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„Прогноз – 2018‖ складений за матеріалами обстеження
сільськогосподарських угідь, з урахуванням особливостей сезонної 2017 р.
динаміки чисельності та шкідливості біля 156 ентомологічних та
фітопатологічних об’єктів. Розробку збірника здійснювали спеціалісти
відділу прогнозування фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, за
даними річної звітності провідних спеціалістів відділу.
Прогноз поширення та ступеня загрози шкідливих організмів в умовах
вегетації 2017 року розроблено за даними кількісного та якісного складу
зимуючих
стадій.
Компоненти
технологічних
систем
захисту
сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, приведених у
збірнику, узгоджені з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні», та є сучасним досягненням науки й передової
практики.
Збірник «Прогноз – 2018» видається для спеціалістів захисту рослин,
фермерських, інших господарств, науковців, які займаються плануванням та
організацією захисту рослин, проведенням курсів, семінарів, лекцій,
консультацій.

В.о. начальника управління
фітосанітарної безпеки

Н.Ю. Чупахіна

Начальник відділу прогнозування,
фітосанітарної діагностики та
аналізу ризиків

В.А. Дранківський
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Характеристика Житомирської області
До складу Житомирської області входить 23 адміністративних райони,
шість з яких знаходиться в Лісостеповій, п’ять - в перехідній і дванадцять в
Поліській зоні.
Розташована область в північно-західній частині України. На заході
вона межує з Хмельницькою і Рівненською областями, на півдні – з
Вінницькою, на сході – із Київською областями і на півночі із республікою
Білорусь.
За територією Житомирщина одна з найбільших областей України і
сягає 29,9 тисяч квадратних кілометрів, що відповідає 5% всієї площі нашої
держави. Більше як три чверті земель Житомирщини розташовані в
Правобережному Поліссі з переважними дерново-підзолистими ґрунтами –
решта території відноситься до Лісостепової зони.
Клімат Житомирської області помірно-континентальний, з теплим
вологим літом і м'якою хмарною зимою. Він залежить від основних
кліматоутворюючих факторів: сонячної радіації, атмосферної циркуляції,
форм рельєфу, а також лісистості і заболоченості, які впливають на
формування місцевих мікрокліматичних відмін. Середня багаторічна
температура найхолоднішого місяця (січня) становить мінус 6°,
найтеплішого (липня) +17 - +19 °. Середня річна температура в області
становить +6 - +7°. Найбільші морози бувають у січні та лютому і досягають
мінус 30°. Тривалість безморозного періоду 150 – 170 днів. Сума додатних
температур повітря (понад 10) коливається від 2400° на півночі, до 2600° на
півдні. Тривалість періоду з середньодобовими температурами вище 0°
становить 240 – 260 днів.
Вегетаційний період (дні з середньою температурою повітря вище 5°)
продовжується від другої декади квітня до третьої декади жовтня. Середні
дати весняних заморозків на ґрунті – 5 – 10 травня, найпізніші – у першій
половині червня. Осінні приморозки починаються наприкінці вересня – на
початку жовтня. Від весняних приморозків найбільше страждають ранні
овочі, фруктові дерева. Ко всему почему на оптимальная цена. Можно
заказывать в квартиру.
На території області протягом року випадає 550 – 600 мм опадів.
Максимум опадів припадає на літні місяці: червень, липень, серпень (40 –
45% річної кількості опадів). Влітку досить часто бувають зливи, грози. Сума
опадів у період активної вегетації становить 300 – 350 мм.
Сніговий покрив у більшості районів області рівномірний (10 – 30 см) і
триває 95 – 110 днів, але нестійкий через часті відлиги. В цілому він
достатній для захисту озимини від вимерзання і накопичення ґрунтової
вологи.
Переломним періодом зими є звільнення ґрунту від снігового покриву.
Початок весняного сезону, який характеризується переходом середньої
добової температури через 0° у бік зростання, відбувається в середині
березня, через +5° температура по всій області переходить близько 10 квітня.
Цей час вважають за початок вегетаційного періоду.
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Землі сільськогосподарського призначення мають площу 1286,9 тис.га,
з яких 1058,0 тис.га. ріллі, 4,6 тис.га багаторічних насажень. Крім цього
більше мільона гектарів становить площа лісового фонду.
В цьому році сільськогосподарським виробництвом в області зайнято
1,300тис.га. формувань, з них :
- фермерські господарства – 336;
- інші форми – 72;
- с/г підприємства – 421;
В умовах нинішнього року господарства області виростили по 51,0
центнерів зернових з гектара (враховуючи кукурудзу на зерно), 518,0 центнер
цукрових буряків, 148,0 центнерів картоплі, 12,9 центнерів хмелю, 136
центнерів овочів з кожного гектара посіву. Соняшник 24,0 центнерів з
гектара, ріпак 29,7, соя 21,5 центнерів з гектара, ячмінь 39,5, жито 28,9,овес
24,5, просо 19,0. гречка 12,6 центнерів з гектара.
Загальне потепління, протягом останніх років, порушення сівозмін та
поява культур не характерних для сільськогосподарського виробництва
житомирщини вплинуло на видовий склад, чисельність та розвиток
шкідливих організмів.
З року в рік спостерігається наростання заселеності посівів ґрунтовими
шкідниками: дротяниками, личинками підгризаючих совок і травневих
хрущів.
Сучасна система захисту сільськогосподарських культур від шкідників,
хвороб та бур'янів становить досить складний технологічний процес і
здійснюється послідовним комплексом спеціальних заходів.
Систему захисту рослин області очолює Головне Управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області, управління фітосанітарної
безпеки в якому на даний час працює – 51 спеціаліст. Спеціалісти проводять
роботу в сферах, карантину, захисту рослин та насінництва і розсадництва.
Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків
очолює начальник відділу, крім того у відділі працюють головний і провідні
спеціалісти.
Фітосанітарний контроль на посівах сільськогосподарських культур в
області здійснють спеціалісти карантину та захисту рослин.
В даний час проводиться спостереження за розвитком 132 шкідливих
об’єктів, із них 95 шкідники і 37 хвороби.
В складанні річного звіту використані матеріали річних звітів
провідних спеціалістів райінспекцій з фітосанітарного контролю та
діагностики, а також спостереження обласного відділу прогнозування та
фітосаніагностики.
В літніх і осінніх обстеженнях приймали участь спеціалісти
агрономічної служби господарств області та спеціалісти управління
фітосанітарної безпеки.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ У 2017 році
Средньомісячні температури протягом 2017 року відзначилися стійким
перевищенням норми майже у всі місяці. Найбільш вагоме відхилення від
кліматичних значень /+5.3..+6.2º/ відмічалось у березні, коли його середня
температура становила 5.2-6.1º тепла, і лише у травні температурний режим в
різних частинах області був близьким, або дещо нижчим за норму.
Відповідно і середня температура року в межах 8.6-9.3º тепла перевищила
норму на 1.8-2.4º.
Мінімуми річного температурного графіку припали на 10 лютого, коли
нічні температури опускались до 19-23º морозу. Найвищі температурні
показники - 33-35º тепла зафіксовані у різні періоди серпня.
Опади, як і зазвичай у річному обігу, випадали нерівномірно як у часі,
так і по території області. Добре зволоженими виявились кінець зими,
початок весни та весь осінньо-зимовий період. Недостатньо було дощів в
більшості весняного сезону та влітку, особливо у червні. Загалом сума
опадів за рік склала 617-730 мм, що відповідає 92-115% до норми.
За осередненими оцінками 2017 рік видався традиційно теплим для
сучасного клімату із близькою до звичайної кількістю опадів.

Січень
Відзначився контрастною погодою. Циклічне чередування м'яких
атлантичних повітряних мас та арктичного холоду обумовило широку
амплітуду температурних коливань місяця від помірних морозів з
мінімальними значеннями -19..-21º до відлиги з максимумами +2..+4º у
найтепліші дні. Середня температура січня становила 4.8-5.1º морозу, що
вище за норму на 0.5-1.4º.
Опади різного фазового стану, хоча і відмічались впродовж січня майже
щодоби, були переважно неістотними, лише в окремі доби з проходженням
атмосферних фронтів їх інтенсивність посилювалась. Кількість опадів за
місяць виявилася полярною: від 22 мм, або 48% норми в крайніх західних до
45 мм /141%/ в південній частині області.
Різке похолодання на Житомирщині та перехід до зимового режиму
стався 6 січня із швидким переміщенням на Україну активного циклону з
Норвезького моря. Потужна адвекція арктичного холоду в тилу циклону
спричинила стрімке зниження температурних показників на Житомирщині
до 16-18º морозу, а різниця з фоном мінімальних температур попередньої
доби становила 14-16º. Глибоке проникнення холодного повітря до південних
широт створило там умови для виходу на Україну південного циклону, який
обумовив 8 січня сильні снігопади інтенсивністю 7-9 мм на значній території
області та швидке збільшення висоти снігового покриву. Ускладнення
погодних умов супроводжувалось поривчастим вітром до 12-14 м/сек. Період
6-8 січня виявився одним з найхолодніших за місяць: мінімальні температури
знаходились в межах 15-21º морозу, а денні не перевищували 11-17º морозу.
Термодинамічні умови для різкого зниження температури повітря склались
26 січня. Арктичне повітря по периферії мегамаштабного антициклону над
європейською частиною континенту сприяло проникненню холоду до
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південних кордонів України, внаслідок чого на Житомирщині сталася РЗП: в
порівнянні з попередньою добою фон мінімальних температур знизився на
10-13º і становив на ранок 26 січня 14-15º морозу.

Лютий
В першій половині лютого переважав зимовий режим, обумовлений
надходженням на Україну повітря північних широт. Температурний режим
коливався від слабких до помірних морозів, а періоди сухої стійкої погоди
антициклонічного типу змінювались опадами в зоні атмосферних фронтів. На
цей період припадають мінімуми температури лютого - 19-23º морозу. В
окремі дні на значній території області або в певних її районах випадав
сильний сніг, що спричинило значне підвищення снігового покриву.
Зміна повітряних мас на атлантичні в середині місяця спричинила
швидкий перехід денних температур до плюсових значень, а малоградієнтні
поля підвищеного тиску сформували подальшу відносно теплу погоду з
епізодичними опадами та поодинокими туманами.
Активний циклогенез над північною Атлантикою в останній третині
лютого та встановлення над Європою зонального переносу повітря створили
умови для стрімкого переміщення на Україну повітряних мас Атлантики,
внаслідок чого температурний режим підвищився до нехарактерно високих
для цього часу денних максимумів лютого – 10-12º тепла. Майже щодоби
відмічались опади, як змішані, так і рідкі, а переміщення швидкорухомих
атмосферних фронтів впливали на посилення градієнтного вітру, швидкість
якого в окремі дні досягала небезпечного критерію. Стрімке наростання
тепла в поєднанні із дощем сприяли ущільненню та інтенсивному таненню
снігового покриву.
Середня температура лютого становила 2.5-3.0º морозу, що 1.5-1.9º вище
за норму.
Сума опадів за місяць склала 28-50 мм, що в межах 80-157% до норми.

Березень
Погода місяця була нестійкою. Циклогенез у верхніх широтах
Атлантики сприяв домінуванню зональних потоків у середній тропосфері, з
якими на Україну переміщувалось тепле атлантичне повітря. Стала адвекція
тепла в широких теплих секторах скандинавських циклонів обумовила
аномально високий для цієї пори температурний режим. Так, 1 березня в
північно-західних районах області стовпчики термометрів підіймалися до 11º
тепла, 5 березня на всій території області – до 16-18º, 8 березня в західній
половині області – до 15º, а 29 березня в більшості районів області – до 1820º, що стало новими екстремальними показниками для цих дат з 1945 року.
Найвищі значення температурного режиму місяця на рівні 19-20º припали
на 22 та 29 березня.
Натомість зниження температурних показників, внаслідок адвекції
повітря північних широт або нічного вихолодження на фоні полів високого
тиску було епізодичним, і навіть у найхолодніші ночі місяця температура
повітря нижче 1-3º морозу не опускалась.
Надзвичайно тепла, сприятлива погода переважала в першій декаді
березня із середньою температурою 5.5-6.7º тепла, що на 8.0-8.8º вище
норми. За період метеоспостережень з 1945 р. подібні температурні
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показники за аналогічний період відмічалися лише в 1995 році. Дощі в зоні
атмосферних фронтів носили епізодичний характер, в окремі доби
відмічались адвективні тумани. Решта місяця, навпаки, відзначилась частою
зміною повітряних мас за атмосферними фронтами. Почастішали дощі,
інколи з мокрим снігом, в окремі доби було вітряно. Незважаючи на значні
коливання температурного режиму, показовими стали і середні температури
другої декади - 3.7-4.3º тепла, що на 4.0-5.2º вище норми та третьої - 6.4-7.8º
тепла /відхилення +3.9..+5.1º/. Відповідно і середня температура березня в
межах 5.2-6.1º тепла перевищила норму на 5.3-6.2º .
Протягом місяця відмічались як виключно сухі доби, так і інтенсивні
опади в зоні атмосферних фронтів. Загальна їх кількість по районах області
склала 63-72 мм, що відповідає 173-203 % норми.

Квітень
На початку квітня атмосферні процеси були малоактивними –
надходження сухого субтропічного повітря сприяло встановленню сухої,
аномально теплої для цього періоду року погоди. 1 квітня в західній половині
області температура повітря досягла 20º, а 2 та 3 квітня стовпчики
термометрів підіймалися до 23-24º, оновивши попередні абсолютні
максимуми з 1945 року.
Циклогенез над північною Атлантикою та переміщення серії циклонів в
широтному напрямку вглиб євразійського континенту обумовили швидке
зниження температурного режиму та утримання майже до кінця місяця
холодної погоди з нічними заморозками в повітрі, на поверхні грунту та
висоті 2 см, які досягали критеріїв СГЯ або НЯ. 12 квітня адвекція холоду за
арктичним фронтом циклону над Фінляндією спричинила заморозки 0-3º на
поверхні грунту та висоті 2 см в більшості районів області. Хоча за
критеріями заморозки класифіковані як СГЯ, їх епізодичний характер та
швидка компенсація сонячною погодою вдень звели до мінімуму їх
несприятливий вплив на розвиток рослинності.
Періодичне проходження атмосферних фронтів протягом квітня
супроводжувалось опадами та небезпечними конвективними явищами –
шквалами та градом, а формування полів високого тиску в холодному повітрі
призводило до встановлення малохмарної погоди та подальшого нічного
вихолодження повітря.
Незвично холодна, як для цієї пори погода відмічалась впродовж 17-21
квітня, коли на Житомирщину перемістилось сухе арктичне повітря по
периферії надзвичайно обширного за площею антициклону з центром над
Англією, який простягався від середньої Атлантики до Уралу. В цей період
спостерігались заморозки в повітрі 0-5º, на поверхні грунту 1-5º, а на висоті 2
см температура повітря в різних районах області знижувалась від 0º до 8º
морозу. Мінімуми місяця в інтервалі 2-5º морозу припали на 21 квітня, що
нижче абсолютних показників для цієї дати з 1945 року. Заморозки негативно
вплинули на сільськогосподарську галузь, внаслідок затримки темпів
розвитку рослинності та часткового пошкодження квіток плодових дерев.
Проходження основного та вторинних холодних фронтів циклону над
Прибалтикою обумовили нову хвилю заморозків СГЯ з 23 по 25 квітня
включно. В цей період температура повітря в окремих районах області, або на
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більшій її частині знижувалась до 1-2º морозу, на поверхні грунту та висоті 2
см – до мінус 1-4º.
Погодна ситуація змінилась лише в останній тиждень квітня з
переміщенням на Україну сухого субтропічного повітря, внаслідок чого
температурний режим стрімко пішов вгору, а денні максимуми на рівні 24-25º
стали найвищими позначками місяця.
Загалом середня температура місяця становила 8.5-9.8º, що на 0.9-2.1º
вище багаторічних кліматичних значень.
Опади різної інтенсивності випадали строкато та чередувалися із
тривалими сухими періодами. Загальна їх сума склала 29-48 мм, що в межах
59-104% до норми.

Травень
Внаслідок циклічної зміни повітряних мас протягом травня, які
надходили як з південних, так і з холодних високих широт, стійка погода
поступалася зливовим дощам та грозам, а температурний режим коливався
від нехарактерно низьких для цієї пори значень до показників, більш
традиційних для літнього сезону. Найхолодніші ночі відмічалися 10-11
травня, коли адвекція холоду в тиловій частині циклону над сходом Білорусії
спричинила суттєве похолодання до заморозків категорії СГЯ: в повітрі 0-1º,
на грунті 0-2º та висоті 2 см 2-3º. В цей період зафіксований мінімум
температурного фону травня - 1º морозу. Як наслідок, в окремих
господарствах та приватних садибах пошкоджено сходи картоплі, гарбузів,
кукурудзи, висадженої розсади, відмічено часткову загибель листя та
суцвіття винограду, осипання зав’язі плодових дерев.
Натомість з періодичним виносом на Житомирщину теплого повітря
денні температури неодноразово підіймалися до 24-26º тепла, а в останні дні
місяця відмічені максимуми травня - +27..+28º. Загалом середня температура
місяця на переважній частині території області не добрала до норми 0.1-0.8º,
а в південних районах виявилася навпаки на 0.3º вищою середніх значень, і
становила 13.4-14.2º.
В більшості діб місяця переважала суха погода, лише в окремі періоди
відмічались дощі фронтального або внутрішньомасового походження.
Кількість опадів за травень в різних районах області склала 29-59 мм, або 50113%.

Червень
Погода червня була нестійкою - спостерігались як періоди стабільної
погоди, обумовлені формуванням антициклонічних полів, так і її тимчасові
ускладнення, пов’язані з проходженням атмосферних фронтів. В першій
половині місяця переважали повітряні маси північних широт, внаслідок чого
відмічались численні прохолодні, як для літа, ночі, хоча вдень було
комфортно тепло. Мінімуми температурного режиму червня припали на
початок місяця, коли внаслідок сталої адвекції арктичного повітря в тилу
тропосферного циклону у південних та західних районах області стовпчики
термометрів опускались до 8º, а на решті території області мінімальні
температури становили всього 3-4º тепла, що нижче абсолютних значень з
1945 року.
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З циклічною зміною повітряних мас на західні та південно-західні
відбувалося періодичне наростання тепла, а денні температури неодноразово
досягали позначок 26-28º. Пік температурного графіку червня на рівні 31-33º
відмічався наприкінці місяця, коли активна циклонічна діяльність над
західною Європою сприяла переміщенню на Україну субтропічного повітря.
Незважаючи на прохолодний старт, місяць із середньою температурою
повітря 17.8-19.4º виявився теплішим за норму на 0.7-2.4º.
Дощі протягом червня випадали по території області хаотично із
значними інтервалами в часі та полярною інтенсивністю. Хоча в окремі дні з
проходженням атмосферних фронтів відмічались зливові дощі, які часом
були сильними, сума опадів за місяць значно не добрала норми та склала
лише 30-65 мм, або 39-69% від звичайного.

Липень
Відзначився численними холодними ночами, а для певних районів
області навіть найхолоднішими за історію спостережень з 1945 року. В
перших двох декадах місяця на Україну надходило холодне сухе повітря
північних широт, внаслідок чого переважав понижений проти норми
температурний режим. 7, 8, 15, 16 та 17 липня мінімальні температури у
різних районах північної половини області становили 5-8º тепла, що
відповідає або нижче абсолютних значень для цих дат з 1945 року. Фон
денних максимумів в цей період не виходив за межі 20-25º, лише в окремі дні
із зміною повітряних мас на південно-західні відбувалося епізодичне
наростання тепла до 26-30º. Погода здебільшого була стійкою, лише в окремі
доби проходження атмосферних фронтів супроводжувалось зливовими
дощами та небезпечними конвективними явищами – грозами та локальними
шквалами.
З поширенням на європейський континент середземноморського повітря
в останній третині місяця суттєво потепліло, а денні температури
наближались або долали 30º-відмітку.
Утворення над Україною циклону 28-29 липня обумовило на
Житомирщині складні погодні умови, особливо у її східній частині, де
відмічались сильні грози, поривчастий вітер, пройшли сильні дощі
інтенсивністю 16-23 мм, а а на МС Коростень кількість опадів досягла
критерію СГЯ - 51 мм за 9 годин. З просуванням циклону за межі області,
погода стабілізувалась, а показники денних максимумів на рівні 31-32о
стали найвищими значеннями місяця.
Загалом середня температура липня виявилась теплішою за норму на
0.4-1.8о і становила 18.4-19.8о.
Дощі випадали вкрай нерівномірно, відмічались як тривалі сухі періоди,
так і зливові дощі, які різнились за інтенсивністю та районами випадіння.
Сума опадів за місяць в різних частинах області склала від 54 до 104 мм, що в
межах 57-105% до норми.

Серпень
У серпні здебільшого було сонячно, сухо та спекотно. Протягом перших
двох декад місяця переважали повітряні маси з північної Африки.
Температурний режим в цей період був високим проти норми, а денні
максимуми стійко долали 30º-бар'єр. Найвищі значення місяця відмічені на
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рівні 33-35º, що 1 та 2 серпня відповідає або вище абсолютних максимумів
для цих дат з 1945 року.
Пожвавлення атмосферних процесів відбулося в останній третині
місяця. Вдень 27 та вночі 28 серпня проходження теплої, а згодом холодної
ділянки арктичного фронту циклону над С-Петербургом спричинило
численні активні грози, зливові дощі, а на МС Н-Волинський відмічений
шквал 18 м/сек. Негода мала трагічні наслідки - 27 серпня у с.Тернівка
Новоград-Волинського району Житомирської області блискавка влучила в
46-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм він загинув.
Похолодання за холодним фронтом обумовило фон денних температур
наприкінці місяця, більш характерних для кінця вересня, а вночі стовпчики
термометрів неодноразово опускалися до 7-11º. На цей період припали
мінімуми серпня – всього 3-6º. Загалом місяць видався теплішим за норму на
2.9-3.8º, а його середня температура становила 20.2-21.2º.
Протягом серпня переважали тривалі сухі періоди, а з проходженням
атмосферних фронтів в окремі періоди місяця відбувалось тимчасове
ускладнення погодних умов, внаслідок виникнення небезпечних явищ погоди
– гроз, сильних дощів та шквалів. Всього по районам області за місяць
випало від 46 до 79 мм, або 61-104% норми.

Вересень
Відзначився погодними контрастами: періоди стійкої погоди
антициклонічного типу поступалися рясним дощам в поєднанні з
небезпечними конвективними явищами –численними грозами, локальними
сильними дощами, шквалами та рідкісним в осінній сезон крупним градом.
Хоча злети температурних показників були нетривалими, максимуми вересня
виявились нехарактерно високими для цієї пори - 28-30º, що для певних
районів області у найтепліший день місяця, 17 вересня, близько або вище
абсолютних значень з 1945 року.
Несприятливі погодні умови виникли на Житомирщині ввечері 21
вересня з переміщенням фронту оклюзії в теплому секторі
середземноморського циклону, що спричинило серію небезпечних явищ на
території області – активні грози, зливи, в північно-західних районах – сильні
дощі інтенсивністю 19 мм та шквали 15 м/сек, а за численними свідченнями
та фотоматеріалами пересічних громадян в м. Бердичеві випав крупний град
розміром ≥20-50 мм. Негода на території Бердичівського району та м.
Бердичева завдала значних матеріальних збитків об’єктам господарювання та
пересічним громадянам: пошкоджені конструктивні елементи та покрівлі
багатьох будинків, побиті автівки, поламані дерева.
Поширення потужного антициклону зі сходу в останній тиждень вересня
та адвекція холодного повітря по його периферії, обумовила зниження нічних
температур, що призвело вночі 28 вересня до заморозків 0-1º на висоті 2 см в
окремих районах області, а 29-30 вересня за інтенсивністю та площею
розповсюдження заморозки досягли критерію СГЯ: на грунті 0-1º, висоті
2см 2-4º, і 0-2º в повітрі. Збитків від заморозків не було. Середня температура
вересня перевищила норму на 1.7-2.2º і становила 14.3-15.2о.
Дощі випадали по території області вкрай нерівномірно та мали полярну
інтенсивність. Загальна сума опадів на переважній частині території області
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склала 41-65 мм, що в межах 79-125% до норми, а в крайніх північно-східних
районах - лише 15 мм, або 29% норми.

Жовтень
Протягом перших двох декад жовтня на Україну надходили м'які
повітряні маси Атлантики та Середземномор'я, які формували теплу, або
дуже теплу, як для цієї пори погоду, з періодичними дощами.
Температурний режим стійко перевищував норму і змінювався в межах
плюсових значень. Винятковою стала ніч 8 жовтня, коли нічне вихолодження
повітря у центральній частині сідловини спричинило в більшості районів
області заморозки 0-1º в повітрі та на поверхні ґрунту, а на висоті 2 см –
мінус 2-3º. За інтенсивністю та площею розповсюдження заморозки віднесені
до категорії СГЯ. Небезпечне для сільськогосподарської галузі зниження
температурних показників не передбачене. Негативного впливу заморозків не
виявлено.
Натомість у найтепліші дні місяця, коли в теплих секторах циклонів
відбувалась стала адвекція повітря південних широт, стовпчики термометрів
неодноразово підіймалися до 15-17º тепла, а 18 жовтня максимальні
температури на рівні 22-23º на більшій частині території області стали
новими абсолютними рекордами з 1945 року.
Суттєво похолодало лише в останній третині місяця, коли на Україну
поширилось арктичне повітря в тилу мегамаштабного циклону над ЗахідноСибірською рівниною. Температура вночі опустилась до слабких морозів,
визначивши мінімуми місяця – від 1º тепла до 4º морозу.
Надзвичайно активний, глибокий циклон з північного заходу заподіяв
вітряну погоду з дощем та мокрим снігом в останні доби жовтня.
Середня температура жовтня виявилась на 0.7-0.9º вищою за норму і
становила 7.8-8.3º тепла.
Опади випадали в більшості діб жовтня, хоча відмічались і нетривалі
сухі періоди, їх сума за місяць склала 56-97 мм, що відповідає 165-249%
норми.

