% особин 
попелиці хворобами обробки 

інсектицидами недоцільні 

Актара 25 WG, ВГ, 0,08 кг/га, 

актеллік 500 ЕС, КЕ, Бі-58 топ, 

КЕ, 0,5–1 л/га, моспілан, ВП, 

0,05 кг/га, ратибор, РК, 0,2- 0,3 

л/га, ратибор Біо, РК, 0,2-0,3 

л/га, фуфанон 570, КЕ, 1,0-2,5 

л/га 

Червеньсерпен

ь 

Пероноспороз  

 

 

Церкоспороз  
 

 

Борошниста роса, фомоз, 

іржа, церкоспороз, інші 

хвороби листків 

Обприскування: за появи 

ознак хвороби;  

 

за появи окремих плям на 3–
5% рослин;  

 

за ураження еризифозом 5– 

10% рослин 

Акробат МЦ, ВГ, 2 кг/га, альто 

супер 330 ЕС, КЕ, 0,5 л/га, 

замір, ЕВ, 0,75-1 г/га; ДК 

ракурс, КС 0,4 л/га, фитал, РК, 
1,5 л/га; форсаж, КС, 0,3-0,4 

л/га  

аканто плюс 28, КС, 0,5- 0,75 

л/га, амістар Екстра 280 SC, 

КС, 0,5-0,75 л/га, компакт 

Плюс 25, КС, 0,25 л/га, тріафер 

250, КС, 0,25 л/га, флутер, КС, 

0,25 л/га 

Червеньвересе

нь 

Совки листогризучі, 

підгризаючі, лучний 

метелик, мінуюча міль  

 

Лускокрилі, бурякова 

нематода, коренева 

попелиця; гнилі, парша 

Випуск трихограми на початку 

льоту метеликів і в період 

відкладання яєць. 

Застосування біопрепаратів 

проти гусені 1-2 віків 

Обприскування вогнищ 

гусениць за ЕПШ: совки 

підгризаючі 1–2 екз. на кв. м 

(у період змикання листків у 

рядках); листогризучі совки 2–

3 екз. 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) 
Розпушування міжрядь 

зпідгортанням і підживленням 

рослин 

По 20–30 тисяч особин на 

гектар 2-3 рази через 4-6 днів 

борей, КС, 0,1 л/га, данадим 

Мікс, КЕ 1,0 л/га, децис 100 

ЕС, КЕ, 0,1-0,25 л/га, дімі 58, 

КЕ, 0,5-1 л/га Обробки 

закінчувати за 30 днів до 

збирання врожаюЗа 

технологічною схемою, в разі 

ущільнення, запливання ґрунту 

– обов‘язково 

Вересеньжовте

нь під час та 

після збирання 

врожаю 

Гнилі, інші хвороби 

коренеплодів. Зимуючі 

шкідники та збудники 

хвороб 

Уникнення травмування, 

підв‘ялення,підморожування 

коренеплодів. Обстеження 

місць зимівлі шкідників. 
Очищення поля від 

післязбиральних решток. 

Глибока оранка 

Відповідно до технології 

вирощування культури та 

методичних рекомендацій 
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Хвороби і шкідники соняшнику 
 

Септоріоз Перший прояв септоріозу в посівах соняшнику було відмічено з фази початок 
утворення суцвіть та хвороба  наносила ураження рослинам соняшника до фази дозрівання. Хворобу 
виявлено на 26% обстежених площ , проти 18% минулого року,  ураження рослин збільшилося в два 
рази та становило 10%  з розвитком хвороби 2,5%. 

 

 
 

 Поширення та розвиток хвороби у 2022 році буде залежати в основному від агрокліматичних 

умов вегетації, при високій вологості повітря і температурі в межах 22-28°C впродовж літнього 
періоду, недотриманні сівозміни  де в полях накопичений запас інфекції на рослинних рештках, 
сприятиме прояву та інтенсивному поширенню септоріозу . 

 

Фомопсис впродовж вегетаційного періоду 2021 року проявився на  посівах соняшнику у фазі 
бутонізації.  Розвиток фомопсису на соняшнику за частих опадів та температури 20-28°С під час 
бутонізації і цвітіння набув поширення  та розповсюдився  на 48% обстежених площ з ураженням 

рослин 16%, в південних районах області до 27% з розвитком хвороби 4-7% відповідно. Фомопсис  в 
межах області набув найбільшого ареалу та  інтенсивного розвитку. 
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У 2022 році ймовірне  розповсюдження  та масовий розвиток поширення фомопсису за 

сприятливих погодних умов, передусім за частих опадів в період бутонізації-цвітіння, наявності 
інфекції в грунті, недотримання належного рівня агротехніки, зокрема, загущення посівів та внесення 
надлишкових норм азотних добрив. Основним джерелом інфекції  залишатиметься заспорене насіння.  

 

Фомоз на рослинах соняшника проявився на 36% обстежених площ  та уразив 6% рослин. 
Розвитку хвороби сприяли  оптимальні температури та вологість  повітря ,  наявність крапельної 

вологи на листі, заселеність посівів попелицями також сприяло поширенню інфекції.  
 

 
 
У 2022 році прояв фомозу можна очікувати  повсюдно, за оптимальних умов розвитку 

(температура повітря +20 - +25°С, вологість ґрунту вище 60%), прогнозується зростання розвитку 
хвороби  під час дозрівання культури.  

 

Біла гниль соняшників проявилася в меншій мірі в порівнянні з минулим роком . Інфекція 

почала проявлятися у фазі цвітіння  та виявлялася до кінця вегетаційного періоду, чому сприяла  
достатня кількість опадів. В середньому  4% , максимально 10% уражених рослин  виявлено на 9% 
обстежених площ  з розвитком хвороби 1%. 

 

 
 

Враховуючи запас збудника гнилей у грунті,  накопичення через щорічне збільшення посівів 
площ культури в сівозміні,у 2022 році можливий розвиток хвороби від слабкого до помірного за умов 

високої вологості повітря та пониженого температурного режиму. 
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Філодії  в  посівах соняшника у фазі цвітіння були виявлені на 2% обстежених площ з 

ураженням рослин 0,3% у слабкому ступені, відмічено появу спотворених кошиків, внаслідок якого 
квітки перетворюються на листя.  

 

 
 

Для профілактики захворювання кошиків соняшнику філодіями у 2022 році важливими умовами 
є використання здорового посівного матеріалу з генетичною стійкістю до хвороби, контроль розвитку  
в посівах соняшнику комах переносників. 

 
Сірий буряковий довгоносик розвивася та шкодив на 26% обстежених площ. Ним за середньої 

чисельності 0,1-0,3 екз./м.кв, було пошкоджено 3% сходів соняшнику в слабкому ступені по краю 
поля. 

У 2022 році за доброї перезимівлі,  сприятливих умов весняного періоду, личинки довгоносиків 
наноситимуть шкоду рослинам соняшника в період сходів, передусім в місцях їх резервації.  

 
  
Геліхризова попелиця в допороговій чисельності розвивалася та шкодила на 20-23 % 

обстежених площ. Найбільшого поширення попелиця набула під час цвітіння соняшника. За 
чисельності, що не перевищувала економічний поріг шкодочинності, заселеність рослин комахами 

переважала в крайових смугах і становила 5-13 % рослин, тоді як у середині поля лише 1-3%. 
Чисельність та шкодочинність попелиць в період вегетації регулювалась діяльністю ентомофагів, 
якими було заселено 1-3% рослин, а також огрубінням та дозріванням рослин.  

