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Фітосанітарний стан посівів основних сільськогосподарських     
культур станом на 26 квітня 2021 року 

 та прогноз їх  розвитку  на місяць 
 

Умови перезимівлі для більшості шкідливих організмів виявилися 
сприятливими. Згідно проведених контрольних весняних обстежень та 
ґрунтових розкопок загибель шкідників відмічена в межах 0-10%, 
перезимувалі особини знаходяться в задовільному фізіологічному стані, які за 
сприятливих агрокліматичних умов спроможні відновити численну та якісну 
популяцію.  

Агрокліматичні показники квітня значною мірою вплинули на 
нестабільність показників фітосанітарної ситуації. Зокрема, підвищені 
температури повітря окремих періодів сприяли активізації шкідливих 
організмів, а нічні заморозки, що спостерігались впродовж першої та другої 
декад, зменшували їх поширення на полях сільськогосподарських культур. 
Тому моніторинг фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин 
набуває важливого значення для подальшого регулювання чисельності 
шкідливих організмів з метою мінімізації негативної дії їх на врожай. 

У травні поточного року фітосанітарна ситуація в агроценозах 
визначатиметься комплексом агрокліматичних, природних і господарських 
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факторів, вплив яких позначиться на процесі регулювання чисельності 
шкідників та розвитку хвороб на господарсько невідчутному рівні, що 
забезпечить сприятливий стан посівів. За підвищення середньодобової 
температури повітря розпочнеться масове відродження і розселення 
шкідників, а за високої вологості повітря та наявності опадів ймовірне 
збільшення ураження рослин хворобами. 
 

Шкідники і хвороби зернових, зернобобових культур 
В третій декаді квітня відмічено заселення озимих зернових злаковиими 

попелицями. На переважній більшості площ спостерігається живлення імаго з 
краю посівів. Їх чисельність є низькою і проведення  інсектицидного захисту 
посівів на даний час є недоцільним. Інсектицидні обробки посівів зернових  
рекомендується перенести на більш пізній час  в залежності від чисельності 
шкідників (ЕПШ   попелиць  у фазі  колосіння – 10 екз/стебло при 50% 
заселенні,  трипсів – 50 екз/100 п.с.).  

В теплі сонячні дні осередково відмічалася активність хлібних блішок. 
Триває живлення личинок хлібної жужелиці на посівах озимої пшениці, 

посіяної по стерньових попередниках. 
У разі встановлення протягом 3-4 діб середньодобової температури 16-

17 ºС і вище із місць зимівлі у посіви зернових культур перелітатимуть хлібні 
клопи. З видового складу в межах області шкоду посівам завдають в 
основному гостроголовий (елія), гостроплечий та  маврський, австрійський 
клопи. Спочатку клопи зосереджуватимуться в крайових смугах посівів 
озимини. Збільшення чисельності  хлібних клопів до небезпечного рівня  в 
посівах  зернових колосових не очікується.   

За умов помірно-теплої вологої погоди зберігається ймовірність 
осередкового збільшення чисельності попелиць. 

За умов теплої сухої погоди у весняний період можливе виникнення 
осередків підвищеної чисельності і шкідливості шкідників, за умов 
досягнення рівня ЕПШ посіви обробляють одним із дозволених інсектицидів. 

Активного наростання ураженості хворобами на посівах озимої пшениці 
та озимого ріпаку в квітні не спостерігалося.  

Прохолодні і сухі умови другої декади квітня стримують поширення 
хвороб. При встановленні температури повітря в межах 16…23°С, рясних рос 
і періодичних дощів інтенсивно розвиватиметься комплекс хвороб.  

За умов теплої вологої погоди в загущених посівах ймовірний розвиток 
борошнистої роси.  

Септоріозом листків озимих зернових уражено 2,0-4,0 % рослин  озимих 
зернових за допорогової інтенсивності розвитку. Ураження рослин буде 
збільшуватись за умов теплої дощової погоди. 