Листопад
Атмосферні процеси листопада були здебільшого малоактивними, що
позначилось на відсутності значних ускладнень погоди впродовж місяця.
Західні та південно-західні повітряні потоки сприяли виносу на європейську
частину континенту теплих та вологих повітряних мас Атлантики та
Середземномор'я, внаслідок чого температурний режим в більшості діб
місяця стійко перевищував норму і змінювався в межах плюсових значень.
Протягом листопада було лише декілька ночей, коли стовпчики термометрів
опускалися нижче 0º, мінімальні їх значення відмічені на рівні 4-7о морозу.
Досить високими для листопада виявились денні температури повітря в
першій декаді листопада, коли відмічені максимуми місяця - 11-12о тепла.
Загалом і весь листопад виявився на 1.4-1.8о теплішим за норму, а його
середня температура становила 3.0-3.6о тепла.
Опади чередувались із сухими періодами і різнились за інтенсивністю та
площею випадіння. В більшості місяця випадав дощ, лише в окремі доби,
особливо наприкінці листопада, спостерігався мокрий сніг. Загальна сума
опадів за місяць склала 46-69 мм, що відповідає 105-141%.
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Грудень
Погода більшості грудня формувалась теплим, вологим океанським та
середземноморським повітрям, внаслідок чого протягом місяця відмічалась
переважно тепла, а часом – дуже тепла, як для цієї пори, з частими опадами
погода. Найвищі значення денних температур відмічені 12 грудня, коли
стовпчики термометрів на більшій частині території області підіймалися до
10-12º тепла, а
25 та 29 грудня - до 8-9º, що для певних районів
близько або вище абсолютних максимумів для цих дат з 1945 року.
Натомість періодичні виходи на Україну південних циклонів
призводили до ускладнення погодних умов - встановлення на Житомирщині
зимового режиму з мокрим снігом та снігом, часом сильним снігом,
утворенням нетривалого снігового покриву та слабкими морозами, але навіть
у найхолодніші ночі температура повітря не опускалась нижче 3-5º морозу.
Тепла погода позначилась на середній температурі грудня, яка
становила 1.2-1.9º тепла і на 4.1-4.6º перевищила осереднені багаторічні
значення.
Протягом місяця переважали рідкі опади, а в періоди похолодань
випадав сніг та мокрий сніг. Загальна їх сума за грудень склала 58-106 мм або
116-279% норми.
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БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ
У посівах сільськогосподарських культур в поточному році розвивалось
три види листогризучих совок: капустяна совка, совка-гамма та С-чорне.
Найбішй розвиток мала капустяна совка, яка розвивалася в двох поколіннях.
Літ метеликів перезимувалого покоління розпочався в другій декаді травня,
масовий в третій. Прохолодна і дощова погода травня та першої половини
червня негативно вплинули на розвиток шкідника. Гусениці першого
покоління зустрічалися в посівах капусти і буряків в чисельності 0,3-0,5 екз.
на кв.м., а пошкодженість ними рослин не перевищувала 9% в слабкому
ступені. Літ метеликів нового покоління розпочався в другій декаді липня.
Шкідливість гусениць совки С-чорне та люцернової спостерігалась на малих
площах.
Дані осіннього обстеження сільськогосподарських угідь свідчать, що
зимуючий запас листогризучих совок знаходиться на рівні минулого року.
Також на прикладі озимої совки інші листогризучі ввійшли в зиму на
недостатньо глибоку відстань від поверхні ґрунту.
У наступному році
гусениці листогризучих совок будуть пошкоджувати посіви просапних,
технічних та овочевих культур.
У 2018 році розвиток та шкідливість вищезазначених видів
листогризучих совок відбуватиметься на рівні 2017 р. Виникнення осередків
підвищеної чисельності совок можливе за умов доброї перезимівлі та в разі
помірних температур, достатнього зволоження весняно-літнього періоду
вегеттації, наявності нектароносів під час льоту метеликів, що
підвищуватиме плідність комах та чисельність гусениць.
Стебловий метелик у 2017 році був поширений у всіх районах області,
найбільше його спостерігалось на посадках кукурудзи.
Початок льоту метеликів ІІ покоління відмічено в І декаді липня
місяця, з середини ІІ декади відмічено відродження гусениць, під час
обстеження були виявлені яйцекладки купками по 10 – 21 яєць на нижнії
поверхні листкової пластинки. Загалом середня чисельність шкідника в
порівнянні з минулим роком збільшилась, а відсоток пошкодження рослин
дещо знизився. В 2017 році середня кількість становила 1,0 екземпляри на
рослину в порівнянні з минулим роком 1,2 екземпляри на рослину. За
результатами осінніх обстежень шкідником заселено близько 55% площ
стерні кукурудзи, на зимівлю гусениці пішли в доброму фізфологічному
стані.
За сприятливих умов перезимівлі у 2018 році стебловий метелик
залишатиметься небезпечним шкідником у посівах кукурудзи на зерно та
силос за умов помірно – теплого літа і високої вологості повітря в період
вегетації культури. Особливо суттєву небезпеку, шкідник може становити
для посівів, які межують з неорними та забур’яненими полями, де не знищені
рештки грубостеблевих рослин. Тому основним заходом буде знищення,
подрібнення та заорювання післязбиральних решток, підбір попередника та
сівба в оптимальні строки. Самим основним заходом зменшення шкідника на
посадках кукурудзи буде сівозміна культур, що дасть змогу зменшити запас
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шкідника в ґрунті. В поточному році від шкідника в області застосовано
випуск трихограми на площі 14,0 тис. га.
Заселення сходів озимих зернових мишоподібними гризунами восени
2017 року відбувалось повільно, починаючи з другої декади жовтня. Рослини
озимини в цей період знаходились у фазі сходів, третього листка, а на ранніх
посівах у фазі кущіння. Трохи раніше, на початку жовтня перші колонії
мишоподібних гризунів були відмічені по краях площ озимого ріпаку, що
знаходився у фазі 1-3 пар листків. Більш інтенсивний розвиток шкідника
спостерігався в посівах багаторічних бобових трав, що викликало необхідність
проведення винищувальних заходів. Осінь 2017 року з температурними
показниками, що не перевищували прийняту кліматичну норму, а також
наявність не достатньої кормової бази, сприяли зростанню чисельності
гризунів в порівнянні з минулим роком. У посівах озимих зернових культур,
середня чисельність колоній на 1га становила - 1 максимально – 3; на
багаторічних травах ці показники були на рівні – відповідно 3 та 5.
За даними осінніх обстежень, мишоподібними гризунами заселено
45% обстежених площ озимих зернових культур з середньою чисельністю 2,0
колонії на 1га; та майже 50% площ багаторічних трав, де нараховувалось від
4 до 6 колоній на гектар. По Житомирській області найбільший відсоток
заселення відмічений у таких районах: Олевський – 67%, Андрушівському –
56%, Овруцький – 52%, Коростенський-50%, Хорошівський та Чуднівський –
50%.
Найвища чисельність колоній на 1 га була у Олевському та Новоград –
Волинському, Ємільчинському – 3, Пулинському– 2,8та Народицькому – 2,5
колоній на гектар.
100% жилих колоній – свідчення високих показників життєздатності
шкідника. Зважаючи на це, та за сприятливих умов перезимівлі з відсутністю
дефіциту корму, гризуни можуть становити значну загрозу посівам озимих
зернових культур та багаторічних трав.
Важливими заходами які обмежать чисельність мишоподібних
гризунів є профілактичні агротехнічні заходи по знищенню бур'янів,
зменшення втрат при збиранні урожаю, регулярне обстеження посівів та
регулювання чисельності у місцях резервацій, щоб не допустити розселення
шкідників у посіви сільськогосподарських культур.
Але існує загроза якщо на весні 2018 року в лютому-березні при
високих морозах та високому сніговому покриві небуде потепління, відлиги
затоплення нір талими водами гризуни добре збережуться та істотно
загрожуватимуть посівам сільськогосподарських культур.
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Заселення посівів озимої пшениці попелицями розпочалось з осені в
фазу 2-3 листків, але чисельність шкідника була незначна. Навесні личинки
попелиць відродилися в третій декаді квітня. До фази колосіння і цвітіння
відбувалось повільне зростання чисельності попелиць, проте на більшості
площ їх чисельність не перевищувала порогову. За результатами літніх
обстежень заселені попелицями площі озимої пшениці становили 35%,
чисельність личинок на рослину не перевищувала 2-7 екз., за заселено 7 до
10% рослин. Більш інтенсивний розвиток попелиць відмічали в посівах
ярого ячменю в фазу наливу зерна. Заселені площі склали майже 48%, а
середня заселеність рослин 15%, переважно в слабкому ступені.
Найбільшої чисельності фітофаги досягли в період молочної стиглості
зерна , чисельність їх складала 6- 10 екземплярів на стебло, заселеність
рослин становила 15-25%. В посівах ярих пшениці та ячменю у фазу кущення
шкідником було заселено від 7 до 14% рослин. У продовж вегетаційного
періоду масовому розповсюдженню злакових попелиць перешкоджали
опади зливного характеру, подекуди передчасне дозрівання культур.
Восени 2017 року вп осівах озимини чисельність злакових попелиць
становила 2,0-5,0 еземплярів на стебло. Ступінь пошкодження
характеризувався від слабкого до середнього.
Зважаючи на вище вказане необхідно постійно проводити
спостереження за динасікою заселення посівів колосових культур злаковими
попелицями, особливо протягом травня- червня. Проведення хімічних
оприскувань буде доцільне за чисельності шкідника більше 8-12 екземплярів
на стебло та при заселенні більше 15% рослин у фазу колосіння, при
заселенні більше 30% у фазу наливу зерна.
В 2018 році розвиток і шкідливість попелиць визначатимуться
погодними умовами і чисельністю ентомофагів.
Заселяти посіви озимої пшениці хлібні жуки почали в кінці першої
декади червня. Вихід імаго хлібних жуків та заселення ними полів на
більшості території області, розпочався дещо з запізненням.
Чисельність жуків на посівах була невисокою і не перевищувала
порогу шкідливості. За видовим складом переважав жук-кузька. На весні
поточного року щільність лечинок хлібних жуків в порівнянні з осінню 2016
року дещо збільшилась і склала 1 екземпляр на метр квадратний.
У фазу молочної стиглості озимої пшениці середня щільність жуків
складала 0,5 екз. на кв.м., а максимальна 1 екз. на кв.м. що трохи менше ніж
торік.
За данними осінніх грунтових розкопок личинки хлібних жуків
виявлені повсюдно на 25% обстежених площ за середньої чисельності 2 екз.
на м. кв., що на рівні 2016 року.
Хоча загальний зимуючий запас хлібних жуків лишився практично
незмінним в порівнянні з минулим роком залишається ймовірність зростання.
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Основною причиною розповсюдження залишаються сприятливі погодні
умови для розмноження та поширення фітофагу. Особливу увагу потрібно
звернути на розповсюдження шкідника у фаза молочно-воскової стиглості
зернових, слід проводти крайові або суцільні обробкт полів,що одночасно
захистять посіви ві інших фітофагів.
Злакові п'явиці почали заселяти посіви в кінці ІІ декади травня,
зосереджуючись в крайових смугах посівів. Прохолодна весна не сприяла
швидкому розвитку фаз шкідника.
Найбільшу шкідливість п'явиць відмічали в посівах ярих в фази
трубкування і колосіння (середній відсоток пошкоджених рослин 4-6%).
Зимуючий запас п'явиць залишається на рівні з попереднім роком і
складає 1,2 екз. жуків на кв.м.
У 2018 році за ранньої та теплої весни скрізь у посівах зернових
колосових культур ймовірна осередкова шкідливість п’явиць, яка
зростатиме у фазах трубкування та молочно-воскової стиглості, тому в цей
період доцільним буде застосування захисних обприскувань, передусім
крайових смуг ярини.
Дотримання сівозміни та агротехнічних прийомів обробітку ґрунту
(лущення стерні після збирання врожаю) знешкоджує значну кількість
зимуючого запасу шкідника.
Несприятливі погодні умови весни, дещо стримували масовий розвиток і
розповсюдження блішок. Особливо численними хлібні смугасті блішки
були в посівах ярої пшениці та ячменю, де вони заселяли 20 -26%
обстежених площ, з середньою чисельністю 1,6 екз/ м², а рівень
пошкоджених рослин знаходився в межах 3-5%. Кількість рослин озимої
пшениці та ячменю при слабкому ступені пошкодження була дещо меншою
ніж ярих, і становила 3-5%. Навесні 2018 року за помірно вологої та теплої
погоди, вони будуть шкодити на озимій пшениці пізніх строків сівби у період
сходів-кущення. При перевищенні ЕПШ доцільними будуть захисні заходи,
передусім у крайових смугах посівів зернових колосових культур.
Рівень пошкодження шведськими мухами рослин дещо нижчий чим в
минулому році. Це пов'язано з гідротермічними умовами: затяжна весна з
нестійким температурним режимом та часом сильними опадами, вологе і
прохолодне літо, дощі в кінці літа та восени. За таких погодних умов осені
озимі зернові висівалися в пізні строки і до появи сходів шкідники більшою
мірою розвивалися на падалиці та злакових бур'янах. В весняний період вони
пошкодили 1% рослин озимої пшениці, 3% кукурудзи. Личинками другого
покоління було пошкоджено 5% колосків ячменю, за середньої чисельності
2,5 екз/колосок, що вище на 1% минулорічних показників.
Восени шведськими мухами було заселено 37% обстежених площ
озимої пшениці. Пошкоджено личинками в середньому 0,3 % рослин, за
чисельності личинок 2 екз. на кв.м., що нижче на 2% показників
попереднього року. У 2017 році на території області шведська муха, була
розповсюджена майже в усіх районах, на посівах ячменю, вівса та кукурудзи.
Шведські мухи розвивались на сходах падалиці та бур'янах злакової групи,
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де їх кількість становила 8 - 15 екз на 100 помахів сачка. Перемінні погодні
умов осіннього періоду сприяли тому, що шведська муха пішла на зимівлю
у задовільному стані. Тому можна прогнозувати заселння площ личинками
більшої кількості рослин порівняно з минулим роком.
У 2018 році їх чисельність на окремих полях може перевищувати
допустиму. Тому необхідно планувати проведення хімічних обробок на
посівах ярих зернових у випадку якщо,інтенсивність льоту злакових мух
буде вищою 40-50 екземплярів на 100 помахів сачком.
Пшеничний трипс в Житомирській області з'явився у фазі колосіння, на
100 помахів сачка нараховувалось 8-12 екз. на посівах озимих культур; на
посівах ярих – 10 екз. на 100 помахів сачка.
У фазу трубкування озимої пшениці середня чисельність дорослих
особин пшеничного трипса становила 2 екз. на стебло, максимальна
досягала 6 за заселення 12% стебел. В 2017 році пшеничний трипс заселяв і
пошкоджував як озиму пшеницю, так і ярі зернові культури. Під час наливу
зерна на ярій пшениці заселеність площ досягала 50%, на озимій пшениці
шкідника обліковували майже на 33% площ та ячменю – 36%, за заселення
1-3, максимально 8% колосків. В порівнянні з 2016 роком поширеність і
чисельність шкідника помітно зменшилась.
Зимуючий запас личинок трипсів 3-5 максимально 10 екз. на м²,
залишився на рівні минулого року. Тому за умов задовільної перезимівлі,
теплої та вологої погоди навесні, слід очікувати зростання чисельності та
шкідливості фітофага. Якщо шкідник перетне надпорогову чисельність,
личинки досягнуть високої шкідливості то буде зниження ваги зернівки,
щуплість зерна (втрата хлібопекарських властивостей) та суттєві втрати
врожаю зернових колосових культур.
В 2018 році за сприятливих умов перезимівлі та розвитку можливе
деяке зростання чисельності фітофага перш за все в південних районах
області. У період формування зернівки та молочної стиглості слід провести
обприскування озимих зернових. Такі запобіжні заходи допоможуть
знешкодити не тільки основного шкідника ай супутніх шкідників, які будуть
харчуватись в цей період на культурі.
Кореневі гнилі поряд із септоріозом та іншими плямистостями
кореневі гнилі є одною із найшкодочинніших хвороб зернових культур. Із
року в рік вони уражають від 12 до 20 відсотків посівних площ зернових
культур. В господарствах, які протруювали насіння, ураження даною
хворобою було значно нижчим, або взагалі було відсутнім.
Розповсюдженість хвороби на ярій пшетиці та ячменю проявилось в
період весняного кущення та прогресувало до молочно-воскової стиглості . В
цілому інтенсивність ураження посівів зернових колосових культур
кореневими гнилями фази молочної та молочно-воскової стиглості
шкідливість хворобибули відносно слабкими. У посівах озимої пшениці
домінуючим типом була фузаріозна гниль, якою уражено до 12% обстежених
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площ. На ярій пшениці переважала гельмінтоспоріозна гниль – 21%
обстежених площ.
Кількість уражених стебел озимої пшениці знаходилась в межах 11,3%, рівень розвитку хвороби теж дещо зменшився , по відношенню до
минулого року, і становив 0,5-1%. Для ярої пшениці ці показники складають
відповідно – 0,5-1%
У 2018 році інтенсивність ураження рослин та рівень розвитку хвороби
на посівах зернових культур визначатиметься умовами зволоження і
температурою грунту в період сівби та виду протруйника і якістю
протруєння. Спалахи розвитку хвороби триватимуть, вона є однією з причин
зниження врожайності зернових та появи білоколосиці.
У порівнянні з минулим роком, септоріоз набув більшого значення проти
минулого року, більш поширеним виявився у посівах озимої пшениці. Перші
ознаки хвороби почали проявлятися ще у фазі кущіння, за рахунок
накопичення інфекції минулого року. Надалі хвороба посилювалась за
сприятливої теплої й вологої погоди, або гальмувалась за відсутності дощів,
що і визначило нестабільність динаміки розвитку в окремих районах.
Відмічено найбільше ураження у фазі колосіння 4,8% рослин з 0,7%
розвитком хвороби. Подальше розповсюдження септоріозу, відбулось від
фази виходу в трубку до колосіння, коли кількість уражених рослин
зменшилось до 5% (в минулому році цей показник був більше на 5%), а
рівень розвитку хвороби до 2%.
В 2018році розвиток септоріозу листя, на рослинах озимої пшениці, не
виключений, особливо за теплої та дощової погоди.
Перші прояви гельмінтоспоріозу, на посівах ярого ячменю, були
відмічені ще у фазі трубкування, уражено 3,2% рослин (що менше на 0,8% в
порівнянні з минулим роком) рослин з подальшим посиленням ознак хвороби
у наступній фазі трубкування, уражено 3,2% рослин. У фазі колосіння
хворобою уражено 4% рослин за 1,5% розвитку хвороби. Вищевказані
показники трохи нижчі в порівнянні з минулим роком.
За сприятливих погодних умов в 2018 році та враховуючи наявність
первинного джерела інфекції в грунті та рослинних рештках ймовірний
інтенсивний розвиток, особливо на полях посіяних на стерневих
попередниках. Інтенсивність ураження рослин буде визначатись
зволоженням та температурою грунту під час сівби, якісним проведенням
протруєння насіння, вибором попередника, агротехнічними заходами
спрямованими на підвищення стійкості рослин та обмеження розвитку
хвороби.
Порівняно з минулим роком плямистість розвивалась менш
інтенсивно. Перші ознаки бурої листкової іржї, яка була домінуючою в
посівах озимої пшениці, були виявлені ще у фазі виходу в трубку, коли
хворобою було охоплено 3% рослин. В подальшому спостерігалось
поступове зменшення кількості уражених рослин, яке досягло 2,5% у фазі
молочної стиглості. В середньому по області бурою листковою іржею, у фазі
наливу зерна, було уражено 3% рослин, а ступінь розвитку хвороби
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залишився на рівні минулого року та становить 3%. Хвороба не мала
суттєвого впливу на якість основної частини урожаю.
Враховуючи, що джерело збудника залишається на сходах падалиці,
злакових бур'янах та ранніх посівах озимини посіяної після стерньових
попередників, у 2018 році слід очікувати прояву хвороби на зернових
культурах. Інтенсивність розвитку та розповсюдження бурої листкової іржі
залежатиме від погодних умов протягом вегетаційного періоду.
Борошниста роса почала проявлятися в посівах озимих зернових ще в
період кущіння (кінець жовтня минулого 2016 року) на посівах озимої
пшениці ранніх строків сівби. Восени хвороба розвивалась слабо. Поступово
відбувалося посилення ураження посівів хворобою, яке досягло максимуму у
фазу молочної стиглості. В поточному році борошнистою росою у фазі
колосіння хворобою охоплено 79 % обстежених площ, що на 19% більше,
ніж у минулому році. Розвиток хвороби становить до 4,4%.
У 2018 році розвиток борошнистої роси, слід очікувати в усіх посівах
зернових колосових від помірного до сильного. Передусім, цьому
сприятимуть погодні умови, ураження рослин може проходити при
загущенні посівів та надлишку мінерального живлення. Щоб зменшити ризик
недобору урожаю, та погіршення його якості, господарствам слід
дотримуватись оптимальних строків сівби зернових культур, норми висіву,
ретельно розраховувати кількість внесення добрив, а також вчасно проводити
захисні обробітки системними фунгіцидами проти хвороби.
Септоріоз колоса мав розвиток лише в окремих районах області,
виявлений на 2% посівів озимої пшениці, уражених колосків – 2%. Середній
розвиток хвороби склав 0,6%. Через суху та спекотну погоду в період
формування та дозрівання зерна розповсюдженість хвороби була меншою в
порівнянні з минулорічними показниками.
У 2018 році за умов теплої вологої погоди, з частим випаданням дощів
та маючи значний запас інфекції в грунті у фази формування і дозрівання
зерна, можливе ураження колосся, озимої та ярої пшениці.
Фузаріоз колоса значного розповсюдження в господарствах області не
мав. Зустрічався майже на 2% посівів озимої пшениці, на 3,5% уражених
колосків, трохи більше чим у минулих роках. Середній розвиток хвороби
становив – 0,8%.
В наступному 2018 році слід очікувати прояву фузаріозу колоса
повсюдно. Розвиток грибниці та утворення спороношення на колосі, активно
проходитиме у період цвітіння – молочної стиглості зерна, за сприятливих
погодних умов ( температури+22-25°С, вологої погоди з частими дощами та
тривалими росами). У період цвітіння – молочної стиглості зерна можливе
середнє та сильне ураження колосків.При сильному розвитку хвороби
недобір урожаю може бути значним, тому доцільно завчасно проводити
захист посівів.У поточному році сажкові хвороби зернових культур не
набули розповсюдження в господарствах області. Не спостерігалися вони, й у
насіннєвих посівах.
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ
КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУРЯНІВ.
(Рекомендації Інституту захисту рослин УААН)
Строки проведення заходу
Календарний Фенологічний
Серпень
Вересень

Перед
посівний
період (за 2-3
тижні до сівби
в день сівби)

Грудень
Січень
Лютий

Березень
Квітень

Відновлення
вегетації,
кущіння
озимих

Квітень
Травень

Кущіння до
початку
виходу в
трубку

Травень
Червень

Кущіння
Трубкування

Зміст заходів, назва та норми
препаратів (л, кг/га)
Протруєння насіння із зволожен
ням і плівкоутворюючими речови
нами: Вінцит 050СS , к.с. – 2,0 л/т,
Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. – 3,0 л/т,
Віал ТТ, в.с.к - 0,3-0,5л/т, Дерозал,
к.с. - 1,5 л/т, Максим XL т.к.с. 1,5 л/т, Дивіденд Стар 036 FS,
т.к.с. – 1,0-2,0 л/т, Кінто Дуо, к.с –
2-2,5л/т, Раксил Ультра, FS т.к.с. –
0,25 0,2л/т,
Бактороденцид,-1-2кг/га, Смерть
щурам N1, - 10 г на нору, брикети
шторму, 0,7 – 1,2кг/га, Крисолов,
принада,р – 2-4кг/га, тощо.

Назва шкідників,
бур’янів та умови
застосування пестицидів
Постійно і обов’язково:

Боротьба з мишоподібними
гризунами.
За порогової чисельності 5
жилих колоній гризунів на
1 га застосовують розкла
дання в жилі нори по 2-3г
зернових принад
Весняне боронування, підживлен
Проти снігової плісняви,
ня азотними та іншими видами
кореневих гнилей, борош
добрив
нистої роси, іржі та інших
хвороб та пошкодження
хлібним туруном,опомізою
пшеничною, гессенською,
шведськими та ін. злако
вими мухами.
Обприскування гербіцидами:
Обприскування в період
Проти однорічних дводольних кущіння
бур’янів: Флоракс Дуо 70% в.г. 15 г/га, 2,4-Д амінна сіль, в.р. – 0,7- До початку виходу в
1 л/га, Аркан 75WG, в.г.-20г/га, трубку
Хлібодар с.е., - 0,5л/га, Хармоні 75 Посіви з підсівом
в.г., - 20 гр/га +200 мг/га ПАР конюшини
Тренд 90, Дезормон 600, в.р. – 1,4
л/га, Діален Супер 464SL, в.р.к. –
0,8 л\га, Пріма, с.е. – 0,4-0,6 л/га,
Агрітокс, в.р. – 1,0-1,5 л/га, 2М-4Х
750, в.к. – 0,9-1,5 л/га
Базагран М, в.р. – 2-3 л/га
Мітлиця, вівсюг до появи
проти злакових бур’янів:
прапорцевого листка
Монітор 750,
в.г.-0,013-0,026
л/га
Гранстар
75, в.г.
– 20-25г/га, Аркан
До появи прапорцевого
Пума Супер,
– 1Флоракс
л/га
75WG,
в.г. - м.в.е.
20 г/га.
Дуо листка культури
70% в.г. - 15 г/га
Обприскування крайових смуг або Проти попелиць: під час
суцільно
кущіння 100-150 екз/м² під
Золон 35, к.е. – 1,5-2 л/га, Децис ф- час трубкування 10 особин
Люкс, к.е. -0,25 л/га,
на рослину при 50%
Бі -58 новий, к.е. – 1,5 л/га,
заселених рослин
Інгавіт, 20% р.к – 0,25 л/га.
Проти п’явиць: під час
Нурел-Д, к.е. – 0,75-1 л/га.
колосіння 3-5 личинок на
1м² або 15% пошкодженої
листкової поверхні
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КвітеньТравень

Травень
Червень

Липень
Серпень

Початок
трубкування

Скіф,25% к.е. 0,3-0,5 л/га +Фітал
65% р.к. 1,5 л/га, Альто Супер 330
ЕС,к.е - 0,4-0,5 л/га, Амістар
екстра, к.с-0,5-0,75л/га ,Арбалет
к.с – 2 л/га, Тотал, РК- 2,04,0,Фитал, 65% р.к.- 1,5 кг/га,
Бампер, к.е-0,5л/га, Дерозал, к.с 0,5 л/га,
Фортеця, к.е - 0,5-1л/га
Імпакт 25 SC , к.с. – 0,5 л/га.
Фалькон, к.е. - 0,6л/га, Міраж, к.е. 1,0 л/га
Рекс Дуо, к.е. 0,4-0,6 л/га
Поява
Джерело, к.с.-0,5л/га, Фортеця, к.епрапорцевого
0,5-1,0 л/га, Фитал 65% р.к. – 1,5
листка
кг/га,
Імпакт 25 SC , к.е. – 0,5 л/га
Альто Супер 330 ЕС, к.е. – 0,4-0,5
л/га
Рекс Дуо, к.е. 0,4-0,6 л/га
Фолікур 250 EW, к.е. 0,5 1,0 л/га
За 2 тижні до Обприскування
посівів
перед
збирання
збиранням Раундапом Макс, в.р. –
3 л/га для підсушування та
часткового знищення бур’янів

Проти клопа - шкідливої
черепашки: вихід у трубку
– імаго 2-4 екз/м²;
налив зерна – личинки 1-6
екз/м²
Проти хлібної жужелиці:
2-3 екз/м²
Іржа, борошниста роса,
плямистості
При достатньому зволожен
ні та уражені борошнистою
росою до 1% листкової
поверхні
*При недостатньому фінан
суванні обробку фунгіцида
ми провести по прапорцево
му листку 1 раз

Розвиток бурої іржі більше
5% і передумови епіфітотії
фузаріозу та септоріозу
колоса

Однорічні та багаторічні
бур’яни
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ЕКОНОМІЧНІ ПОРОГИ ШКОДОЧИННОСТІ
ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ
Фази
розвитку
Сходи,
початок
кущіння

Об’єкти
обліку
Шведська і
пшенична
мухи
Злакові
попелиці
Хлібні
блішки
П’явиці
(жуки)
Злакові

мухи
Шкідлива
черепашка
Закінчення
кущіння,
трубкування

Цвітіння –
налив зерна

П’явиці
(жуки)
Хлібна
жужелиця
(турун
хлібний)
П’явиці
(личинки)
Злакові
попелиці
Шкідлива
черепашка

Молочна
стиглість

Злакові
попелиці
Хлібні жуки
Хлібний
трач
Пшеничний
трипс
Шкідлива
черепашка

Колосіння

Хлібні жуки
Трипси
Хлібний
трач

Методи обліку
Косіння сачком по 10 помахів
у 10 місцях для обліку імаго.
Збирання та розтин 100
рослин. Виявлення заселеності
личинкамиособин на 1 стебло зі
Кількість
100 облікових рослин.
Відсоток заселених рослин на
1 м² на 20 майданчиках
Облік
50х50 на
см 20 майданчиках
Облік
50х50
смпо 5 рослин; аналіз на
20
проб
виявлення личинок. 10 проб по
10 помахів сачком – облік мух
16 майданчиків 50х50 см з
ретельним оглядом рослин та
поверхні ґрунту – виявлення
клопів та яйцекладок
Облік на 20 майданчиках
50х50 колосових
см
Після
попередників
на 30 майданчиках 1х1 м з
ретельним оглядом рослин і
поверхні грунту
20 проб по 5 стебел
20 проб по 5 стебел
Підрахунок шкідника на 16
майданчиках 50х50 см (огляд
колосків та поверхні ґрунту)
Огляд по 5 стебел у 20 точках
Огляд 20 майданчиків по 1 м²
10 проб по 10 помахів сачком
10 проб по 5 колосків
Підрахунок
личинок
на
рослинах та поверхні ґрунту на
16 майданчиках (50х50 см)
Огляд майданчиків по 1 м²
Аналіз 10 проб по 5 колосків
Аналіз рослин з 16 проб з
відрізків рядка завдовжки 50
см

Економічні пороги
шкідливості (ЕПШ)
30-50 мух на 100 помахів
сачком або 5-10%
пошкоджених стебел
5-10 особин на 1 рослину при
50% заселенні рослин

30-50 екз/м²
Понад 10-15 жуків на м²
Понад 10-15% стебел,
заселених личинками. 30 мух
на 100 помахів сачком

Більше 3 клопів на 1 м²

Більше 10-15 жуків на м²
3 екз. на 1 м²

Більше 50 личинок на 100
стебел
Більше 8-10 особин на
стебло
На посівах твердих
пшениць більше 2 і 4-6
личинок на 1 м² на посівах
м’яких сортів пшениці
Більше 20 особин на
стебло
Більше 3-5 жуків на 1 м²
Більше 40-50 екз. на 100
помахів сачком
30-50 екз/колос
Більше 2 личинок на 1 м²
Більше 4-5 жуків на 1 м²
30-50 личинок на колос
Більше 30 особин на 1 м²
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ
ЯРИХ ЗЕРНОВИХ ВІД ХВОРОБ, ШКІДНИКІВ ТА БУР’ЯНІВ
Строки
проведення
Шкідливі організми та
заходу
умови проведення заходу
Календар. Фенологічний
Лютий - До посівний
Сажкові хвороби, фузаріозна і
квітень
період
гельмінтоспоріозні кореневі
гнилі, плямистості листя,
пліснявіння насіння

Зміст заходів, назва та норми
препаратів

Обов’язкове протруєння насіння зі
зволоженням або водною суспен
зією (10 л води на 1 т насіння)
одним з препаратів: Абсолют, к.с1,5-2л/т, Віал ТТ, в.с.к - 0,4-0,5л/т,
Вітавакс
200ФФ,в.с.к.-2,53,0л/т;Вінцит, к.с-2 л/т, Гранівіт
в.с.к-2,5-3л/т, Деразол, к.с-1,5л/т,
Кінто Дуо, к.с-2 - 2,5л/т, Раксил
Ультра, т.к.с – 0,2-0,25 л/т, Тебузан
Ультра,т.к.с-0,2л/т, Дивіденд Стар
036 FS, т.к.с. – 1-2 л/т; Раксил
Ультра,т.к.с. – 0,2-0,25 л/т
Березень - Період сівби
Формування
посіву
з Сівба в гранично стислі строки на
квітень
підвищеною стійкістю або початку оптимального весняного
витривалістю
проти періоду
комплексу
шкідливих
організмів на основі створення
оптимальних стартових умов
для проростання насіння,
появи сходів, росту і розвитку
рослин.
Обмеження
шкідливості шведських мух,
смугастої хлібної блішки,
п’явиць, попелиць
Квітень - Сходи – 3-й Смугаста хлібна блішка – 30- Обприскування крайових смуг
травень
листок
(І-ІІ 50 екз/м², шведська муха – 40- завширшки до 100 м або всього
етапи)
50 екз/100 помахів сачком, посіву одним з препаратів:
п’явиці – 10-30 жуків/м²
Децис Профі 25 WG, в.г – 0,04л/га;
Карате Зеон 050 KC , м.к.с.- 0,15 –
0,3 л/га; Сумі - альфа, к.е-0,2 – 0,3
л/га, Оперкот, з.п. - 0,15-0,2 кг/га;
Травень –
червень

Кущіння
етап)

(ІІІ Однорічні та деякі багаторічні При засміченні посівів двосім’я дводольні бур’яни (10-50 дольними однорічними та багатошт/м²)
річними бур’янами один із
гербіцидів: Гроділ Максі ОД, о.д.0,09-0,11 л/г,Гранстар Про 75, в.г.15,0г/га; Пріма, с.е. – 0,4-0,6 л/га;
Базагран М, в.р. – 2 - 3 л/га;
Естерон 60, к.е. – 0,6-0,8 л/га
Травень - Кущіння – до
Однорічні та деякі багаторічні Обприскування одним з гербіцидів :
червень
появи прапор
дводольні бур’яни, в тому Гроділ Максі 375 O.D, о.д. – 0,09 - 0,11
цевого листка числі стійкі до 2,4-Д та МЦПА л/га; Діа лен Супер 464 SL, в.р. к – 0,51,5 л/га; Ларен Про 60 , в.г. – 8-10 г/га;
(ІІІ-ІV етапи)
Лонтрел 300, в.р. – 0,16-0,66 л/га; Лог
ран 75 WG, в.г. – 6,5-10 г/га,

Травень – Вихід у трубку Захист посівів від личинок Обприскування крайових смуг або
червень
(ІV–VІІ етапи) п’явиць (0,5-1,0 екз /стебло)
вибіркове обприскування посівів в
осередках шкідника тими ж
інсектицидами, що й в період
сходів
Травень - Вихід у трубку Борошниста роса, іржасті Обприскування посівів одним із
червень
(ІV–VІІ етапи) хвороби: понад 1% уражених фунгіцидів: Джерело, к.с. - 0,5 л/га,
рослин при вологості повітря Альто Супер 330 ЕС, к.е. – 0,4-0,5
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95-100% і температурі 1117ºС; септоріоз: при ураженні
понад 5% рослин, частих
дощах,
високій
вологості
повітря та температурі 20-25ºС
Липень - Повна
Зниження
чисельності
серпень
стиглість
шкідників і розвитку хвороб у
зерна
(ХІІ посівах, обмеження втрат
етап)
урожаю і збереження якості
зерна в буртах на токах і
зерносховищах
Липень - Після
Повсюдно
серпень
збиральний
Збереження якості зерна при
період
створенні несприятливих умов
для
перезараження
і
посилення
ураженості
зібраного врожаю фузаріозом,
пліснявінням і бактеріальними
хворобами

л/га; Рекс Дуо, к.с. –0,4 - 0,6 л/га;
Імпакт 25 SС, к.с. – 0,5 л/га,
Колосаль, к.е. - 0,5 - 1 л/га,
Байзафон, з.п. - 0,5 - 1 л/га, Бампер
Супер, к.е - 0,5л/га, Тілт 250 Е.С.,
к.е - 0,5л/га, Скіф, к.е. – 0,3-0,5
л/га, Фитал р.к. – 1,5 кг/га,
Вчасне збирання врожаю. сильних
і
цінних
сортів
пшениці,
насіннєвих посівів з негайним
лущенням стерні в стислі строки
прямим комбайнуванням
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

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ГРЕЧКИ
ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУР’ЯНІВ
Строки
Умови проведених заходів
проведення та назва шкідливих об’єктів
заходів
Осінній
Вибір попередника:
період
Цукровий буряк, картопля,
льон, кукурудза на силос,
бобові, удобрені озимі,
багаторічні трави
Комплекс бур’янів
Березень квітень
Травень
І декада

Травень
ІІ декада
Червень
Червень –
липень

Серпень

Заходи захисту

Після зернових, багаторічних трав проводять
лущення на глибину до 12 см. Зяблеву оранку
проводять плугом з передплужником на глибину
20-22 см. Проводять
аналіз ґрунту на
забезпеченість NPK і носять відповідну тукосуміш
На запирієних площах з осені вносять Раундап, в.р.
– 2-4 л/га або суміш Гліфос 360, в.р. + Естерон 60,
к.е. – 3+1 л/га
Якомога раніше закрити вологу важкими боронами. Провести культивацію на
глибину 8-12 см
Посів на глибину 8-10 см
Протруюють Вимпел (Агролайт), в.р. 300-500 г/т,
протруєним насінням з
Вітавакс 200ФФ 2,5-3,0 кг/т, Фундазол 2-3 кг/т та
одночасною інкрустацією
регулятори росту Агростимулін, в.с.р. 10мл/т,
мікроелементами та
АЛЬБІТ ТПС, р. 30-40мл/га(по вегетації),
регуляторами росту
Вермистрим Д в.р.-6-10 л/га. (по вегетації)
За 2-3 дні до появи сходів
проти однорічних дводольних
бур’янів
Для підвищення врожайності і
поліпшення якості продукції
На початку цвітіння для
кращого запилення
Випуск яйцеїда трихограми
під час масового відкладання
яєць шкідниками
Збирання врожаю

Вносять гербіцид Фюзілад Форте, 150ЕС к.е. – 1,02,0 л/га
Обробляють рослини в фазі 8-10 листків одним з
стимуляторів росту: Емістим-С, в.р. – 5 мл в 300 л
води на 1 га;; Вермістим, р. – 5-15 л/га
На посіви вивозять пасіку з розрахунку 4-5 вуликів
на 1 га
Пакетики з яйцями зернової молі, заселеної
трихограмою, розподіляють рівномірно по посіву в
50 точках кожного гектара в теплу безвітряну
погоду
При побурінні 2/3 плодів на рослині проводять
роздільне збирання, при 90% - пряме збирання
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ
Погодні умови першої половини вегетаційного періоду, були
сприятливими для розвитку та розповсюдження злакових попелиць в
посівах кукурудзи. У фазу сходів відмічалось заселення 8% рослин, при
середній чисельності 5 екз. на стебло. В період молочної стиглості
кукурудзи, чисельність шкідника зросла, та становила 12 екз/стебло, при 7%
рівні заселення рослин. Незважаючи на це, злакові попелиці не встигли
завдати значної шкоди посівам кукурудзи. Несприятливі погодні умови
другої половини вегетації та наявність природних ворогів, стали їм на заваді.
У 2018 році за умов задовільної перезимівлі шкідника, та у разі
настання ранньої, теплої і сухої весни, існуватиме ймовірність масового
розмноження і шкодочинності злакових попелиць.
Пухирчаста сажка виявлена на 5% обстежених площ кукурудзи. В
середньому хворобою уражено 2% рослин що меньше від минулого року, на
3% качанів, що не перевищувало відповідні минулорічні показники.
Щоб знизити ризик розповсюдження інфекції в 2018 році необхідно
передусім вжити запобіжних заходів, спрямованих на покращення якості
посівного матеріалу (якісне протруєння, вирощування стійких гібридів).
Необхідно дотримуватись сівозміни, ретельно знищувати післязбиральні
рештки, створити високий агрофон, на полях, де планується розміщення
кукурудзу.
Гельмінтоспоріозом посіви кукурудзи були уражені на 16%
обстежених площ, відсоток пошкоджених рослин дорівнював 3%.
Найбільшого поширення хвороба набула в період інтенсивного
листоутворення – формування качанів.
Зважаючи на те, що збудник хвороби здатен зберігатися у грунті та
поширюватись з насінням, залишається високою ймовірність виникнення
хвороби в 2018 році. Обмежити розвиток поширення хвороби допоможе
знищення післязбиральних решток кукурудзи, дотримання сівозміни,
інкрустація насіння баковою сумішшю фунгіцидного протруйника та
мікроелементів, внесення органічних та мінеральних добрив, інші заходи
щодо підвищення стійкості і витривалості рослин, обприскування посівів.
Летуча сажка виявлена переважно на пошкоджених рослинах як
тваринами так і людьми, в основному при сформованому врожаї у фазу
молочної стиглості. Хворобою було вражено близько 2% качанів. Хвороба
загрожуватиме повторним посівам кукурудзи, сівбі насінням одержаним на
уражених ділянках.
Дієвими мірами, які зможуть суттєво обмежити розповсюдження
хвороб будуть подрібнення та заорювання післязбиральних решток, вчасна
ліквідація інфікованої кукурудзи, інкрустація насіння мікроелементами в
суміші з фунгіцидними протруйниками.
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ
ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУР’ЯНІВ
Строки
Особливості
Агротехніка вирощування та заходи
проведення вирощування та шкідливі захисту від шкідників, хвороб та бур’янів
заходів
об’єкти
Осінній
Вибір попередника: озима
На запирієних площах з осені вносити Гліфос
період
пшениця, капуста, огірок і
360, в.р. + Естерон 60, к.е. – 3+1 л/га
помідор
Після зернових проводити лущення на
глибину 6-8 см, зяблева оранка на глибину 2527 см. Проводять аналіз ґрунту на
забезпеченість АРК. і вносять відповідну
тукосуміш
Весняний Внесення грунтових
Дуал Голд 960 ЕС,к.е. 1,2-1,3л/г, Трофі 90,к.е.
період
гербіцидів
2-2,5 л/га, Тайфун, к.е. 1,6-2,1 л/га, Фронтьєр
Оптима к.е. 0,8-1,4 л/га
Квітень
Летюча, пухирчаста сажка, Протруєння насіння: Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. –
стеблові, кореневі гнилі
2,5 – 3,0 кг/га
Дротяники
Інкрустація насіння на насіннєвих заводах:
Круїзер 350FS, т.к.с.-6-9 л/т, Гаучо, з.п.- 28
кг/т.

