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Фітосанітарний стан посівів основних сільськогосподарських    

культур   станом на 02 червня 2020 року
 та прогноз їх  розвитку  на місяць

Агрокліматичні умови кінця квітня - початку травня (суха та вітряна 
погода) стримували розвиток та поширення хвороб на посівах 
сільськогосподарських культур. Друга декада травня характеризувалась дуже 
різким коливанням температурного режиму від 7-27 °С. 13 травня мінімальна 
температура повітря знижувалась до 0,3°С тепла, в цей день на поверхні ґрунту 
спостерігались приморозки. Неоднорідні погодні умови, що склались впродовж 
місяця (опади – майже  в два рази більше середньомісячної   норми, різкі зміни 
вологості грунту, тривале зниження температури повітря, тощо)  впливатимуть  
на зміну показників фітосанітарної ситуації в червні. 

Шкідники і хвороби зернових, зернобобових культур
Шкідники зернових колосових культур. Погодні умови не сприяли 

збільшенню чисельності шкідників до рівня економічного порогу  шкідливості. 
На даний час в зернових агроценозах за низької чисельності   рослини 
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заселяють злакові попелиці (2,0-5,0 личинки на стебло, 2% рослин), трипси 
(2,0% рослин, 2,0 екз/росл). Осередкове збільшення їх чисельності за 
сприятливих умов ймовірне у фазі наливу зерна. За чисельності попелиць 20-30 
екз/стебло, трипсів – 8-10 екз на колос посіви обробляють одним із препаратів 
відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання 
в Україні» та їх доповнення. Обробки будуть ефективними і проти інших 
шкідників.

Збільшення чисельності хлібних клопів до рівня економічного порогу 
шкідливості не прогнозується.

За теплої сухої погоди у першій половині червня слід очікувати  заселення 
посівів зернових колосових хлібними жуками. Серед хлібних жуків найбільше 
поширений і шкодочинний жук кузька. Він з’являється спочатку на пирії, а у 
фазі наливу зерна або достигання озимих та ярих зернових переходить на 
посіви цих культур. Хлібні жуки активні вдень за сухої, спекотної погоди. 
Регулювання чисельності шкідників проводять за чисельності 3-5 екз/м² 
дозволеними інсектицидами.

Ймовірне осередкове збільшення чисельності злакових мух другого 
покоління, які в агроценозах області на даний час  є потенційно небезпечними 
для ярої пшениці, ячменю,  а також кукурудзи (шведська муха). 

Хлібні п’явиці за допорогової  чисельності заселили 30-51 % площ озимих 
та ярих зернових. За низької зволоженості ґрунту ймовірне зростання 
шкідливості фітофага в посівах ярої пшениці, ячменю, вівса. З утворенням 
вогнищ підвищеної чисельності і шкідливості (понад 150 личинок на кв м.) 
проводять регулювання їх чисельності дозволеними інсектицидами.

Хвороби зернових колосових культур. Впродовж травня на половині 
обстежених площ озимої пшениці та ячменю  відмічено поширення кореневих 
гнилей, яким уражено 4-15% рослин. Фунгіцидні оздоровлення проти кореневих 
гнилей на даному етапі розвитку рослин будуть вже  малоефективними, але для 
збільшення продуктивності посівів доцільно в бакові суміші включати добрива 
для позакореневих підживлень відповідно до рекомендацій виробників. Серед 
патогенного комплексу кореневих гнилей переважає гельмінтоспоріозно-
фузаріозна інфекція.

В першій половині червня за сприятливих умов слід очікувати різке 
поширення септоріозу  та піренофорозу.  Розвиток  цих хвороб до рівня ЕПШ 
очікується  пізніше, ніж минулого року і тому за умов обстеження посівів, в 
залежності від фітосанітарного  стану, буде доцільним   проводити  чергову 
фунгіцидну обробку у  фазі «початок цвітіння». Такий підхід буде сприяти 
економії коштів та підвищення ефективності обробок проти фузаріозу колосу. 
Накопичення значного запасу фузаріозної інфекції дає підстави прогнозувати 
(за умов теплої дощової погоди під час цвітіння зернових) поширення цієї  
хвороби  та збільшення її розвитку.  Спеціалістам господарств рекомендується 
проводити обробки посівів проти фузаріозу колосу на початку цвітіння 
зернових. Для фунгіцидного захисту застосовують один із дозволених 
препаратів відповідно до «Переліку…».

При застосуванні препаратів триазольної групи з однією діючою 
речовиною за низького рівня розвитку хвороб для збільшення ефекту 



оздоровлення  в бакових композиціях  доцільно застосовувати біопрепарати 
(планориз, 2 л/га, тощо) .