У посівах  озимого ячменю Горохівської ОТГ відмічено поодиноку 
появу на нижніх листках ринхоспоріозу. 

На ранніх стадіях розвитку септоріозу, піренофорозу, іржі 
рекомендується застосовувати препарати із групи стробілуринів до складу 
діючих речовин яких входять активні інгредієнти в поєднанні із діючими 



речовинами інших хімічних груп відповідно до «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». 

В посівах ячменю  у травні за сприятливих умов ймовірне  поширення  
гельмінтоспоріозу. Управління розвитком хвороби буде  ефективним лише за 
умов своєчасного фунгіцидного оздоровлення одним із препаратів згідно 
«Переліку…». 

При виборі фунгіциду обов’язково враховують результати обстежень 
фітосанітарного стану посівів  на конкретному  полі,  спектр дії препарату, 
економічну і екологічну доцільність його  застосування.  

З появою сходів гороху за температури повітря 12-14 0С посіви будуть 
заселяти бульбочкові довгоносики. Пошкодження жуками особливо небезпечні 
коли за високих температур в період сходів культури випадає мала кількість 
опадів. 

Сходи гороху  за наявності 10-15 жуків на кв.м. бульбочкових 
довгоносиків обробляють одним із препаратів відповідно до «Переліку 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». 

Посіви сої в період сходів будуть пошкоджувати личинки чорнишів, 
коваликів, пластинчастовусих жуків, гусениці підгризаючих совок, 
бульбочкові довгоносики, ін. Тепла помірно волога погода сприятиме розвитку 
альтернаріозу, аскохітозу, за умов прохолодної погоди буде розвиватись 
сім’ядольний бактеріоз, пероноспороз, церкоспороз. Фунгіцидне оздоровлення 
проводять дозволеними препаратами. 

Проти бульбочкових довгоносиків (8-15 жуків на кв.м), попелиць (250-300 
екз. на 10 п.с.) та інших шкідників  у фазу 2-6 листочків культури посіви сої 
обприскують  одним із інсектицидів. На насіннєвих посівах обприскування 
проводять відразу після виявлення сисних шкідників для запобігання поширення 
вірусної інфекції. Рослини, що дифузно (системно)  уражені пероноспорозом, 
церкоспорозом, з насіннєвих посівів видаляють.  

 
Технічні культури 

За результатами контрольних весняних обстежень загибелі звичайного 
бурякового і сірого бурякового довгоносиків не відмічено. Для отримання 
дружніх сходів цукрових буряків захищених від шкідників і хвороб, сівбу 
необхідно провести насінням обов’язково обробленим захисно-
стимулюючими речовинами. Не рекомендується посів нетоксикованим 
насінням. 

У фази цукрових буряків сходи – 2-3 пари справжніх листків 
відбуватиметься масове заселення посівів довгоносиками. Щоб не допустити 
пошкодження і загибелі посівів буряків від шкідників спеціалістам 
господарств слід проводити щоденні обстеження посівів і на початку 
заселення полів шкідниками провести крайові обробки інсектицидами. 
Суцільний обробіток площ проводиться за порогової чисельності  звичайного 
бурякового довгоносика 0,2-0,3, сірого – 0,2-0,5 екз/м².  

Для обробітку рекомендовано використовувати препарати,  дозволені 
для використання в Україні відповідно до «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів дозволених до використання в Україні». 



  На обочинах доріг, рослинних рештках, в перші сонячні дні декади,  
спостерігалася активність бурякових блішок 6 - 11 екз/м.   Блішки активні 
лише за умов сухої сонячної погоди. 

Активне заселення посівів цукрових буряків попелицею відбуватиметься  
за підвищеної температури та вологості повітря. У разі заселення крайових 
смуг чи всього поля буряковою листковою попелицею (5% заселених рослин) 
проводять обприскування одним із інсектицидів, дозволених для 
використання в Україні.  