Травень

Липень
Серпень

Посів проводити, коли
грунт прогріється до 810ºС, що співпадає з
початком цвітіння вишні
або абрикоса. Досходові
гербіциди.
Однорічні злакові та
дводольні бур’яни:
щетинник, куряче просо,
види щириці, ромашки,
лобода, гірчак, сходи
В
боротьбі
з бур’янами
гумаю,
зірочник
та інші
Кукурудзяний метелик (17
– 18 яйцекладок/100
рослин)
Збирання у фазі воскової
стиглості

Висівати насіння пунктирним способом з
міжряддям 70 см, по 2-3 насінини в ямку з
відстанню між ними 25-35 см. Норма висіву
10-15 кг/га, глибина загортання 5-7 см,
обов’язкове коткування після посіву. Обрій,
к.е. - 1,5-2,5 л/га
Харнес, к.е – 1,5-3 л/га , Харнес Новий, к.е –
1,5-3 л/га, Мілагро 040 SC к.с, 1-1,25 л/га.

Міжрядний обробіток ґрунту з одночасним
підживленням. Формування густоти. В гнізді
залишити 1-2 рослини
Випуск трихограми 2 рази з інтервалом 10-15
днів
Якщо вологість качанів перевищує 30-40%
кукурудзу слід досушувати. Крім того,
необхідно негайно поле дискувати, щоб
знищити запас стеблевого метелика
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ГОРОХУ
Рання весна 2017 року сприяла і раннюму виходу бульбочкових
довгоносиків з місць зимівлі. Горох почали заселяти з появою сходів
культури. Дощова і прохолодна погода сприяла швидкому росту рослин
гороху і стримувала активність довгоносиків. Пошкодженість рослин в
середньому складала 6%, максимальна по краях посівів досягала 5%, що
нижче показників 2016 року. В місцях зимівлі зимуючий запас довгоносиків
в середньому становив 1 екз. на кв.м., максимально у вогнищах досягав 3 екз.
на кв.м. В 2018 році бульбочкові довгоносики можуть загрожувати крайовим
смугам посівів гороху, за умов теплої і посушливої весни.
Середня чисельність горохової зернівки виявлена в 1 кг зерна
становить 2 екз/м², а максимальна – 5 екз/м². В 2018 році зерноїд залишиться
основним шкідником гороху і проти нього слід планувати двократний
обробіток посівів.
Погодні умови весни для розвитку попелиць на горосі були незовсім
сприятливі. В фазу стеблування в посівах відловлювалось на 100 помахів
сачком лише 10-15 екз. комах. В подальшому в фазу «бутонізаціїї»
чисельність попелиць дещо зросла, проте була нижче порогу шкідливості і
нижче, ніж в попередньому році. В цей період розпочались хімічні обробки
вони були ефективними і проти попелиць, тому в фазу «наливу бобів»
чисельність попелиць була незначна і немала господарського значення.
Співвідношення між ентомофагами і попелицями було на рівні, при
якому забезпечувався контроль розмноження шкідника на відчутному рівні.
Певною мірою розвиток горохової попелиці стримували й ентомофторні
хвороби.
В результаті осіннього обстеження прикореневих частин стебел
багаторічних трав виявлено 3 – 6 яєць горохової попелиці на м², що
враховуючи репродуктивні можливості шкідника, може спричинити масовий
розвиток попелиць, що особливо ймовірно за умов теплої і помірно вологої
погоди в наступному 2018 році.
На сходах гороху бульбочкові довгоносики з’явилися в першій
половині другої декади травня за допорогової чисельності 2-4 екз/м². В
середньому вони слабо пошкодили 2-6% рослин.
В місцях зимівлі в середньому виявлено - 1,5 екз/м², максимально - 2 екз.
Якщо умови перезимівлі будуть сприятливими, а погода на початку вегетації
– теплою з достатньої кількістю опадів під час відродження і розвитку
личинок, можливий масовий розвиток фітофага та створення ним загрози
пошкодження сходів гороху, особливо в місцях скупчення.
Бульбочкові довгоносики розпочинають живлення спочатку на
багаторічних бобових травах, а потім переходять на горох. Враховуючи це в
2018 році слід заздалегідь подбати про чистоту цих посівів, запланувати
обробіток інсектицидами гороху у фазу сходів, дотримуватись просторової
ізоляціі.
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Заселення посівів гороховим зерноїдом розпочалося ще у фазу
бутонізації, а масове відбувалося в період цвітіння культури. Середня
чисельність жуків на 100 помахів сачком складає 3, максимальна – 7
екземплярів.
В період масового відкладання яєць на одному бобі нараховувалось по
2 яйця шкідника, а відсоток заселених бобів складав 1%.
Середня чисельність горохової зернівки виявлена в 1 кг зерна
становить 4 екз/м², а максимальна – 9 екз/м².
Враховуючи достатній зимуючий запас зерноїда в природі та в місцях
зберігання насіння, можна припустити, що у 2018 році він залишатиметься
найшкідливішим фітофагом гороху. Слід очікувати високої чисельності та
значного пошкодження культури, передусім за відсутності захисних заходів
до початку масового відкладання яєць жуками та фумігації ураженого зерна.
В 2017 році чисельність горохової плодожерки в посівах гороху була
на незначному рівні. В бобах, заселених шкідниками, розвивалось в
середньому 1 гусениця, загальна кількість пошкоджених бобів - 1 % ,зерен - 2
%. В цілому пошкодження гороховою плодожеркою не мало відчутного
господарського значення.
В 2018 році зростання чисельності шкідника не очікується, оскільки
зимуючий запас шкідника незначний - 0,2–1 екз./м². Лише місцями, за
сприятливих умов перезимівлі та теплої помірно-вологої погоди під час
льоту метеликів і вікладвання яєць, можливе осередкове збільшення
чисельності і шкодочиності фітофага.
Аскохітоз на посівах гороху був виявлений у фазу цвітіння гороху на 2 %
рослин, а під час наливу бобів було уражено вже 3 %, що не мало впливу на
формування і якість врожаю.
У 2018 році поширення аскохітозу на рослинах гороху може бути
значним, особливо за високої вологості повітря і температури 20 – 25 ºС.
Зокрема, ураженість може прогресувати в кінці вегетації на бобах та насінні.
Розповсюдженя
захворювання
сприятиме
ослабленю
рослин
та
пошкодженню їх бульбочковими довгоносиками
Кореневі гнилі розвивалась та поширювалась в окремих господарствах. У
фазі бутонізації хворобою було уражено 4 % рослин, а у фазу наливу бобів –
уже 5 %. Оптимальні умови для поширення кореневих гнилей настали у фазі
цвітіння та наливу бобів культури. В 2018 році запас інфекції в грунті та на
насінні а особливо на рослинних рештках за сприятливих погодніх умов
можна прогнозувати повсюдну ураженість гороху кореневими гнилями.
Борошниста роса на посівах гороху зявилась у фазу цвітіння, хворобою
уражено 2% рослин, а у фазу наливу було уражено 4% рослин. Хвороба
широкого поширення в поточному році не набула, але слід очікувати її появу
в наступному 2018 році в районах які займаються вирощуванням гороху.
Дієвими запобіжними заходами в боротьбі з поширенням хвороби має
бути вирощування культури на високому рівні агротехніки, дотримання
сівозміни та сівба протруєним насінням.
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ
ГОРОХУ ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУР’ЯНІВ
/Рекомендації Національного аграрного університету/
Строки
Особливості
проведення
вирощування та
заходів
шкідливі об’єкти
Осінній
Вибір попередника: озимі,
період
картопля, буряки
Сіяти горох на одному і
тому ж полі можна через
5-6 років
Сівба

Захист рослин від хвороб
кореневі гнилі, аскохітоз,
переноспороз,іржа,біла та
сіра гнилі,пліснявіння.

Сходи

Бульбочкові
довгоносики(10-15 жуків
на кв.метр)
Догляд за посівами:
боротьба з бур’янами,
хворобами і шкідниками.

Бутонізація
,початок
цвітіння

Серпень

Боротьба з брухусом

Агротехніка вирощування та заходи захисту від
шкідників, хвороб та бур’янів
При запирієних площах з осені вносити Раундап, в.р. –
3-4 л/га, Гліфос 360, в.р. + Естерон 60, к.е.-3+1 л/га.
Після зернових проводити лущення на глибину 6-6 см,
зяблева оранка на глибину 25-27 см. Проводить аналіз
ґрунту на забезпеченість NРК і вносять відповідну
тукосуміш
Перед посівом насіння протруїти одним з препаратів:
Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. – 2,5 л/т, Максим XL035FS,
т.к.с.-1 л/т. , Вінцит 050CS , к.с.- 2 л/т з додаванням
плівкоутворювачів. Обробка насіння в день сівби
ризоторфіном, 0,8кг/т з додаванням
мікроелементів(бор, цинк, молібден), перед сівбою
біопрепаратом АЗОРХІЗ,р., 10л/га. Сівба в оптимальні
строки в грунт протягом 2-3 годин.
Знищення кірки ,культивація міжрядь, обприскування
інсектицидами: Карате Зеон 050 CS, мк.с. -0,10,125л/га, Фастак,к.е. 0,15-0,25л/га.
Внесення гербіцидів до посіву, до сходів або після
сходів культури проти дводольних бур’янів:
Агрітокс, в.р. – 0,5 л/га обприскувати у фазі 3-5
листків культури; Базагран М, в.р. – 2-3 л/га;
комплекс дводольних і злакових: проти злакових:
Пантера, к.е. – 1 л/га проти однорічних злакових у
фазі 3-4 листки у бур’янів і 2 л/га проти багаторічних
злакових до 10-15 см у бур’янів .
Обробка посівів інсектицидами:: Актара, в.г. - 0,1
кг/га. Альтекс 100, к.е. - 0,15-0,25 л/га, Децис ф-Люкс,
к.е.-0,4-0,7 л/га, Фуфанон 570, к.е.- 0,5-1,2л/га, Карате
Зеон 050 СS, мк.с.- 0,125л/га, Акцент, к.е.- 0,5-1л/га,
Золон 35, к.е.(крім зеленого горошку)-1,4л/га, Бі-58
новий, к.е. 0,5-1л/га, Данадим стабільний, к.е.-0,51л/га, Біммер, к.е.(горох на зерно)- 0,5-1 л/га,
Блискавка, а також дозволені для застосування в
посівах гороху на зелений горошок: Фастак, к.е.- 0,150,25 л/га, Ф’юрі, в.е., 0,07-0,1 л/га. Насіннєві ділянки
проти хвороб обприскують Амістар Екстра 280
SC,КС 0,5-0,75 г/лДля підвищення стійкості рослин
проти хвороби застосовують фосфорно-калійні
добрива.
Після збирання врожаю при наявності 10 жуків
брухусу на 1 кг зерна його
знезаражують:Фостоксином , Магтоксином.
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ СОЇ
Бульбочкові довгоносики. На сходах сої виявлені на 11 % обстежених
площ. У фазі сходів середня чисельність бульбочкових довгоносиків по
області становила 0,2 екз. на кв.м, максимальна не перевищувала 0,5 екз. на
кв.м, що на рівні минулого року (ЕПШ 8-15 особин на кв.м на початку
розвитку сої). Пошкодження рослин становило в середньому 3%,
максимально – 6 %, що дещо вище, ніж у минулому році.
У фазі бутонізації чисельність шкідника дещо зросла – заселеними
були 14% обстежених площ посівів, максимальна чисельність шкідника
становила – 2 екз. на кв.м (ЕПШ у період до цвітіння 50-60 жуків на кв.м).
У 2018 році чисельність і шкодочинність бульбочкових довгоносиків
очікується на рівні поточного року. В умовах відсутності дощів та за високих
температур на початкових етапах вегетації сої, можливе осередковане
підвищення чисельності та шкодочинності даного фітофага, передусім в
крайових смугах полів.
В поточному році павутинним кліщем у фазу бутонізації сої було
заселено 10% обстежених площ, а вже на момент формування - дозрівання
бобів 12-19%. Однак, значної шкоди фітофаг посівам сої незавдав - протягом
всього вегетаційного періоду його чисельність та відсоток постійно
коливались, пошкодження не перевищували меж ЕПШ.
При задовільних умовах перезимівлі лялечок та за теплої з підвищеною
вологостю погоди у весняно-літній період, в 2018 році ймовірна масова
поява павутинного кліща у фазу формування бобів сої. Зважаючи на
можливість підвищеної плодючості та шкодочинність фітофага слід
зазделегідь планувати захисні заходив в наступному році.
Попелиці з’явилася в посівах сої в фазу сходів, де заселили 7% площ та
завдали шкоди 9% рослин. Проте масовий розвиток фітофага стримували
несприятливі погодні умови липня, які характеризувались пониженнями
нічної температури повітря до +7°С а денна сягала позначки +33°С з дощами
подекуди зливного характеру.
В 2018 році за теплої помірно-вологої погоди очікується можливе
збільшення чисельності попелиць та пошкодження посівів сої.
Пероноспорозом в поточному році було уражено 31 - 42% обстежених
площ, 3-5% рослин за розвитку хвороби від 2 до 4%. Хвороба почала
розвиватися в посівах сої у фазу формування бобів. Такий пізній розвиток
становить загрозу появи хвороби у 2018 році, при достатньому зберіганні
збудника в ґрунті та не правильної сівозміни культури.
Аскохітоз проявився на сої у фазу сходів, розповсюдившись на 10%
площ та уразив 1% рослин з розвитком хвороби 2%. Збільшення відсотка
уражених площ спостерігалось до фази формування бобів, кількість
уражених рослин досягла 12 %, а рівень розвитку - 6%. А у фазі дозрівання
ураження хворобою залишилось на рівні до 24% уражених площ.
Фузаріоз розпочав свій розвиток у фазу бутонізації та тривав до фази
дозрівання. Хворобою було уражено від 0,8 до 1,5 тис га., з розвитком
хвороби від 7%.
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Септоріоз в поточному році суттєвого розвитку який би приніс шкоду
рослинам не набув.
У 2018 році за умов підвищеної вологості та температури повітря в
межах 18-26°С, під час вегетації культури, можливий розвиток вище
вказаних хвороб. Основною причиною розвитку є зниження схожості насіння
та погіршення якості зерна. Дотримання вимог сучасної технології
вирощування та належної агротехніки сприятимуть покращенню
фітосанітарного стану посівів сої та отриманню високих врожаїв.
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ
(Рекомендації Інституту землеробства УААН)
Строки
проведення,
Шкідливі
фаза
організми (ЕПШ)
розвитку
рослин
До посівний Зимуючі стадії:
період
а) в ґрунті:
бульбочкові
довгоносики
совки, кореневі гнилі
До посівний
період

Зміст заходів захисту, назви та норми витрати
препаратів (кг, л/т; кг, л/га)
Дотримання сівозміни, повторні посіви через 4
роки. Не висівати сою після бобових культур і
соняшника через наявність спільних хвороб і
шкідників. Своєчасний і якісний обробіток ґрунту.
Оптимальні дози удобрення. Підбір відповідних
зоні зареєстрованих сортів.
Протруювання насіння перед висіванням: Максим
XL 035 FS, т.к.с.- 1л/т

б) насіннєва
інфекція: аскохітоз,
антракноз,фузаріозна
коренева гниль,
пероноспороз,
пліснявіння насіння
в) комплекс
Команч WP, з.п.-7 кг/т
грунтових та
наземних шкідників
сходів
Період сівби Кореневі гнилі
Висівають сортовим насінням в прогрітий до 1012ºС грунт. За пізньої сівби збільшується ураження
рослин епіфітними хворобами. В день сівби
проводять інокуляцію насіння симбіотичними азот
фіксуючими бактеріями і одночасно обробляють
мікродобривами: бором і молібденом (40-50 г на
гектарну норму насіння). Сіють рядковим
(міжряддя 15 см), або широкорядним (міжряддя 45
см) на глибину 3-5 см, 500-700 тис. схожих насінин
на 1 га. У зріджених посівах через гілкування
збільшуються втрати при збиранні. В загущених
посівах рослини вилягають і уражуються
епіфітними хворобами
Фаза сходів Фузаріоз сходів,
Розпушування кірки і знищення сходів бур’янів до
сім’ядольний
сходовим боронуванням і після сходовими
бактеріоз
культиваціями. Перед сівбою, до або по сходах сої і
до початку утворення першого трійчастого листка
сої вносять гербіцид Ягуар к.е. 1,0-3,0 л/га (див.
відповідний розділ)
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Фази 2-6
листочків

Фази 2-6
листочків
Фаза
бутонізації цвітіння

Фаза
формування
бобів

Фаза
дозрівання

Після
збирання
врожаю

Бульбочкові
довгоносики (8-15
жуків на кв.м),
люцерновий клоп (25 екз. на рослину),
попелиці (250-300
екз. на 10 помахів
сачка)
Пероноспороз
Пероноспороз,
аскохітоз,септоріоз,
фузаріоз

Обприскування посівів препаратами: Балазо 100 КЕ
0,2-0,3л/га в насіннєвих посівах обприскування
проводити відразу після виявлення сисних
шкідників, для запобігання поширення вірусної
інфекції

Видалення дифузно уражених рослин з насіннєвих
посівів, Фитал, р.к.- 2,5-3,0 кг/га.
При виявленні перших ознак хвороб в насіннєвих
посівах рекомендується проводити обробку рослин
розчинами дозволених фунгіцидів або 1%
бордоською рідиною, Фитал, р.к.- 2,5-3,0 кг/га.

Вірусні хвороби

Видалення уражених рослин з насіннєвих посівів

Акацієва вогнівка
(пошкодження 30%
листкової поверхні),
лучний метелик (4-5
гусениць на кв.м),
тютюновий трипс
(10-15 екз. на
рослину),
павутинний кліщ (23 екз. на трійчастий
лист), бульбочкові
довгоносики (10-15
жуків на кв.м)
Біла і сіра гнилі,
фомопсис

Обприскування посівів препаратами :Золон 35, к.е.2,5 л/га, Бі-58 новий, к.е.- 0,5-1л/га, Брейк МЕ 0,070,10 гр/л.

Комплекс насіннєвої
інфекції

За підвищеної кількості опадів, 10 днів до збирання
врожаю та побуріння бобів нижнього і середнього
ярусів проводять десикацію посівів Раундапом
Макс, в.р.-2,4 л/га (за 14 днів до збирання),
Дикватом, в.р.к - 2-3л/га
Насіння сої очищають, перевіряють на вологість, за
необхідності підсушують до 12% вологості.
Зберігають за температури до 10ºС
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Шкідники і хвороби цукрових буряків
В господарствах Житомирської області нараховується більше 100
видів шкідників, які живляться сходами та рослинами цукрових буряків.
До ґрунтових шкідників які завдають значної шкоди цукровим бурякам
відносяться: бурякова крихітка, личинки хрущів, звичайний буряковий
довгоносик, гусінь підгризаючих совок, коренева бурякова попелиця,
бурякова нематода.
Наземну частину пошкоджують: довгоносики, блішки, щитоноски,
бурякова мінуючи муха, гусінь лучного метелика. Шкода , яку завдають
шкідники, може призвести до повної загибелі посівів, або до зниження якості
продукції на 5 - 25%.
Сірий та звичайний бурякові довгоносики. Зміна погодно –
кліматичних умов сприяла появі та розмноженню на території області
бурякових довгоносиків. Вони заселяють посіви цукрового буряка на початку
травня, але живлення проводять переважно на дикоростучих рослинах,
обїдаючи листки осоту.
На весні 2017 року довгоносиками було пошкоджено 2-3% рослин.
Заселеність посівів в період масового заселення була в межах 29 % заселених
площ з чисельністю імаго 0,2-0,5 екз на м². Осінніми обстеженнями
шкідника виявлено у всіх бурякосійних районах. Восени їх виявлено на 41 %
обстежених площ за середньої чисельності 0,1 екз на м², а максимальна
сягала 2 екз на м².
В 2018 році знову можна очікувати заселення і пошкодження посівів
цукрового буряка жуками сірого та звичайного довгоносиків. Шкідники
створюватимуть загрозу сходам, особливо в тих господарствах де поля
сівозміни забур'янені осотом, берізкою, гірчаком якими він найбільше
живиться.
Бурякові блішки почали активно заселяти сходи цукрових буряків з
настанням потепління в усіх бурякосіючих районах. Середня чисельність
становила 1,4 екземпляра на рослину при заселенні 30% обстежених площ.
У 2018 році, у вегетаційному періоді очікується масове поширення блішок на
посівах цукрового буряка, найбільшу шкоду вони принесуть, якщо місяць
травень буде теплим та сухим.
Бурякова мінуюча муха. Кількість шкідника становила 3 до 2 екз.м²,
проте більшість шкідника загинуло при профілактичних обробках. Друге
покоління шкідника розвивалось в середині літа, воно було не чисельним,
оскільки суха спекотна погода негативно вплинула на плодючість самок.
Враховуючи дані проведених осінніх обстежень цукрового буряка, в
слідуючому 2018 році очікується слабке пошкодження посівів буряковою
мінуючою мухою, лише на окремих площах вона може мати господарське
значення.
Листкова бурякова попелиця суттєво проявляла шкідливість не
лише в крайових смугах, та подекуди в середені поля. Так заселеність
посівів буряків не перевищувала 10 – 18% рослин. За рахунок зменшення
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посівних площ в базових господарствах відсоток заселеної площі становить
50% . В середині літа спостерігався спад активності шкідника, який
пов'язаний з погодно – кліматичними умовами та ростом активності
ентомофагів. Надалі обмеженню чисельності фітофага сприяли посушливі
погодні умови та інтенсивне ураження комах ентомофагами
В 2018 році за сприятливих умов перезимівлі, теплої та помірноговологої погоди у весняно-літній період можливий спалах масового
розмноження та значної шкідливості бурякової листкової попелиці у посівах
цукрових буряків у більшості бурякосійних районів області, передусім
лісостепової зони.
Бурякові мінуючі мухи на посівах цукрових буряків області заселили
23% обстежених площ посівів цукрових буряків, що на 10% менше ніж у
минулому році. При цьому пошкодили 2,5% що на рівні з минулим роком,
чисельність личинок становила 2 екз. на рослину.
У 2018 р. значної чисельності бурякових мінуючих мух не очікується,
проте за сприятливих умов перезимівлі, помірної вологості та достатньої
кількості тепла протягом вегетаційного періоду в осередках можливе
незначне наростання їх чисельності, особливо за умови обробки насіння
інсектицидами з коротким терміном токсичної дії.
Хоробу Коренеїд стримували посушливі погодні умови, що склалися в
період формування сходів, та негативно позначились на активізації грибів
збудників. Перші ознаки захворювання відмічалися в кінці травня місяця.
Розвиток хвороби істотно залежав від погодніх умов, а саме – відсутності
достатньої кількості вологи в ґрунті.
В 2018 році розвиток коренеїду залежатиме від наявної грунтової
інфекції, вологи в грунті під час формування сходів, якості обробки насіння,
та заходів агротехніки, що вирощування культури.
Церкоспороз на посівах цукрових буряків мав достатнно високий
розвиток, та завдавав відчутної шкоди посівам. Інтенсивному розвитку
хвороби сприяла суха спекотна погода протягом літнього періоду, яка
спричинила пригнічення росту та розвитку рослин та порушила діяльність
їхньої імунної системи. Крім того, не можна відкидати нестачу, або
недоступність для рослин деяких елементів живлення, неправильний підбір
сортів.
Перші ознаки захворювання на посівах були виявлені в І декаді червня.
Хворобою було охоплено 9% обстежених площ з урахуванням 3% рослин,
розвиток хвороби становив 2%. В подальшому відмічався швидкий ріст
хвороби, що було обумовлено високими температурними показниками
серпня.
На кінець серпня в області було охоплено церкоспорозом 8% рослин
на 33% обстежених площ. А на початку копання цукрових буряків у вересні хворобою уражувалось 53% рослин в слабкому і середньому ступенях на всіх
посівних площах.
В 2018 році враховуючи грунтовий запас інфекції розвиток плямистості
матиме місце за випадання теплих короткочасних дощів в червні липні, або
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наявності рясних ранкових рос, та температури повітря 21°C, та не своєсасне
проведення профілактичних обробок посівів фунгіцидами.
Фомоз було виявлено на всій території області, він почав проявлятись в
кінці липня в першій декаді серпня. Хвороба вразила 3 % рослин, що на рівні
минулого року в цей же період. На вересень місяць хворобою уражено 6%
рослин, на 28% обстежених площ з розвитком хвороби 1,5%.
В 2018 році прояв хвороби буде залежати від рівня агротехнічних
заходів вирощування культури, забезпеченості рослин поживними
речовинами та якості захисних обробок посівів.
Хвороби коренеплодів Парша звичайна проявилась на 5%
коренеплодів. Це меньше на 2% у порівнянні з минулим роком. Із гнилей
розвитку набули: суха - 5%
(залишилась на рівні минулого року),
та хвостова – 3% (зменшилась, на 4%) Відмічається поява такої хвороби, як
дуплистість коренеплодів, уражено2% коренеплодів. На більшості площ
хвороба зустрічалась на окремих рослинах, або вогнищами в тих ділянках
полів де було порушено водно – повітряне живлення рослин, незбалансоване
живлення чи спостерігалось пошкодження дротяниками та личинками
травневого хруща.
В 2018 році дані хвороби матимуть місце, за несприятливих грунтово –
повітряних умов, порушення живлення та водопостачання рослин, рівня
агротехніки.
СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ
(Рекомендації Інституту цукрових буряків УААН)
Строк
проведення
Щорічні
літньоосінні
та
весняні
роботи

Шкідливі
організми
Звичайний і
сірий
бурякові
довгоносики,
блішки,
крихітка,
попелиці;
коренеїд,
церкоспороз,
пероноспороз,
інші
шкідники
і
хвороби;
бур’яни

Заходи
Організаційногосподарські
та
агротехнічні (сівозміна,
підготовка
ґрунту,
підвищення родючості
ґрунтів,
боротьба
з
бур’янами в сівозміні,
впровадження стійких
до
хвороб
сортів,
виконання
елементів
технології вирощування
культури,
організація
захисту
рослин
за
матеріалами
річного
прогнозу розвитку і
поширення шкідників,
хвороб і бур’янів та
фітосанітарного
моніторингу посівів)

Прийоми, препарати, норми витрати
(л, кг/т, л, кг/га)
Повернення буряків на попереднє місце
через 4-5 років; кращі попередники –
озима пшениця після чорного і
зайнятого парів, гороху та багаторічних
трав одного року користування,
насичення
сівозміни
буряковими
культурами до 20%; просторова ізоляція
(1000 м від насінників і бурячищ);
внесення
збалансованих
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 норма
висіву і глибина загортання насіння

38
Бурякова
нематода

Вересень – Кагатна гниль
березень
Зберігання
коренеплоді
в у кагатах

За наявності в 100 куб.
см ґрунту 4-10 цист із
вмістом у них 200-700
личинок рекомендовано
за 2-3 роки до висіву
буряків
вирощувати
культури,
які
зменшують чисельність
паразита
Захист коренеплодів від
підморожування,
підв’ялення,
задухи,
травмування

Впродовж 6 Звичайний
Допосівна обробка
місяців до буряковий та кондиційного насіння
сівби
інші
композицією захиснодовгоносики,
стимулюючих речовин
крихітка,
на насіннєвих заводах
блішки,
щитоноски,
мінуючі мухи, Коренеїд, пероноспороз,
інші
інші хвороби

Кращі перед попередники – багаторічні
бобові
трави,
картопля,
горох,
кукурудза на зелений корм або силос;
попередники – озиме жито, озима
пшениця та пожнивні капустяні
культури

Обробка
коренеплодів
перед
закладанням в бурти рекомендованими
фунгіцидами
Регулювання у кагатах температури в
межах 1-3ºС. Виявлення і знищення
вогнищ кагатної гнилі
Гаучо, з.п.- 60 кг/т, Мангуст,з.п.- 60
кг/т, Семафор 20ST, т.к.с.-2-2,5 л/т,
Круїзер
350FS,
т.к.с.-10-15
л/т,
Космос250, т.к.с.- 0,1 л/100 тис.
насінин, Форс 200CS, к.с-2л/т.

Апрон
XL350ЕS,
т.к.с.-2
л/т,
Сульфокарбатіон-К, 90-95% п. - 4 кг/т,
Превікур 607 SL, в.р.к. - 4 л/т,
Тачигарен, з.п.- 6 кг/т, Роялфло, в.с.к- 6
л/т, Максим ХL 035 FS, т.к.с.-9 мл/пос.
од.
Березень - Основні
Проведення
Відповідно
до
методичних
квітень
шкідливі види контрольних обстежень рекомендацій
комах
в місцях зимівлі для
прогнозування ступеня
загрози сходам буряків
Квітень
- Шкіники,
Фітосанітарний
-//вересень
хвороби
моніторинг посівів
Квітень – Звичайний
За високого ступеня Механізоване викопування канавок
травень
буряковий
загрози
сходам – глибиною 30-35 і шириною 15-16 см та
(до і після довгоносик,
обкопування бурячищ та колодязів у них глибиною 30-35 см
сівби)
інші шкідники посівів
буряків через кожні 5-10 м
ловильними крайовими Систематичні
обприскування
їх
канавками
дозволеними контактними препаратами
Квітень – Коренеїд,
Розпушування верхнього Суцільне боронування плантацій через
травень
бур’яни
шару ґрунту за його 4-5 днів після сівби, повторно (за
(після
ущільнення, утворення прохолодної погоди) – за 2-3 дні до
сівби)
поверхневої
кірки, сходів
наявності
проростків
бур’янів
Квітень –
Коренеїд,
Після сходове розпушу
Система після сходових боронувань
початок
бур’яни
вання міжрядь в разі
залежно від ущільнення ґрунту. За
травня
необхідності
наявності 8-10 рослин буряків на 1 м
Розвинуті
рядка – суцільне боронування
сім’ядольні
– перша
пара
справжніх
листків
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Сходи – 2-3
пари
справжніх
листків

Звичайний
буряковий
довгоносик,
блішки,
щитоноски,
крихітка, інші

Травень –
перша поло
вина червня
До
змикання
листків
у
рядках
Травень липень
3 фази 2-3-х
пар
справжніх
листків
фабричних
та
утворення
стебел
у
насінників
буряків

Звичайний
буряковий
довгоносик,
пластинчастовусі
жуки,
ковалики, інші

Червень –
серпень

Пероноспороз

Бурякова
листкова
попелиця,
мінуючі мухи,
павутинний
кліщ,
інші
сисні
шкідники

Церкоспороз

Червень
вересень

Червень

Обприскування інсекти
цидами за наявності або
перевищенні ЕПШ:
довгоносик звичайний –
0,2-0,3; сірий – 0,2-0,5;
чорний – 0,3; блішки – 37; 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 не токсикова
ним насінням
Розпушування міжрядь
для знищення яєць і
личинок у ґрунті

Актеллік 500ЕС , к.е., 1-2 л/га,
Фуфанон 570, к.е., 1-2,5 л/га, Дуглас,
к.е.-0,5-1 л/га, Золон 35, к.е., 1-3,5 л/га,
Нурел Д, к.е.- 0,8 л/га, Фастак, к.е.,
0,10-0,25 л/га, Децис Профі 25WG, в.г.0,05-0,1 кг/га, Децис ф-Люкс, к.е.-0,250,5 л/га, Карате Зеон 050CS, мк.с.,0,125-0,150 л/га, Фۥюрі, в.е-0,15 л/га,
Моспілан, р.п.-0,050-0,075 кг/га, Актара
25WG, в.г.- 0,08 кг/га, Вантекс , мк.с.0,06-0,07 л/га.