 

 
 

Геліхризова попелиця у 2022 році може підвищити свою чисельність у посівах соняшнику в разі 
теплої і вологої погоди в період бутонізації-цвітіння соняшнику та регулюватиметься діяльністю 
ентомофагів. 
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ 
  
 
Строк 

проведення 

Шкідливі організми Заходи Прийоми, препарати, норми 

витрати (л, кг/т, л, кг/га) 

1 2 3 4 

Щорічні заходи 

в осінній та 
ранньовесняний 

період 

Бурякові довгоносики 

(звичайний, сірий, чорний, 
інші), дротяники, 

несправжні дротяники, 

чорниші, пилкоїди, 

личинки 

пластинчастовусих жуків, 

шипоноска; пероноспороз, 

біла та сіра гнилі, 

фомопсис, фомоз, інші 

шкідникиі хвороби; 

бур‘яни 

Організаційногосподарс

ькі та агротехнічні 
(сівозміна, підготовка 

ґрунту, підвищення його 

родючості, знищення 

бур‘янів, впровадження 

стійких до хвороб сортів 

і гібридів, 

дотриманнятехнології 

вирощування культури 

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 органомінеральних 

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, біла, сіра та 

фузаріозна коренева, бура, 

суха ризопусна, вугільна 

гнилі, фомопсис, фомоз, 

вертицильоз, пліснявіння 

насіння 

Знезаражування насіння 

від збудників хвороб 

Бар-кот-5, КС, 1,5 л/т; голдазім 500, 

КС, 1,5 л/т; голден Супер 500, КС 

1,5 л/т, дерозал 500 SC, КС, 1,5 л/т; 

ДК ракурс, КС, 1,5 л/т; МАКСИМ 

XL 035 FS, TH 6,0 л/т; Рессіві 375 

FS, ТН 0,8 – 1,2 (10 мл/15 000 

насінин, залежно від маси 1000 

насінин); ТМТД, КС, 4-5 л/т; фаер, 

ТН, 2,5-3 л/т; форсаж 500 SC, КС, 

0,8 л/т; хілтон 500 SC, КС, 0,8 л/т та 
ін. 

Дротяники та комплекс 

наземних шкідників сходів 

Протруювання насіння 

для захисту проростків 

та сходів 

Антихрущ, КС, 3,0-5,0 л/т; белем 

0,8 мг, 10-12 кг/т; вайпер FS, ТН, 4,5 

л/т; вофатокс, КС, 3-5 л/т; гаучо 600 

FS, ТН, 6-9 л/т; даліла 600, ТН, 8 

л/т; імідон, ЗП, 9- 11 кг/га; інітер 

600, ТН, 8 л/т; ін сет, ВГ, 3,5-5,5 
кг/т; клопс, ЗП, 10,5 кг/т; кайзер, 

ТН, 6-10 л/т; Командор Гранд, ТН 8-

10 л/т, космос 250, т.к.с., 4 л/т, 

круїзер 600 FS, ТН., 5 л/т; Команч 

WG, ВГ, 10,5 г/кг; Локер, ТН 6,0 – 

10 г/л; Мідер Про, ТН, 6 –9 г/л; 

Такер, ТН, 4,5 – 7; нупрід 600, ТН, 8 

л/т; пончо 600 FS, ТН, 4,5-7 л/т; 

Шедевр, КС, 4 л/т; форс 200 CS, СК, 

2 л/т, або інші 

Від посіву - до 

змикання рядків 

Знищення ґрунтової кірки, 

бур`янів, шкідників, 

Розпушування верхнього 

шару ґрунту за його 

Суцільне боронування посівів на 3-

4 день після сівби; боронування за 
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покращення фізіологічного 

стану рослин 

ущільнення та появи 

сходів бур`янів 

відповідно до технології 

вирощування культури 

появи 2-3 пар листків поперек або 

по діагоналі поля. За потреби 

проводять міжрядні культивації: 

першу на глибину 6-8 см, другу – 8-

10 см 

Сходи – 1-2 пара 

справжніх 

листків 

Сірий (понад 2 екз. на 

кв.м) та інші довгоносики, 

піщаний мідляк тощо 

Обробка посівів 

інсектицидами 

Ефективні суміші 

фосфорорганічних і піретроїдних 

препаратів у половинних нормах 

витрат 

Фаза 2-4 пари 

справжніх 

листків 

Несправжня борошниста 

роса 

 

Комплекс хвороб 

(пероноспороз. септоріоз, 

альтернаріоз, фомоз, іржа, 

біла гниль) 

На ділянках гібридизації 

– видалення і 

спалювання уражених 

рослин 

 

Обробка фунгіцидами Азоксин КС, 0,6 – 1,0 г/л Аканто 

плюс 28, КС, 0,5-1 л/га; амістар 

екстра 280 SC, КС, 0,75-1 л/га; 

арбалет, КС, 0,6-1 л/га; голдазім 

500, КС, 0,5 л/га; дк ракурс, КС, 1,5 

л/га; ефатол, з.п., 2 л/га; замір, ЕВ, 

1-1,5 л/га; захист, ЗП, 0,5-0,6 кг/га; 

спіріт, КС, 0,5-0,7 л/га; супрім, ЕВ, 

1- 1,5 л/га; фитал, РК, 2,5-3 л/га, або 

ін. Док Про, ЗП 0,4-0,6 кг/га; Імпакт 

К, КС, 0,8 – 1 л/га; Каллатіс SC, КС 

0,75-1 л/га; Курсор, КЕ 0,2 – 0,5 

л/га; Панжат, КС, 0,6 л/га; Ретенго, 

КЕ, 0,5-0,75 г/л. 

Під час масового 

відкладання яєць 

лускокрилими 

Проведення обстежень 

посівів 

Випуск трихограми (за 

рекомендаціями) 

Гусениці першого 

покоління лучного 

метелика 8-10 екз. на кв.м 

Обробка інсектицидами Белт 480 SC, КС, 0,1-0,15 л/га; 

Бомбардмир Дуо, КС, 0,15 – 0,25 

л/га, децис фЛюкс, КЕ, 0,3-0,5 л/га; 

дихлор БТ, КЕ, 0,8-1,5 л/га; кораген 

20, КС, 0,15 л/га; пірінекс супер, КЕ, 

0,15-1,25 л/га; Суфрон, КЕ, 0,8 – 1,5 

140 л/га, хлорпірівіт-агро, КЕ, 0,8-

1,5 л/га, інші. 

Попелиці - в разі заселення 

понад 10% рослин 

шипоноски 

-/- Енжіо 247 SC, к.с., 0,18 л/га, 

фуфанон 570, КЕ, 0,6 л/га, Легера, 

КС, 0,18 л/га; Боксер, КС, 0,1 – 0,2 

л/га, Октант Турбо КС, 0,2 – 0,25 

л/га 

Перед цвітінням Попелиці - в разі заселення 

понад 20% рослин і 

наявності на кожній 40-50 

екз. та за відсутності 

ентомофагів; клопи 

(ягідний, люцерновий, 

польовий) - 2 екз. на 1 

кошик 

-/- Енжіо 247 SC, КС, 0,18 л/га, 

фуфанон 570, КЕ, 0,6 л/га, 

ТІАКЛОТРИН-М, КС, 0,1 – 0,2 л/га. 

За умов очікування 

епіфітотії: гнилей кошиків, 

фомопсису, несправжньої 

борошнистої роси, іржі 

інші 

Обробка посівів: (перша 

– на початку цвітіння, 

друга – через 14 діб 

після першої) 

Аканто плюс 28, КС, 0,5-1 л/га; 

амістар екстра 280 SC, КС, 0,75-1 

л/га; арбалет, КС, 0,6-1 л/га; Балій, 

МЕ, 0,8 – 1 л/га; голдазім 500, КС, 

0,5 л/га; дк ракурс, КС, 1,5 л/га; 

ефатол, з.п., 2 л/га; замір, ЕВ, 1-1,5 

л/га; захист, ЗП, 0,5-0,6 кг/га; 

*Каллатіс SC, КС,0,75 - 1 л/га; Капо, 

КС 0,75 – 1 л/га; Ксеон, ЗП 0,5 – 0,8 

кг/га, Мегнер, КС 1,2 – 1,4 л/га; 

спіріт, КС, 0,5-0,7 л/га; супрім, ЕВ, 

1-1,5 л/га; фитал, РК, 2,5-3 л/га, 
інші. 

