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Фітосанітарний стан посівів основних сільськогосподарських

культур   станом на 07 вересня  2022 року 
та прогноз їх  розвитку  восени 2022 року

Одним з основних завдань догляду за посівами має бути попередження 
та недопущення пошкоджень посівів восени. Повсюди особливої уваги 
вимагатимуть посіви колосових культур ранніх строків сівби, тому важливим 
залишатиметься вчасний захист озимини за обмеження чисельності шкідливих 
організмів до економічного і господарського невідчутних рівнів.

В посівах озимих зернових культур, насамперед, за розміщення їх після 
стерньових попередників, ймовірне поширення та шкідливість хлібного туруна 
(жужелиці). Наростання чисельності та шкідливості личинок спостерігається 
за теплої, з помірним, але регулярним зволоженням, погоди. На даний час 
шкідник зосереджується поблизу скирт, у  рослинних рештках, на сходах 
падалиці. Надалі з появою сходів озимих зернових жужелиця мігруватиме на 
посіви, де продовжуватиме відкладати яйця. 
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Для запобігання пошкоджень озимини жужелицею слід дотримуватись 
сівозміни з виключенням стерневих попередників під озимі зернові культури. 
В разі сівби озимих зернових культур в ареалі поширення шкідника, по 
стерньовим попередникам, для збереження сходів від  хлібного туруна, 
гусениць підгризаючих совок, інших ґрунтових шкідників необхідно провести 
передпосівну обробку насіння  рекомендованими препаратами для протруєння.

Протягом місяця хлібні клопи пересилятимуться у місця зимівлі, а саме 
ліси і лісосмуги, придорожні смуги. Зимують дорослі клопи під опалими 
листками, рештками різних рослин, у полезахисних смугах та лісах, частково 
можуть зимувати на відкритих ділянках. 

Злакові мухи (шведські, гессенська, інші), цикадки, попелиці, хлібні 
блішки, інші спеціалізовані фітофаги зернових культур розвиватимуться на 
падалиці зернових, злакових бур’янах та кукурудзі. Надалі з появою сходів 
озимини заселятимуть посіви, які пошкоджуватимуть до настання стійких 
похолодань.

Погодні умови цьогорічного вегетаційного періоду були сприятливими 
для ураження зернових колосових фітопатогенами. Тому, є ймовірність, що 
насіння зернових культур цьогорічного врожаю може бути 
уражене фузаріозом, септоріозом, оливковою плісенню, сажкою, бактеріозом, 
альтернаріозом, борошнистою росою, іншими хворобами. Відсоток 
ураженого  зерна фітопатогенами  в конкретній партії  можна  визначити лише  
з допомогою фітосанітарної експертизи. Фітоекспертиза зерна дає можливість 
правильно підібрати протруйник, враховуючи  економічну доцільність такого 
вибору.    

    Передпосівну обробку насіння із зволоженням або водними 
суспензіями проводять одним із  протруйників, відповідно до «Переліку 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».   
Вибираючи протруйник, необхідно також  враховувати  ймовірні  стресові 
умови, які вплинуть на рослини в полі. Дуже важливо враховувати  рівень 
живлення рослин, а також запаси вологи в ґрунті, які забезпечують рівномірні 
й дружні сходи.     
 За умов наявності шкідників застосовують один із  інсекто-фунгіцидних  
препаратів. Чисельність шкідників встановлюється осінніми обстеженнями 
(грунтовими розкопками). За пізніх строків  сівби застосовувати   протруйники  
з інсектицидною дією  недоцільно,  тому що в цей час сходи озимих зернових 
мало пошкоджуються шкідниками. 

Стебловий кукурудзяний метелик пошкодив 1,2, максимально 3,0% 
рослин за чисельності 1,0 екз/рослину. Гусениці шкідника масово мігрують на 
зимівлю в нижню частину стебел кукурудзи та інших товстостебельних 
культур. Щодо  зменшення їх чисельності необхідно здійснювати такі заходи 
як: збирання культури за низького, не вище 10 см, зрізу стебел, лущення 
стерні, рання глибока зяблева оранка. 