Обприскування
інсектицидами крайових
смуг, за потреби –
всього
поля
(ЕПШ
попелиці:
заселено
рослин у травні 5%,
червні – 10%, липні –
15%; мухи – 30%
заселених рослин і 3-5
личинок на рослину).
За
наявності
співвідношення
ентомофаги: попелиця
1:20 хімічні обробки
недоцільні
Обприскування
фунгіцидами:за
появи
ознак хвороби;

Актеллік 500 ЕС,к.е.-1-2 л/га, Золон
35,к.е.-1-²,5л/га, Фуфанон 570, к.е.-12,5л/га, Бі-58новий-0,5-1л/га, Біммер,
к.е-0,5-1л/га, Сумітіон, к.е.-0,6-1,2 л/га;
Ратибор, в.р.к.-0,2-0,3л/га; Моспілан,
р.п.-0,05 кг/га.

Відповідно до технології вирощування
цукрових буряків

Акробат МЦ, в.г.-2 кг/га; Абакус, мк.е1,25-1,50л/га ,Емінент, в.м.е.,-0,8 л/га.

за появи окремих плям Дерозал, к.с.-0,3-0,4 л/га, Медян Екстра
на 3-5% рослин;
350SC, к.с-4л/га
Іржа
Террасил 250, к.е.-0,6 л/га
Фомоз
Титул Дуо, к.к.р.-0,25 л/га, Флуафол,
к.с.- 0,25 л/га
Борошниста
за ураження еризифозом Церкоштеф, к.с-0,5л/га, Джерело к.с.роса,
5-10% рослин.
0,2-0,5л/га, Альто супер330ЕС , к.е.-0,5
церкоспороз,
За наростання хвороб – л/га, Топсин М,з.п.-0,6-0,8 кг/га, Рекс
інші хвороби повторно через 12-15, Дуо, к.е.-0,4-0,6 л/га; Імпакт К,к.с.-0,6листків
після
обробки 0,8л/га,
Корнет,
к.с.-0,25
л/га,
фундазолом – через 20- Фалькон460ЕС, к.е - 0,6л/га., Фитал,
25 днів (бажано іншим р.к.- 1,5 л/га.
фунгіцидом)
- Совки
Випуск трихограми на За 2-3 прийоми через 4-6 днів по 20-30
листогризучі,
початку льоту метеликів тисяч особин на гектар
підгризаючі,
і в період відкладання
лучний
яєць
метелик,
Застосування
мінуюча міль
біопрепаратів
проти
гусені 1-2 віків
- Совки листо- Обприскування вогнищ Дурсбан 480, к.е.-0,8-2,5 л/га, Золон
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вересень

ВересеньжовтеньПід час
та після
збирання
врожаю

гризучі,
підгризаючі,
лучний
метелик,
мінуюча міль

інсектицидами
за
чисельності шкідників,
що
дорівнює
або
перевищує 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
Лускокрилі
генерація);
шкідники,
мінуюча міль – 2-3 екз.
бурякова
на рослину (червеньнематода,
липень), 3-6 (серпенькоренева
вересень)
попелиця;
Розпушування міжрядь з
хвороби
підгортанням
і
коренеплодів
підживлення рослин
Гнилі,
інші Уникнення травмування,
хвороби
підв’ялення,
коренеплодів
підморожування
коренеплодів.
Зимуючі
Обстеження
місць
шкідники
зимівлі
шкідників.
Очищення
поля
від
післязбиральних решток.
Глибока оранка.

35, к.е.-3-3,5 л/га, Децис Профі 25WG,
в.г., 0,05-0,1 кг/га, Бі-58 новий,к.е.-0,51л/га,Данадим стабільний, к.е.- 0,5-1
л/га, Альтекс 100, к.е.- 0,10-0,25 л/га.
Обробки закінчувати за 30 днів до
збирання врожаю
Агротехнічні прийоми за
технологічною схемою, в разі
ущільнення , запливання ґрунту –
обов’язково

Відповідно
рекомендацій

до

методичних

Цукрові буряки повсюдно засмічуються багаторічними бур’янами –
пирієм повзучим, осотом рожевим, осотом польовим (жовтим),
кульбабою лікарською, березкою польовою, куколицею білою, м’ятою
польовою. З однорічних бур’янів переважають злакові – куряче просо,
мишії сизий і зелений. Двосім’ядольні представлені щирицею звичайною,
лободою білою та багатонасінною, видами гірчаків (розлогий,
березкоподібний, почечуйний ), споришем звичайним, жабрієм
звичайним, галінсогою дрібноквітковою, маком посівним , ромашкою
польовою, блекотою чорною.
Одночасно з появою сходів буряків з’являються редька дика, грицики
звичайні, талабан польовий, зірочник середній, фіалка польова, рутка
лікарська. У другій половині вегетації посіви заростають щирицями,
ромашкою,
підмаренником
чіпким
та
іншими
однорічними
широколистими та злаковими.
У посівах буряків необхідний комплекс агротехнічних і хімічних
заходів боротьби з бур’янами з урахуванням особливостей грунтовокліматичних умов зони, структури грунту та рівня засміченості поля, інших
факторів.
Багаторічники найдоцільніше знищувати у посівах попередників
цукрових буряків, зокрема, зернових колосових, використовуючи Гранстар
Голд 75, Гроділ Максі 375 OD, Естерон, 2.4 Д амінну сіль, Лонтрел 300 та
інші.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
( Рекомендації Інституту цукрових буряків УААН)
Препарати, їх суміші

Раундап, в.р.

Дуал Голд
Ленацил Бета
Пірамін Турбо,к.с
Домінатор 360, в.р.
Фронт’єр Оптіма, к.е.

Норми витрати
Види бур’янів
препарату, л,
кг/га
Восени на вегетуючих бур’янах, до оранки
Одно- і багаторічні злакові та двосім’ядольні
2-5
(обприскування відростаючих бур’янів після
лущення стерні)
Весною під передпосівний обробіток ґрунту
1,2-1,6
Однорічні злакові та деякі дводольні
0,8-1,5
Онорічні дводольні
5-7
Онорічні дводольні
2-5
Одно- і багаторічні дводольні
До чи після сівби до появи сходів культури
0,8-1

Однорічні злакові та деякі дводольні

В період активного росту бур’янів, послідовно, починаючи з
фази сім’ядолей до двох справжніх листків три обприскування з інтервалом 5-10 днів
Бетанал Експерт, к.е.
1
Однорічні дводольні та деікя однорічні злакові
Карібу + тренд 90
0,03+90 мл/га
Однорічні дводольні
Промінь,к.е.
1
Однорічні дводольні
За появи нової хвилі бур’янів
Тарга Супер, к.е.
1-2
Однорічні злакові (у фазі 2-4 листків бур’янів)
3
Багаторічні злакові (за висти бур’янів 10-15 см)
2-3
Однорічні злакові (у фазі 2-4 листків бур’янів
Центуріон,к.е.+ПАР«Аміго»
0,2-0,4+0,6-1,2
незалежно від фази розвитку культури)
Багаторічні злакові (за висти бур’янів 10-15 см
Центуріон,к.е.+ПАР«Аміго»
0,4-0,8+1,2-1,4
незалежно від фази розвитку культури)
Однорічні дводольні та багаторічні
Лонтрел 300, в.р.
0,3-0,5
коренепаросткові (обприскування за появи 1-3
пар справжніх листків культури)
Однорічні та багаторічні дводольні
Лонтрел Гранд, в.г.
0,2
обприскування вегетуючих бур’янів у фазі
«розетки» (за висоти осотів 15-20 см) від фази 2х листків у культури. Обприскування посівів від
фази 3-4 листків до появи квіткових бутонів у
культури.
У фазі 2-х пар справжніх листків бур’янів і 1-2 пар справжніх листків культури (одноразове
обприскування)
Бетанал Експерт, к.е.
1
Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові
(обприскування бур’янів у фазу сім’яолей,
наступні обприскування з інтервалом 5-10 днів)
двосім’ядольні
Голдикс, к.с.
6
Однорічні злакові та дводолні
Тарга супер,к.е.
1-2
Однорічні злакові

Примітки:
1. Використовується один препарат або одна суміш.
2. Норми препаратів (мінімальні – максимальні) уточнюються спеціалістами
захисту рослин з урахуванням фітосанітарного стану посівів та погодних умов. За сухої
жаркої погоди і низької вологості після сходові гербіциди вносити після 17 годин, а норму
знижувати на 10-15%.
3. Кратність внесення суміші гербіцидів у посівах визначається за появи нової
хвилі бур’янів.
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Шкідники і хвороби соняшнику
В минулому році з шкідників на посівах соняшнику було виявлено
сірого бурякового довгоносика на сходах культури, а також попелицю, яка
почала заселяти рослини у фазу цвітіння.
При задовільній перезимівлі, а також за сприятливих погодніх умов
вегетаційного періоду існує ймовірність появи даних шкіників на посівах
соняшнику і в 2018 році. Тому, при плануванні захисних міроприємств на
наступний рік необхідно врахувати таку можливість. Всього по області в
2017 році було обстежено 8,7 тис. га соняшнику, з яких майже на 10 % площ
було виявлено сірого бурякового довгоносика з середньою чисельністю 0,2
екз/м². Ступінь пошкодження 5% рослин був слабким.
У 2018 році можлива поява осередків розповсюдження довгоносиків,
переусім на засмічених бур’янами посівах соняшника.
Геліхризова попелиця була виявлена на 22 % обстежених площ, де
заселяла 5 - 9 % рослин. Масове розповсюдження попелиці стримували
погоні умови (посушливий червень та дощі липня) та
діяльність
ентомофагів.
У 2018 році висока чисельність та шкідливість попелиці можливі в разі
теплої і вологої погоди в період вегетації й здебільшого регулюватиметься
діяльністю ентомофагів.
Особливістю розвитку хвороб на соняшнику в поточному році є те, що
під час фази цвітіння культури випадали надмірні опади за підвищеної
температури, що сприяло появі сірої гнилі та фомозу. Якщо й надалі
збережеться тенденція до збільшення площ посіву соняшника при
застосуванні мінімального обробітку грунту та спрощеній технології
вирощування, в наступному році загроза появи хвороб залишатиметься
високою.
Сірою гниллю була розповсюджена 25% обстежених площ
соняшнику, що більше на 9% від минулого року. Налічувалось близько 3%
уражених рослин з розвитком хвороби 4%.
Поширення сірої гнилі можливе за сприятливих умов для розвитку збудника
на достигаючих кошиках соняшнику за вологості повітря 80-100% і
температури +16-23°С.
У 2018 році розвиток і шкідливість хвороби значною мірою залежатиме
від агрокліматичних умов, передусім під час дозрівання соняшнику.
В посівах соняшнику іржа була поширена на 25% обстежених площ,
хворобою було уражено 2% рослин, що на 4% менше ніж минулого року а
розвиток хвороби становив 1%.
Щоб запобігти розвитку і розповсюдженню хвороби в 2018 році
необхідно проводити посів лише знезараженим насінням, вчасно знищувати
бур’яни та сходи падалиці, які можуть бути джерелом розповсюдження
інфекції, під час вегетації вибраковувати заражені рослини.
Фомоз в посівах соняшнику проявився на 37% обстежених площ, що
трохи більше показників минулого року, виявлено 4% уражених рослин з
розвитком хвороби 2%. У 2018 році за аналогічних погодніх умов можливе
посилення розвитку хвороби, особливо враховуючи наявність запасу інфекціі
в насінні та рослинних рештках.
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ ВІД
ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ
(Рекомендації Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ)
Строк проведення
Шкідливі організми Заходи
Прийоми,
препарати, норми
витрати (л, кг/т, л,
кг/га)
1
2
3
4
Щорічні заходи в
Бурякові
ОрганізаційноПовернення
осінній та ранньодовгоносики
господарські та
соняшнику на
весняний періоди
(звичайний, сірий,
агротехнічні
попереднє місце
чорний, інші),
(сівозміна,
через 8-10 років;
дротяники,
підготовка ґрунту,
кращі попередники –
несправжні
підвищення його
зернові колосові,
дротяники, чорниші, родючості, знищення кукурудза та інші
пилкоїди, личинки
бур’янів,
просапні, горох,
пластинчастовусих
впровадження
ріпак (через 3-4
жуків, шипоноска;
стійких до хвороб
роки), насичення
пероноспороз, біла
сортів і гібридів,
сівозміни цією
та сіра гнилі,
дотримання
культурою до 10%;
фомопсис, фомоз,
технології
просторова ізоляція
інші шкідники і
вирощування
(віддаленість на 1000
хвороби; бур’яни
культури
м насінницьких
посівів від товарних
та від посівів
зернобобових
культур); внесення
збалансованих до
потреб ґрунту
органо-мінеральних
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
Проведення
Відповідно до
види комах
контрольних
методичних
весняних обстежень
рекомендацій
у місцях зимівлі для
прогнозування
ступеня загрози
сходам соняшнику
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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
Акробат, з.п., 2 кг/га,
насіння від збудників апрон XL 350 ES,
хвороб
т.к.с., 3 л/т, вінцит
050 CS, к.с., 2 л/т,
максим XL 035 FS,
т.к.с., 6 л/т, Пікус
600ТН-8,0-12,0гр/л

Дротяники та
комплекс наземних
шкідників сходів

Протруювання
насіння для захисту
проростків та сходів

Гаучо, з.п., 10,5 кг/т,
космос 250, т.к.с., 4
л/т, круїзер 350 FS,
т.к.с., 6-10 л/т

Від посіву - до
змикання рядків

Знищення ґрунтової
кірки, бур`янів,
шкідників,
покращення
фізіологічного стану
рослин

Розпушування
верхнього шару
ґрунту за його
ущільнення та появи
сходів бур`янів
відповідно до
технології
вирощування
культури

Сходи – 1-2 пара
справжніх листків

Сірий (понад 2 екз.
Обробка посівів
на кв.м) та інші
інсектицидами
довгоносики,
піщаний мідляк тощо

Суцільне
боронування посівів
на 3-4 день після
сівби; боронування
за 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
Ефективні суміші
фосфорорганічних і
піретроїдних
препаратів у
половинних нормах
витрат

Фаза 2-4 пари
справжніх листків

Несправжня
борошниста роса

Під час масового
відкладання яєць
лускокрилими

-//-

На ділянках
гібридизації –
видалення і
спалювання
уражених рослин
Обробка
фунгіцидами

Аканто плюс 28, к.с.,
0,5-1 л/га, амістар
екстра 280 SC, к.с.,
0,75-1 л/га, дерозал
500 SC, КС, 1,5 л/га

Проведення
обстежень посівів

Випуск трихограми
(за рекомендаціями)
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Перед цвітінням

Цвітіння

Налив насіння

Попелиці - в разі
заселення понад 10%
рослин

-//-

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
За умов очікування
епіфітотії:
гнилей кошиків,
фомопсису,
несправжньої
борошнистої роси

-//-

-//-

Обробка посівів:
(перша – на початку
цвітіння, друга –
через 14 діб після
першої)

Аканто плюс 28, к.с.,
0,5-1 л/га, амістар
екстра 280 SC, к.с.,
0,75-1 л/га, дерозал
500 SC, КС, 0,5 л/га,
колфуго супер, в.с., 2
л/га, тайтл 50, танос
50, в.г., 0,4-0,6 кг/га
Випуск мухи
фітомізи (за
рекомендаціями)
Випуск трихограми
(за рекомендаціями)

Виявлення
квітконосів вовчка
Під час масового
відкладання яєць
совками, лучним
метеликом
Клопи (ягідний,
люцерновий,
польовий інші) 2 екз.
та соняшникова
вогнівка і люцернова
совка – 3 гусениці на
1 кошик
Гусениці ІІ-го
покоління лучного
метелика 20 екз. на
кв.м, саранові (за
рекомендаціями)

На початку
побуріння кошиків

Після проведення
обстежень обробка
посівів

Енжіо 247 SC, к.с.,
0,18 л/га, фуфанон
570, КЕ, 0,6 л/га

-//-

Обробки за
рекомендаціями:
децис ф-Люкс, к.е.,
0,3 л/га, інші

Знешкодження
вогнищ

Дімілін, з.п., 0,09
кг/га, моспілан, РП,
0,05-0,075 кг/га,
фуфанон 570, КЕ, 0,6
л/га

За високої
Десикація
вологозабезпеченості
(ГТК>1,5) і вологості
насіння 25-30%

Аргумент, Вулкан
плюс, в.р., 3 л/га,
Везувій, в.р.к., 2-3
л/га, домінатор Мега,
в.р., 2 л/га, Космік,
в.р., 3 л/га, Раундап
Макс, в.р., 2,4 л/га
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Перед збиранням
урожаю

Збирання урожаю

Після збирання
урожаю

За умов помірного
розвитку білої та
сірої гнилей
кошиків,
несправжньої
борошнистої роси
Для обмеження
розвитку білої та
сірої гнилей на
кошиках
Основні шкідники та
збудники хвороб

Видалення та
знищення уражених
рослин в насіннєвих
ділянках
За побуріння 75-85%
кошиків та вологості
насіння 12-14% через
7-10 днів після
десикації
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 льону
Впродовж 2017 року особливо важливим фітосанітарний моніторинг був
для чотирьох видів шкідників: льоновий трипс, блішки синя та чорна,
плодожерка льонова. За настання сухої і спекотної погоди проявлялась їх
шкідливість, яку за перед порогової чисельності фітофагів попереджали шляхом
обприскування одним з зареєстрованих інсектицидів.
Льоновий трипс та блішки масово заселяли і пошкоджували посіви льону в
господарствах
Новоград-Волинського і Коростенського районів.
У
фазу
бутонізації трипс за середньої чисельності 1-3, у вогнищах до 7 екз. на
рослину фітофаг пошкодив 3-12% рослин у слабкому ступені.
Зимуючий запас шкідника невисокий (0,2-0,5 екз. на кв.м). У 2018 році
чисельність льонового трипса очікується на рівні вищому від минулих років, а
за сприятливих умов перезимівлі та сухої погоди навесні треба очікувати
значної загрози посівам льону, передусім у фазі бутонізації, в усіх льоносіючих
районах.
Льонові блішки за середньої чисельності 2-7, подекуди 10 екз. на кв.м
пошкодили 5-10% рослин. Розвиток літнього покоління проходив слабо тому
зимуючий запас буде нижчим.
Агрокліматичні умови минулорічної вегетації не сприяли розвитку та
поширенню хвороб у посівах льону. У період цвітіння – формування насіння на
антракноз хворіло 1-3% рослин. Також у посівах культури виявляли фузаріоз,
бактеріоз коренів, якими було уражено 1-5%, осередково бактеріозом коренів
до 9% рослин.
Враховуючи незначний запас інфекції вищезазначених хвороб у ґрунті та
насінні, в 2018 р. ураження рослин льону, можливе в першу чергу в тих
господарствах, де ці хвороби мали місце в минулі роки.

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЛЬОНУ ВІД
ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ
(Рекомендації Інституту землеробства УААН)
Строк
Шкідники,
проведення
хвороби
До
Основні
посівний
шкідники і
період
хвороби (льонові
блішки,
льоновий
трипс,
антракноз,
фузаріоз,
інші.)

Заходи
Повернення льону на попереднє
місце в сівозміні через 6-7 років,
розміщення посівів на відстані не
менше 2 км від льоновища. Кращі
попередники: конюшина з підсівом
злакових трав, зернові колосові,
горох, картопля. Внесення під льон
збалансованих
доз
добрив
і
мікроелементів
відповідно
до
картограм наявності їх у ґрунті.
Використання кондиційного насіння
стійких до хвороб сортів, внесених у

Препарат, норми витрати (л,
кг/га; л, кг/т)
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За 2-3
місяці, але
не пізніше,
ніж за 2 дні
до сівби

Антракноз,
плямистості

Льонові
блішки
Сівба
Льонові
блішки,
трипс,
плодожерка
Сходи
– Льонові
фаза
блішки (10-15
„ялинки‖
екз. на кв. м)
Фази
„ялинки‖ –
росту
стебла
Бутонізація

Фаза
ранньої
жовтої
стиглості
Збирання
врожаю
Після
збиральний
період

Реєстр сортів рослин України
Протруювання насіння з додаванням Вітавакс 200ФФ*, в.с.к., 1,5-2 л/т;
мікроелементів
Вінцит 050СS,к.с. 1,5-2,0л/т,
Круїзер 350FS, т.к.с - 0,5 л/т,
Максим 025 FS TH 1,0 л/т;
Передпосівна обробка насіння
Оптимально ранні строки

Обробка інсектицидами крайових Ф’юрі,в.е.- 0,1-0,15 л/га , Карате
смуг (30-50 м) на початку заселення, Зеон CS, м.к.с.-0,15 л/га
за суцільного заселення – всієї площі

Комплекс
хвороб:
антракноз,
пасмо
Трипс (8-10%
заселених
рослин або 25
екз.
на
рослину), льонова
плодожерка,
совки
Комплекс
хвороб

Обробка фунгіцидами за появи ознак
ураження хворобами

Комплекс
хвороб

Збирання у стислі строки товарних
посівів у фазі ранньої жовтої
стиглості, насіннєвих – у фазі жовтої
стиглості
Знищення післязбиральних решток.
Зяблева оранка льоновищ

Комплекс
шкідливих
організмів

Фундазол, з.п.-1 кг/га
Обприскування
інсектицидами

посівів

Застосування десикантів в
пізнього дозрівання насіння

разі
Раундап Класік, в.р.-2-5 л/га

* Олію використовують на технічні цілі.
Льон-довгунець засмічується однорічними і багаторічними бур’янами. На
початку вегетації в посівах через повільний ріст льону домінують двосім’ядольні
бур’яни (редька дика, лобода біла та інші), пізніше з’являються теплолюбні
злакові – просо куряче та мишії, забур’яненість якими становить 80-90% загальної
кількості. Злісними для льону в Поліссі є пирій повзучий, осоти. За умов
несвоєчасного проведення заходів боротьби з бур’янами втрати льонової продукції
можуть досягти 50-70% і більше.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ ЛЬОНУ
1
Однорічні злакові

2
Фюзілат Форте 050 ЕС,
к.е.

3
0,5-1

багаторічні злакові
1-2

Однорічні
та Тарга-супер, к.е.
багаторічні злакові

Однорічні злакові

2-3

Обприскування посівів у фазі „ялинки‖
культури за висоти пирію повзучого 1015 см

Шоргун100,к.е.
Міура

0,8-1,2
0,8-1,2

Обприскування посівів з фази 2-3
листочків до фази кущіння однорічних
бур’янів, за висоти пирію повзучого 1015 см

Центуріон, к.е.
Пар «Аміго»

0,2-0,4 +
0,6-1,2

Обприскування посівів у фазі
2-4
листків бур’янів(незалежно від фази
розвитку культури)
Обприскування посівів у фазі 2-4
листків бур’янів
Обприскування вегетуючої культури у
фазі 3-4 листків бур’янів
Обприскування за висоти бур’янів 3-5
см, фаза „ялинки‖у культури
Обприскування за висоти пирію
повзучого 15-20 см, фаза „ялинки‖
культури
Обприскування за висоти бур’янів 1015см(незалежно від фази розвитку
культури)
Обприскування вегетуючої культури за
висоти бур’янів 10-15 см
Обприскування вегетуючої культури за
висоти бур’янів 10-15 см, фаза
„ялинки‖у культури.
Обприскування культури у фазі
„ялинки‖(за висоти культури 3-10 см)
Обприскування культури у фазі
„ялинки‖ культури
Обприскування культури у фазі
„ялинки‖(за висоти культури 3-10 см)

Фюзилад Форте 150 EC,
к.е.
Пантера, к.е.

Багаторічні злакові

1-1,5
0,4-0,8

Селект 120, к.е.

1,4-1,8

0,4-0,8 +
1,2-2,4
1-2

Пантера, к.е.
Селект 120, к.е

1,75-2
1,4-1,8

Базагран Мв.р.

3,0

Формула, в.г.

0,01-0,015

Пік 75WG, в.г.

0,02

Однорічні
та Ачіба 50 ЕС, КЕ
багаторічні злакові
Однорічні
двосім’ядольні, в
т.ч. стійкі до
МЦПА, та
багаторічні
коренепаросткові

0,5-1

Селект 120, к.е.

Центуріон, к.е.
ПАР «Аміго»
Фюзилад Форте 150 EC,
к.е.

Однорічні
двосім’ядольні

4
Обприскування по вегетуючий культурі
у фазі 2-4 листків у бур’янів
Обприскування по вегетуючий культурі
за висоти бур’янів 10-15 см

Лонтрел 300 в.р.
(на технічні цілі)

2-4

0,1-0,3

Обприскування культури у фазі
„ялинки‖ (за висоти пирію повзучого
10-15см)
Обприскування
культури

у

фазі

„ялинки‖
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Шкідники і хвороби хмелю
Люцерновий довгоносик. За даними досліджень на хмелеплантації №221
Інституту сільського господарства Полісся НААН.У 2017 році шкідника виявлено
на всіх площах в Житомирській, в кількості 0,5-0,8 особини на кущ личинок та 0,4
особини на кущ жуків. Загинуло взимку 10,1-12,7% личинок і 12,3-18,2% жуків.
Масовий вихід шкідника із місць зимівлі розпочався у другій декаді квітня і
тривав протягом двох тижнів. Внаслідок значних коливань денних температур
повітря, а також пониження нічних температур до заморозків в кінці місяця
живлення жуків рослинами хмелю відбувалося не інтенсивно. У другій декаді
травня спостерігалось підвищення температурного режиму, що активізувало
рухливість жуків довгоносика.
Впродовж весняно-літнього періоду шкідником було заселено 40-50%
обстежених хмелеплантацій. Середня чисельність – 0,5-0,8 екз/кущ жуків, де
максимальне пошкодження рослин хмелю становило лише 10%.
У наступному 2018 році за доброї перезимівлі та сприятливих погодних
умов під час вегетації можливе виникнення лише окремих осередків із
підвищеною чисельністю шкідника на сходах хмелю.
Конопляна блішка. Проведеними ґрунтовими розкопками восени виявлено
значний зимуючий запас шкідника у всіх хмелегосподарствах у кількості 14-22екз.
на м2, що значно більше показників минулого року. Найбільше заселені зимуючими
жуками хмелевої блішки хмелеплантації Олевського та Житомирського районів.
У 2017 році вихід шкідника із місць зимівлі розпочався на початку другої декади
квітня. Потепління призвело до того, що живлення жуків починалось на сходах
хмелю і відбувалось інтенсивно впродовж наступних фаз вегетації до кінця другої
декади червня. Підвищення температурного режиму посилило шкідливість, сприяло
масовому розселенню, розмноженню і нанесенню шкоди. Впродовж веснянолітнього періоду шкідником було масово заселено 50-75% площ обстежених
хмелеплантацій за середньої чисельності 6-15екз./кущ. У Житомирській області
максимально виявили 21 екз/кущ жуків в період заведення рослин на підтримки,
найбільше пошкодження рослин хмелю становило 55% від листкової поверхні.
Хмелева попелиця. Результати осіннього обстеження 2017 року сливових
культур свідчать, що на 20 см. гілку припадає в середньому 1,4-2,5 яєць зимуючої
стадії шкідника.
Попелиця відродилася із зимуючих яєць на прунусових у другій декаді квітня.
Підвищена температура квітня і травня сприяли інтенсивному розвитку поколінь в
місцях зимівлі та переходу їх на рослини хмелю вже у другій декаді травня. Міграції
та розселенню шкідника сприяла погода, тому цей процес тривав і протягом третьої
декади червня. Заселялись в першу чергу найбільш розвинуті насадження що були
заведені на підтримки. У кінці травня – на початку червня її чисельність та
шкідливість різко зросла. На листках хмелю відмічали відродження безкрилих самок
попелиці.
У Житомирській області шкідником було заселено 20,1-58,2% рослин хмелю,
залежно від господарства, в кількості 10,1 особин на листок, а максимально її
кількість сягала до 55,0 особини на листок (пошкодженість рослин попелицею за

51

таких умов становила 8,3-9,0%). В подальшому із зростанням температурного
режиму та застосуванням системи захисних заходів проти сисних шкідників її
кількість та шкодочинність знизилась до мінімуму. За відсутності захисних заходів
існує ймовірність інтенсивного розвитку й шкідливості попелиці на хмільниках у
2017 році.
Павутинний кліщ. Початок заселення рослин хмелю у 2017 році відмічали у
другій декаді квітня. Значна кількість опадів першій і другій декадах травня на фоні
температури в межах норми сприяли вегетації рослин хмелю та дещо стримували
заселення кліщем листків спочатку нижнього ярусу і їх перехід вище по рослині. За
зимовий період загинула невелика кількість шкідника 10-20%, так як умови
перезимівлі були м’якими.
З підвищенням температури до 330С і відсутністю опадів на території
більшості хмелярських областей України у червні-липні розвиток поколінь
павутинного кліща відбувався високими темпами, а в той же час ріст і розвиток
рослин хмелю був пригнічений тривалою ґрунтовою посухою. Ним були заселені
майже всі рослини, як нижнього, так і верхнього ярусів в кількості від 2,5 до 12,3
особини на листок дорослих кліщів.
Максимальна кількість кліща на один листок за період вегетації хмелю
складала 15,9 екз., де він заселив 89% хмеленасаджень, та частково пошкодив
13,6% рослин.
Погодні умови осіннього періоду хмелю поточного року були також
сприятливими для розвитку павутинного кліща та переходу його в зимуючу стадію.
Враховуючи досить високий зимуючий запас павутинного кліща в усіх
регіонах вирощування хмелю у 2018 році, за доброї перезимівлі та сприятливих
погодних умов вегетації, слід очікувати на значне зростання чисельності та
шкідливості кліщів.
Несправжня борошниста роса. Із хвороб для рослин хмелю найбільш
поширеною у 2017 році є несправжня борошниста роса, яка розвивається у всіх
хмелегосподарствах від періоду появи сходів хмелю. Розвиток несправжньої
борошнистої роси у 2017 році відбувається, як і щороку, за настання сприятливих
погодних умов для збудника хвороби (відносної вологості повітря 70-90%, наявності
краплинної
вологи у вигляді дощу або туману, що супроводжуватиметься
прохолодною температурою повітря +14-170С) та у випадку несвоєчасного
проведення обробок хмеленасаджень фунгіцидами.
У весняний період на площах культури де було оперативно (березень-початок
квітня) проведено обрізку маток хмелю, у фазі сходів культури, через несприятливі
для розвитку хвороби погодні умови, у квітні – на початку травня, масового прояву
вона не мала. Патоген уразив 6-10%,
максимально 13% пагонів на рослинах. Де комплекс весняних польових робіт було
проведено із затримкою, прояв хвороби у вигляді колосовидних пагонів відмічався
на всіх насадженнях, кількість колосовидних пагонів в середньому становила 1,7-4,0
шт. на рослину, що перевищує ЕПШ. Розвитку і поширенню первинної інфекції
несправжньої борошнистої роси сприяли опади у другій декаді травня.
Від початку росту гілок розвиток хвороби був не надто інтенсивним з огляду
на посушливі умови і високу температуру повітря літнього періоду вегетації та

52

комплекс захисних заходів, відповідно поширеність склала 27% (3 бали), а розвиток
11,3% (2 бали).

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ХМЕЛЮ
ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ
(Рекомендації Інституту сільського господарства Полісся УААН)
№
з/п

Строки виходу людей Строки
на оброблені
останньої МаксиНорма
препаратами площі, обробки (в мальна
Назва препарату, діюча речовина
витрати
днів
днях до кратність
кг, л/га
збирання обробок
механізова ручні
врожаю)
ні роботи роботи
1
2
3
4
5
6
7
І. Проти жуків люцернового довгоносика
1 Енжіо 247 SC, к.с. (лямбда-цигалотрин 106
г/л + тіаметоксам 141 г/л), ф. Сингента,
0,18
3
7
20
1
Швейцарія
2 Актара 25WG, в.г. (тіаметоксам, 250 г/кг),
ф. Сингента, Швейцарія

0,1-0,14

3

7

14

1

3,0

4

10

30

2

7

28

1

ІІІ. Проти пильщика, лучного метелика, гусениць підгризаючих совок.
1. Бі-58 новий, к.е. (диметоат, 400 г/л),
ф. БАСФ АГ, Німеччина
1,5-6,0
4
10-13
30

1

3 Дурсбан 480, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л),
ф. Доу АгроСайенсіс ВмбХ, Австрія

ІІ. Проти личинок люцернового довгоносика
1 Регент 20G, г. (фіпроніл, 20 г/кг),
ф. БАСФ Агро Б.В., Німеччина
5,0-8,0
3

ІV. Проти хмелевої попелиці
1. Енжіо 247 SC, к.с. (лямбда-цигалотрин 106
г/л + тіаметоксам 141 г/л), ф. Сингента,
0,18
3
Швейцарія
2. Актара 25WG, в.г. (тіаметоксам, 250 г/кг),
ф. Синента, Швейцарія
3. Дурсбан 480, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л),
ф. Доу АгроСайенсіс ВмбХ, Австрія
Конфідор 200 SL, в.р.к. (імідаклоприд, 200
г/л),
4.
ф. Байєр Кроп Саєнс АГ, Німеччина
5.