Цвітіння Виявлення квітконосів Після проведення Випуск мухи фітомізи (за 
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вовчка моніторингу обробка 

посівів 

рекомендаціями) 

Під час масового 

відкладання яєць совками, 

лучним метеликом 

Випуск трихограми (за 

рекомендаціями). 

Налив насіння Клопи (ягідний, 

люцерновий, польовий 
інші) 2 екз. та соняшникова 

вогнівка і люцернова совка 

– 3 гус/1 кошик 

  

Гусениці ІІ-го покоління 

лучного метелика 20 екз. 

на кв.м; 
Саранові (за 

рекомендаціями) 

Знешкодження вогнищ Алгеді (Algedi), РК, 2-3 л/га; Белт 

480 SC, КС, 0,1-0,15 л/га; децис ф-

Люкс, КЕ, 0,3- 0,5 л/га; дихлор БТ, 
КЕ, 0,8- 1,5 л/га; кораген 20, КС, 

0,15 л/га; пірінекс супер, КЕ, 0,15-

1,25 л/га; хлорпірівітагро, КЕ, 0,8-

1,5 л/га, ін. Моспілан, ВП, 0,05-

0,075 кг/га, ін. 

На початку 

побуріння 
кошиків 

За високої 

вологозабезпеченості 
(ГТК>1,5) і вологості 

насіння 25-30% 

Десикація Агрощит супер, РК, 1 л/га; вулкан 

плюс, РК, 3 л/га; баста 150 SL, PK, 2 
л/га (за вологості насіння 33-37%); * 

БАРД 200 SL, РК, 1 – 2,5 г/л; 

везувій, в.р.к., 2-3 л/га; домінатор 

360, РК 3 л/га; Листопад, РК , 2 – 3 

л/га, Рауль, РК,3 л/га; раундап Макс, 

РК, 2,4 л/га, інші дозволені до 

використання десиканти. 

Перед 

збиранням 

урожаю 

За умов помірного 

розвитку білої та сірої 

гнилей кошиків, 

несправжньої борошнистої 

роси 

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 збирання 

урожаю 

Основні шкідники та 

збудники хвороб 

Для зменшення кількості 

інфекції збудників 

хвороб та чисельності 

шкідників 

Подрібнення та заорювання 

післязбиральних решток, видалення 

й спалювання залишків у місцях 

обмолоту і доробки насіння 

Очищення, підсушування насіння 

до вологості 7% (посівне) і 12% 

(товарне) 
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Шкідники і хвороби ріпаку 
 
Ріпаковий пильщик  заселяв 18%  обстежених площ посівів озимого ріпаку. Личинки пильщика 

за чисельності 1- 3 екз. На рослину в осередках пошкодили 4% рослин, що в межах минулого року, 
проте заселені шкідником площі збільшилися на 8%. 

 

 
 

У  2022 році добра перезимівля, тепла посушлива погода під час льоту та відкладання яєць 
уможливлять ймовірність виникнення осередків підвищеної чисельності та значної шкідливості 
ріпакового пильщика другого покоління  у посівах ріпаку. 

 

Білокрилка в останні роки значно заселяє посіви озимого ріпаку, на сходах шкідника було 
виявлено на 18% обстежених площ з чисельністю 3-5 екз. на рослину, шкідником пошкоджено 6 % 

схадів.  У  В до чинніс озимого ріпаку  шкідник продовжував заселяти 35% обстежених площ  з 
пошкодженням 7%  рослин. 

 

 
 

Поширення і розвиток білокрилки навесні залежатиме від умов перезимівлі. Пошкодженість 
шкідником слід очікувати на рівні минулих років.  

Ріпаковий квіткоїд найчисельніший шкідник озимого ріпаку, масово заселяв всі площі 
культури в період бутонізації-цвітіння за чисельності 3-7 екз. на рослину  при заселенні 92% 
обстежених площ, що вимагало проведення захисних заходів 
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.  
 

Зимуючий запас фітофага 2-3 екз. на м.кв. є достатнім для створення у 2022 році загрози посівам 
ріпаку за доброї перезимівлі жуків і теплої посушливої погоди навесні. 

 

Стебловий прихованохоботник  заселив 37% обстежених площ під озимим  ріпаком, за 

чисельності 1-3  екз. личинок на рослину. Пошкодження фітофагом становило 4% рослин, що на рівні 
минулого року , проте заселені шкідником площі збільшилися. Капустяний стебловий 
прихованохоботник .  

 
 

У 2022 році за доброї перезимівлі  та сприятливих для розвитку погодних умов у весняний 
період можливі осередки підвищеної шкідливості капустяного стеблового прихованохоботника. 

 

Ріпаковий насіннєвий прихованохоботник  був виявлений  у фазі бутонізації  - утворення 
стручків на 58% обстежених площ.  Пошкодження фітофагом становило 7% рослин та 8% стручків. 
Середня чисельність склала 2 екз. На рослину. Відмічено збільшення заселеності обстежених площ 

шкідником, проте чисельність та  В до чинність на рівні минулого року.      Щільність зимуючих 
жуків становить 0,4 екз. на м.кв. 
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 У 2022 році найімовірніше спостерігатимуться  показники близькі до 2021 року, проте можливе 

осередкове збільшення чисельності фітофага, особливо за сприятливих погодних умов та відсутності 
заходів обмеження його чисельності. 

 

Капустяна стручкова галиця  заселила посіви ріпаку за середньої чисельності  3, максимально 
6 екз. на рослину,  розвивалась та шкодила на 20% обстежених посівів озимого ріпаку, за середньої 

чисельності 9 екз. на стручок.  
У 2022 році  ймовірне збільшення чисельності стручкової галиці за сприятливих погодних умов 

під час льоту шкідника в період цвітіння ріпаку, шкідливість фітофага підвищуватиметься за умов 
теплої погоди і частих опадів у фазу формування стручків ріпаку. 

 
Із хвороб ріпаку у 2021 році найбільш інтенсивного розвитку та поширення набули фомоз та 

альтернаріоз. 
Фомоз у посівах озимого ріпаку почав проявлятися  в фазу стеблування- бутонізації  та мав 

розвиток протягом всього вегетаційного періоду. Інфекцією фомозу  уражено 3% рослин на 19% 
обстежених площ за слабкого розвитку хвороби.  

 

 
 

У 2022 році, враховуючи наявний завас збудника на рослинних рештках, в насінні, розвиток 
фомозу найвірогідніше буде відбуватися за умов випадання частих рясних дощів і високої вологості  
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та температури повітря 16-26 ºС, короткої ротації культури в сівозміні,загущених, забур’янених 
посівів. 

 

Альтернаріоз  протягом вегетаційного періоду 2021 року розвивався у посівах озимого ріпаку та 
був найбільш поширеною хворобою. Порівняно з минулим роком рівень розвитку  та поширення 
хвороби майже однаковий. Альтернаріоз виявлено на 24% обстежених площ з ураженням 5% рослин 
та розвитком хвороби 1,3%. 