В посівах ячменю у червні домінуючими хворобами будуть   борошниста  
роса та  гельмінтоспоріоз, якими на кінець травня уражено 3-11% рослин на 
15-47% площ. Посіви оздоровлюють рекомендованими препаратами відповідно 
до «Переліку…» 

В посівах гороху розвиватимуться та шкодитимуть бульбочкові 
довгоносики, личинки яких живляться корінцями рослин, кореневими 
бульбочками. Горохова попелиця за умов помірно теплої погоди утворюватиме 
численні колонії на рослинах. Крім того, через пошкодження попелицею 
підвищиться ймовірність ураження рослин збудниками вірусних хвороб. Посіви 
гороху будуть заселяти горохова зернівка, горохова плодожерка, трипси, 
листогризучі совки, осередково – галиці та вогнівки. За високої вологості 
повітря і температури 18-25 ºС в посівах гороху рослини хворітимуть на 
аскохітоз, пероноспороз, сіру гниль, борошнисту росу.

В період бутонізації – на початку цвітіння проти горохового зерноїда 
(ЕПШ 2-3 жука 10 п.с.), попелиць (ЕПШ 250-300 екз на 10 п.с.), плодожерки 
(25-30 яєць кв м), та іншимх обробляють одним із препаратів.

Поширенню та розвитку хвороб буде сприяти дощова погода за 
температури повітря 24-28 ºС.

В посівах сої за умов підвищених температур і помірної вологості повітря 
слід очікувати заселення рослин бульбочковими довгоносиками, трипсами, 
попелицями, павутинним кліщем, гусеницями совок та іншими. 

За підвищеної вологості повітря й температури 18-26 ºС у посівах 
поширюватиметься пероноспороз, аскохітоз, альтернаріоз, антракноз, 
церкоспороз, септоріоз,  кореневі гнилі, іржа, бактеріози, інші хвороби. В 
насіннєвих посівах обприскування слід проводити після виявлення сисних 
шкідників для запобігання вірусної інфекції. 

Технічні культури
 Впродовж травня в посівах цукрових буряків не спостерігалось 

підвищеної чисельності шкідників. В червні за підвищеної вологості та 
достатньої кількості тепла шкодитиме бурякова листкова попелиця, завдяки 
якій збільшується ймовірність ураження посівів вірусними хворобами. Станом 
на 27 травня попелицями заселено переважно крайові смуги посівів за 
чисельності 5, максимально 9 екз. на рослину.

У посівах цукрових буряків шкодитиме бурякова мінуюча муха, личинки 
якої після відродження вгризаються в листок і живляться його паренхімою, 
внаслідок чого утворюється міна у вигляді світлої плями. Відродження личинок 
бурякової мінуючої мухи у посівах буряків відмічено в кінці травня. 
Осередково будуть шкодити щитоноски, гусінь підгризаючих і листогризучих 
совок. 

  В посівах буряків у Володимир-Волинському районі 14% рослин хворіє 
коренеїдом. Поширення хвороби регулюється агротехнічними прийомами.

За дощової і прохолодної погоди  в червні слід очікувати початок 
ураження  рослин  пероноспорозом. За випадання рясних ранкових рос, 



температури близько 20ºС, періодичних дощів і відносної вологості повітря 
понад 80% розвиватиметься церкоспороз. Станом  на кінець травня в посівах 
столових та кормових буряків церкоспорозу не виявлено. Через недостатнє 
забезпечення рослин елементами живлення за умов посухи чи зливових дощів 
можливий прояв хвороби голодування рослин. 

У червні для періоду дозрівання стручків ріпаку характерним є розвиток 
шкідників і хвороб, які впливають на формування врожаю. Домінуючими 
шкідниками в посівах озимого ріпаку будуть насінневий  прихованохоботник, 
капустяна стручкова галиця, осередково попелиця. За підвищеної вологості у 
вигляді опадів чи роси на стеблах, листках, стручках ріпаку розвиватимуться 
фомоз, сіра та біла гнилі, які обумовлюють формування щуплого насіння з 
низькими посівними і технічними якостями. Альтернаріоз викликатиме 
передчасне дозрівання ріпаку, яке проявляється у формуванні недорозвиненого 
насіння і розтріскуванні стручків. 

У передзбиральний період для зменшення розтріскування стручків 
ріпаку та відповідно для зниження передзбиральних і збиральних втрат врожаю 
посіви обробляють полімерним ад'ювантами. 