Бі-58 новий к.е. (диметоат, 400 г/л),
ф. БАСФ АГ, Німеччина

7

20

1

0,06-0,08

3

7

14

2

1,5

4

10

30

1

0,16

10

15

30

1

1,5-6,0

4

10-13

30

1
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Вертимек 018 ЕС, к.е., (абамектин, 18 г/л),
6. ф. Сингента, Швейцарія

7.

Данадим стабільний, к.е. (диметоат, 400 г/л)
ф. ―Кемінова А/С‖, Данія

Сумі-альфа, к.е. (есфенвалерат, 50 г/л) ф.
―Сумітомо Кемікл Агро Юроп С.А.С.‖,
8.
Франція
Талстар, к.е. (біфентрин, 100 г/л), ф.
9. ―ФМСі‖, США
Актофіт 02, к.е. (авермектин) ВАТ ВНП
10. ―Укрзооветпромпостач‖, Україна

0,75-3,0

3

7

20

3

4,0-6,0

4

10

30

2

0,5

4

10-13

40

2

1,2

3

7-10

30

2

2,0-3,0

1

3

3

2

10-13

30

1

1

V. Проти павутинного кліща
1. Бі-58 новий, к.е. (диметоат, 400 г/л),
ф. БАСФ АГ, Німеччина
1,5-6,0
4
2. Дурсбан 480, к.е. (хлорпірифос, 480 г/л),
ф. Доу АгроСайенсіс Вмбх, Австрія
3.

Демітан 200, к.с. (феназахін, 200 г/л), ф.
Гован Комерсью Інтернасіонал і Сервікуш,
Португалія

1,5

4

10

30

0,6-0,8

3

7 навесні
10 влітку

30
2

4. Ортус, к.с. (фенпіроксимат, 50 г/л),
ф. Ніхон Нояку Ко. Лтд., Японія

1,7-2,1

3

10

30

1

5. Апполо, к.c. (клофентезин, 500 г/л), ф.
Мактешим-Аган Індастріз, Лтд., Ізраїль

0,8-3,0

4

10

20

2

6. Вертимек 018 ЕС, к.е., (абамектин, 18 г/л),
ф. Сингента, Швейцарія

0,75-3,0

3

7

20

3

7. Данадим стабільний, к.е. (диметоат, 400 г/л)
ф. ―Кемінова А/С‖, Данія

4,0-6,0

4

10

30

2

1,2

3

7-10

30

2

2,0-3,0

1

3

3

2

7

20

3

8. Талстар, к.е. (біфентрин, 100 г/л), ф.
―ФМСі‖, США
9. Актофіт 02, к.е. (авермектин) ВАТ ВНП
―Укрзооветпромпостач‖, Україна

VІ. Проти несправжньої борошнистої роси
1. Ридоміл Голд МЦ, 68 WG в.г. (металаксил –
М, 40 г/кг+манкоцеб, 640 г/кг), ф. Сингента,
2,5
3
Швейцарія
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2. Купроксат, 34,5 к.с. (сульфат міді
триосновний, 345 г/л), ф. Нуфарм ГмбХ енд
Ко КГ, Австрія

3,0-5,0

3

7

15

4

0,8-1,2

3

7

14

3

2,0-3,0

3

7

30

3

3,0-5,0

3

7

40

3

0,4-1,6

3

7

20

2

2,0-8,0

3

7

30

4

3,0-5,0

3

7-10

20

2

VІІ. Проти однорічних та багаторічних бур’янів
1. Реглон Супер, 150 SL, в.р.к. (дикват 150 г/л),
ф. Сингента, Швейцарія
1,5-2,0
3
7

5-7

1

2. Ураган Форте, 500 SL в.р.к.(гліфосат, 500 г/л),
ф. Сингента, Швейцарія
2,0-4,0

3

7

14

1

3. Фюзілад Форте, 150 ЕС к.е. (флуазифоп-Пбутіл, 150 г/л), ф. Сингента, Швейцарія

1,0-2,0

3

7

-

1

4,2

-

3

-

1

7

15

-

1

3. Квадріс 250 SС, с.к. (азоксістробін, 250 г/л),
ф. Сингента, Швейцарія
4. Акробат МЦ, в.г. (диметоморф , 90
г/кг+манкоцеб , 600 г/кг), ф. БАСФ Агро
Б.В., Швейцарія
5. Фитал, в.р.к. (фосфіт алюмінію, 570 г/л +
фосфориста кислота, 80 г/л), ПП Кемілайн
Агро, Україна
6. Ревус 250 SС, к.с. (мандіпропамід),
ф. Сингента, Швейцарія
7. Валіс М. в.г. (валіфенал, 6,12% +
манкоцеб70,6%)
ф. Ізагро, Італія
8 Альєтт 80 WP, з.п. (фосетил алюмінію, 800
г/кг) ф. ―Байєр АГ‖, Німеччина

4. Базагран, в.р. (бентазон, 480 г/л),
ф. БАСФ АГ, Німеччина

5. Дуал Голд 960 ЕС, к.е (S-металохлор, 960 г/л),
ф. Сингента, Швейцарія
1,6-2,0

VІІІ. Регулятори росту та добрива
1.

Вимпел (Агролайт), в.р., МПНДП Долина,
Україна

2. Вермистим Д, ф. ПП Біоконверсія, Україна
3. Лігногумат, п., ф. ПП «Родоніт», Україна

2,5

-

-

-

2 (до і
після
цвітіння)

12,0-15,0

-

-

-

1

0,45-1,35

-

-

-

1

ІХ. Засоби захисту рослин, які не проходили державні реєстраційні випробування у відділі захисту
рослин
Інституту сільського господарства Полісся НААН, але дозволені до використання в хмелярстві в 2018
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році.
Варант 200, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л),
1 ф. Кемінова А/С, Данія

0,6

1

3

30

1

Когінор 200 SL, в.р.к. (імідаклоприд, 200 г/л),
2. ф «Мактншим –Аган Індастріз Лтд.», Ізраїль

0,6

10

15

30

1

4,0-6,0

3

10

30

2

4,0-6,0

4

10-13

45

2

-

-

-

1

Бі-58 Топ, КЕ (диметоат, 400 г/л),
3 ф. Кемінова А/С, Данія
СуперБізон, КЕ (диметоат, 400 г/л)
ТОВ «Альфа Смарт Агро», виробники – ф.
«Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Велика
Британія, «Джансу Тенглонг Біолоджикал
4
енд Медицинал Ко. Лтд.», Китай,
«Білоцерківський завод препаративних
форм», Україна

Х. Добрива
1.

Оракул (Глас), р. Ф. «Долина», Україна

1,0-6,0

Для підготовки даного переліку використані нормативні документи:
1. «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні», Київ, Юнівест медіа, 2015;
2. «Доповнення до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні», Київ, Юнівест медіа, 2017;
3. «Посвідчення про державну реєстрацію» препаратів.
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Шкідники і хвороби ріпаку.
Ріпак – площа вирощування якого невпинно зростає. Попит на насіння ріпаку
досить великий, тому для того, щоб ця культура була прибутковою, слід жорстко
дотримуватись всіх елементів технології. Найважливішим елементом являється
захист ріпаку від шкідливих організмів.
Гусеницями
ріпакового пильщика пошкоджувалось 4% рослин при
середній чисельності 3, максимально до 7 екз на м².
На ярому ріпаку
пошкоджувалось 8% рослин із відповідним співвідношенням чисельності 2:7 екз на
м². В 2018 році можна очікувати підвищення рівня його шкідливості в посівах
ярого і озимого ріпаків.
Погодні умови в період бутонізації – цвітіння ріпаку були сприятливі для
заселення рослин імаго ріпакового квіткоїда та їх чисельність на рослину – 4,
максимально – 10 екз на озимому , та на ярому ріпаку відповідно 6 -10 екз.
Зберігається ймовірність появи жуків у 2018 році , та масове розмноження, так як в
місцях зимівлі нараховується 1-2 екз на м² жуків.
Найбільш шкодочинною була капустяна попелиця. Нею було заселено як
озимий, так і ярий ріпак від 7 до 10% рослин.
В наступному 2018 році за умов теплої з короткочасними опадами погоди під
час формування стручків слід очікувати розвиток шкідника та нанесення ним
шкоди.
Пероноспороз мав менш відчутний розвиток в порівнянні з минулим роком
та набув господарського значення уже у фазу формування та достигання насіння.
Температурний режим даного періоду призвів до збільшення запасу інфекції
хвороби. Озимий ріпак уражений на площі – 30%, ярий – 20% обстежених площ. В
2018 році враховуючи значний природний запас інфекції та за прохолодної погоди і
частих опадів, слід очікувати розвиток пероноспорозу.
Альтернаріозом уражувалось 5% рослин озимого ріпаку. Ураженість рослин
на ярому ріпаку становив 2%. В наступному році висока кількість інфекції в
уражених рослинних рештках, насінні та за сприятливої погоди в період
формування – наливу насіння ріпаку, призведе до масового розвитку хвороби,
особливо в загущених , забур’янених та полеглих посівах.
В поточному році зафіксовано прояв бактеріозу коренів на озимому ріпаку
хворобою було уражено 8% площ, середня ураженість рослин становила 2%.
Значної загрози в наступному 2018 році хвороба немає, але не слід забувати, що при
неналежному догляді за посівами хвороба розповсюдиться та набуде більш значних
показників ніж в поточному році.
Фомоз проявився на розеткових листках озимого ріпаку, інтенсивний
розвиток хвороби буде відбуватися за випадання рясних опадів і високої вологості
повітря у період цвітіння – формування зеленого стручка.
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Система заходів захисту ріпаку
від шкідників і хвороб
Строки
проведення
Щорічно

Шкідники, хвороби
Шкідливі організми

Заходи

Препарат, норма
витрати, л, кг/га, кг, л/т

Організаційно-господарські
та
агротехнічні: вирощування ріпаку
після капустяних і бурякових 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, насичення
сівозміні
капустяними
і
бурякокультурами не більше 25 %,
підготовка поля до сівби за типовою
для даної зони системи обробки
ґрунту, внесення добрив, гербіцидів.
Систематичні
спостереження
за
фітосанітарним станом посівів
Липень
Основні
шкідники Протруювання
очищеного
і Космос, т.к.с., Круїзер т.к.(озимий
(хрестоцвіті блішки, каліброваного насіння
4л/т , Команч, з.п-7 кг/т,
ріпак)
попелиця, квіткоїд,
Модесто, т.к.с – 12,5 л/т,
Січеньлистоїди, пильщик,
Фунабен Т, т.к.с – 2,5л/т,
лютий ( ярий совки, прихованохоріпак)
ботники,
бурякова
нематода) і хвороби (
пліснявіння,
чорна
ніжка, фомоз, альтернаріоз,
бактеріоз,
переноспороз,гнилі)
Кінець
Чорна ніжка
Розпушування міжрядь, боронування
Фитал, РК 2,0-3,0 л/га.
серпня
–
початок
вересня
Хрестоцвіиі блішки Обприскування інсектицидами
Альфагард 100 к.е(сходи
(ЕПШ – 3-5 екз. на
0,15л/га, Альфа-супер,к.еозимого
кв. м.)
0,1л/га;
ріпаку)
Вересень – Шкідники за ЕПШ: Обприскування інсектицидами
Золон, к.е., 1,5-2 л/га;
жовтень
ріпакові пильщик і
Штефесин, к.е.- 0,3 л/га,
Фази
2-4 листоїд – 3 екз; каШаман, к.е-0,5-0,6л/га.
лиспустяні білан і совтків
– ка-2 гусениці на кв.м,
утвореклопи, ін.
ння розетки
озимого
Несправжня борошОбробка фунгіцидами (за появи Альєтт, з.п., 1,2-1,8 кг/га,
ріпаку
ниста роса, альтерперших ознак хвороби)
Ридоміл Голд МЦ, в.г., 2,5
наріоз, сіра гниль,
кг/га, Форсаж 500 SK - 0,6
септоріоз, ін.
л/га, Колосаль,к.л.0,751л/га, Містік, к.е-1,0 л/га,
Штефікур, к.с-0,51,5л/га(на ярому)
Навесні
Хрестоцвітні блішки Обприскування інсектицидами
Фурор, к.е. -0,10 -0,25 л/га,
Відновлення
Альфа - Супер, к.е-0,1вегетації
0,15л/га
озимого
і Чорна
ніжка, Розпушування міжрядь, боронування.
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з’явлення
сходів ярого
ріпаку
Фаза
2-4
листків

Фази
листків
початок
бутонізації

бактеріоз,
плісень

снігова Підживлення
(озимого)

азотними

добривами Фитал, р.к- 2,0-3,0 л/га.
Катран, 72% з.п.-2,5кг/га.

Фомоз, несправжня Обробка фунгіцидами (за перших Альєтт, з.п., 1,2-1,8 кг/га,
борошниста
роса, ознак хвороб)
Ридоміл Голд МЦ, з.п.,
альтернаріоз
в.г., 2,5 кг/га, Форсаж,500
SK - 0,6 л/га, Колосаль.к.е.
-0,75-1 л/га, містік,, к.е1л/га, Штефікур, к.с-0,51,5л/га(на ярому).

4-6 Ріпаковий пильщик, Обприскування
– прихованохоботники, наявності ЕПШ
клопи

інсектицидами

Період
бутонізації

Капустяна
білани

Наприкінці
бутонізації

Ріпаковий квіткоїд,
стебловий
хрестоцвітних
і
насіннєвий
прихованохоботники
(ЕПШ 5-6 жуків на
рослину), ріпаковий
пильщик, капустяна
попелиця, клопи

Перед
збиранням
(за 14 днів)

Альтернаріоз, фомоз, Десикація за вологої
сіра гниль
побуріння 70% стручків

за Фитал, р.к. – 2,0-3,0 кг/га.
Ридоміл Голд МЦ, в.г2,5кг/га, Колосаль, к.е0,75-1л/га, Містік, к.е1л/га, Штефікур, к.с-0,51,5л/га.

совка, Випуск трихограми на початку та за
масового відкладання яєць у 2-3
строки з інтервалом 5-7 днів. Див.
використання трихограми у розділі
„Листогризучі совки‖
Гусениці 1-2-го віків Застосування біопрепаратів
(ЕПШ 2-3 екз. на
кв.м)
Обприскування інсектицидами посівів
(насіннєвих та призначених на
технічні
цілі)
з
дотриманням
санітарних строків останньої обробки
до збирання врожаю

погоди

Вантекс, мк.с-0,040,06л/га, Каратель, к.е, 0,10-0,15 л/га, Карате зеон
050 CS, мк.с,(ярий) 0,15л/га, Фуфанон, к.е-0,60,8л/га , Фурор, к.е. – 0,100,15 л/га та препарати,
вказані вище проти
блішок, пильщика, совок

і Реглон Спектрум 150 SL,
РК 2,0-3,0гр.л, Суховій, РК
1,5-2,5 г/л.

•Забороняється використовувати солому на корм тваринам, олію – в харчових
цілях.
•В боротьбі з бур’янами в посівах ріпаку доцільні слідуючі гербіциди:
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Боротьба з бур'янами
1

2

Однорічні злакові та Бутізан Авант, СЕ
дводольні (ріпак ярий
та озимий)
Фуроре Супер,
м.в.е.
Оберіг КЕ
Фюзилад
150ЕС, к.е.

Однорічні та двоольні
злакові (ріпак ярий)

3

4

1,5-2,5

Обприскування грунту до сівби, після
сівби,
але
до
сходів
культури
Обприскування вегетуючих культур,
починаючи з фази 2 листків до кінця
кущіння
бурянів
Обприскування у фазі 2-4 листків бурянів

0,8-1-2

0,6-0,9
Форте,

0,5-1,0

Обприскування вегетуючих бурянів у
фазі 2-6 листків

Тарга Супер,к.е.

1-1,5

Султан Твін,КС

1,5-2,5

Пантера, к.е.

1,0-1,25

Обприскування культури у фазі 3-5
листків бурянів
Обприскування посівів за висоти бурянів
3-5см незалежно від фази розвитку
культури
Обприскування посівів у фазі 3-4 листків
бурянів

Багаторічні
злакові Фюзилад Форте,к.е.
(ріпак ярий та озимий)
Оберіг, к.е.
Тарга Супер, к.е.

1,75-2

1-2
1-1,5

Обприскування посівів за висоти бурянів
15-20см,
незалежно
від
розвитку
культури
Обприскування посівів за висоти бурянів
10-15см
Обприскування посівів у фазі 3-6 листків
бурянів
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Шкідники і хвороби картоплі
Колорадский жук залишається найбільш небезпечним шкідником картоплі та
інших пасльонових культур. Мінлива зимова погода, неглибоке промерзання грунту
зумовили невелику загибелі шкідника – в середньому по області 12%. Навесні, на
полях зайнятих картоплею нараховувалося в середньому по 1, максимально 3 екз. на
кв.м. Шкідник розвивався в двох поколіннях.
Початок виходу з грунту жуків відбувся в кінці ІІ декаді травня. Масове
заселення сходів і їх яйцекладка відмічалося в ІІІ декаді. Відродження личинок
припало на І-ІІ екаду червня місяця, під час масової бутонізації цвітіння. Даним
шкідником заселено в період схоів близько 100% площ, жуків нараховувалось 1-2
екз на кущ, пошкодивши при цьому 4% рослин. З середини липня спостерігався
вихід з грунту жуків літньої генерації. Заселеність рослин була в межах 60%,
обстежених площ було заселено 100%. Чисельність жуків становила 3 екз., личинок
– 5.
Восени на картоплянищах по області нараховувалось 4 екз жуків на м².
Зважаючи на таку кількість шкідника, та за доброї перезимівлі в 2018 році
колорадський жук залишиться найнебезпечнішим шкідником пасльонових культур.
Фітофтороз у посівах картоплі проявився скрізь. Вже в І декаді липня у фазі
цвітіння, погодні умови відповідали сприятливим дням розвитку захворювання.
Хворобою було уражено 10% обстежених площ, розвиток хвороби становив 0,6-1%.
Розвиток фітофторозу протягом сезону був не рівномірним, що пов'язано змінливою
,жаркою, дощовою та прохолодною погодою в липні та серпні. Після рясних дощів у
другій половині вегетації, за помірної температури повітря у липні склалися
сприятливі умови для її розвитку та поширення. Результати осінніх обстежень бульб
картоплі, вказують, що фітофтороз виявлений на 48% бульб, це може спричинити їх
гниття під час зберігання. Найменше картопля пошкоджується такими хворобами,
як фомоз і ризоктоніоз, відповідно 2,1 і 1-2% бульб.
Так в 2018 році за температури 20ºС та високій вологості повітря, фітофтороз
уражуватиме всі сорти картоплі, передусім у низинних ділянках, та на
перезволожених грунтах. Щоб не допустити подальшого спалаху хвороби потрібно
проводити сівозаміну посівного матеріалу на більш стійкі сорти та проводити
чередування попередників щоб запобігти накопичування інфекції в ґрунті.
СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ
ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ
Строки та умови
проведення

Шкідники, хвороби

Заходи

За 15-30 днів до садіння

Фітофтороз, кільцева,
мокра, суха гнилі,
чорна ніжка, стеблова
нематода

Пророщування бульб для ранньої вигонки
(25-30 днів). Температуру підтримують 6-7
днів на рівні 20º С, потім знижують до 1214ºС; можливе також прогрівання
насіннєвого матеріалу протягом 12-15 днів
за температури 15-18ºС. Після
пророщування бульби перебирають і
видаляють хворі
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За 1-3 дні до садіння або з
садінням

Дротяники і
Протруювання бульб препаратами
несправжні дротяники, Престиж, т.к.с.-1 л/т, Круїзер, т.к.с-0,3л/т,
личинки хрущів і
Армада, ТН – 1,0 л/т. Актара 25 0,8
колорадського жука,
переносники вірусних
хвороб(
Суха
гниль,
Обробка бульб суспензією препарату.
ризоктоніоз, звичайна Максим, т.к.с-0,75л/т, Ровралем Аквафло,
парша, фомоз
к.с-0,38-0,4л/т., Прем’єр Голд, в.р. – 1,0-1,5
л/т.
Садіння картоплі на
Чорна ніжка,
Садіння в оптимальні строки за густоти на
глибину 10 см за
ризоктоніоз,
1 га: в насіннєвих ділянках 60-70, товарних
температури ґрунту 6-8ºС
фітофтороз
50-60 тис. бульб
До сходів – за появи сходів Бур’яни, ризоктоніоз,
Боронування, розпушування міжрядь,
фітофтороз, інші
високе обгортання в період вегетації
хвороби
За повних сходів – перша
Чорна ніжка, кільцева Прочищення насіннєвих посівів від хворих
прочистка, під час цвітіння гниль, зморшкувата та рослин і домішок рослин інших сортів
- друга
смугаста мозаїки,
скручування листків,
готика
За масового з’явлення
Колорадський жук,
Обприскування картоплі одним із
личинок першого – другого
картопляна міль
препаратів: Актара 25, в.г., 0,06-0,08 кг/га;
віків (І,ІІ, подекуди ІІІ
Дантоп, в.г., 0,08-0,095 кг/га; Моспілан,
генерації жука), їх
р.п., 0,02-0,025 кг/га; Номолт, к.с 0,15 л/га,
чисельності 10-20 екз. на
0,15 л/га; Піринекс, Пілот к.е.- 1,5 л/га;
кущ картоплі за 8-10% їх
Конфідор Максі, в.г., 0,045-0,05 кг/га; *
заселення
Ратибор, Танрек, в.р.к-0,15л/га, Шарпей,
к.е-0,1-0,16л/га; з біопрепаратів- Актофіт,
к.е-0,3-0,4л/га; Фітоцид 0,5-1,0 л/га.
У фазі бутонізації –
Фітофтороз.
Обприскування одним із препаратів:
цвітіння проводять
Альтернаріоз
Акробат МЦ, з.п., 2 кг/га; Антракол, в.г.,
профілактичні обробки
1,5 кг/га; Татту, к.с., 3 л/га; Фитал, р.к. –
посівів фунгіцидами
2,0-2,5 кг/га. Ридоміл Голд МЦ, з.п. або в.г.,
системно-контактної дії.
2,5 кг/на; Танос, в.г., 0,6 кг/га; Курзат Р,
Після цвітіння
з.п., 2,5-3 кг/га; Купроксат, к.с., 3-5 л/га;
застосовують контактні
Чарівник 2 л/га Пенкоцеб, з.п., 1,6 кг/га,
препарати
Фольпан, в.г-2кг/га, Ширлан, к.с-0,30,4л/га, Мелоді Дуо,з.п-2-2,5кг/га,1%
Бордоська рідина, інші. Норма витрати
робочої рідини за наземного
обприскування 300-400 л/га.,
Збирання в суху погоду.
Грибні та бактеріальні Знешкодження у буртах вогнищ уражених
Закладання бульб на
хвороби
бульб шляхом їх видалення
насіння в тимчасові бурти
на 18-20 днів, сортування
та укладання на постійне
зберігання
Протягом періоду
Мокра та суха гнилі,
Дотримання оптимальних умов зберігання
зберігання
стеблова нематода,
(температура 3-5ºС та відносна вологість
інші хвороби та
повітря в сховищах 85-95%
шкідники
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Шкідники і хвороби овочевих культур
Капустяна совка розвивалась у двох генераціях, та заселяла капусту як
ранніх так і пізніх сортів. Гусениць нараховувалось чисельністю 2-4 екз/рослину,
слабо пошкодили 6% рослин капусти, що більше на 2% у порівнянні з минулим
роком.
Осінніми грунтовими обстеженнями полів сівозміни лялечки капустяної
совки виявлені за щільності 3 екз/м², що трохи меньше минулорічних показників, це
обумовлено погодніми умовами які склались в період розвитку та розселення
шкідника. Задовільні умови перезимівлі та сприятливі погодні умови вегетації у
2018 році можливий розвиток капустяної совки у посівах, передусім хрестоцвітих
культур.
Хрестоцвітними блішками було заселено 100% обстежених площ, на яких
налічувалось від 25 до 60% заселених рослин з чисельністю 3 - 6 екз на рослину. У
порівнянні з минулим роком кількість блішок зменшилась, цьому сприяли погодні
умови.
В наступному році загроза пошкоджень блішками посівів хрестоцвітних
культур, залишатиметься високою, за умов теплої сухої погоди весняного періоду.
Капустяний білан заселяв 8-20% рослин на 100% обстежених площ , з
чисельністю 3, максимально 5 екз/рослину. Відсоток пошкоджених рослин
становить 15 % . Білани заселяли переважно в слабкому та сереньому ступені
рослини капусти.
В 2018 році залишається загроза пошкоджень посівів капустяним біланом,
особливо в разі оптимальної для їх розвитку температури +20-26°C в період
вегетації.
Капустяна попелиця була розповсюджена на 100% обстежених площ, де нею
було заселено 22-40% рослин з чисельністю 18, максимально22 екз. на рослину.
Істотно збільшилась чисельність попелиці, а також відсоток заселених площ
збільшився у два рази. Прохолодна та дощова погода , а також діяльність
ентомофагів стримували її шкодочинність.
Враховуючи високу плодючість шкідника та сприятливі умови перезимівлі, у
2018 році можливий масовий розвиток шкідника на посівах капусти різних строків
сівби.
В результаті високих температур та дощів перші прояви фітофторозу на
томатах з'явились у фазі дозрівання. Хворобою уражено 15% обстежених площ,
кількість уражених рослин становила 3%, максимально 5%. В наступному 2018 році
за умов теплої , вологої погоди. Рясних рос , тривалих туманів під час вегетації.
Хвороба може повсюдно розвиватися від помірного до сильного ступенів.
Під час росту плодів проявилась така хвороба, як альтернаріоз. Хворобою
було уражено до 100% обстежених площ томатів , % уражених рослин становив 2-4,
відповідно плодів 4-9, розвиток хвороби був у межах 4%.
У 2018 році за рахунок значного запасу інфекції в грунті, температури + 1522ºС, а також рясних рос та туманів в ранковий час, дощів під час вегетації, загроза
розвитку альтернаріозу, буде дуже значною відчутною ніж в минулому році.
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Пероноспороз на капусті проявився у фазі формування качанів. Ним було
уражено 33% обстежених площ капусти, та 1-3% рослин. Розвиток хвороби
становив 2%.
У 2018 році за різких добових перепадів температури і підвищення вологості
повітря, під час вегетації ймовірний розвиток даної хвороби, від помірного до
сильного.
У 2017 році ураження рослин капусти слизовим та судинним бактеріозами
відмічалось в усіх зоназ вирощування культури. У вересні місяці дощова погода
(фаза технічної стиглості) сприяла інтенсивному ураженню рослинка пусти цими
хворобами: судинним 3-6% і слизовим 4-6 %,за слабкого розвитку хвороби 3%.
Накопичення інфекції в попередні роки зумовлює вірогідність інтенсивного
розповсюдженн хвороби у 2018 за сприятливих погодних умов вегетаційного
періоду(висока відносна вологість, температура повітря + 20-25) .
Коренеїд на протязі вегетації 2017 році на столових буряках виявлений не був.
Церкоспороз столових буряків проявився у фазі 5 пари справжніх листочків,
пошкоджуючи 6% площ. Розвиток хвороби становив 6%. У фазі змикання міжрядь
хвороба охопила близько 100% обстежених площ. Відсоток уражених рослин
коливався від 6 до 10. Хвороба розвивалась до кінця вегетації, при цьому
уражуючи 10-16 % рослин. Розвиток хвороби вже становив 15%.
У 2018 році розвитку збудниківзазаначених хвороб, сприятимуть висока
вологість повітря, наявність ранкових рос, середньодобова температура повітря
вище 15°C, а також не дотримання агротехнічних прийомів вирощування культур.

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ
КАПУСТИ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ
Строки, періоди
Шкідники,хвороби
проведення
1
2
Дата на початку Агротехнічні заходи,
вегетації
що попереджають
зараження хвороба ми і
заселення шкід никами

Перед сівбою

Грибна бактеріальна
інфекції(чорна ніж ка,
пероноспороз,
бактеріози)

Заходи боротьби
3

Сівозміна: повернення капусти через 5, на полях,
заражених збудниками бактеріозів, фузаріоза – через
6-7 років. Дискування полів з-під капусти з наступною
глибокою оранкою .Внесення збалансованих норм
добрив. Оптимальні строки сівби і посадки , 2-3
весняні культивації , розпушування міжрядь у період
заляльковування капустяної совки .
Передпосівна термічна дезинфекція насіння у воді за
температури 45-50 ºС протягом 20-25 хвилин, висушування
і протруювання насіння . За три дні до висіву насіння або
пікірування розсади знезаражують грунт у парниках і
розсадниках , вносячи препарати сірки по 3-5 г на кв.м. Під
час вирощування розсади не допускати різких коливань
температури повітря і грунту вдень і вночі ,
перезволоження , загущення рослин , поливати водою 1820º С. У разі з’явлення пероноспорозу розсаду обробити
0,5-1% бордовською рідиною та прискорити висадження в
грунт.
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Кореневі гнилі, біла Обробка насіння Триходерма Бленд 0,5 літра на 10 рослин.
гниль,фузаріозне,
вертицельозне
в’янення
Кореневі
гнилі
Висадження
розсади

Період вегетації

і

стеблові Полив розсади капусти 0,15% робочим розчином
Превікуру, з.п з розрахунку 2-4 л на кв.м з інтервалом 3-4
тижні
Капустяна
муха, Перед висадженням розсади в грунт видаляють уражені і
грунтові шкідники
пошкоджені рослини ,замочують корені рослин в суспензії
Актари, в.г., 1,5г/л води на 250 рослин за t º 18-23 º C
експозиції 90-120 хв.
Чорна ніжка ,
бактеріози

Обробка насіння Максимом 480 FS ТН 100мл на 100 кг
насіння

Кила капусти

Полив грунту вапняним молоком з розрахунку 0,5 л на кв.м
або 0,1-0,15% суспензією Фундазолу ,з.п., чи 0,4-0,45%
колоїдної сірки ,30-45 кг/га .Витрата робочої рідини 8000
л/га..Під зяблеву оранку в боротьбі з килою вносять 9-12
тонн вапна на га
Крайові або суцільні обробки посівів: Фуфанон,к.е.-1,2л/га;
матч,к.е.-0,4л/га, інші.

Капустяна муха,
хрестоцвітні блішки,
листкоїди,клопи. ЕПШ
капустяної мухи – 10%
заселених рослин з
чисельністю 6-10 яєць
на рослину,
хрестоцвітних блішок
– 5-10% заселених
рослин, 3-5 жуків на
рослину
Капустяна,інші
листогризучі совки,
капустяний і ріпаковий
білани, капустяна міль,
ріпаковий пильщик
ЕПШ капустяної совки
1-2 гусениці на
рослину ранньої чи 5
гусениць пізньої
капусти, якщо
заселено 5% рослин і
більше

На початку та в період масового відкладання яєць
метеликами совок та біланів проводять випуск трихограми
з розрахунку в перший строк 20 тис.самиць на га, в другийтретій- одна самиця трихограми на 20 яєць шкідника на
кв.м.
З хімічних препаратів застосовують: Номолт,к.с.-0,3л/га;
Сумі-альфа, к.е-0,2л/га; Фастак, Альтекс,к.е-0,1-0,15 л/га;
інші; з біопрепаратів- Лепідоцид, р.-3-4л/га

Капустяна попелиця(в
разі заселення 5-10%
рослин)

Обприскування одним з препаратів: Штефесин, к.е-0,3л/га;
Децис Форте,к.е-0,05-0,07л/га; Золон,к.е-1,6-2л/га; Ф’юрі,
в.е-0,1-0,15л/га; Актара, в.г,-0,06-0,08кг/га

Пероноспороз

Обприскування капусти 1% Бордоською рідиною
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ОГІРКІВ
У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУР’ЯНІВ
Строки та
умови
проведення
заходів
Перед сівбою

У фазі 2-3
справжніх
листків
Період
вегетації

Шкідливі організми

Заходи захисту

Комплекс шкідників і хвороб.
Пероноспороз,
інші плямистості

Вирощувати огірки в сівозміні після кращих
попередників і повертати на попереднє місце через 3 і
більше років. Протруювання насіння апроном,т.к.с.-2,5
мл/кг
Для попередження розвитку хвороб обприскування 1%
Бордоською рідиною, Хлорокисом міді, 90% з.п-2,4кг/га

Бактеріоз, пероноспороз, інші
плямистості
Пероноспороз,
інші плямистості

Бактеріоз, антракноз

Через 10-12 днів після попередньої обробки
обприскують
посіви
системними
препаратами:
Альєтт,з.п., Акробат МЦ, з.п або в.г.; РидомілГолдМЦ,
з.п-2,5 кг/га,
квадрис,к.с –0,6 л/га; Курзат р
,з.п.,Ордан,з.п.-3кг/га;
Фитал,
р.к.-2,5-3л/га,інші.
Наступні третю і четверту обробки посівів проводять
через 8-10 днів.
Обприскування, Квадрисом,к.с.-0,6л/га, Фитал, р.к. –
2,0-2,5 кг/га.