 

 
 
На полях зберігається значна кількість інфекції в уражених рослинних рештках, насінні, тому в 

2022 році за сприятливих погодніх умов, альтернаріоз може набути значного розвитку. 
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ РІПАКУ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 
 

Строк 

проведення 

Шкідливі організми Заходи Прийоми, препарати, норми витрати 

(л, кг/т, л, кг/га) 

1 2 3 4 

Щорічно Шкідливі організми Організаційногоспода

рські та агротехнічні 

заходи 

Вирощування хворобостійких сортів і 

гібридів ріпаку; насичення сівозміни 

буряковими та капустяними культурами 

не більше 25%, вирощування ріпаку після 

цих та інших культур через 4–5 років, 

кращі попередники – одно- і багаторічні 

бобові трави, зернові колосові, чистий і 

зайнятий пари, відстань від минулорічних 

полів капустяних культур 1 км, 
підготовка поля до сівби за типової для 

даної зони системи обробітку ґрунту, 

внесення добрив, гербіцидів. Контроль 

158 фітосанітарного стану посівів 

культури 

Липень (озимий 
ріпак) Січень-

лютий (ярий 

ріпак) 

Основні шкідники 
(хрестоцвіті блішки, 

попелиця, квіткоїд, 

листкоїди, пильщик, 

совки, 

прихованохоботник и, 

бурякова нематода) і 

хвороби (пліснявіння, 

чорна ніжка, фомоз, 

альтернаріоз, бактеріоз, 

пероноспороз, гнилі) 

Протруювання 
очищеного і 

каліброваного 

кондиційного 

насіння, 

використання 

регуляторів росту 

Ін Сет, ВГ, 2,5-3,5 л/т; Кайзер, ТН, 4 л/т; 
Команч WG, ВГ, 5 кг/т; Контадор Максі, 

ТН, 3-6 л/т; Круїзер 350 FS, ТН, 4 л/т; 

Круїзер 600 FS, ТН, 2 л/т; Круїзер OSR 

322 FS, ТН, 15 л/т; Луміпоса, ТН, 17 л/т; 

Лорд, ВГ, 2.5-3,5 кг/т; Мідер Про, ТН, 3- 

/т;Модесто Плюс 510 FS, ТН, 16,7 л/т; 

Нупрід 600, ТН, 3- 6 л/т; Сідопрід 600, 

ТН, 4 л/т; Табу, КС, 6-8 л/т; Шедевр, КС, 

4 л/т; Акробат, ЗП., 2 кг/т; Вакса, КС, 2-3 

кг/т; Віспар, КС, 2-3 кг/т; ТМТД, КС, 3 

л/т; Фаер, ТН, 2,5-3 кг/т 

Кінець серпня – 

початок вересня. 

Сходи озимого 

ріпаку 

Чорна ніжка 

Хрестоцвіті блішки, 3-5 

екз. на кв.м за сухої 

погоди, t°>15°С 

Розпушування 

міжрядь, боронування 

Обприскування 

інсектицидами 

Фитал, РК, 2-3 л/га Альфагард 100, КЕ, 

0,15 л/га; Асистент, ВП, 0,075-0,15 кг/га; 

Атрікс, КЕ, 0,1-0,15 л/га; Бестселлер 

Турбо 200, КС, 0,05- 0,08 л/га; Біская 240 

OD,МД, 0,3-0,4 л/га; Брейк, МЕ, 0,05-0,07 

л/га; Галіп, КС, 0,2-0,3 л/га; Децис fЛюкс, 

25 ЕС, КЕ, 0,25-0,5 л/га, Канонір,ВГ, 

0,05-0,07 кг/га, ін. 

4-6 листків 

культури 

Альтернаріоз, 

циліндроспоріоз, 

фомоз, біла 

плямистість, 

склеротиніоз 

Обприскування 

фунгіцидами за 

наявності інфекції та 

для стримування 

росту листя 

запобігання 

переростання рослин, 

підвищення стійкості 

до екстремальних 

погодних умов та 

покращення 

перезимівлі 

Альтерно, КЕ, 0,5-1 л/га; Аперол, КЕ, 05-

1 л/га; Беркут, КЕ, 1 л/га; Ехнатон, КЕ, 1 

л/га; Ікарус 250, ВЕ, 1 л/га; Карамба, КЕ, 

0,75-1,25 л/га; Лекарь БТ,КС, 0,5-1 л/га; 

Лудік 250, ЕВ, 1 л/га; Орбіт, ЕВ, 1 л/га; 

Пегас, КЕ, 0,5-0,75 л/га; Полігард, КЕ, 

0,5-0,75 л/га; Ретардин EW, ЕВ, 0-0,75 

л/га; Сетар 375, SС, КС, 0,3- 0,5 л/га; 

Тебукур 250, ЕВ, 0,75-1 л/га; Тебуфор, 

КЕ, 1 л/га; 1 л/га; Тілмор 240 ЕС, КЕ, 

0,75-0,9 л/га; Тілт 250 ЕС, КЕ, 0,5 л/га, 

Фуріл, КС,1 л/га; Фортеця Тотал ЕС, КЕ, 
1 л/га; ін. 

Вересеньжовтен

ь 2–4 листки – 

утворення 

розетки озимого 

ріпаку 

Ріпакові пильщик і 

листкоїди – 3 екз; 

капустяні білан і совка 

– 2 гусениці на кв.м, 

хрестоцвіті клопи, ін. 

Обприскування 

інсектицидами 

Біскайя 240 OD, МД, 0,3-0,4 л/га; 

Данадим Мікс, КЕ,1 л/га; Децис 100 ЕС, 

КЕ, 0,1-0,15 л/га; Децис fЛюкс, 25 ЕС, 

КЕ, 0,25-0,5 л/га; Коннект 112,5 SC, КС, 

0,4-0,5 л/га; Корсар, ВГ, 0,05-0,07 кг/га; 

Ламдекс, СК, 0,15 л/га; Маврік, ЕВ, 0,2-
0,3 л/га; Оперкот Акро, КС, 0,05 л/га; 

Пірінекс Супер, КЕ, 0,4-0,75 159 л/га; 

Сірокко, КЕ, 0,7-1,2 л/га; Ф'юрі, вВЕ., 0,1 

л/га; Хлорпірівітагро, КЕ, 1,5 л/га; 

Шаман, КЕ, 0,5- 0,6 л/га; Штефмитоат, 
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КЕ, 1,2 л/га та ін. 

Вересеньжовтен

ь 2–4 листки – 

утворення 

розетки озимого 

ріпаку 

Несправжня 

борошниста роса, 

альтернаріоз, фомоз, 

циліндроспоріоз, біла 

плямистість та ін. 

Обробка фунгіцидами 

(за появи ознак 

хвороб і сприятливих 

погодних умов для їх 

розвитку) 

Аканто плюс 28, КС, 0,5-1 л/га; Альєтт 

80 WP, ЗП, 1,2-1,8 кг/га; Амістар Екстра 

280 SC, КС, 0,75-1 л/га; Альтерно, КЕ, 

0,5-1 л/га; Евіто Т, КС, 0,5-1 л/га; Імпакт 

Т, КС, 1 л/га; Колосаль, КЕ, 0,75-1 л/га; 

Кустодія, КС, 1-1,2 л/га; Піктор, КС, 0,5 

л/га; Пропульс 250 SE, СЕ, 0,8-0,9 л/га; 

Ретардин ЕW, ЕВ, 0,5- 0,75 кг/га; Сіметра 

325 SC, КС, 0,5- 1 л/га; Старпро, КС, 0,45-

0,6 л/га; Супрім, ЕВ, 1-1,5 л/га; Титул 

Дуо, ККР, 0,25-0,3 л/га; Універсал, ЗП, 

0,25-0,35 кг/га; Фарадей, ВГ, 0,4-0,5 кг/га; 

Фитал, РК, 2-3 л/га; Форсаж, КС, 0,6 л/га; 

Фунгікур, ВГ, 0,25-0,5 кг/га; Хілтон, КС, 

0,6 л/га; Цілитель, ЗП, 1,8-2,5 кг/га; 
Ютака, СЕ, 1,0-1,4 л/га , ін. Використання 

протягом вегетації регуляторів росту 

Навесні 

відновлення 

вегетації 

озимого і поява 

сходів ярого 
ріпаків. Сходи – 

2-4 листки 

ріпаку ярого 

Чорна ніжка, бактеріоз, 

снігова плісень. 

Хрестоцвіті блішки, 3-5 

екз. на кв.м 

Розпушування 

міжрядь. 

Боронування, 

підживлення 

азотними добривами 
(озимого). 