Формуванню урожаю озимого ріпаку заважатимуть ріпаковий квіткоїд,  
види прихованохоботників,  капустяний стручковий комарик,  білокрилка інші 
шкідники хрестоцвітих культур. В окремих районах проводились захисні 
обробітки для зменшення чисельності шкідників ріпаку.  

Вищевказані фітофаги будуть наносити шкоду і ярому ріпаку а також 
капустяна попелиця, білани, совки. Поширенню хвороб (пероноспороз,  
альтернаріоз, фомоз, бактеріоз, гнилі) сприятиме тепла волога погода. У 
випадку перевищення економічного порогу шкідливості проводять захист  
препаратами  в зареєстрованих нормах. 

У відростаючих багаторічних травах спостерігається заселення 
бульбочковим довгоносиком та сірим буряковим довгоносиком, які 
пошкодили 1,0-4,0% рослин. При підвищенні температури чисельність 
довгоносиків буде наростати. 
 

Картопля та овочеві культури 
Незважаючи на прохолодну погоду квітня, 23 квітня осередково 

відмічено вихід з місць зимівлі колорадського жука. 
Колорадські жуки продовжать вихід із ґрунту та заселятимуть сходи 

картоплі і пасльонових культур. Дружній вихід жуків із місць зимівлі 
відбуватиметься за умов стійкого потепління та після випадання теплих 
дощів, коли верхній шар ґрунту буде достатньо зволоженим. За оптимальних 
умов жуки паруватимуться та відкладатимуть яйця, наприкінці місяця 
виплоджуватимуться личинки та шкодитимуть картоплі. 

Захищають ранні сходи картоплі в разі заселення жуком 10% рослин.  
Проти личинок обприскують посіви за масової появи  їх першого-другого 
віків та чисельності 10-20 екз на кожній з 8-10 заселених рослин. 
Застосовують один із препаратів дозволених для використання в Україні 
відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до 
використання в Україні». 

В посадках  капусти за умов сухої жаркої погоди в травні 
спостерігатиметься шкідливість хрестоцвітих блішок. За умов недотримання 
сівозмін та просторової ізоляції хрестоцвітих розвиватиметься та 
поширюватиметься капустяна муха. Капустяні поля будуть заселятися 
попелицями. Захищають капусту в разі  заселення 10% рослин по 3-5 жуків 
блішок або 6-10 яєць капустяної мухи на  рослину, 5-10 % рослин заселених 
попелицями  одним із препаратів згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні». 



 В посадках  цибулі завдаватиме шкоди цибулева муха, інші шкідники. 
Чисельність шкідників регулюють дозволеними інсектицидами. 

 
Плодові  насадження 

Погодні умови зимового періоду сприяли добрій перезимівлі шкідників 
плодового саду. Загибель шкідників спостерігалась в межах 1,0-9,0 %. Такий 
відсоток загибелі сприятиме загрозі пошкодження фітофагами плодових і 
ягідних культур в період вегетації. В яблуневих садах домінуючими 
шкідниками є попелиці, квіткоїди, листокрутки.  

На плодових насадженнях відмічається шкодочинність яблуневого 
квіткоїда.  

За сприятливих погодних умов ймовірне ураження листкових розеток та 
листя борошнистою росою.  

Проти  комплексу шкідливих організмів в яблуневих садах буде ефективним 
обприскування після закінчення цвітіння (коли опаде 75% пелюсток) одним із 
дозволених інсектицидів відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні». 

Гусениці яблуневої плодожерки почнуть заляльковуватися за стійких 
температур понад 10 0С, а літ метеликів почнеться за суми ефективних 
температур 90-110 0С повсюди. 

 Прогнозується активний вихід, розселення і шкідливість оленки 
волохатої на плодових деревах.  

Нічні заморозки можуть спричинити обмерзання цвіту абрикосів.  
19 квітня відмічено літ  травневих хрущів, що раніше, ніж минулого 

року. 
Необхідно лише  додатково  наголосити, що при роботі з пестицидами 

суворо дотримуватись правил техніки безпеки та вимог державних санітарних 
правил. 
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