Борошниста роса

Окремо обприскування посівів сіркою Колоїдною,
Топазом, Топсином М, Сапролем ,Кемістаром.

Попелиця, павутинний кліщ
білокрилка , трипси

Застосування: Актелліка, к.е – 0,3-1,5л/га, Інгавіт р.к.0,25л/га інших дозволених препаратів.
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПОМІДОРІВ
У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУР’ЯНІВ
(розсадний спосіб вирощування)
Фенологічні
фази розвитку
рослин

Особливості вирощування
та шкідливі організми

Перед сівбою

Бактеріальний рак,
альтернаріоз, чорна
бактеріальна плямистість,
фузаріозне в’янення
Висаджування Комплекс шкідників і
розсади
хвороб(з метою
попередження)
До цвітіння

До цвітіння і
плодоутворення
Період
вегетації

Колорадський жук (вогнища)

Бавовникова,
помідорна(карадрина), інші
совки
Підгризаючі совки

Фітофтороз, макроспоріоз,
чорна гниль плодів

Стовбур. Проти цикадок носіїв інфекції, зокрема,
березкової

Агротехніка вирощування та система захисту від
шкідників, хвороб і бур’янів
Використовувати насіння від зорових рослин та
плодів. Передпосівна термічна дезинфекція насіння у
воді за температури 48-50º С – 20хв, з охолодженням
у воді 2-3 хв.
Перед висаджуванням розсади коріння замочують в
суспензії актари, в.г. В грунт вносять Хеліковекс,
КС-0,05-0,2 л/га на 200-500 л робочої речовини.
Актара 25 VG,BГ 1,5 г /л води на 250
рослин(замочування коренів розсади 90-120 хвилин)
Обприскують Актарою, в.г – 0,06-0,08кг/га, Золоном,
к.е – 1л/га, Карате Зеон, мк.с – 0,1л/га (ці препарати
застосовують і на баклажанах), Конфідором,
Варантом,в.р.к – 0,2-0,25л/га, Конфідором Максі, в.г
– 0,05-0,08кг/га. Інгавіт р.к. 0,25 л/га
Ефективні Золон, к.е – 1,5-2л/га, Матч, к.е - 0,4л/га
Актара 25 VG,BГ-0,07-0,09 кг/га
У парниках розсаду обробляють 0,1% Мідним
купоросом або 0,5-0,7% Бордоською рідиною за 5-7
днів до і після висаджування в грунт, наступні за
необхідності. За появи перших ознак хвороб на
картоплі плантації томатів обробляють одним із
препаратів: Акробат МЦ, з.п – 2 кг/га; Ридоміл Голд
МЦ, з.п.; Пенкоцеб, з.п -1,6кг/га; Татту, к.с – 3л/га;
Танос, Тайтл, в.г., Квадрис, к.с; 1% Бордоська
рідина, інші. Витрата робочої рідини 500л/га
Фитал, р.к. – 2,0-2,5 кг/га.

Систематично вести боротьбу з бур’янами
резерваторами інфекції – молочай, березка, бузина
трав’яниста. Обприскування томатів Зонтран, ККР
0,8-1,2 л/га
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Шкідники і хвороби плодових культур
Золотогуз, білан жилкуватий, недопарка та кільчастий шовкопряд,
розанова листокрутка в промислових садах області в 2017 році не були
виявлені. В 2018 році ці фітофаги не створюватимуть небезпеки в плодових
насадженнях області.
Садові довгоносики вихід яких розпочався в квітні, за теплої погоди і
проходив досить дружно, заселяли 10% обстежених площ, та 30% дерев з
чисельністю максимально 2 екз на дерево.
Підвищення чисельності в 2017 році в порівнянні з попереднім роком не
відмічено. Прохолодна і дощова весна не сприяла активності жуків,
розселення їх в кронах дерев відбувалося повільно, тому пошкодженість
бруньок сірим бруньковим довгоносиком складала 7%.
У 2018 році за доброї перезимівлі наявний зимуючий запас садових
довгоносиків уможливлює значну шкідливість фітофагів, особливо в старих
недоглянутих насадженнях та присадибних ділянках.
Яблуневий квіткоїд, його чисельність значно збільшилась, він заселяє
62% обстежених площ, 9% дерев з чисельністю 2 екз. максимально. Жуками
пошкоджувались 3% квіток.
У 2018 році для уникнення збитків, які можуть завдати ці фітофаги,
необхідно провести триразове обприскування молодих і плодоносних
насаджень інсектицидами – І в фенофазу «відокремлення бутонів», наступні
два в літній період.
Яблунева міль одна із найпоширеніших шкіників видів листогризучої
групи. В цьому році не мала широкого розповсюдження. По 2-4 гнізд було
виявлено лише на 6% дерев, в порівнянні з минулим роком 12%, де
гусеницями пошкоджувалося 7 % листя. В разі відсутності захисних обробок
на початку розпускання бруньок та після цвітіння яблуні, у 2018 році яблунева
міль може спричинити ризик пошкодження яблуневих садів.
Червиця в'їдлива в поточному році розповсюдження не набула, але
осінніми обстеженнями виявлено 7% заселених дерев, при середній
чисельності 3 екземпляр на дерево. Тому у наступному 2018 році, для
утримання збільшення чисельності шкідника, потрібно провести захисні
заходи такі як: вирізання та спалювання сухих пагонів, знищування бур'янів.
Яблуневою попелицею влітку відмічалось заселила 100% дерев та
середня чисельність 25 екз. на листок. Зимуючий запас попелиці становить
15% заселених дерев, що на 13 % нижчий чим в минулому році , середня
чисельність яєць 4 на погонний метр , що на 2 % менше ніж торік. У 2018
році слід очікувати появи шкідника у великій кількості, в першу чергу від
показників гідротермічних умов весняно – літнього періоду.
Бурий плодовий кліщ відчутної шкоди не завдав, зимуючий запас
шкідника в межах 12% заселених дерев, у порівнянні з минулим роком
кількість шкідника суттєво зменшилась,але в наступному році шкодочинність
залишається очікуваною.
Яблунева плодожерка – найнебезпечніший шкідник яблуневих садів.
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Розвивалась в двох поколіннях. Зимуючий запас гусениць в середньому
становив 7, максимально на присадибних ділянках 5 екз. гусениць на дерево, за
заселення 43% дерев. Весна була рання, але прохолодна та дощова, тому перші
метелики полетіли на початку третьої декади травня. Масовий літ відбувався в
кінці травня на початку червня. В I декаді червня розпочалось відродження
гусениць. Своєчасні обробки інсектицидами та несприятливі погодні умови для
розвитку плодожерки не сприяли значній пошкодженості плодів в доглянутих
садах. В оброблених інсектицидами садах гусениці плодожерки в I половині
вегетації, де обробки не проводились пошкодження становить від 4-16% плодів.
Літ метеликів другого покоління розпочався в другій декаді липня.
Гусениці другого покоління розвивались в серпні-вересні на пізніх сортах.
Пошкодженість плодів ними складала від 5 до 10%, в занедбаних садках
досягала 25%. Осінніми обстеженнями виявлено, що заселеність дерев досягає
43% за середньої чисельності 7 екз. на дерево, що майже на рівні попередніх
років. За відсутності своєчасного захисту та в разі доброї перезимівлі гусінь
плодожерки шкодитиме плодам яблуні і в 2018 році.
Симптоми парші на листі проявлялись у ІІІ декаді травня, на полодах у
червні – на початку липня. Паршою було уражено: листя – 76%, плодів – 43%
обстежених площ саду. В звітному році більш вразливим до хвороби були листя
ніж плоди. Так розвиток хвороби на листі становить 13-21%, віносно на плодах
8-11%.
Розвиток парші в 2018 році залежатиме від погодних умов веснянолітнього періоду. В обмеженні поширення і розвитку хвороби надзвичайно
важливими будуть профілактичні заходи, особливо в першій половині веснянолітнього періоду, а також дотримання системи захисту насаджень протягом всієї
вегетації.
Бактеріальний опік листя проявився в цьому році на 57% обстежених
площ, відсоток розповсюдження становить 4-7%, в свою чергу розвиток
хвороби – 3-5%. В 2018 році прогнозується високе розповсюдження хвороби,
так як запас інфекції значний, і хвороба проявилась відчутніше в звітному році
ніж в минулому.
Борошниста роса на листі проявилась повсюдно, перші ознаки вімічено
на початку травня місяця. Масового поширення хвороба набула в кінці червня
на початку липня, охопивши в середньому 5-9% листків, за розвитку хвороби 25%. В обмеженні шкідливості борошнистої роси у 2018 році важливе значення
має видалення уражених пагонів взимку та своєчасне і якісне проведення
захисних заходів фунгіцидами у весняно-літній період .
Плодова гниль проявилась повсюди, перші прояви хвороби відмічені в
кінці червня на початку липня. Ураженість плодів склала 20%, що на 15%
зменшилась у порівнянні з минулим роком. Розвиток хвороби в межах 5-7%,
що також більше від минулого року на 2 та 9%. В 2018 році за рахунок
зимуючого запасу інфекції, та не своєчасному проведенні захисних заходів,
слід очікувати появу плодової гнилі. Для обмеження поширення хвороби
потрібно зривати з дерев муніфіковані плоди та вирізати гілки з ураженими
суцвіттями.
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ
ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ
(рекомендації інститутів садівництва та зрошуваного садівництва УААН)
Строк
проведення
1
Березень

Фази розвитку
рослини
2
Під час набрякання
бруньок

Зерняткові культури
Шкідники і хвороби
3
Каліфорнійська, інші щитівіки,
акацієва та сливова несправжні
щитівки, бурий плодовий і
червоний яблуневий кліщі,
попелиці, листоблішки,
листокрутки та інші.

Квітень

На початку появи
зеленого конуса

Парша яблуні і груші

Квітень

Під час
розпускання
бруньок

Яблунева міль, сірий бруньковий
довгоносик, квіткоїд, казарка,
букарка, білан жилку ватий,
золотогуз, листокрутки,
павутинний та плодовий кліщі:
парша, гнилі, борошниста роса та
інші.

Квітень

Рожевий бутон
Рожевий пуп'янок

Пильщики, мінуючи молі, глодова
кружкова
міль,шовкопряди,медяниці,попелиці
,парша, моніальний опік,
борошниста роса.

Заходи
4
Знищення зимуючих
личи - нок щитівок,
несправ -жньощитівок,
яєць кліщів, інших.
Обприскування –
промивання дерев 4%
емульсією препара ту
30В, к.е.,40 л/га (яблу
ня). абоПС -30 40л/га
норма витрати робочої
рідини 1500 л/га
Обприскування дерев
3% Бордозькою рідиною
– 2000 л/га, або Блу Голд
к.с. – 3,0л/га
Обприскування
Дурсбном Ультра + Блу
Голд к.с. 3 л/га,
Піринексом, к.е.,2 л/га, з
додаванням Дитану М45 (манкоцебу)з.п., 2-3
кг/га чи хлорокисміді, 46 кг/га, Дурсбан Ультра,
к.е. – 2,0 л/га,
Чемпіон,з.п-1,5-2кг/га,
Полі -граму ДФ,в.г2,5кг/га про -ти парші.
За обробки сортів, які
ура -жаються
борошнистою росою, до
інсектицидів до -дають
також Кумулюс-6кг/га,
Антикліщ 0,5 л/га,
Купросил 7гр/л.

Попередження
ураження рослин та
знищення шкід ників.
Обприскують
Анти
кліщ, к.с. 0,4-0,6 л/га+
Інгавіт в.р.к. 0,2л/га,
Фитал, р.к. 2,0 кг/га,
Скоразолом, к.е., 0,150,2 л/га чи Топсином
М, з.п., 1-2 кг/га,
Хорусом, в.г., 0,2 кг/га
з додаванням 0,1 %
Нурелу-Д, к.е., 1,5
л/га, Актари, в.г., 0,14
кг/га
за
умов
чергуваня препаратів.
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1

2

3
Цвітіння
Яблунева міль, пильщик і п´ядуни,
кліщі, попелиці, листовійки,
медяниці, парша, моніліальний опік,
борошниста роса

4

Квітень

Кінець
цвітіння(опадання
75% пелюсток)

Насадження
обприскують
Моспіланом, р.п., 0,40,5
кг/га,
або
Альфагардом
к.е.,
0,15-0,25
л/га
з
додаванням
проти
парші
на
яблуні
Топсину М, з.п., 1-2
кг/га, або Рімон, к.е.,
0,5-0,6 л/га (пізні
сорти),
проти
рослиноїдних кліщів
обов’язково додавати
Демітан, к.с., 0,6 л/га
або Кемістар, к.е. 0,3
л/га.
Обприскування: Бі-58
новим, к.е. 0,8-2 л/га,
Акцентом, к.е., 0,8
л/га, Мерпаном 80,
в.г.-2,5 кг/га, Хлор
окисом міді, з.п.-4-6
кг/га, Хорусом, в.г0,2кг/га з додаванням
Кумулюсу,-6кг/га,
Тіовіту Джет-5-8кг/га,
Корнету,
к.с-0,10,15л/га, Фитал, р.к.
2,0 кг/га, Дурсбан
Ультра, к.е. – 2,0 л/га,
Скоразол 0,15-0,2 гр/л.

Травень

Через 10-12 днів
після попереднього
обприскування

Яблуневий пильщик, плодожерка,
листовійки, медяниці,
каліфорнійська щитівка,кліщі та
інші. Парша, борошниста роса,
плодові гнилі.

Червень

При
встановленні
порогової
чисельності
метеликів яблуневої і
східної плодожерок
на початку кладки
ними яєць

Плодожерки яблунева і східна, молі
минаючі, гусениці білана, кліщі,
парша, борошниста роса, плодова
гниль.

Обприскування
Матчем, к.е., 1 л/га,
додавати ніссорану
з.п., 0,3-0,6 кг/га проти
кліщів та Чемпіону,
з.п 1,5-2кг/га, Дитаном
М-45-2-3кг/га проти
парші та ТіовітуДжет,
в.г., 5-8 кг/га чи
Імпакту, 0,1-0,15кг/га
проти борошнистої
роси., Анти кліщ, к.с.
0,4-0,6 л/га, Інгавіт,
в.р.к. – 0,2-0,25 л/га.

Червень

У період масового
відкладання яєць. На
початку відродження
гусениць І покоління
яблоневої
плодожерки

Плодожерки яблунева і східна,
молі мінуючі, кліщі,
листокрутки, попелиці, медяниці,
червиця вїдлива, парша,
борошниста роса,плодові гнилі.

Обприскування,
Сумітіоном1,6-3л/га,
Акцентом-0,8л/га або
Матчем, к.е., 1 л/га,
Санмайтом, з.п., 0,50,9 кг/га з додаванням
проти парші Дитану
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М-45 (Манкоцебу),
з.п., 2-3 кг/га, Імпакту,
с.к., 0,1-0,15 л/га, та
Алмаза 100 0,3 – 0,4
га, а також Кумулюсу
6 кг /га чи Тіовіту
Джет-5-8кг/га проти
борошнистої роси.
Кемістар, к.е. – 0,3
л/га, Гарантом, к.е. –
0,3-0,5 л/га.
Грушева та східна
Обприскують Інгавіт,
плодожерки,листоблішка, медяниці, р.к. – 0,2-0,25 л/га,
парша, борошниста роса, плодові
Фурор, к.е – 0,15-0,25
гнилі.
л/га. Золоном, к.е.,
2,5-3 л/га,
Децис
Профі, в.г-0,1кг/га ,
Стробі, в.г., 0,2 кг/га
або скору, к.е., 0,150,2 л/га проти парші.
Гарантол, к.е. -0,3-0,5
л/га, Фитал, р.к. 2,0
кг/га.
Плодожерки яблунева та східна, Обприскування Анти
молі мінуючи, гусениці білана, кліщ, к.е. – 0,4-0,6
проти парші
кліщі, червиця в´їдлива, парша і л/га,
додають
Делан, в.г.,
борошниста роса
0,5-1 кг/га, Дитан М45-2-3кг/га

Червень

Масовий літ
метеликів грушевої
плодожерки через 40
днів після цвітіння
груші пізніх сортів

Серпень

Ченрез 5-7 днів
після попереднього
обприскування

Липень серпень

Зимові сорти
яблуні та груші на
прикінці липня на
початку серпня

Плодожерки яблунева і східна,
молі мінуючі, кліщі,
листокрутки, попелиці, медяниці,
червиця вїдлива, парша,
борошниста роса,плодові гнилі.

Зимові сорти
яблуні та груші не
пізняше як за 20
днів до початку
збору врожаю

Парша, плодові гнилі, інші
хвороби плодів під час
зберігання

Обприскування Ін Сет
ВГ, 0,07 г/кг чи
Матчем, к.е., 1 л/га з
додаванням
Дитану
М-45,-3 кг/га, 2,5 кг/га
проти парші. Для
обробки сортів, що
уражуються
борошнистою росою,
додають Кемістар, к.е.
– 0,3 л/га, Фитал, р.к.
2,0 кг/га.
Топаз,
к.е.,0,3- 0,4 л/га чи
Імпакт- 0,15 л/га ,
Кумулюс-6кг/га,
чи
Тіовіт Джет-5-8кг/га,
Обприскування
Фитал, в.р.к. – 2,0
кг/га., Топсином М 2кг/га або Скоразол
0,15-0,2
гр/л
не
пізніше як за 20 днів
до початку збору
врожаю.
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Наведена система захисту доповнюється, або скорочується в залежності від погодних
умов, видового складу шкідників і прояву хвороб. При співпаданні появи шкідників та
прояву хвороб застосовують бакові суміші інсектицидів і фунгіцидів.
Примітка

Норма витрати робочого розчину 300 – 1000 л/га
Обприскування проводиться при встановленні порогової чисельності
шкідників та хвороб
Замочування кореневої системи сажанців у сметано – подібній масі із
рудої глини, коров'яку та води у співвідношенні (0,7 – 0,8:1) із додаванням
4% робочого розчину Фиталу, 65% р.к. та 0,3% розчину Інгавіту, 20% р.к.

КАРАНТИННІ ОРГАНІЗМИ ЖИТОМИРЩИНИ
На території Житомирської області в 2017 році налічувалось
одинадцять карантинних організмів на площі:
1. Американський білий метелик –38,67га;
2. Золотиста картопляна нематода –317,5568га;
3. Рак картоплі – 0,21 га;
4. Ризоманія цукрового буряка – 110,0 га;
5. Пасмо льону – 30,0 га;
6. Повитиця польова – 101,73 га;
7. Амброзія полинолиста – 81,0342 га.
8. Вірус кільцевої плямистості тютюну – 122 га.
9. Бактеріальне в’янення кукурудзи(вілт) – 1022,09 га.
10.Бура гниль картоплі – 70 га.
11.Західний кукурудзяний жук – 462,26 га.
В результаті обстежень на встановлення фітосанітарного стану було
виявлено нове вогнище Золотистої картопляної нематоди (Globodera
rostochiensis) в Коростенському районі с. Бехи на 6 присадибних ділянках,
площею 3,9768 га.
Таким чином карантинний регульований організм - Золотиста
картопляна нематода, займає по області 317,5568га.
При проведенні обстежень посівів кукурудзи за допомогою феромонних
пасток виявлено карантинний організм - Західний кукурудзяний жук
(Diabrotica virgifera). Даний шкідливий організм виявлено в п'яти районах, а
саме в Романівському, Радомишльському, Чуднівському, Бердичівському та
Новоград-Волинському. Загальна площа становить 462,26 га.
- в Романівському районі на території філії Романівська ТОВ СП «НІБУЛОН»
в смт. Романів запроваджено карантинний режим на площі 62,26 га.
- в Радомишльському районі на території ПП «Чайківка» с. Чайківка,
запроваджено карантинний режим на площі 10,00 га.
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- в Чуднівському районі на території СГ «Дружба» запровадили особливий
карантинний режим на площі 200 га.
- на території Бердичівського району Семенівської сільської ради с. Хажин
підприємства ТОВ «Зелений вал» запроваджено карантинний режим на площі
150 га.
- в Новоград-Волинському районі на території ФГ «Аделаїда» на площі 40,0 га
запроваджено карантинний режим.
На всіх площах де були виявлені вогнища регульованих шкідливих
організмів на виконання ст.33 ЗУ «Про карантин рослин» розпорядженнями
відповідних органів виконавчої влади запроваджено карантинний режим, а
також розроблені та здійснюються заходи по боротьбі з цими об’єктами з
метою їх локалізації, ліквідації та недопущення поширення на інші території.
У зв’язку із тим, що площі зараження амброзією полинолистою та
американським білим метеликом не зазнали істотних змін, на території
Житомирської області, за поданням начальника Управління фітосанітарної
безпеки протягом липня - серпня 2017 року пройшов «двомісячник боротьби з
амброзією полинолистої та американським білим метеликом».
Протягом цього періоду на площах, де було виявлено амброзію,
проводились заходи щодо локалізації та ліквідації вогнищ з залученням
інспекції з благоустрою, комунальних служб, підприємств, організацій та
громадян шляхом скошування та виривання рослин амброзії, в деяких
випадках застосовували хімічну обробку.
Для своєчасного
необхідно:

Система карантинних заходів:
виявлення і локалізації вогнищ карантинних організмів



регулярно обстежувати посіви, насадження та правильно визначити
(ідентифікувати) шкідливий організм;



вводити і дотримуватись режиму карантинного стану в місцях виявлення
нових вогнищ;



знищувати всіма дозволеними засобами карантинні організми у вогнищах;



знезаражувати рослинні матеріали і грунт;



обприскувати рослини у вогнищі й захисній зоні високоефективними
інсектицидами, фунгіцидами, гербіцидами, тощо;



вирощувати на підкарантинній території стійкі сорти сільськогосподарських
культур;



дотримуватись необхідного рівня агротехніки та системи захисних заходів.
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НАРОДНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ШКІДНИКІВ
Рослини, час
заготівлі
Пасинки помідор

Полин

Цибуля, часник
Гірчиця
Картоплиння
Лопух – наземна
частина під час
цвітіння, корінь –
навесні і восени
Кульбаба

Тютюн
Щавель кінський

Шкідники, хвороби

Спосіб приготування

Листогризучі гусениці, 4 кг пасинків (зеленої маси) або 2 кг сухої маси
пильщики, совки, молі, настояти у 10 л води 3-4 години, або кип’ятити
плодожерки
на слабкому вогні 30 хв. Для обробки свіжий
навар розбавляють тричі та додають 40 г мила
на 10 л води. Зберігати до року в герметично
закритій посудині
Зелена яблунева
1 кг прив’яленої надземної частини рослини
попели ця,
кип’ятити 10-15 хв. у невеликій кількості води,
листогризучі гусени ці, додати відціджений настій курячого посліду (1
метелики, яблунева
кг настоюють в невеликій кількості води 2
плодожерка
доби) і доводять до 10 л води. Обприскують 2
рази через 7 днів. Пижмо і полин, прив’язані
до гілок яблуні, відлякують метеликів
плодожерки
Листогризучі гусениці, 0,2 кг лушпиння цибулі, 0,2 кг тютюнового
попелиця
пилу або махорки, 0,2 кг подрібненого часнику
залити 10 л води і кип’ятити 2 години
Пильщики, попелиця, 100 г сухої гірчиці залити 10 л гарячої води і
листогризучі шкідники настоювати 2 доби, потім довести до 20 л
Попелиця,кліщі,
1,2 кг зеленого або 0,8 кг сухого бадилля, не
пильщики, совки, білан ураженого хворобами, залити 10 л води і
жилкуватий,
настоювати 3-4 години
Листогризучі
1/3 відра подрібнених листків настояти у 2\3
шкідники, попелиця, відра води протягом 3 діб. Обприскувати 3-4
капустяна совка, міль, рази через 7 днів
білан жилкуватий
Попелиці, медяниця, 0,6-0,8 кг зелених листків або викопаних
кліщі
восени коренів настояти 8-10 годин у 10 л
води. Обприскувати у період розпускання
бруньок та відразу після цвітіння
Попелиця, медяниця, 0,15-0,20 кг тютюну або тютюнового пилу
гусениці, листовійки
залити 10 л гарячої води (40-45ºС) і настояти 2
доби, додати 40 г мила
Кліщі, попелиця
0,3 кг подрібнених коренів або 0,4 кг листків
настоюють у 10 л води 2-5 годин
Кліщі,
трипси, 1,5 кг свіжої шкірки або 0,5-0,7 кг сухої
медяниця
настояти у 10 л води у темному місці 3-5 днів.
Відцідити, віджати і довести до 10 л
Попелиця
0,8-1 кг листків і квіток на 10 л води,
настоювати 3 доби

Шкірка
цитрусових
плодів
Бузина під час
цвітіння
плодоношення
Вся
надземна Яблунева плодожерка,
частина бузини
трипси
Цибуля
Кліщі, жуки, слимаки,
попелиця, плодожерка
Деревій – початок Павутинний кліщ,
цвітіння,
вся медя ниця, трипси,

Відвари. Подрібнюють 4-5 гілочок, заливають
10 л води. Кип’ятять протягом 1-1,5 години
0,2-0,3 кг цибулиння настоювати 4-5 діб у 10 л
води
2,5 кг свіжих подрібнених стебел і листків або
0,8 кг сухої речовини кип’ятити у 10 л води 30
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рослина
гусениці, попелиця
Ромашка аптечна, Сисні
комахи,
під час цвітіння
гусениці,
личинки
трачів, сірий брунькоїд
Деревний попіл
Гусениці вогнівки,
пиль щики. Попелиця,
борош ниста роса..
Мурахи

Чорнобривці, під
час цвітіння

Паслін, дворічні
рослини, під час
цвітіння

Хвоя
сосна)

(ялина,

Мильно-нафтова
емульсія
Часник

хв. Токсичність зберігається 5 діб.
0,4 кг сухої або 1-1,5 кг зеленої з суцвіттям
маси залити 10 л гарячої (60-70ºС) води і
настояти 12-14 годин
3 кг деревного попелу залити 10 л гарячої води
і настояти 2 доби.
0,4 кг деревного попелу залити гарячою водою
і кип’ятити 30 хв.
Посипати мурашник попелом і комахи
залишають це місце. Відлякує мурашок і
петрушка
Попелиці, грибкові хво Піввідра сухих рослин залити 10 л води і
роби
настоювати 2 доби. В цьому розчині можна
дезінфікувати і бульби гладіолусів протягом 810 годин. Проти попелиць додають 40 г
господарського мила
Травневі хрущі, гусени 5-6 кг подрібненої маси надземної частини
ці
рослин настояти 3-4 години у 10 л води,
кип’ятити
на
слабкому
вогні.
При
використанні 0,5 л розчину розбавити 10 л
води. Зберігати до року в герметично закритій
посудині.
Попелиця, медяниця,
2,5 кг однорічного приросту настояти у 10 л
метелики
води у затемненому місці протягом 3-х діб,
щоденно перемішувати. Для обприскування
беруть 2 л настою і доводять до 10 л
Щитівки на кімнатних В 10 л води розчинити 40 г господарського
рослинах
мила, додати 10 крапель нафти і вимити
м’якою ганчіркою гілки і стебла рослини.
Повторити 2 рази через 8-10 днів
Бруньковий кліщ
0,3 кг подрібненого часнику розвести в 10 л
води і відразу ж обприскати смородину в
період бутонізації та після цвітіння

76

Біологічний захист рослин
Світова практика довела: біологічний метод — важлива складова
інтегрованого захисту рослин. Створення та функціонування стабільних і
продуктивних агроекосистем постійно потребують додаткових зусиль
хліборобів, значних капіталовитрат та затрат енергії для застосування певних
методів і засобів захисту рослин від шкідливих організмів, життєдіяльність
яких призводить до суттєвого зниження врожаю й погіршення його якості.
Хімічний метод захисту рослин від шкідливих організмів і тепер займає
провідне місце серед заходів боротьби за збереження врожаю. Однак для
багатьох розвинених країн актуальною стала потреба зменшення обсягів
застосування пестицидів, принаймні на 50%. Це викликано низкою негативних
явищ, які виникають у разі широкого використання хімічного методу, а саме:
повсюди спостерігається адаптація шкідливих видів, тобто виникають І
пестицидорезистентні (стійкі до пестицидів) форми в популяціях шкідників і
фітопатогенів, частота виникнення стійких форм шкідливих організмів
випереджає створення нових препаратів: у багатьох випадках пестициди
проявляють біоцидну дію на корисну біоту; виникла проблема накопичення так
званих пестицидних залишків, які здатні до міграції в різних системах, І
наслідком цього є забруднення сільськогосподарської продукції' та попадання І
пестицидних залишків в організм людини: хімічні препарати недостатньо
ефективні проти фунтових патогенів. які уражують кореневу систему рослин.
Зазначене вище спонукає до пошуку високоефективних і екологічно
безпечних систем захисту рослин, які були б альтернативою хімічному методу.
Серед методів інтегрованої системи захисту рослин важливе місце належить
біологічному захисту рослин.
Природнокліматичні
умови
Житомирської
області
сприяють
впровадженню технологій комплексної біологізації захисту рослин, у тому
числі технологій виробництва продукції рослинництва вищої і покрашеної
екологічної якості на основі заборони або обмеження використання пестицидів,
завдяки чому розглядається в світі і СС як перспективний і потужний експортер
цієї продукції.
Перед службою захисту рослин стоїть завдання сприяти впровадженню у
виробництво біологічних засобів захисту ростин. Крім традиційного
використання біологічного методу боротьби із використанням шкідливих
організмів, які знищують окремі шкодочинні об'єкти (наприклад, трихограма)
існує ряд біопрепаратів, застосування яких регламентоване Переліком
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

77

Біопрепарати
зареєстровані в Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні
Назва
препарату(діючої
речовини), фірма,
країна
1
Азотофіт, р.
(Azotobacter
chromococcum),
ПП «БТУ-Центр»,
Україна

Норма витрати Культура,
Об'єкт, проти
препарату, (г, об'єкт, що
якого
кг, л/га, м2,т)
обробляється обробляється

Спосіб, час
обробок,
обмеження

2
100 мл/т
200 мл/т
700 мл/т

200 мл/т
Азотофіт, р.
(Azotobacter
chromococcum).
300 мл/т
ПП «БТУ-Центр»,
Україна
500 мл/т
5 мл/100г
100 мл/т
10 мл/100од.
10 мл/100 од.
500 мл/га

1 л/га
2 мл/дерево
50 мл/га

5 мл/га

Максимальна
кратність
обробок
6
1

3
Зернові
культури
Бобові
культури
Олійні
культури

4
Підвищення
врожайності
Підвищення
врожайності
Підвищення
врожайності

5
Обробка
насіння
Обробка
насіння
Обробка
насіння

Круп'яні
культури
Кукурудза

Підвищення
врожайності
Підвищення
врожайності
Підвищення
врожайності
Підвищення
врожайності

Обробка
насіння
Обробка
насіння
Обробка
насіння
Обробка
насіння

1

Обробка
бульб
Обробка
розсади
Обробка
саджанців
Кореневе
підживлення

1

Кореневе
підживлення

1

Кореневе
підживлення
Позакореневе
підживлення

1

Позакореневе
підживлення

1

Буряки
Овочеві
культури,
квіти
Картопля

Підвищення
врожайності
Овочеві
Підвищення
культури
врожайності
Садові
Підвищення
врожайності
Зернові,
Підвищення
бобові, олійні, врожайності
круп'яні
культури,
буряки,
картопля
Овочеві
Підвищення
культури,
врожайності
ягідники, квіти
Садові
Підвищення
врожайності
Зернові,
Підвищення
бобові, олійні, врожайності
круп'яні
культури,
буряки,
картопля
Овочеві
Підвищення
культури,
врожайності
ягідники, квіти

1
1

1
1
1

1
1
1

1
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2,0 л/га
Актофіт, к. е.
(аверсектин С,
0.2%). BAT ВНП
«Укрзооветпромпо 0,3-0,4 л/га
стач». Україна

Пиши радники І понова
Обприскуван
листовійка кліщі ня в період
вегетації
Картопля
Колорадський
Обприскуван
жук
ня в період
вегетації
2.0 м
Огірки,
Павутинний
Обприскуван
троянди
кмин
ня період
закритого
вегетації
грунту
Альбобактерин, р. 30 мл на
Буряки
Дія мобілізації
Обробка
(бактерії штаму
гскгарну норму цукрові.
важкодоступного насіння
Achromobacter
соняшник.
фосфору з грунту
album ІІ22.титркукурудза
5хШ' клітин/г сухої 150 мл на
Зернові, льон Для мобілізації Обробка
форми). Інститут с, гектарну норму
важкодоступного насіння
-г. мікробіології
фосфору з гружу
УААІ1. Україна
50 мл на
Ріпак озимий Для мобілізації Обробка
гектарну норму та ярий
важкодоступного насіння
фосфору з грунту
70 м л на 80 кг Соя
Для фіксації
Обробка
Амерікас
насіння
атмосферного
насіння за 24
БестІнокулянт
(АМБІНОКУЛЯН
азоту
години до
Т), р.(бактерії
посіву
Bradyrhizobium
japon icum. титр 6x109 в 1 мл
препарату). ДП
«Таврія» TOB
'«Імперіал Агро
Лтд». Україна,
виробник -ф.
«Адванст
Біолоджикал
Маркетинг». США
145 г на 80 кг
Соя
Дія фіксації
Обробка
Амерікас Бест
насіння
атмосферного
насіння за 24
Інокулянт,
Азоту
години до
Біостар
посіву
Інокулянт, п.
(бактерії
Bradyrhizobium
japonicum).
виробник — ф.
«Адванст
Біолоджикал
Маркетинг»
(США).
заявник — ДП
«Таврія» «TOB
Імперіал Агро
Лтд», Україна