Обприскування 

інсектицидами 

Альфагард 100, КЕ,0,15 л/га; Атрікс, КЕ, 

0,1-0,15 л/га; Бестселлер Турбо 200, КС, 

0,05- 0,08 л/га; Біская 240 OD, МД, 0,3- 

0,4 л/га; Брейк, МЕ, 0,05-0,07 л/га; 

Версар, КЕ, 0,6 л/га; Дестрой, КС, 0,1 
л/га; КАЙЗО, ВГ, 0,15-0,2 кг/га; Карате 

Зеон 050 CS, СК, 0,15 л/га; Корсар, ВГ, 

0,05-0,07 кг/га; Ламдекс, СК, 0,15 л/га; 

Лорд, ВГ, 0,05-0,07 кг/га; Маврік, ЕВ, 0,2- 

0,3/га; Моспілан, ВП, 0,1-0,12 кг/га; 

Сірокко, КЕ, 0,7-1,2 л/га; Том, КЕ, 0,1-

0,15 л/га; Фішка, ТБ, 2 табл./га; Ф‘юрі, 

ВЕ, 0,1 л/га; Цезар, КЕ, 0,125-0,15 л/га; 

Шаман, КЕ, 0,6 л/га або ін. 

Сходи – розетка 

ріпаку ярого; 

стеблування - 

бутонізація 

ріпаку озимого 

Фомоз, несправжня 

борошниста роса, 

циліндроспоріоз, біла 

плямистість, 

альтернаріоз та ін. 

Обробка фунгіцидами 

(за проявлення 

хвороб і сприятливих 

погодних умов для їх 

розвитку) 

Аканто плюс 28, КС, 0,5-1,0 л/га; Альєтт 

80* WP, ЗП, 1,2-1,8 кг/га; Амістар Екстра 

280 SC, КС, 0,75-1 л/га; Альтерно, КЕ, 

0,5-1 л/га; Евіто Т, КС, 0,5-1 л/га; Імпакт 

Т, КС, 1 л/га; Колосаль, КЕ, 0,75-1 л/га; 

Кустодія, КС, 1-1,2 л/га; Піктор, КС, 0,5 

л/га; Пропульс 250 SE, СЕ, 0,8- 0,9 л/га; 

Ретардин, ВГ, 0,4-0,5 кг/га; Сіметра 325 

SC, КС, 0,5-1 л/га; Старпро, КС, 0,3-0,6 

л/га; Супрім, ЕВ, 1-1,5 л/га; Тебаз Про, 

КС, 0,5-1 л/га; Титул Дуо, ККР, 0,25-0,3 

л/га; Топазіо, ВГ, 3-4 кг/га; Універсал, 

ЗП, 0,25-0,35 кг/га; Фарадей, ВГ, 0,4-0,5 

кг/га; Фитал, РК, 2,0-3,0 л/га; Форсаж. 

КС, 0,6 л/га; Фунгікур, ВГ, 0,25-0,5 кг/га; 
Хілтон, КС, 0,6 л/га; Цілитель, ЗП, 1,8-2,5 

кг/га; Ютака, СЕ, 1-1,4 л/га, ін. 

Фаза 

стеблування - 

бутонізація 

рослин (за 
висоти 10- 15 

см) ріпаку ярого 

Альтернаріоз, фомоз та 

ін. хвороби 

Обприскування 

фунгіцидами з 

ретардантними 

властивостями, що 
сприяє розгалуженні 

бічних пагонів, 

одночасності 

цвітіння, формуванні 

більшої кількості 

стручків на рослині, 

підвищення 

врожайності 

Карамба, КЕ, 0,75-1,25 л/га; Сетар 375 

SC, КС, 0,3-0,5 л/га; Тебуфор, КЕ, 0,5-1; 

Тріафер Т 300, КС, 0,6-1,0 л/га; Тілмор 

240 ES, КЕ, 0,75-0,9 л/га; Фитал, РК, 2,0-
3,0 л/га та аналогами 

Утворення 

розетки – 

початок 

бутонізації 

Ріпаковий пильщик, 

прихованохоботник и, 

клопи, листкоїди 

Обприскування 

інсектицидами (за 

показниками ЕПШ в 

озимому ріпаку) 

Див. «Вересень-жовтень, 2-4 листки – 

утворення розетки озимого ріпаку» 
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Бутонізація Капустяна совка, 

білани Гусінь 1-2-го 

віків, 2-3 екз. на кв.м. 

Випуск трихограми 

на початку та за 

масового відкладання 

яєць у 2-3 строки з 

інтервалом 5-7днів. 

Застосування 

біопрепаратів 

По 20-30 тис. особин на гектар 

Наприкінці 

бутонізації 

Ріпаковий квіткоїд, 

стебловий хрестоцвітий 

і насіннєвий 

прихованохоботник и 

(5–6 жуків на рослину), 

ріпаковий пильщик, 

капустяна попелиця, 

клопиРіпаковий 

квіткоїд, стебловий 
хрестоцвітий і 

насіннєвий 

прихованохоботник и 

(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 

Альтекс, КЕ, 0,1-0,15 л/га; Альфагард 

100, КЕ. 0,15 л/га; Агростак Біо, КЕ, 0,15 

л/га; АльфаСупер, КЕ, 0,15 л/га; 

Антиколорад Макс, КС, 0,15 л/га; 

Асистент, ВП, 0,075-0,15 кг/га; Атрікс, 

КЕ, 0,15 л/га; Ламдекс, ск, 0,15 л/МД , 

0,3- 0,4 л/га; Борей, КС, 0,1-0,12 л/га; 

Брейк, МЕ, 0,05-0,07 л/га; Данадим Мікс, 

КЕ, 1, л/га; Дантоп 50, ВГ, 0,035-0,04 
кг/га; Дестрой, КС, 0,1 л/га; Децис 100 

КС, КЕ, 0,1-0,15 л/га; Децис f-Люкс, 25 

ЕС, КЕ, 0,25- 0,5 л/га; Каліпсо 480 SC, 

КС, 0,15- 0,2 л/га; Коннект 112,5 SC, КС, 

0,4- 0,5 л/га; Нурел Д, КЕ., 0,5-0,6 л/га; 

Релдан 22 ЕС, КЕ, 1-1,5 л/га; Ф'юрі, ВЕ, 

0,1 л/га; Штефмитоат, КЕ, 1,2 л/га та ін. 

препарати, вказані вище проти шкідників 

Перед 

збиранням 

Альтернаріоз, фомоз, 

сіра гниль 

Десикація за 

побуріння 70% 

стручків і вологої 

погоди 

за 6-7 днів до початку збирання врожаю 

– Дикват, РК, 1,5-3 л/га; Жар БТ, РК, 2-3 

л/га; Реглон Супер 150 SL, РК, 2-3 л/га; 

Ретро 150 SL, РК, 2-3 л/га; Сквар, РК, 2-3 

л/га;; Ра, РК, 2-3 л/га; Десикаш, рк, 3 л/га; 

Реглон Ейр 200 SL, РК, 1-2 л/га; Реглон 

Форте 200 SL, РК, 1,5-2,25 л/га; Суховій 

Некст, РК, 1,3-2,0 л/га; за 10 днів до 

початку збирання врожаю – Баста 150 SL, 

РК, 2-2,5 л/га; за 14 днів до початку 

збирання врожаю – Гліфоган, РК, 3 л/га; 

Вулкан Плюс, РК, 3 л/га; Екстраклін 607, 

РК, 2,4 л/га; Клінік, РК., 3 л/га; Клінік 

Ікстрим, РК, 2-3 л/га; Річард, РК, 3 л/га; 

Раундап Екстра, РК., 2,6 л/га; Раундап 

Макс, РК, 2,4 л/га; Торнадо 500, РК, 2 
л/га; Раундап Пауер, РГ, 1,5 кг/га. 