В посівах соняшнику осередково пошкоджуватиме рослини сірий 
буряковий довгоносик, за теплої та вологої погоди геліхризова попелиця, яка 
заселятиме переважно крайові смуги посівів. За таких же погодних умов  
ймовірне збільшення чисельності клопів, листогризучих і підгризаючих совок. 
При заселенні рослин соняшнику до початку цвітіння: попелицями - понад 20% 
рослин і наявності на кожній 40-50 екз. та за відсутності ентомофагів, клопами 
за чисельності 2 екз. на кошик  проводять  обробки  дельтаметрином, 
малатіоном, лямбда-цигалотрин+тіаметоксам та ін.

За високої вологості повітря та рясних опадів збудники білої і сірої 
гнилей, фомозу, несправжньої борошнистої роси інфікуватимуть листя, стебла, 
корені рослин. За підвищеної температури і вологості повітря можливе 
осередкове поширення фомопсису, за дефіциту вологи - іржі. Перед цвітінням 
соняшнику за появи ознак гнилей проводять захисні обробки карбендазимом, 
цимоксаніл+фамоксадон, проти пероноспорозу – карбендазимом, фосетилом 
алюмінію. За необхідності через два тижні проводять повторні обробки.

Картопля та овочеві культури
В кінці травня розпочалась яйцекладка  колорадського жука. За 

сприятливих погодних умов у першій декаді червня очікується відродження 
личинок. 

Захищають сходи картоплі в разі заселення жуком 10% рослин.  Проти 
личинок обприскують посіви за масової появи їх І-ІІ віків та чисельності 10-20 
екз на кожній з 8-10 заселених рослин. 

В першій половині червня слід очікувати появу фітофторозу. Необхідно 
пам’ятати, що ефективність боротьби з хворобою визначається своєчасністю 
застосування фунгіцидів. При ураженні 1 % листової поверхні ефект  обробок 
знижується, а при 10% ураженні зупинити хворобу при сприятливих умовах 
для її розвитку вже неможливо. Враховуючи, що  погодні умови області 



сприятливі для розвитку фітофторозу, обробки повинні  бути направлені не на 
лікування хвороби, а на її профілактику.

Розвиток сухих плямистостей (альтернаріозу) можливий за умов жаркої 
погоди в поєднанні з опадами в період бутонізації картоплі (температура -24-
30°С та вологість повітря – 80-100%). 

Для  захисту  посадок картоплі від хвороб застосовують  фунгіциди 
системно-контактної дії  з різними діючими речовинами почергово відповідно 
до « Переліку…».  

Рослини капусти пошкоджуватимуть гусениці біланів, совок, білокрилки, 
молі за умов помірної вологості повітря, оптимальних температур (20-26°С).  
Ранні та середні сорти заселятимуть попелиці, личинки капустяної мухи. За 
чисельності гусениць совок 1-2 екз. на рослину ранньої чи 5 і більше пізньої 
капусти за 5% і більше заселених рослин, молі і біланів 2-5 екз. на 10% 
заселених рослин промислові плантації культури захищають дозволеними 
інсектицидами.

Суттєвої шкоди цибулі завдаватимуть личинки цибулевої мухи, 
осередково прихованохоботники. Ймовірне повсюдне поширення і розвиток 
пероноспорозу в посадках  цибулі за умов достатньої вологості, помірних та 
різких коливань температур, наявності рясних рос. Від хвороби рослини 
захищають  препаратами відповідно до « Переліку…».          

Посіви огірків за сприятливих погодних умов будуть уражати 
пероноспороз, борошниста роса (температура 18-22°С, часті дощі, роси, висока 
вологість повітря), бактеріоз (температура 20-27°С, відносна вологість вище 
50%). Поширення та розвиток хвороби регулюють дозволеними фунгіцидами. 

Плодові  насадження.
В садах домінуючим шкідником є попелиці, якими заселено 14% дерев за 

чисельності 3-12 екз/листок. За умов теплої посушливої погоди виникне 
ймовірність збільшення чисельності й шкідливості кліщів, щитівок. В незахищених 
садах закінчить живлення і заляльковуватиметься гусінь золотогуза, розанової 
листокрутки, шовкопрядів, яблуневої молі. Скрізь у плодових насадженнях 
триватиме літ, яйцекладка, відродження та живлення гусениць яблуневої та 
сливової плодожерки. 

В садах розпочався розвиток парші, борошнистої роси, якими уражено 2-9% 
листків на переважно молодих деревах. Вказані хвороби будуть визначати 
фітосанітарний стан садів і  в червні.

У період масового відкладання яєць, на початку відродження гусениць 
першого покоління яблуневої плодожерки сади обробляють одним із препаратів 
відповідно «Переліку...» суворо дотримуватись загальноприйнятих вимог  
державних  санітарних правил.

Начальник                                                                            Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ

Горпинюк 
(0332)772407         
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