3

2

2

1

1

1

1

1
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1-2,5кг/га
Бактероденцнд
зерновий.зернова
принада
(Salmonella Enleritidis

Сільськогоспо- Для боротьби з
дарські угіддя, мишовидними
луки, сади
гризунами

Розкладання
принади у
місцях
скупчення
гризунів в
осінньозимовий
період
Розкладання
принадну
місцях
скупчення
гризунів в
осінньозимовий
період

маг.
IssalschenbR-lM

млрд/г),
Інженернотехнологічний
інститут
«Біотехніка».
Україна

0,5-2,0 г/м2

2 л/га
Біодобриво
«Біогран», п. (бактерії
Bacillus sublilis Ш,
титр 10000 КУ/мкг
препарату), TOB СГП 1 л/га
«Велес-БІО»,. Україна

Біомаг-Соя, сабо п.
(бактерії роду
Braclyrhizobiiim
japonicum штам IBM
В-7205. титр
життєздатних клітин 2000-2500 на 1 мкг
гпрепарату), ДП
«Ензим» ЗА Т
«Ензим»,-Україна
Діазобактерин,
торф'яна та рідка
форми (штами
бактерій Azospirillum
brasilense 18-2 1410),
Інститут
сільськогосподарської
мікробіології. Україна

2-2,5 л/т

Оптімайз, в. р.
(Lipochitooligosaccharide.
Bradyrhizobium
jаропісит),
ф. «ЕМД
КропБіосайнс
(Нітрагін)». США

2,8 л/т

Парники,
склади, ферми

Для боротьби .з
мишонидними
гризунами

Зернові,
зернобобові,
олійні
культури
Зернові,
зернобобові,
олійні
культури
Соя

Засвоювання
атмосферного
азоту

Обробка
насіння

Засвоювання
атмосферного
азоту

Обприскуван
ня
протягом
вегетації
Передпосівна
обробка
насіння

Для фіксації
атмосферного
азоту

150-200 г
Жито озиме,
Для фіксації
препарату на гречка. кормові атмосферного
І гектарну
злакові трави Азоту
норму
насіння

Бобові (у т. ч.
соя)

За
необхіднос
ті

За
необхіднос
ті

Обробка
насіння

Для кращого
зв'язування
атмосферного
азоту
бульбочковими
бактеріями

Передпосівна
обробка
насіння

1

1-2

1

1

1
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Оптімайзпульс, в.р.
(Lipochilooligosacchar
ide. Rhizobium
Leguminosarum), ф.
«ЕМД КропБіоСайнс
(Нітрагін)». США
Планриз БТ, в.с.
(бактерії штаму АР33 Pseudomonas
fluorenscens.
5x10м.кл/см),
Інжснернотехиологічний
інститут
«Біотехніка». Україна

3.28 л/т

Поліміксобактерин
(бактерії штаму
Bacillus poiymyxa КВ,
титр -5x109 клітин/г
сухої форми).
Інститут с.-г.
мікробіології УААН
Україна
Псевдобактерін-2, в.
р. (живі бактерії
Pseudomonas
aurefasiens BS 1393,
не менше 2хІ0'
КУО/мл) ТОВ СГП
«Нива», Україна

30 мл на
Буряки цукрові
гектарну норму соняшник,
кукурудза
1 50 мл на
Зернові, льон
ісктарну норму
50-мл на
Ріпак озимий
пжщжу норму та ярий

1-2 л/т

Підвищення
врожайності

Обробка
насіння перед
посівом

1

Пшениця,
ячмінь.
кукурудза.
виноградники

Зниження
ураження
хворобами

Передпосівна
обробка
насіння

1

Обприскуван
ня в період
вегетації
Обприскуван
ня в період
вегетації

2-3

1-3 л/га

Зернові

4,0-4,5 л/га

Виноградники

1

Обробка
насіння
Обробка
насіння

1

1 л/т

Хлібні злаки, Проти збудників Обробка
льон, картопля грибних і
насіння
бактеріальних
хвороб

1

0,1 л/кг

Овочеві
культури
Хлібні злаки,
льон

Обробка
Проти збудників насіння
грибних і
Обробка
бактеріальних
рослин
хвороб

1

Обробка
рослин

2

1 л/га
2 л/га

Картопля,
овочеві
культури
Буряки цукрові

2 л/га

Садові

2 л/га

Виноградники

J 2,0-200 г/
гектарна доза
насіння

Соя

Для мобілізації
важкодоступного
фосфору з фунту
Для мобілізації
важкодоступного
фосфору з фунту

5-6

Обробка
насіння

0,5л/га

Ризогумін, торфина
та рідка форма.

1 горох

Для фіксації
атмосферного
азоту

Обробка
рослин
Обробка
рослин
Обробка
рослин
Передпосівна
обробка
насіння

1

2

2-3
4-6
4-6
1
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Трихофіт (спори
гриба Trichoderma
lignorum. титр - 2,0
млрд. в см3), TOB
«Захист-Агро»,
Україна

Томати

Кореневі гнилі

Томати

Фітофтороз

Філазоніт МЦ, р. 10 л/га
(Azotobacler
сгососсит -4-6x10'.
Bacillus megaterium
- не менше 1,52x108, гіббереліни25 г/м'). ПП «Елікс
Кун».
Україна,"виробник AT «Корах-Біонер».
Угорщина

Польові та
овочеві
культури

Для кращого
зв'язування
атмосферного
азоту
бульбочковим и
"бактеріями

ФітоЛікар(Спороф 0,4-0,6 кг/т
іт), живі культури
роду Bacillus, вид
Bacillus suhiilis.
тигр не менше 5x10
9). Дії «Ензим» ЗАТ
«Ензим», Україна 2,0-3,0 кг/га

Ячмінь ярий, Для боротьби з
буряки цукрові хворобами

Обробка
насіння
перед
посівом

Картопля

Обприскува
ння рослин

2

Фітоцид (Фітоцид
р. (клітини бактерій
Bacillus suhiilis
1,0x10*10x10'KУO/cм':
Фітоцид, С. клітини
бактерій Bacillus
suhiilis
1,0х10"'КУО/см3),
ПII «БТУ-Центр»,
Україна

50-75 г/кг
насіння
4-6 л/га

Для боротьби з
хворобами

Обробка
насіння
Обприскува
ння по
вегетації

1

Передпосівн
а обробка
грунту 100300л
водного
розчину із
наступним
загортанням
у грунт

1

3

0,5-1,5 л/т

Зернові, зерно- Підвищення
бобові
врожайності
культури

Обробка
насіння

1

3,0 л/т

Олійні
культури

Підвищення
врожайності

Обробка
насіння

1

2,5 л/т

Овочеві
культури

Підвищення
врожайності

Обробка
насіння

1

1,0 л/т

Картопля

Підвищення
врожайності

Обробка
бульб

1

0,2 л/100л води

Розсада
овочевих
культур

Підвищення
врожайності

Обробка
розсади

1

0,5-0,6 л/га

Зернові,
зернобобові,
олійні
культури

Підвищення
врожайності

Обприскува
ння рослин

1

0,8-1,5 л/га

Буряки

Підвищення
врожайності

Обприскува
ння
рослин

1
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0,5-1,0 л/га

Картопля
Розсада
овочевих
Культур

Обприскува
ння рослин
Обприскува
ння
рослин

1

0,25-0,5 мл/л

Підвищення
врожайності
Підвищення
врожайності

1,0-2,0 л/га

Садові та квіти Підвищення
врожайності

1

0,5-0,8 л/га

Ягідники

Обприскува
ння
рослин
Обприскува
ння
рослин

Підвищення
врожайності

1

1

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА
"Транспортування, зберігання та застосування пестицидів
у народному господарстві" ДСанПіН 8.8.1.2.001-98
(витяг)
1.7. Щорічно до початку робіт із пестицидами плани їх використання
різними підприємствами, установами та організаціями, складені з урахуванням
прогнозу видового складу і поширеністю шкідливих комах, хвороб
сільськогосподарських рослин, тварин і іггиць, бур'янів, повинні бути
погоджені санітарно-епідеміологічною службою.
1.15. Адміністрація підприємства, установи, організації, господарства
зобов'язані надавати в розпорядження працюючих з пестицидами засоби
механізації спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання,
зору, проводити навчання правилам техніки безпеки відповідно до вимог ГОСТ
12.0.004-90.
Тривалість роботи з пестицидами першого і другого класів небезпеки не
повинна перевищувати 4 години, з іншими - 6 годин на добу (з доробкою іншої
частини робочого дня на операціях, не пов'язаних із застосуванням пестицидів).
До роботи з пестицидами не допускаються особи, які не досягай 18-річного
віку, вагітні і жінки, що годують груддю. Діти шкільного та дошкільного віку
не допускаються до роботи з пестицидами і на оброблених ними площах.
6.1.2. Обробка рослин та інших об'єктів повинна здійснюватись суворо за
показаннями з обов'язковим врахуванням економічної межі шкідливості,
ступеню розвитку хвороб рослин і бур'янів, а також прогнозу погоди.
6.1.5. Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і
вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток,
допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з
температурою навколишнього повітря нижче +10° С.
6.1.7. Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення
кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення,
власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і
методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від
меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні
написи.
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6.1.9. Забороняється залишати пестициди та отруєні принади без охорони
в місцях застосування, на польових станах, індивідуальних господарствах та
інших місцях.
У період проведення робіт тимчасове збереження пестицидів дозволяється на
спеціально виділених ділянках, при наявності надійного укриття та охорони.
6.1.17. Після закінчення робіт невикористані пестициди повинні бути
повернені на склад або передані по акту для застосування в інші господарства
(бригади).

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА
Авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів
у народному господарстві України, дсп 382-96
(витяг)
6.2.3. При проведенні авіаційно-хімічних робіт можугь застосовуватися
тільки: пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і дозволені
для застосування у народному господарстві України авіацією.
Авіаційне застосування пестицидів можна проводити тільки після
фітосанітарного та екологічного обгрунтування необхідності його проведення і
погодження не менше ніж за одну добу перед початком робіт з
територіальними
установами
санітарно-епідеміологічної
служби
та
Мінекобезпеки.
Замовник авіаційно-хімічних робіт, за три доби до початку авіаційних обробок,
повинен здійснити такі запобіжні заходи:
а)проінформувати населення даної місцевості через засоби масової
інформації (радіо, пресу, телебаченню) про:
-місце, строки, термін проведення обробок пестицидами і агрохімікатами;
-місце, строки, термін проведення обробок пестицидами і агрохімікатами;
-про необхідність вивезення пасік до іншого місця медозбору на відстань понад
5 км від місць проведення авіаційних обробок сільськогосподарських культур
пестицидами, на період до 5 діб;
б)встановити спеціальні попереджувальні знаки безпеки з вказівкою
кінцевого строку очікування на відстані 300 м від оброблюваних ділянок,
а також на дорогах, що проходять через ці ділянки та на дорогах, які ведуть до
сільгоспаеродрому або вертодрому.
Після проведення всіх заходів безпеки. повязаних із авіаційним застосуванням
засобів захисту рослин, замовник повинен повідомити про це органи та
установи державної санітарно-епідеміологічної служби та Мінекобезпеки .
6.2.15. Авіаційно-хімічні роботи в сільському господарстві по
застосуванню пестицидів повинні виконуватись на робочій висоті до 3 м над
об'єктом обробки і проводитись в ранкові і вечірні години дня, при відсутності
повітряних потоків, швидкості вітру, шо не перевищує 3 м/с (дрібнокрапельне
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обприскування) і 4 м/сек (крупнокрапельне обприскування) та температурі
повітря, що не перевищує +22°С.
6.32. Авіаційні обробки повинні проводитись тільки при наявності в місцях
обробок сигнальників, які зобов'язані прийти на ділянки обробок за 10 хв. до
прильоту повітряного судна, одягнені в засоби індивідуального захисту.
526. Забороняється проводити авіаційні обробки пестицидами усіх груп
токсичності,
з
метою
боротьби
зі
шкідниками
і
хворобами
сільськогосподарських культур, лісів та інших угідь, що розташовані ближче:
а)5 км від місць постійного перебування медоносних пасік;
б)2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання,
місць випасу свійських тварин, об'єктів природно-заповідного фонду
(заповідників, національних парків, ботанічних та зоологічних заказників
тощо);
в)1км від населених пунктів, тваринницьких і птахоферм, посівів
сільськогосподарських культур, що використовуються у їжу без термічної
обробки (цибуля на пір'я, селера, кріп, огірки, помідори, полуниці, малина та
ін.), а також садів і виноградників та місць проведення сільськогосподарських
робіт.
Охорона праці під час роботи з пестицидами
Пестициди - препарати, які використовують проти шкідників,
збудників хвороб рослин, бур'янів і шкідливих організмів, що
спричиняють псування сільськогосподарської продукції, матеріалів,
виробів, а також проти паразитів і переносників небезпечних хвороб
людини й тварин.
Отже, пестициди — це біологічно активні речовини, здатні викликати
порушення
життєдіяльності
теплокровних
тварин,
людини
та
сільськогосподарських рослин. Окрім того, часто-густо пестициди потрапляють
на нецільові об'єкти: в навколишнє середовище — грунт, повітря, водні
басейни; знищують корисну фауну — ентомофагів та акарифагів, бджіл, комах
запилювачів, переносяться на суміжні посіви та ценози, які не обробляють.
У нинішніх умовах господарювання, коли вирощування картоплі,
більшості овочевих і плодових культур зосереджено в приватному секторі
(фермерські господарства, присадибні та дачні ділянки), де пестициди
застосовують люди, які не завжди обізнані з технікою безпеки під час роботи з
пестицидами, конче потрібним є постійне надання консультацій щодо охорони
праці та охорони довкілля від забруднення.
Найпоширенішими пестицидами є хімічні сполуки. Пестициди
кваліфікують за призначенням, способом проникнення та характером дії на
шкідливі організми, за хімічною будовою та складом.
Пестициди поділяють за цільовим призначенням, хімічним походженням,
характером дії на шкідливі організми чи рослини.
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Інсектициди та акарициди, залежно від способу їх надходження в тіло
комах, умовно поділяють на: шлункові, що попадають у шлунково-кишковий
тракт з їжею; контактні — діють у разі контакту з будь-якою частиною тіла
комахи, кліща; системні—проникають у рослину і разом із соком рослин у
шлунок комах і кліщів; фуміганти — приникають в організм через дихальні
шляхи. Деякі препарати на основі мінеральних масел закупорюють дихальні
шляхи. Більшість препаратів діють на імаго та личинок, а деякі з них знищують
яйця комах і кліщів.
За способом застосування інсектициди поділяють на групи: для обробки
насіння - протруйники, для внесення в грунт —грунтові, та для обробки
вегетуючих рослин.
Фунгіциди за характером дії на збудника захворювання поділяють на два
типи: захисні (профілактичні), шо запобігають зараженню рослин, але не
спроможні виліковувати уражені рослини, й лікувальні (терапевтичні), що
знищують збудників хвороб, які проникли в рослинні тканини. Захисні та
лікуваїьні фунгіциди бувають контактної і системної дії.
Контактні фунгіциди не проникають у рослини, а залишаються на їх
поверхні й діють на збудників хвороб за безпосереднього контакту. Системні
фунгіциди проникають у рослини та переміщуються в них. запобігаючи
ураженню частин, на які були нанесені їх застосовують як перед початком
захворювання, так і з появою перших його ознак.
Залежно від способів застосування, фунгіциди поділяють на фупи: для
обробки вегетуючих рослин; для обробки рослин у період спокою; для обробки
насіння (протруйники), для внесення в фунт (фунтові фунгіциди).
Гербіциди за характером дії на рослини умовно поділяють на дві основні
фупи: вибіркові — безпечні для певних сільськогосподарських культур,
суцільної дії — знищують усю рослинність. А також на контактні й системні.
За хімічною природою пестициди поділяються на два класи: неорганічні
та органічні, окрім того, фунгіциди містять антибіотики. Переважна більшість
засобів захисту рослин — органічні речовини.
Гігієнічна класифікація. Гігієнічна класифікація фунтується на ступені
безпечності пестицидів дія теплокровних тварин та людини і складається з
таких основних показників: токсичності під час потрапляння через шкіру, рівня
леткості (випаровуваність речовин і надходження в атмосферу); нафомадження
в організмі (кумуляція); стійкості у різних середовищах, у тому числі й у
довкіллі.
За ступенем токсичності дія тварин і людей пестициди поділяють на
класи.
У сучасних характеристиках пестицидів переважно подається клас
небезпечності (І—IV).
Отже, вибираючи той чи інший препарат, користувач мас. крім ціни на
препарат та дії на шкідіиві організми, враховувати ступінь токсичності для
теплокровних.
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За рівнем леткості речовини можуть бути дуже небезпечними — концентрація, шо насичує повітря, більша чи дорівнює токсичній; небезпечними —
більше порогової; малонебезпечними — не проявляють порогової дії.
За нагромадженням в організмі розрізняють 4 групи речовин:
надкумулятивні І— коефіцієнт кумуляції (Кк) (співвідношення сумарної дози
за багаторазового Введення, що спричиняє загибель 50% тварин, до дози, шо
спричиняє в 50% випадків загибель тварин за одноразового введення) менше 1.
виражена кумуляція — Кк 1-3: помірна — Кк 3-5; слабковиражена — Кк —
понад 5.
За ступенем стійкості пестициди поділяють на дуже: стійкі — період
розпаду до нетоксичних речовин понад 2 роки; стійкі — від 0,5 до 2 років;
помірно стійкі — від 1 до 6 місяців: малостійкі — у межах місяця.
Препаративні форми. Сучасні препаративні форми є доволі складною,
добре збалансованою за багатьма показниками системою, що забезпечує
простоту застосування та безпеку для довкілля й людини.
1. Вимоги до організації робіт із пестицидами
1.1. Правильна організація робіт — одна з основних умов запобігання
шкідливому впливу пестицидів на організм людини.
1.2. З пестицидами у великих колективних господарствах працюють на
пунктах хімізації постійні бригади, які пройшли медогляд, навчені
проінструктовані з техніки безпеки, й оволодівають способами надання першої
допомоги. Керівниками таких бригад (груп) призначають людей, які мають
досвід роботи з пестицидами чи пройшли курс спеціальної підготовки.
1.3. Не допускаються до роботи особи, молодші 18-річного віку,
та матері-годувальниці. особи після хірургічних операцій (упродовж року ті що
мають медичні протипоказання. Категорично забороняється допускати до
роботи осіб у нетверезому стані.
1.4. Тривалість робочого дня під час роботи з надзвичайно
небезпечними
препаратами має не перевищувати 4 годин (з доопрацюванням упродовж 2
годин у нешкідливих умовах), з іншими пестицидами — 6 годин.
1.5. На період роботи з пестицидами робітників слід забезпечити
засобами індивідуального захисту, безкоштовним спецхарчуванням відповідно
до медичних вказівок, організувати душ і прання одягу.
1.6. Слід стежити за дотриманням правил техніки безпеки, виробничої та
особистої гігієни.
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1.7. Для харчування і відпочинку відводять спеціально обладнане місце,
не менше як за 200 м з навітряного боку від робочого поля, де мають бути
бачок з питною водою, рукомийник, мило, рушник, аптечка першої допомоги.
1.8 Перед початком хімічної обробки посівів повідомляють місцеве
населення про місце і строки роботи; на відстані не менше 300 м від меж поля,
що оброблятимуть, виставляють єдині застережні знаки; власників
бджолосімей попереджають про потребу вжити заходів щодо їх охорони. Знаки
знімають по закінченні встановленого терміну. Санітарно-захисна зона за
наземної обробки має бути не меншою за 500 м. а за авіаційної—1000 м.
1.9. Керівник робіт зобов'язаний стежити за станом і самопочуттям
працюючих. За першої ж скарги працюючого слід відсторонити від роботи,
надати першу допомогу та кваліфіковану медичну.

2. Заходи безпеки під час приготування робочих рідин пестицидів
2.1. Приготування робочих рідин — найбільш трудомісткий і
небезпечний процес, оскільки при цьому в повітрі робочої зони підвищується
концентрація пестицидів, яка перевищує допустиму в 15-20 разів і більше, а за
часткової механізації — в 6-7 разів.
2.2. Робочі рідини слід готувати на пунктах хімізації' або на спеціальне
виділених майданчиках із твердим покриттям, яке легко вимити. МайданчЮ
обладнують на відстані не менше 200 м від житлових і тваринницьких
приміщень і джерел водопостачання На ньому розмішують тару з препаратами,
місткість з водою і гашеним вапном, ваги, гирі, відтаровані відра тощо.
2.3. Робочі рідини з високотоксичних препаратів дозволяється готувати
лише за допомогою механізованих агрегатів типу АГГЖ-12 тошо, шо обладнані
гідромішалками та забезпечують утворення однорідної гомогенізованої робочої
рідини, що поліпшує роботу обприскувача.
2.4. Місткість, з якої препарат подається в змішувач після наповнення,
слід шільно закрити спеціальною кришкою з отвором для всмоктувального
шланга.
2.5 Перед заповненням змішувача потрібно перевірити в ньому фільтри.
2.6. Усі працюючі на майданчиках для приготування робочих рідин
пестицидів мають обов'язково користуватися засобами індивідуального
захисту. Готуючи рідини, слід дотримуватися правил особистої безпеки: під час
запов-нення місткостей стояти з навітряного боку; стежити, щоб краплі та пил
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не по-трапляли на одяг і відкриті частини тіла; якщо рідина випадково попала
на тіло, її потрібно негайно видалити ватним тампоном, а потім змити водою з
милом.
2.7. Закінчивши роботу, залишки невикористаних препаратів слід здати
на склад, майданчик обробити кашкою хлорного вапна (1 кг/4 л води),
земляний майданчик після обробки вапном перекопати. Категорично
забороняється залишати пестициди й приготовлені робочі рідини без охорони.
Рекомендовані засоби індивідуального захисту для осіб,
зайнятих на роботі з пестицидами
Препа
ративн
а
форма

Порош
коподі
бна

Вид робіт

Призначені
засоби
захисту

Завантажу Захист від
вання,
отруйного
розвантаж пилу
ування,
обпилюван
ня

Заправка
агрегатів і
внесення
рідких
форм
пестицидів

Захист від
високотоксич
них
пестицидів (І
і ІІ груп г. к.)

Найменування виробу

Комбінезонбавовняний
пилонепроникний (із
тканини молескіну),
шолом
бавовняний,чоботи
гумові
Рукавиці «КР» бавовняні
з плівковим покриттям.
Захисні окуляри
герметичні протипилові з
прозорими скельцями
Респіратори
«Пелюсток-200»,
«Пелюсток-40»,
«Пелюсток-5»

ГОСТ,
Артикул чи ТУ

Строки
викори
стання

ГОСТ 6027-68
(чоловічий)
і ГОСТ 6811-68
(жіночий)
ГОСТ 6028-68

12 міс

ГОСТ 5375-70
(арт.150 ФЕ)
чи ГОСТ 1226-66
(мод. 154 ФЕТ)
ТУ 2460-58

12 міс

Респіратор РУ-60М
з патроном марки «А»,
інші засоби
індивідуального захисту

Те саме

Комбінезон із
брезентової парусини із
плівковим покриттям
Фартух прогумований чи
з тканини; хлорвініловим
покриттям
Чоботи гумові
кислотостійкі та
лугостійкі. Рукавиці
кислотнозахисні «КР»,
бавовняні із спеціальним
покриттям

Арт. 376,377,382
та ін.

1 день
(фільтр
и
респіра
торів)
1 день
(фільтр
и
респіра
торів)
12 міс

ТУ-38-10Б №
506-73

6 міс

ГОСТ 5782-75

24 міс.
4 міс.
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Рідка
та
порошк
оподіб
на

Приготува
ння
робочих
рідин
пестицидів
.

Захист від
отруйних
парів, пилу;
рідин,
аерозолів

Окуляри захисні
герметичні ПО-3
«Моноблок»
Респіратор РУ-60М і
РПГ-67 із патроном
марки «А»
Респіратор РУ-60М із
патроном марки «А».
Інші засоби
індивідуального захисту
ті самі, що й підчас і
роботи з рідкими
препаратами

ГОСТ 9496-69

4 міс.

1-2 рік
(патрон
)

3. Безпека під час заправки обприскувачів пестицидами і їх внесення
3.1. Доставку пестицидів на поле і заправку ними обприскувачів
здійснюють з допомогою спеціальних засобів. Перед початком роботи
треба перевірити герметичність в обприскувачі всіх вузлів і з'єднань. Заправка
має бути механізована. Заповнення місткостей контролюють за рівноміром.
Забороняється відкривати люк і перевіряти наповнення бака візуально.
3.2. Перед обприскуванням потрібно періодично визначати фактичну
норму витрати робочої рідини для кожного обприскувача окремо. Категорично
забороняється підвищувати норму витрати пестицидів.
3.3. Під час внесення пестицидів повітрі робочої зони тракториста
утворюються високі концентрації шкідливих речовин, а тому кабіна трактора
має бути герметично зачинена і забезпечена кондиціонером.
3.4. Обприскування угідь не можна проводити за швидкості вітру понад
3 м/с.
Слід суворо дотримуватись регламентів згідно з "Переліком пестицидів
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".
Аптечка першої долікарської допомоги
Назва
Кількість
Амідопірін
20 пігулок
Ацетилсаліцилова кислота
30пігулок
Борна кислота
20 г
Бриліантова зелень (1%-ний)
100 мл
Валідол
30 пігулок
Гірчиця (порошок)
200 г
Активоване вугілля
100 пігулок
Крохмаль
300 г
Настоянка валеріани
30 мл
Нашатирний спирт
25 мл
Розчин перекису водню (3%-ний)
100 мл
Розчин йоду (10% чи 5%-ний)
50 мл
Бинти стерильні
10 шт
Вата гігроскопічна
150 г
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Кисневі подушки
Лейкопластир 1х5 см
Ножниці
Медичні рукавички
Піпетки
Серветки стерильні
Термометр медичний
Трубки штучного дихання
Питна вода

2 шт
5 шт
2 шт
3 пари
10 шт
10 шт
3шт
2 шт
200г

4. Заходи безпеки під час виходу людей на поля, оброблені
пестицидами
4.1. Вихід людей на оброблені поля, ділянки дозволяється тільки по
закінченні карантинного терміну. Оскільки для більшості сучасних препаратів
встановлені терміни проведення механізованих робіт через 3 доби після
обробки, а ручних — 7.
4.2. У разі випадання дощів напередодні, рясної роси та за підвищення
температури понад 20'С вихід людей на поля
для прополювання та робіт, що не пов'язані з розпушуванням фунту,
дозволяється в другій половині дня. після 15-ї години.
4.3. За добу перед проведенням ручних робіт з догляду- за посівами
просапних культур слід проводити попереднє розпушування міжрядь, щоб
прискорити випаровування хімічних сполук.
4.4. Під час проведення ручних робіт на площах, оброблених
пестицидами, працюючі мають стояти обличчям до вітру. За бокового вітру
слід розвертатися так. шоб його напрямок був у бік ділянки, на якій уже
проведено ручні роботи.
4.5. Не допускається проведення ручних робіт на слабкопровітрюваних
ділянках (улоговини поблизу лісосмуг тощо) у безвітряну погоду.
4.6. Не можна проводити ручні роботи на ділянках, шо межують із
площами, на яких обробляють рослини пестицидами. Зона санітарного розриву
за наземного застосування пестицидів має становити не менше 300 м з
урахуванням напрямку вітру, за авіаційного — не менше 1000 м.
5. Засоби індивідуального захисту під час роботи з пестицидами
5.1. Працюючі мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту
та аптечкою першої долікарняної допомоги за рахунок господарства чи
підприємства, а в приватному секторі — за власні кошти.
5.2. Керівництво господарства чи підприємства має забезпечувати
збереження, прання, чищення, знезараження і ремонт спецодягу, взуття та
інших засобів індивідуального захисту.
5.3. Застосування індивідуального захисту має відповідати виду робіт.
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5.4. Знімати засоби індивідуального захисту треба у такій послідовності:
не знімаючи, спочатку очистити засоби захисту рук, гумові рукавички, промити
їх у вапняному молоці, потім у чистій воді та ретельно обтрусити, після чого
зняти окуляри та респіратор, чоботи й комбінезон, знову очистити засоби
захисту рук і зняти їх.
5.5. Зберігати засоби індивідуального захисту потрібно в індивідуальних
шафах у приміщенні, ізольованому від хімікатів, продуктів, кормів.

6. Перша долікарська допомога
6.1. За будь-якої роботи з пестицидами на місці роботи слід мати аптечку
першої долікарської допомога.
6.2. За перших ознак отруєння - запаморочення, нудота, головний біль потерпілому слід негайно надати першу допомогу, не очікуючи медичного
працівника. Насамперед, слід вивести потерпілого на свіже повітря, потім зняти
з нього спецодяг, захистивши свої руки гумовими рукавичками.
6.3. Якщо препарат попав в організм через шлунково-кишковий тракт,
потерпілого треба напоїти водою, краще теплою, або слабко-рожевим розчином
марганцевокислого калію, розчином гірчиці (1 чи 0,5 чайної ложки на склянку
води) і штучно викликати блювоту; якщо у нього запаморочення, викликати
блювоту ^ можна. Після блювоти слід випити 0,5 склянки води з 2-3 столовими
ложкамн активованого вугілля чи 2-3 яєчних білки на 1 л води, суспензію
крохмалю з водою потім, після видалення отруйної речовини із шлунку,
сольовий проносний засіб (20 г гіркої солі на півсклянки води). У разі
потрапляння в шлунок рідкого аміаку потрібно провести промивання 1 2%
розчином оцтової кислоти.
6.4. Якщо отруєння хімікатами сталося через дихальні шляхи (кашель,
задуху синюшність), треба зробити теплі інгаляції 2% розчином питної соди (за
отруєння аміаком — 1-2% розчином оцтової чи лимонної кислоти). В разі
сильного кашлю і спазмів у горлі слід прийняти 1 пігулку від кашлю, що
містить кадеїн фосфату, шию обв'язати чимось теплим. Якшо сталося
порушення або зупинилося дихання, треба зробити штучне дихання, у разі
задухи забезпечити вдихання кисню з кисневої подушки, допоки не зменшаться
посиніння і задуха.
6.5. У разі потрапляння препаратів в очі їх слід ретельно промити водою,
чи 2% розчином питної соди, або борної кислоти, за ураження очей аміаком —
0.5% розчином квасців. за різкого болю закапати 1-2 краплі 30% розчину
альбуциду.
6.6. Якшо пестицид потрапив на шкіру, його слід негайно змити водою
або, не розмазуючи, зняти ватою, марлею, а потім обмити водою з милом. За
ураження шкіри аміаком — обмити обпечені ділянки водою, накласти
примочки із 5 % розчину оцтової або лимонної кислоти.
6.7. У разі запаморочення потерпілому слід дати понюхати вату, змочену
нашатирним спиртом, можна розтирати шкіру в ділянці скронь, у разі зупинки
дихання — зробити штучне. За хриатого дихання штучне робити не можна. За
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послаблення серцевої діяльності треба зробити масаж серця через грудну
клітку. Якшо з'являються судоми, хворого потрібно вивести на чисте повітря.
Відповідно до прийнятої класифікації, пестициди за ступенем дії на організм
теплокровних у разі попадання в шлунок і шкіру поділять на класи.
Під час вибору того чи іншого препарату слід враховувати й ступінь його,
токсичності.
НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ТИХ, ХТО ПРАЦЮЄ З
ПЕСТИЦИДАМИ
- Планують застосування пестицидів без перевірки відповідності до
офіційного «Переліку пестицидів і агрохімікатів. дозволених до використання в
Україні» або «Доповнень до Переліку...».
- Використовують анатоги пестицидів (за діючою речовиною), що не
відповідають дозволеним для використання препаратам, відповідно Переліку.
- Нераціонально планують об'єми закупівель препаратів, термін
застосування яких закінчується.
- Купують неякісні та підроблені пестициди у приватних осіб, що не
мають
ліцензії дія торгівлі та сертифікатів якості пестицидів.
- Неуважно вивчають етикетку перед роботою з пестицидами.
- Не дотримуються норм внесення пестицидів, які вказані на етикетці.
- Вносять пестициди несправною, не відрегульованою апаратурою.
- Вносять препарати без рекомендованих прилипачів.
- Вносять пестициди, не дотримуючись по гол них умов.
- Зволікають з терміном заробки в фунт летких препаратів.
- Проводять механічний обробіток фунту, не дочекавшись закінчення
терміну
дії гербіцидів.
- Недотримуються концентрації робочого розчину і витрати його на
одиницю площі.
- Використовують пестициди з однією діючою речовиною по декілька
разів на одній культурі на одному й тому ж полі
- Використовують пестициди без врахування економічного порогу
шкідливості.
- Вносять інсектициди, не враховуючи найбільш вразливої фази розвитку
шкідника.
- Вносять гербіциди в фазу трубкування зернових, страхові гербіциди на
посіви цукрових буряків - по перерослих бур'янах.
- Вносять гербіциди, не враховуючи спектру бур'янів.
- Не дотримуються строків виходу людей на оброблені площі.
- Не дотримуються строків останньої обробки посівів перед збиранням
врожаю.
- Працюють без засобів індивідуального захисту.
- Не знімають спецодягу після роботи з пестицидами.
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- Зберігають і перуть спецодяг разом із іншим одягом.
Щоб запобігти цим та іншим помижам, звертайтесь до спеціалістів служби
захисту рослин.