Збирання Пліснявіння, 

альтернаріоз, фомоз, 

гнилі, капустяна 

стручкова галиця, 

опалена вогнівка 

За рівномірного 

фізіологічного 

дозрівання рослин 

(вологість насіння в 

побурілих стручках 

центрального стебла 
25%) – роздільний 

спосіб, за технічної 

стиглості рослин і 

вологості насіння 12-

14% – пряме 

комбайнування 

 

Після збирання Збудники хвороб, 

насіння бур‘янів 

Глибока оранка на зяб. Підсушування, очищення та  

калібрування насіння 
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Шкідники і хвороби картоплі 
 
Колорадський жук  у звітному році мав два повних покоління,  що є наслідком накопичення 

845° ефективного тепла (+11,5°) на 1 вересня, що на 73°більше минулорічного. 
Вихід імаго з грунту почався з 12-14 травня, що на тиждень пізніше минулорічного та на два 

тижні пізніше багаторічних дат.  Низький  температурний режим  та значні опади ІІ декади травня  
стримували активність  виходу жуків з  грунту та їх шкодочинність. Перші яйцекладки були  виявлені 
лише 27 травня за 54° ефективного тепла. Початок відродження личинок із яєць відмічено з 8 червня 
при сумі ефективних температур вище +11,5°- 102°С., масове їх відродження  та шкодо чинність  
проходили в період 20-22 червня за суми 202°.  

Личинки IV віку  почали з являтися з 28 червня.  Вихід імаго літнього покоління  розпочався 13 
липня при сумі ефективних температур -446°, масовий вихід тривав з 24,07 по 01,08.  

Достатня кормова база та оптимальні погодні умови в липні – серпні сприяли швидкому 
проходженню розвитку всіх фаз шкідника та появі молодих жуків нового покоління з 22 серпня за 
накопичення 817° ефективних (+11,5°).  Чисельність їх була низькою.  В цей період практично скрізь 
рослини картоплі вже засохли,  а харчування їх проходило на томатах,  баклажанах та інших 
пасльонових. Слабка кормова база призвела до великої  міграції жуків,  накопичення жирової маси 
було не інтенсивне. В зиму пішло менше минулорічного запасу жуків з  низькою масою.  
Незважаючи на це біологічний потенціал фітофага буде достатній для його масової шкодо чинності в 

2022 році.  

 
Прояви ознак фітофторозу в звітному році  виявлено в кінці першої  декади липня, практично  

на місяць пізніше  минулорічного. Передували цьому  погодні умови 2-7 липня,  коли співвідношення 
температур та вологості повітря  відповідало « критичним дням» розвитку фітофторозу. До кінця 
липня суха жарка погода  з температурами 30-35° стримувала поширення інфекції.  В серпні 
зростання ураженості  рослин 
фітофторозом  проходило переважно 

на середніх та пізніх сортах картоплі.  
Ураженість рослин досягла 18-20%  з 
інтенсивністю 4-5%. Осінній аналіз 
виявив інфекцію фітофторозу на 3-5% 
бульб.  

 
У 2022 році  наявний запас 

інфекції буде достатній для прояву та 
масового розвитку  фітофторозу в разі 
значної кількості опадів високої 
вологості та температури повітря в 
межах 18-22° 
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 
(Рекомендації Інституту картоплярства НААН) 

Система враховує вимоги щодо ведення сівозміни, способівпоповнення запасів органічних речовин у 

ґрунті, зменшення рівняпотенційного засмічення бур‘янами, заселення шкідниками, а також зниження 

інфекційного навантаження збудниками хвороб картоплі. До рекомендованої системи захисту входять: 

технологічні операції з висівання жита озимого (одного з сидератів) з обов‘язковим протруюванням зерна 

інсекто–фунгіцидамим, садіння бульб з локальним внесенням мінеральних добрив, засобів захисту рослин та 

біологічно активних речовин (БАР), використання пестицидів в бакових сумішах з ріст регулюючими 
речовинами та мікродобривами 

 

Строки та умови 

проведення 

Шкідливі організми Заходи 

1 2 3 
Щорічні заходи в 
літньоосінній та весняний 

періоди. 

Організаційногосподарські та 
агротехнічні (сівозміна, підготовка 

ґрунту, підвищення його родючості, 

боротьба з бур‘янами в полях 

сівозміни, впровадження стійких 

сортів, дотримання технології 

вирощування культури, захисту 

рослин за рекомендаціями річного 

прогнозу розвитку і поширення 

шкідників, хвороб і бур‘янів та 

фітосанітарного моніторингу посівів) 

Повернення картоплі на попереднє місце 
не раніше ніж через 4 роки. Кращі 

попередники: озимі зернові, зернобобові, 

оборот пласта багаторічних трав, 

цукрові буряки. Просторова ізоляція 

понад 500 метрів від інших пасльонових 

культур. Внесення збалансованих до 

потреб поля органо-мінеральних та 

мікродобрив, гербіцидів у рекомендовані 

строки: вапнування кислих ґрунтів, 

основний і передпосівний обробіток 

ґрунту відповідно до зональних схем і 

типу забур‘яненості полів, оптимальні 

норми посадки і глибина загортання 

бульб. Вирощування сортів стійких до 

основних шкідливих організмів 

Сівба жита озимого - 

сидерату з обов‘язковим 

протруюванням зерна. 

Росток і Максим Стар гальмують 

розвиток збудників хвороб, зокрема 

фузаріозу, гельмінтопоріозів, 

ризоктоніозу і ін. Крім цього до 

складу протруйника Росток входить 

стимулятор росту, який підсилює 

морозостійкість і стійкість від посухи 

Престиж 290 FS, 1,0 л/т; Семафор 20, ST 

+ Максим Стар 025 FS, 2,5 л/т + 1,0 л/т 

Восени перед закладанням 

картоплі на зберігання. 

Навесні до пророщування і 

перед садінням. 

Фітофтороз, кільцева, мокра і суха 

гнилі, звичайна парша, стеблова 

нематода. 

Перебирання та сортування картоплі з 

вибраковуванням уражених і 

пошкоджених бульб. 

Суха гниль Для зниження рівня травмування бульб 

при збиранні, сортуванні, 

транспортуванні і закладанні на 

зберігання правильно регулюють 

картоплекопачі і комбайни для збирання, 

зокрема, визначають спосіб збирання: 

роздільне, пряме чи комбіноване. При 

прямому комбайнуванні пошкодження 

бульб становить 30-32, а при 

комбінованому – не більше 20-22%. 

Встановлюють оптимальний режим 

струшування елеваторів, частоти 
коливання грохотів та способу 

вивантаження бульб у транспорт, за яких 

разом з бульбами на перебиральний стіл 

потрапляє біля 10-11% домішок ґрунту, 

який слугує амортизатором між 

бульбами і металевими частинами 

робочих органів комбайна та є 

ефективними заходами щодо зниження 

травмування картоплі до мінімального 

рівня. Картоплю призначену на 

продовольчі цілі доцільно сортувати на 
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дві фракції: до 40 г і стандартні – понад 

40 г. При цьому кількість пошкоджених 

бульб зменшується в 2-3 рази, порівняно 

із сортуванням на три фракції. Роботу 

сортувальних комплексів регулюють із 

врахуванням максимально допустимих 

нормативів висота (см) падіння бульб на 

поверхню: металеву (пружиниста 

тонколистова) – 50-80; дерев‘яну 
суцільну – 25-50; дерев‘яну решітчасту – 

15-25; прогумовану – 50-75; ґрунт – 200; 

бульби картоплі – 100–125. Перед 

закладання на постійне місце зберігання 

проводять озеленення насіннєвої 

картоплі на розсіяному світлі протягом 

двох-трьох тижнів. Це сприяє швидкому 

заліковуванню механічних пошкоджень, 

загибелі збудника і підвищенню рівня 

стійкості бульб до патогену. 

За 15-30 днів до садіння. Фітофтороз, кільцева, мокра і 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 1-3дні до садіння або під 

час садіння 

Дротяники, несправжні дротяники, 

личинки хрущів, колорадського жука, 

переносники вірусних хвороб 

(цикадки, попелиці, трипси); 

ризоктоніоз, звичайна парша. 

Протруювання бульб препаратами 

Круізер 350 FS, ТКС, 0,3 л/т, Престиж 

290 FS, ТН, 1 л/т, Шедевр, КС 0,5 л/т, 

сумішшю Круізер 350 FS + Ровраль 

Аквафло (0,25 +0,3 л/т). Витрата 

робочого розчину 25-70 л/т, залежно від 

способу протруювання. 