Із хвороб спостерігається розвиток гельмінтоспоріозу на листках 
нижнього і середнього ярусів, осередково розвиток пухирчастої сажки, 
фузаріозу. За сприятливих умов (теплої, вологої погоди) в осінній період на 
качанах кукурудзи ймовірно збільшення розвитку фузаріозу, пліснявих грибів, 



3

який посилюватиметься за наявності пошкоджень личинками стеблового 
метелика. 

На даний час можна передбачати лише агротехнічні заходи боротьби  з 
шкідниками та хворобами кукурудзи (стислі строки збирання, уникнення 
травмування зерна, подрібнення і заорювання рослинних решток, низький зріз 
стебел, тощо).

В сонячні дні на сходах озимого ріпаку в крайових смугах  відмічається 
початок заселення та пошкодження посівів хрестоцвітими блішками в слабкій 
ступені.  Триває літ, відкладання яєць та спостерігається відродження гусениць  
ріпакового пильщика. 

При вирощуванні ріпаку в осінній період важливо не допустити 
переростання рослин і досягнути оптимальної фази для їх входження у зиму. У 
системі догляду за посівами озимого ріпаку важливе місце належить захисту 
рослин в період утворення розетки від таких шкідників як личинки ріпакового 
трача (ЕПШ 2 екз./м², або 2 пошкоджені рослини на м²), капустяна попелиця 
(ЕПШ 10% заселених рослин), хрестоцвітих клопів, гусені біланів, совок. За 
умов теплої сухої погоди шкідливість фітофагів прогресуватиме, тому 
обов’язковим є обприскування піретроїдними або фосфорорганічними 
інсектицидами.

В посівах  соняшнику 2,1% рослин заселяли  попелиці, за видовим 
складом переважає геліхризова. 

Найбільш поширеними хворобами в посівах сої були аскохітоз, 
альтернаріоз, бактеріози.  

Чисельність шкідників в посівах цукрових буряків впродовж серпня  
знаходилась  на допороговому рівні.

Церкоспорозом уражено 38% обстежених площ та 13% рослин. 
Інфікування рослин церкоспорозом викликатиме накопичення у коренях так 
званого шкідливого азоту, який збільшує вихід патоки і зменшує вихід цукру: 
за слабкого ураження недобір цукру з 1 га складає 5-10%.

В посадках  білокачанної капусти 1,5, максимально 4,0% рослин 
уражено судинним та  слизистим бактеріозами. Більш високий відсоток 
уражених рослин спостерігається у Ковельському та Маневицькому районах. 

Пізні сорти капусти за потреби від хвороб захищають 
фунгіцидами,  суворо дотримуючись санітарних вимог щодо збирання 
врожаю.

На посіви буряків та картоплі, які межують із стерневими 
попередниками та багаторічними травами, проходить міграція мишоподібних 
гризунів. Чисельність гризунів відмічається на рівні минулого року даного 
періоду. При сприятливих агрокліматичних умовах та наявності кормової бази 
шкодочинність та чисельність шкідників буде зростати. Знешкодження 
мишоподібних гризунів досягається  вчасною та якісною оранкою, яка руйнує 
нори і знищує кормову базу. Оранка травмує до 30% дорослих і  більшість  
молодих  особин гризунів.  За наявності 3-5 і більше колоній на гектар  посіви 
зернових захищають дозволеними  родентицидами.
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Вчасне виявлення вогнищ шкідників і осередків ураження хворобами та 
дотримання регламентів застосування пестицидів (норм витрати, строків 
очікування та інших) є запорукою ефективної боротьби з ними та безпечності 
отриманої продукції рослинництва.

         
В.о. начальника                                                                             Олександр КОЗІЙ

Наталія ГОРПИНЮК
77 24 01