Ризоктоніоз. Обробка бульб суспензією препарату 

Дітан М-45, ЗП, 2-2,5 кг/т (якщо не 

оброблялись Престижем або Шедевром). 

Суха та мокра гнилі, ризоктоніоз, 

звичайна парша, фомоз. 

Обробка бульб перед садінням 

препаратом Максим 025 FS, ТКС. 0,75 

л/т, Ровраль Аквафло, КС, 0,38- 0,4 л/т, 

сумішшю Шедевр + Максим 025 FS (0,5 

+0,75 л/т); Рестлер, КС 0,75 л/т. 

До садіння картоплі. Колорадський жук, хвороби. Знищення всіх відходів картоплі біля 

сховищ, буртів, сортувальних пунктів, 

місць перебирання. Спалювання соломи, 

обприскування 5% розчином мідного 

купоросу, переорювання місць 

буртування на глибину 20-30 см 

Садіння картоплі на 

глибину 10 см за 

температури ґрунту 6-8°С з 

локальним внесенням 

мінеральних добрив, 

рекомендованих засобів 

захисту та регуляторів 

росту. 

Чорна ніжка, ризоктоніоз, фітофтороз Садіння в оптимальні строки за густоти 

на 1га: насіннєвих ділянках – 60-70, 

товарних – 50-60 тис. бульб. 

Під час садіння. Ґрунтові шкідники. Регент 20 G ДГ, 5 кг/т. Внесення під час 

висаджування за допомогою спеціальних 

пристроїв розміщених на саджалці. 

До сходів – за появи сходів Бур‘яни, ризоктоніоз, фітофтороз 

інші хвороби. 

Боронування, розпушування міжрядь, 

високе підгортання в період вегетації. 

За появи сходів – перша 

прочистка, під час цвітіння 

– друга. 

Чорна ніжка, кільцева гниль, 

зморшкувата та смугаста мозаїки, 

скручування і закручування листків, 

Прочистка насіннєвих посівів від хворих 

рослин і домішок рослин інших сортів. 
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готика. 

За масової появи личинок 

першого-другого віків 

(подекуди III), при їх 

чисельності 10-20 екз. на 

кущ картоплі та за 8-10 % 

їх заселення. На ранніх 

сходах в разі заселення 

жуком 10% рослин. 

Колорадський жук, картопляна міль, 

попелиці** 

Для профілактики резистентності, 

комбіновані обробки із використанням 

препаратів з різними діючими 

речовинами, з наведеного переліку: 

Аспід, КС, 0,1-0,2 л/га, Нупрід 200, КС, 

0,2-0,25 л/га, Актара 25 WG, ВГ,. 0,06-

0,08 кг/га; Альтекс 100, КЕ, 0,1-0,15 л/га, 

Антиколорад Макс, КС 0,1 л/га; Аріво, 

КЕ, 0,1-0,16 л, БІ-58 топ, КЕ, 2,0-2,5 л/га, 

Біская 240 ОД, МД, 0,2 л/га, Бомбардир 

Аква, ВРК, 0,2-0,25 л/га, Бомбардир, ВГ, 

0,045-0,05 кг/га; Вантекс, МКС, 0,07 л/га, 

Варант 200 ВРК, 0,2-0,25, Дантоп 50, ВГ, 

0,035-0,045 кг/га; Діміприд, ВГ, 0,05 

кг/га, Жук OFF, КС, 0,15 л/га; Золон 35, 
КС, 1,5-2,0 л/га, Кайзо, ВГ, 0,1-0,3 л/га; 

Каліпсо 480 SC, КС, 0,1-0,2 л/га; Карате 

050 ЕС, КС, 0,1л/га, Кінфос КЕ, КЕ, 

0,15-0,2 л, Конфідор (Зеніт, Імідж), ВРК,. 

0,2-0,25 л/га; Номолт*, КС. 0,15 л/га; 

Турбо престо, КС, 0,15 л/га; Протеус 110 

ОD, МД, 0,5-0,75 л/га, Танрек, ВРК, 

0,15-0,20 л/га; Фастак, КЕ, 0,07-0,1 л/га; 

Ф‘юрі, ВЕ, 0,07 л/га; Шарпей ME, КЕ, 

0,16 л/га та інші; з біопрепаратів – 

Актофіт, КЕ,0,3- 0,4 л/га: Актарофіт, КЕ, 

0,4 л/га: л/га, Бітоксибацилін, 6 л/га. 

У фазу бутонізації – 

цвітіння проводять 

профілактичні обробки 

посівів фунгіцидами 

системно-контактної дії. 

Перший обробіток посівів 

картоплі фунгіцидами 

краще поєднувати з РРР та 

позакореневим 

підживленням 

комплексними 

водорозчинними 
добривами. Після цвітіння 

– контактні препарати. В 

першу чергу обприскують 

посіви ранні сортів, а через 

7 днів після обробки ранніх 

- пізніших строків 

достигання. За пізнього і 

слабкого розвитку 

фітофторозузастосовують 

тільки контактні 

фунгіциди. 

Фітофтороз, альтернаріоз. При 

застосуванні вказаних сумішей норму 

витрати фунгіциду можна 

зменшувати, без зниження захисного 

ефекту, на 20 %. 

Обробка одним із препаратів, доцільно 

почергово: системноконтактні – Акробат 

МЦ, ЗП або ВГ 2 кг/га, Арева Голд, ВГ 

1,8-2,0 кг/га, Банджо 500 КС 0,4 л/га, 

Банджо Форте, КС 0,8-1,0 л/га, Валіс М, 

ВГ, 2,0 кг/га, Вальтер, ЗП 2,0 кг/га, 

Квадріс Топ 325 SC, КС, 0.75-1 л/га, 

Кольт 690, ЗП 2,0 кг/га, Метаксил, ЗП 

2,5 кг/га; Максимо, ЗП, 2,5 кг/га, Натіво 

75 WG, КС, 0,25–0,35 кг/га; Ридоміл 

Голд МЦ, ЗП або ВГ 2,5 кг/га, Синекура 

680, ЗП, 2,5 кг/га, Фантік М, ЗП, 2,5 
кг/га, Скор 250 EC, КЕ 0,5 л/га, Татту 

550 SC, KC. 3 л/га; Танос 50, ВГ. 0,6 

кг/га; Мелоді Дуо 66,8 WP, ЗП, 2-2,5 

кг/га; Інфініто 61 SC 687,5, КС, 1,2-1,6 

л/га; Консенто 450SC, КС, 1,5-2,0 л/га; 

Дітан М-45, ЗП, 1,2-1,6 кг/га. Чарівник, 

ЗП, 1,5- 196 застосовують тільки 

контактні фунгіциди. 2,0 кг/га, Ксеон, 

ЗП, 1,0-2,0 кг/га. Контактні, (аналогічно) 

– Ранман 400, КС 0,4 л + ПАР, Скор 250 

ЕС, КЕ, 0,15-0,2 л, Пенкоцеб, ЗП, 1,6 

кг/га; Курзат Р 44 ЗП, 2,5-3 кг/га 

Антракол 70 WG, ВГ, 1,5 кг/га; 

Купроксат, КС, 3-5 л/га; Ширлан 500 SC, 

КС, 0,3-0,4 л/га; Квадріс 250 SC, КС, 0,6 

л/га, Медян Екстра 350 SC КС, Полірам 

ДФ, ВГ, 2,0-2,5 кг/га, 1% Бордоська 
рідина, інші. Норма витрати робочої 

рідини за наземного обприскування 200-

300 л/га. 

Скошування картоплиння 

за 10-14 днів до збирання 

врожаю. 

Від грибної інфекції накопиченої в 

рослинах в період вегетації та 

покращення їх лежкості 

Для захисту насіннєвих бульб нового 

врожаю. Проводиться при великій масі 

картоплиння за максимального 

накопичення стандартних насіннєвих 
бульб 
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Обробіток посівів картоплі 

фунгіцидами контактної дії 

через 24 години після 

скошування. 

Грибні хвороби. Поліпшення 

лежкості бульб за зберігання. 

Для останньої обробки перед збиранням 

урожаю рекомендується фунгіцид 

Ширлан, КС, 0,4 л/га, так як він має 

період очікування 14 діб і ефективно 

знищує спори грибів. 

При не проведенні 

скошування - за 10-14 днів 

до збирання врожаю 

картоплі - проводити 

десикацію посівів. 

Фітофтороз, альтернаріоз інші 

хвороби. 

Обприскування посівів десикантом 

Реглон Супер, ВРК, 2 л/га Дікват, РК, 

1,5-2,0 л/га Норма витрати робочої 

рідини – 300 л/га, вищий ефект за 

додавання одного з контактних 

фунгіцидів 

Збирання в суху погоду – 

серпень –жовтень. На 

лікувальний період - 18-20 

днів зразу ж після збирання 

Грибні та бактеріальні хвороби. Обсушування (при потребі) – впродовж 

2 днів. Закладання бульб проводять або в 

тимчасові бурти, або в складські ємності 

насипом. 

Після закінчення 

лікувального періоду. 

Уражені грибними та бактеріальними 

хворобами, стебловою нематодою та 

шкідниками бульби. 

Обробка урожаю картоплі: 

відокремлення землі, рослинних решток, 

нестандартних, травмованих та хворих 

бульб, шляхом їх видалення Сортування 

та укладання бульб на постійне 

зберігання, зокрема в дерев‘яні 

контейнери. 

Протягом періоду 

зберігання. 

Мокра та суха гнилі, стеблова 

нематода інші хвороби та шкідники. 

Охолодження – зниження температури в 

насипу на 0,5°С за добу з відхиленням на 

1°С за добу. Температура повітря, що 

подається на 2-5°С нижче, ніж у масі 

бульб. Зимовий (основний) – 

оптимальний режим зберігання - 

температура - 2-4°С, відносна вологість 

– 90-95%. 
 

*застосування ефективніше під час масового відкладання яєць. 
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Шкідники і хвороби овочевих культур 
 
Хрестоцвітні блішки вийшли з місць зимівлі на початку першої декади квітня  і живилися на 

бур᾽янах, пізніше перейшли на розсаду пізньої капусти та сходи редиски. Зниження температури 
повітря вночі до -3°С  стримувало чисельність та шкодочинність  хрестоцвітних блішок , 

пошкодженість не перевищувала 4% рослин. В подальшому   блішки пошкоджували висаджену 
ранню та пізню капусту. Пошкодженість пізньої капусти становила 6% при чисельності 1-2 екз. на 
рослину.  Вихід жуків нового покоління почався на початку липня, але був малочисленний, значної 
шкоди рослинам не наніс.  

В наступному році хрестоцвітні блішки зустрічатимуться на всіх площах капусти, їх чисельність 
та шкодочинність буде залежати від погодних умов весняного періоду. 

В поточному році літ капустяної совки почався трохи пізніше, ніж в минулому. Пошкодженість 

качанів  гусеницями  на ранній капусті становила 3% при чисельност 1-2 екз.на качан, шкодочинність 
ІІ покоління була  нижче-2% рослин , на один качан нараховувалось  1 екз. гусениць. Зимуючий запас 
капустяної совки становить 0,7 екз/кв.м., що є аналогічним з минулим роком. 

В 2022 році  при  добрій перезимівлі  та сприятливих погодних умовах: невисокі температури та 
помірна вологість, які   будуть сприяти зростанню чисельності зі збільшенням шкодо чинності совок і 
становитимуть загрозу посадкам капусти. 

Чисельність та шкодочинність капустяної  молі була значно менше, ніж в минулому році. І та ІІ 

покоління молі  шкодили на посівах капусти, пошкодженість рослин становила 12%, чисельність 
гусениць 1-3, максимально 5екз. на рослину. Погодні умови поточного року стримували   масовий 
розвиток капустяної молі   різних поколінь як на капусті,так і на падалиці озимого ріпаку.  

В 2022 році при сприятливих погодних умовах для розвитку шкідника можливо осередково 
масовий розвиток шкідника в різних  поколіннях. 

В поточному році літ капустяного білана всіх поколінь  був інтенсивний, проте несприятливі 
погодні умови: підвищений температурний режим та низька вологість в період яйцекладки 
стримували інтенсивність  кладки та знижували її чисельність.Заселеність рослин гусеницями 

складала в середньому 4% з чисельністю 2, максимально 8 гусениць на рослину. 
Запас шкідника невисокий, в наступному році при сприятливих погодних умовах, можливо 

осередковий  розвиток та шкодочинність капустяного білана, особливо ІІ покоління, коли  можлива  
підвищена чисельність та шкодочинність. 

 Перше з᾽явлення капустяної попелиці відмічено в другій половині  липня. Погодні умови 
літнього періоду не сприяли розвитку та  розселенню шкідника. Заселеність рослин була мінімальна  
4%, з чисельністю  -2-3 екз. на рослину.  Справжніх чисельних  колоній на листках не утворювалося. 

Така невисока чисельність капустяної попелиці пояснюється тим, що проводилися часті обробки 
капусти проти білокрилки, які негативно впливали і на чисельність попелиці. 

В 2022 році при наявності теплої та помірно вологої погоди  під час вегетації можливо масовий 
розвиток попелиці, особливо а період росту качана. 

В останні роки збільшується заселеність площ капусти капустяною білокрилкою. Перші 
заселення почалися  на початку другої  декади червня, тепла та волога погода сприяли масовому 
розселенню шкідника в насадженнях  капусти та сприяла  інтенсивному розмноженню. Але 
заселеність площ  була трохи нижче, ніж в минулому році і становила 70-80%. Заселеність рослин та 

чисельність шкідника на протязі вегетації змінювалася в залежності від погодних умов, якості  
проведених хімічних обробок. Заселеність рослин становила-35-67%  з чисельність 7-34 екз на 
рослину в залежності від фази розвитку капусти.  Підвищена чисельність в фазу росту листової маси, 
а в період достигання качана чисельність зменшилась. Це було зв᾽язано з переселенням білокрилки 
на падалицю озимого ріпаку, а потім і на посіви озимого ріпаку.  

Запас шкідника підвищений,в наступному році капустяна білокрилка буде зустрічатися на всіх 
площах капусти,чисельність та шкодочинність її  в основному залежатиме від якості та ефективності 

захисних міроприємств. 
 
  Погодні умови поточного року: часті опади, підвищена температура   сприяли масовому 

розвитку хвороб на овочевих культурах. В другій  декаді липня почалося ураження посівів огірків 
спочатку пероноспорозом,а потім проявилися перші плями бактеріозу. Висока вологість повітря та 
підвищена температура повітря сприяли масовому ураженню посівів. Незважаючи на проведені 
хімічні обробки хвороба  стрімко поширювалася  та уражувала рослини. 

В посадках  томатів фітофтороз проявився в кінці липня, але з невеликою інтенсивністю, 
проведені профілактичні обробки знижували розвитк хвороби. Сильні опади на початку серпня  
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сприяли   масовому розвитку фітофторозу на томатах, незважаючи на проведені попередні обробки, 
що привело до масового почорніння листків та плодів та часткової загибелі рослин.. 

В поточному році на посадках капусти відзначався незначний розвиток фомозу. Погодні умови 
кінція серпня  початку вересня  сприяли розвитку хвороби на листі, ураженість рослин становила 5%.  

Ураженість бактеріозами  відмічалося на невисокому рівні, хвороба розвивалась на відсталих в 
рості рослинах, ураженість не перевищувала 3%.У 2022 році при сприятливих погодних умовах 
можливий  підвищений розвиток хвороб овочів, інтенсивність розвитку буде залежати від вологості 

повітря та грунту, чисельності попелиць, що є переносниками захворювань. 
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