ОБСЯГИ
виконаних і передбачуваних робіт із захисту рослину господарствах
Житомирської області, тис. га
№
з/п

Шкідливий об`єкт,
культура

Площа
посіву

2017 рік
обстеже
но

заселе
но

Оброблено
в т.ч.
всього
біометод
1,3
-

Передбачено
в 2018 році

1

Мишоподібні гризуни

-

20,0

1,5

10,5

в т.ч.
біометод
-

2

Ховрахи

-

-

-

-

-

-

-

3

Лучний метелик

-

100,0

3,0

-

-

-

-

4

Озима та інші підгризаючі совки

-

40,0

3,9

3,9

-

3,5

-

5

Листогризучі совки

-

5,0

-

-

-

-

-

6

Стебловий метелик

-

80,0

64,7

64,7

14,0

60,0

15,0

7

Ґрунтові шкідники

-

20,0

5,0

5,0

-

-

-

8

Саранові

-

Зернові культури, всього
з них: шкідники

9

в т.ч. клоп черепашка

329,7

Горох

11

Соя
з них: шкідники

-

-

-

-

-

348,9

348,9

14,3

270,0

-

329,7

191,3

191,3

14,0

120,0

-

-

-

-

-

-

-

157,6

157,6

0,3

150,0

0,2

7,8

7,8

4,0

4,0

-

1,5

-

144,0

144,0

144,0

190,1

39,7

100,0

40,0

12,0

12,0

14,8

-

18,0

-

12,0

11,8

11,8

-

9,0

-

12,0

3,0

3,0

-

9,0

-

Цукрові буряки, всього
12

329,7

329,7

хвороби
10

всього

12,0

хвороби
13

Коноплі

-

-

-

-

-

-

-

14

Тютюн

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0,4

2,2

-

1,0

-

0,4

0,4

1,7

-

0,5

-

0,4

0,4

0,5

-

0,5

-

90,7

54,3

65,8

-

50,0

-

-

-

11,5

-

11,0

-

3,2

2,2

2,2

-

2,0

-

3,2

1,2

1,2

-

1,0

-

3,2

1,0

1,0

-

1,0

-

Хміль, всього
з них: шкідники

15

0,4

хвороби
16

Соняшник, всього
з них: десикація

90,7

Льон, всього
з них: шкідники

17

3,2

хвороби
18
19

20

Ріпак

23,1

23,1

23,1

37,4

-

18,0

-

Картопля, всього

80,2

80,2

80,2

81,2

-

60,0

-

80,2

40,6

40,6

-

30,0

-

80,2

40,6

40,6

-

30,0

-

0,2

0,2

1,6

-

1,0

-

0,2

0,2

0,8

-

0,5

-

0,2

0,2

0,8

-

0,5

-

0,2

0,2

0,4

-

0,2

-

0,2

0,2

0,2

-

0,1

-

з них: шкідники
хвороби
Овочеві та баштанні культури,
всього
з них: шкідники

0,2

хвороби
21

Плодові насадження, всього
з них: шкідники

1,0

94
хвороби
Виноградна лоза, всього
22

з них: шкідники

-

хвороби
23

Багаторічні трави

24

Боротьба з бур`янами
Інші (насінники, лісосмуги
тощо)
Разом

25

0,2

0,2

0,2

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,0

-

-

-

-

-

-

-

701,0

701,0

701,0

-

600,0

-

-

-

-

-

-

-

781,3

1657,5

1448,6

1524,5

68

1205,7

55,2

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ
НАСЕЛЕННЮ У 2018 РОЦІ
Назва препарату,
діюча речовина,
фірма-виробник

Норма витрати
препарату

Культура

Шкідливий
організм

Спосіб, строк
обробки,
обмеження

Стро
к
остан
ньої
оброб
ки,

Макс
имал
ьна
крат
ність
обро
бки

Інсектициди (для боротьби з шкідниками)
Високотоксичні препарати. Працювати в захисному одязі в безвітряну погоду, за tº не вище 24ºС. Після
роботи вимити обличчя, руки
АКТАРА, в.г.
(тіаметоксам, 250
г/кг).
Ф.Сингента Кроп
Протекшн АГ
Швейцарія

1,5 г на 10 л води
(4 л на сотку)

Картопля

Колорадський жук
Колорадський жук

0,7-0,9 г на 3-5 л
води на сотку

Обприскуванн
я в період
вегетації

Томати, перець
солодкий,
баклажани

20

2

14

2

14

2

14

2

30

2

Попелиці
Капуста
0,6-0,8 г на 3 л
води на сотку
1,4 г на 10 л води
(2 л – молоде
дерево;
2-5 л–
дерево середнього віку; понад 5 л
– дерево з
великою
кроною)0,9 г на 35 л води на соку

Біологічний
препарат
АКТОФІТ, к.е.
(Аверсектин С,
0,2%), Україна

4 мл на сотку

1,5-2,0 на 5 л води
АНТИЖУКГІДРО,в.р.к.
(імідаклоприд,200
г/л),ЗАТ
«Транс
Оіл», Україна,
0,45-0,5 г на 5 л
БОМБАРДИР,
води на сотку
в.г.

Яблуня

Буряки цукрові

Попелиці,
яблуневий
квіткоїд,
яблуневий
плодовий пильщик
Довгоносики,
щитоноски,
блішки, попелиця

Картопля

Колорадський жук

Обприскуванн
я посівів в
період
вегетації

-

2

Картопля

Колорадський жук

Обприскуванн
я в період
вегетації

20

1

Картопля

Колорадський жук

Обприскуванн
я в період
вегетації

20

1

Капуста

Міль, білан, совка

Обприскуванн
я в період

25

2

(імідаклоприд,
700 г/кг);
ТОВ
«Кемікал
Агро», Україна.
Виробник Китай
БЛИСКАВКА,
к.е. (альфаципер

1,0-1,5 на 3-5 л
води

Обприскуванн
я в період
вегетації

96
метрин,100
г/л)
ТОВ «Презенс»,
України

1,5-2,5 на 3-5 л
води

Яблуня

Плодожерки,
листовійки

вегетації

ВАРАНТ, в.р.к.
(імідаклоприд,
200 г/л )
ф. КеміноваА/С,
Данія

1,5мл на 8 л води
на сотку

Картопля

Колорадський
жук

Обприскуванн
я в період
вегетації

2,5 мл на 10 л
води

Яблуня

Попелиця,
каліфорнійська
щитівка, мінуючі
молі
Попелиці,
плодожерки

Слива
2,5 мл на 10 л
води

ДАНТОП, в.г.
(клотіанідін, 160
г/кг) Ф. Сумітомо
Кемікал, Японія,
Калліоп С.А.С.,
Франція
ДЕЦИС ПРОФІ,
в.г. (дельтаметрин,
250 г/кг)
ф. Байєр АГ,
Німечина
ТИРАНА,КС
(імідаклоприд, 280
г/л+тіабендазол,
80г/л),ТОВ
«Вассма Кемікал»,
Україна

ЗЕНІТ, в.р.к.
(імідаклоприд,
200 г/л)
ПП
«Агрохімінвест»
Україна,Виробни
к Китай

Обприскуванн
я в період
вегетації (на 68 дерев
яблуні і сливи
віком до 5
років або 3-4 –
понад 5
років)
Обприскування в
період вегетації

20

1

30

1

30

1

20

1

0,80-0,95 г на 3-4
л води на сотку

Картопля

Колорадський
жук

0,80-0,95 г на 3-5
л води
1г на 10 л води на
2-5 дерев

Томати

Колорадський
жук
Листовійки,
яблунева
плодожерка

Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації

14

1

30

2

5-7 мл на 10 кг
бульб

Картопля

Обробка бульб
перед
висажуванням

1

-

2,5мл на 3-5 л
води

Картопля

Дротяники,
несправжні
дротяники,коло
радський жук,
попелиці,
парша,
риоктоніоз
Колорадський
жук

Обприскування в
період вегетації

20

1

Яблуня

97
КАЛІПСО, 480 1,0 мл на 4 л води
СК, к.с..
(тіаклоприд, 480
г/л)
1,0 мл на 4 л води
ф. Байєр КропСаєнс,
Німеччина

Картопля

Колорадський
жук, дротяники

Обприскування в
період вегетації

20

1

Томати

Колорадський
жук,
підгризаючі
совки
Оленка,
каліфорнійська
щитівка,
попелиці,
яблунева
плодожерка,
мінуючі молі

Обприскування в
період вегетації

20

1

На 6-8 дерев
віком до 5 років
або на 3-4
понад 5 років

30

1

2,0 г на 10 л води

Яблуня

КАРАТЕ ЗЕОН 4 мл на 10 л води
050
CS,
мк.с. на 6-8 дерев віком
(лямбдадо 5 років або на
цигалотрин,
50 3-4 дерева віком
г/л),ф. «Сингента
понад 5 років
Лтд.»,Швейцарія

Яблуня

Плодожерки,лис
товійки,
попелиці

Обприскування в
період вегетації

14

2

2 мл на 3-5 л води

Цибуля

Цибулева муха

10

3

1,5 мл на 8 л води
на сотку

Картопля

Колорадський
жук

20

1

2,5 мл на 10 л
води

Яблуня

Попелиці,
каліфорнійська
щитівка,
мінуючі молі
Попелиці,
плодожерки

Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації
(на 6-8 дерев
яблуні і сливи
віком до 5 років
або 3-4 – понад 5
років)

30

1

30

1

Каліфорнійська
щитівка,
яблунева
плодожерка,
попелиці,
мінуючі молі
Колорадський
жук

Обприскування в
період вегетації

30

2

20

1

Колорадський
жук
Білани,
капустяна совка,
капустяна міль

-„-

15

1

Обприскування в
період вегетації

14

2

30

2

30

2

КОНФІДОР,
в.р.к.
(імідаклоприд, 200
г/л) Ф. Байєр Кроп
Саєнс, Німеччина

Слива
2,5 мл на 10 л
КОНФІДОР
Максі
в.г.
(імідаклоприд, 700
г/кг) Ф. Байєр
Кроп
Саєнс,
Німеччина

МАТЧ,к.е.
(люфенурон,
50
г/л) Ф.Сингента,
Швейцарія

0,7 г на 10 л води

Яблуня

0,45-0,5 г на 3-5 л
води на сотку

Картопля

0,45-0,5 г
на 5 л води на сотку

Томати

4 мл на 4-5 л води
на сотку

Капуста

8 мл на 5 л води
(1,5-2,0 л на кущ)

Виноградники

Гронова
листовійка

Обприскування в
період вегетації

Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації

8 мл на 5 л води
(молоді дерева – 2

Яблуня

Яблунева
плодожерка,

98

МОСПІЛАН, р.п.
(ацетаміприд, 200
г/кг).
Фірма
Ніппон
Сода,
Японія

л, старі – 5 л на
дерево)
0,25 г на 3-4-л
води на сотку

Картопля

листовійки,
мінуючі молі
Колорадський
жук

Обприскування в
період вегетації
за появи личинок

35

1

ОПЕРКОТ,з.п.
(лямбдацигалотрин,50г/к
г)

1,5 г на 10 л води

Капуста

Білани, совки,
блішки,
попелиці

Обприскування в
період вегетації

20

1

ПРЕПАРАТ 30В,
к.е.(масло
індустріальне,760
г/л)
ТОВ
„Агропромніка‖,
Україна

0,4 л на 20 л води

Яблуня

Щитівки,
плодові кліщі

Обприскування
влітку

30

1

0,6 л на 20 л води

Яблуня

Щитівки,
плодові кліщі

Обприскування
навесні (до
розпускання
бруньок)

-

1

0,6 л на 20 л води

Черешня

Каліфорнійська
щитівка,
розанова
листокрутка

Обприскування
навесні(до
розпускання
бруньок)

-

1

0,12-0,36 л на 20 л
води на сотку

Виноградники

Обприскування
навесні(до
розпускання
бруньок)

ПРОТЕУС, 110
о.д. (тіаклоприд,
100
г/л+дельтаметрин,
10 г/л), ф. Байєр
КропСаєнс,
Німеччина

5-7 мл на 3-5 л
води

Томати

Гронова
листокрутка,
несправжньощитівка,
павутинний
кліщ
Підгризаючи
совки

Обприскування в
період вегетації

20

1

ПРОТИКОЛОР
АДО в.р.к.
(лідер
200 г/л)
ТОВ«Енвілан»,
Україна
Виробник Китай
ПРЕСТИЖ 290
FS , ткс
(імідаклоприд,
140г/л
+
пенсикурон,
150г/л)

2,0 мл на 4-5 л
води

Картопля

Колорадський
жук

Обприскування в
період вегетації

20

1

100 мл на 10 л
води

Картопля

Колорадський
жук, капустянка,
дротяники ,
капустяна міль

Обробка бульб
перед садінням
(100-200 мл
робочого
розчину
на 10 кг бульб)

-

1

-

1

99
ф. Байєр КропСаєнс,
Німеччина
РАТИБОР, в.р.к.
(імідаклоприд, 200
г/л), Китай

РІМОН КЕ, к.е.
(новалурон,
100
г/л)
«АДАМА
Україна» Ізраїль
ТАНРЕК, в.р.к.(
імідаклоприд, 200
г/л) ВАТ „Август‖,
Росія

2,0-2,5 мл на 3-5 л
води

Томати,
баклажани
Цибуля

Колорадський
жук
Цибулева муха

1,5-2,0 мл на 8 л
води на сотку
6 мл на 10 л води
на 6-8 дерев віком
до 5 років, або на
3-4 дерева віком
понад 5 років
1,5-2 мл на сотку

Картопля

Колорадський
жук
Яблунева
плодожерка,
мінуючі молі

2,5 мл на 10 л
води

Яблуня, груша,
слива

2,5 мл на 10 л
води

Яблуня

Картопля

Виноградники

Колорадський
жук
Сисні шкідники,
плодожерки

Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації

15

1

20

1

20

1

20

2

Обприскування
в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації

20

1

20

1

20

1

20

1

Обприскування в
період вегетації
Листокрутка,
листкова форма
філоксери

Обприскування в
період вегетації

Квіти
Сисні шкідники
2,5 мл на 10 л
води
6-9 г на 10 л води

ТАУРУС,
з.п.
(пірідабен,
200
г/кг),ПП
«Хімагромаркетин
г», україна
ФАСТАК,
к.е. 2 мл на 10 л води
(альфа-циперметрин,
100
г/л).
ФірмаБАСФ Агро
БВ,
Швейцарія
(піретроїд контактно-кишкової дії)
ФАС, к.е. (альфа- 1,0-2,0 на 5 л води
циперметрин 100
г/л), ТОВ‖Фабрика
Агрохімікатів‖,
Україна
ШЕДЕВР,
к.с. 5,0 мл на 100-150
(імідоклоприд, 280 мл води на 10 кг
г/л + тіабендазол
бульб
80
г/л).
ТОВ
„Презенс‖ Україна

Яблуня

Кліщі

Обприскування
6-8 дерев віком
до 5 років або 3-4
понад 5 років

20

1

Картопля

Колорадський
жук

20

2

Капуста

Білянки,
попелиці,
капустяна муха

Обробка в період
масового
з’явлення
личинок 2-го
віку
( близько 5 л на
сотку)
Обприскування в
період вегетації

30

2

Картопля

Колорадський
жук, дротяники,
несправжні
дротяники,
совки, хрущі,
попелиці,
трипси,
звичайна парша,
ризоктоніоз

Обробка бульб
перед
висаджуванням

-

1

100

Фунгіциди (для боротьби з хворобами рослин)
Середньотоксичні препарати. Працювати в захисному одязі у безвітряну погоду.
Після роботи вимити з милом обличчя, руки
АЛЬЄТТ, з.п. (фосетил алюмінію,
800 г/кг). Фірма
Байєр КропСаєнс,
Німеччина (системної дії)
АЦИДАН,
з.п.
(металаксил,
80
г/кг + манкоцеб,
640г/кг),ПП
«Агрохімінвест»,У
країна
ДИТАН М 45, з.п.
(манкоцеб,
800
г/л). Ф. Доу АгроСаєнсис, США
КВАДРИС
250,
SK,
к.с.
(азоксістробін, 250
г/л). Ф. Сингента, Швейцарія

12-20 г на 10 л
води на сотку

Огірки
відкритого
ґрунту

Несправжня
борошниста
роса

Обприскування
вегетуючих
рослин

7

3

2,5 г на
5 л води
( на сотку)

Картопля

Фітофтороз,
суха
плямистість

Обприскування в
період вегетації

20

3

2,5 г на
5л
( на сотку)
20 г на
5 л води на сотку

Томати

Фітофтороз,
суха
плямистість
Фітофтороз,
альтернаріоз

Обприскування в
період вегетації

14

3

Обприскування
вегетуючих
рослин

20

3

Пероноспороз,
антракноз,
борошниста
роса

Обприскування в
період вегетації

5

2

Обприскування в
період
вегетації

5

2

14

2

Обприскування
вегетуючих
рослин
Обприскування
вегетуючих
рослин (5 л на
сотку)

15

4

8

4

15

4

Картопля,
томати

6 мл на
5 л води на сотку

Огірки

6 мл на 5 л води

Томати

6 мл на 5 л води

Цибуля

Фітофтороз,
альтернаріоз,
бура
плямистість

Обприскування
в період вегетації

Пероноспороз,
фузаріозне
в’янення

КУПРОКСАТ,
к.с. (сульфат міді,
345 г/л). Фірма
Ньюфарм, Австрія
(Контактної дії)

МЕТЕОР,
з.п.
(гідроксид
міді,
770
г/кг),ПП
«Хімагромаркетин
г», Україна

МАКСИМ 025,
т.к.с.

50 мл на 10 л
води

Яблуня

Парша,
плямистості

Томати

Фітофтороз

Картопля

Фітофтороз

Томати

Фітофтороз,
макроспоріоз,
бура
плямистість

Обприскування в
період вегетації

14

4

Картопля
насіннєва

Суха гниль,
ризоктоніоз,

Обробка бульб
суспензією

-

-

80 мл на 10 л
води
80-100 мл на 10 л
води
30 г на
5 л води (на 1
сотку)
7,5 мл на 10 кг

101
(флудиоксоніл,
25г/л)
ф.Сингента,
Швейцарія
15 мл на 10 л
САПРОЛЬ к.е.
(трифорин ), ф.
води / 7 л на 1
Сумітомо
сотку
Корпорейшен,
Японія
10 -20 мл на відро
води
СВІТЧ 62,5 WG,
7,5 – 10 г на 3 л
в.г. (флудиоксонія,
води на сотку
265
г/кг
+
ципродинія , 394
г/кг), ф. Сингента,
Швейцарія
СКОР 250, к.е.
(дифеноконазол,
250) г/л). Фірма
Сингента,
Швейцарія
СТРОБІ, 50% в.г.
(крезоксимметил,
500 г/кг)
Ф. БАСФ АГ,
Німеччина

ПЕНКОЦЕБ, з.п.
(манкоцеб,
800
г/кг) ф. Церексагрі, Франція
ПРЕВІКУР ,в.р.,
(пропамо
карб
гідрохлорід, 722
г/л). Ф. Байєр
Кроп
Саєнс,
Німеччина

РИДОМІЛ Голд
МЦ,
в.г.
(металаксил М, 40
г/кг + манкоцеб,
640 г/кг). Фірма
Сингента,
Швейцарія

звичайна парша,
фомоз

препарату
перед садінням
картоплі

Огірки

Борошниста
роса

Обприскування в
період вегетації

Яблуня

Борошниста
роса, парша
Біла і бура
плямистості
листя,
борошниста
роса,
сіра гниль ягід

1,5-2 мл на 10 л
води на дерево

Яблуня, груша

Парша,
борошниста
роса

Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації:
перше
перед цвітінням,
друге - після
масового
цвітіння
Обприскування
вегетуючих
рослин

2 г на
10 л води

Яблуня
(ранньостиглі
сорти)

Парша,
борошниста
роса

2 г на
10 л води

Яблуня
(середньо- і
пізньостиглі
сорти)

Парша,
борошниста
роса

3 г на
10 л води

Виноградники

40 г на
10 л води (4 л на
сотку)

Картопля

2-4 л 0,15%
розчину на кв.м.

Розсада
культур:
огірки, томати,
капуста,
перець,
баклажани
кавуни

20 мл на 10 л
води

Суниці

20

2

30

3

7

2

30

3

Обприскування
вегетуючих
рослин

30

2

Обприскування
вегетуючих
рослин

30

3

Обприскування
вегетуючих
рослин
Обприскування в
період вегетації

50

2

20

3

Кореневі та
стеблові гнилі

Полив розсади з
інтервалом 3-4
тижні

-

2

Огірки

Пероноспороз

10

2

25 г на 5 л води
на сотку

Картопля,
томати

Фітофтороз

14

3

25 г на 5-6 л води
на сотку

Огірки

Пероноспороз

10

3

25 г на 8-10 л

Виноградники

Мілдью

Обприскування в
період вегетації (
до 10 л на сотку)
Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації
Обприскування в
період вегетації
Обприскування в

25

3

Мілдью, оїдіум
Фітофтороз,
макроспоріоз

102
води на сотку

ТАНОС, ТАЙТЛ
50 в.г.,
(цимоксаніл,
250г/кг+фомоксад
он, 250 г/кг).
Фірма Дюпон де
Немур Інтернешнл
С.А., Швейцарія
ТАТТУ, к.с.
(манкоцеб, 302 г/л
+ карбгідро пропанохлорид, 248
г/л). Фірма Баєр
КропСаєнс,
Німеччина
ТОПАЗ, 100 к.е.
(пенконазол, 100
г/л). Ф. Сингента,
Швейцарія

25 г на 4-5- л води
на сотку

Цибуля (крім
на перо)

Пероноспороз

25 г на 5 л води
на сотку
15 г на 10 л води
( 4 л на сотку)

Тютюн

Переноспороз

Картопля

Фітофтороз ,
альтернаріоз

Томати

Фітофтороз ,
альтернаріоз,
септоріоз

15 г на 10 л води (
4 л на сотку)
4-4,5 г на 10 л
води на сотку
60 мл на 10 л
води

Виноградники
Картопля

Фітофтороз ,
альтернаріоз

Томати

Фітофтороз,
макроспоріоз

Огірки

Борошниста
роса

60 мл на 10 л
води ( на 2 сотки)
6-8 мл на 10 л
води

Мілдью

Яблуня
10-15 мл на 10 л
води

8-15 мл на 10 л
води
ТОПСИН М, з.п.
(тіофанат метил,
700
г/кг).
Ф.
Ніппон
Сода,
Японія

ФІТАЛ, в.р.к.
(фосфіт алюмінію,
570 г/л+ фосфор
риста кислоота,80
г/л). ПП „Кеміла
йн Агро‖,Україна
ФЛІНТ 50, в.г.
(трифлоксістробін

Борошниста
роса

Чорна
смородина

8-10 гр на 10 л
води на сотку

Огірки
закритого
ґрунту

10 г на 10 л води

Яблуня

20 мл в 5 л води
на сотку

Картопля

Борошниста
роса
Борошниста
роса

Парша,
борошниста
роса, моніліоз
Фітофтороз,
альтернаріоз

Томати

Фітофтороз,
макроспоріоз

Цибуля-ріпка
Яблуня

Пероноспороз
Парша ,
борошниста

період вегетації
Обприскування в
період вегетації

30

3

14

3

Обприскування в
період вегетації

20

4

Обприскування в
період вегетації

7

4

30

3

Обприскування
вегетуючих
рослин ( 5 л на
сотку)
Обприскування
вегетуючих
рослин (5 л на
сотку)
Обприскування в
період вегетації
(до 10 л на сотку)
Обприскування в
період вегетації (
до 2 л на молоде
дерево, до 5л на
старе дерево)
Обприскування в
період вегетації (
до 15 л на 1
сотку)

20

3

14

2

20

2

20

3

20

2

Обприскування в
період вегетації

7

1

10 л-на
плодоносне
дерево, 2л- на
дерево до 6 років

20

2

20

2

20

2

20
20

2
3

Обприскування в
період вегетації

Обприскування в
період вегетації
-„-

-„1,5-2 г на 10 л
води

10 л на 6-8 дерев
віком до 5 років,
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500 г/кг). Ф Байєр
КропСаєнс,
Німеччина
ФУНДАЗИМ, з.п.
(беноміл, 500 г/кг)
Фірма „Агро-Кемі
КФТ‖, Угорщина
ХОРУС, в.г.
(ципродиніл, 750
г/кг). Фірма
Сингента,
Швейцарія

Троянда,
відкритий
грунт

Борошниста
роса

Обприскування
вегетуючих
рослин

-

3

2,5-3 г на 10 л
води

Вишня,
черешня

Моніліоз,
коккомікоз,
клястероспоріоз

Обприскування в
період вегетації
до повного
змочування
листя

30

3

30

3

30

4

30

4

7

1

7

7

7

3

Абрикос, слива
Персик
2,5-3 г в 10 л води
Яблуня, груша
2,5-3 г в 10 л води

Суниці

6 г в 5 л води на
сотку
Суниці
3 г в 5 л води на
сотку

Виноград-ники

6 г в 5 л води на
сотку

ЧЕМПІОН,з.п.
(гіроксид
міді,770 г/кг)
ф. Нуфарм,
Австрія

понад 5 років –
на 3-4- дерева

15-20 г на 10 л
води на сотку

2,5-3 г в 10 л води

ЧАРІВНИК, з.п.
(металаксил, 75 г/к
+ манкоцеб, 525
г/кг
+
діметоморф,115
г\кг),
ТОВ
«Презенс»,
Україна

роса

Моніліоз, клястероспоріоз
Моніліоз,
клястероспоріоз, кучерявість
листків
Моніліоз
Борошниста
роса, біла і бура
плямистості,
сіра гниль
-„-

Обприскування в
період вегетації
до повного
змочування
листя
Обприскування
до цвітіння
культури
Обприскування
після цвітіння
культури
Обприскування в
період вегетації

Оїдіум, мілдью,
сіра гниль

15-20 на 3-5 л
води (на 1 сотку)

Картопля

Фітофтороз,
альтернаріоз

Обприскування
в період
вегетації

20

3

15-25 на 3-5 л
води ( на 1 сотку)

Томати

Фітофтороз,
альтернаріоз

Обприскування в
періо вегетації

14

3

20 г на 5 л води на
сотку

Томати

Фітофтороз,
рання суха
плямистість,
чорна
бактеріальна
плямистість

Обприскування
культури при
появі перших
ознак хвороби з
інтервалом
10-14 днів

14

4

Родентициди ( для боротьби з мишовидними гризунами)
При роботі з родентицидами слід дотримуватись правил техніки безпеки
КАПКАНПРИНАДА

Зернова суміш
№1 1,5-2,5 кг/га 15 гр

Приміщення
присадибні

Пацюки, миші

Принади
розкладаються у

-

-
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зернова
суміш,
парафіновий
брикет
зернова
принада,
(бродіфакум,0,000
5%)
ТОВ
«Укравіт» Україна
СМЕРТЬ щурам
№
1,
зернова
принада (бродифакум,
0,005%)
ТОВ СП „Італ
Тайгер‖, Україна
ШТОРМ,
воскові брикети,
(флокумафен
0,005%).
Ф.БАСФ Агро БВ,
Швейцарія. (Діє на
механізм
згортання крові)

в нірку, 10-30 гр
на підложку

ділянки

Парафінові
брикети1,5-2,5
кг/га 1-2 брикети
в нірку

Приміщення
присадибні
ділянки

Пацюки, миші

10 г

Закриті
приміщення

Миші

20-30 г
1 брикет
проти щурів,
0,3-0,5 брикета
проти мишей

Закриті
приміщення
Склади,
сховища,
закритий грунт

Пацюки
Хатня миша,
полівка, щурі

спеціальних або
пристосованих
для цього
ємностях з
картону або
поліетилену

-

-

Принаду
розміщують
через 2-15 м
залежно від виду
та чисельності

-

-

Розміщення
поодиноких
брикетів там, де
спостерігається
активність
мишей чи щурів

-

-

Гербіциди (для боротьби з бур’янами)
При застосуванні гербіцидів слід дотримуватись правил техніки безпеки
БЕТАНАЛ
ЕКСПЕРТ,
к.е.
(фенмедифам, 91
г/л+десмедифам,
71г/л+етофумезат,
112 г/л),ф. «Байєр
КропСайєнс»,
Німеччина
ГЕЗАГАРД , к.с.
(прометрин ,500
г/л)
ф.Сингента,
Швейцарія

ГОАЛ 2Е, к.е.
(оксифлуорфен,
240 г/л), ф.ДоуАгроСаєнсис,
США
ГЛІФОС ДАКАР,
в.г.
(ізопропіламінна
сіль, 770 г/кг), ф.
«Камінова
АС»,
Данія

10 мл на 3 л води
на сотку

Буряки
цукрові,
кормові,
столові

Однорічні
дводольні та
деякі однорічні
злакові бур’яни

Обприскування
бур'янів у фазі
сім’ядоль,
наступні
обприскування з
інтервалом 5-10
днів

-

3

30-40 мл на 5 л
води на сотку

Картопля

Однорічні
двосім’ядольні і
злакові бур’яни

Обприскування
ґрунту до появи
сходів культури

30

1

20-30 мл на 5 л
води на сотку

Морква

Однорічні
двосім’ядольні і
злакові бур’яни

45

1

5-10 мл на 6-8 л
води на сотку

Цибуля

Однорічні
двосім’ядольні

Обприскування
ґрунту до сівби,
до сходів або у
фазі 2-х
справжніх
листків культури
Обприскування
ґрунту до появи
сходів або у фазі
1-2 листків
культури

-

1

20-30 г на10 л
води на 100 м²

Поля
призначені під
посів чи
посадку
овочевих

Однорічні та
багаторічні
злакові та
дводольні
бур'яни

Обприскування
в період
активного росту

-

1
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ГЛІФОГАН 480,
в.р.(гліфосату, 480
г/л).
Ф. Мактешим
Аган,
Ізраїль
(суцільної дії)

ДОМІНАТОР
360, в.р. (ізопропі
ламінна
сіль
гліфосату,360 г/л).
Ф.
ДоуАгро
Сайєнсис, США

40 мл в 10 л води
на сотку

культур,
картоплі
Плодові та
виноградники
овочеві, квіти
на насіння

Однорічні
злакові та
двосім’ядольні

80 мл в 10 л води
на сотку

Плодові та
виноградники
овочеві, квіти
на насіння

Багаторічні
злакові та
двосім’ядольні

40 мл на 10 л
води (на 1 сотку)

Площі,
призначені під
посів овочевих,
картоплі,
кавунів,
соняшник

Однорічні
злакові та
двосім’ядольні

80 мл на 10 л
води
на 1сотку

ГЛІФОС
ДАКАР в.г.
(ізопропіламінна
сіль гліфосату,
770 г/кг)
ф. Кемінова А/С,
Данія

20-30 г на 10 л
води на 100 м²

Поля
призначені для
посівів чи
посадку
овочевих
культур,
картоплі

ГЛІФОСАТИН,
в.р.
(ізопропіламінна
сіль гліфосату,
480 г/л).
ЗАТ «ТрансОіл»,
Україна.
Виробник Киай

40-80 мл на 10 л
води на сотку

Плодові та
виноградники

40-60 мл на 10 л
води на сотку

Площі ,
призначені
під посів
кукурудзи,
цукрових
буряків,
картоплі,
зернових,
льону, сої,
овочевих,
злакових трав
на насіння,
ріпаку,ін.

40 мл на 10 л
води на сотку

Багаторічні
злакові та
двосім’ядольні
Однорічні
злакові та
дводольні
буряни

Однорічні та
багаторічні
злакові

Однорічні та
багаторічні
злакові

Обприскування
вегетуючих
бур’янів навесні
(за умови
захисту
культурних
рослин)
Обприскування
вегетуючих
бур’янів навесні
(за умови
захисту
культурних
рослин )
Обприскування
вегетуючих
бур’янів восени
після збирання
попередника (за
висоти бур’янів
10-20 см, за три
тижні до оранки)

-

1

-

1

-

1

-

1

Обприскування
вегетуючих
бур’янів у період
їх активного
росту

1

-

Направлене
обприскування
вегетуючих
бур’янів навесні
або влітку

-

1

Обприскування
вегетуючих
бур’янів за 2
тижні до сівби
або восени
після збирання
попередника

-

1
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ДУАЛ ГОЛД , к.е.
(S-метолахлор, 960
г/л),ф. «Сингента»,
Швейцарія

ЗЕНКОР,
в.г.
(метрибузин, 700
г/кг) Ф. Байєр
КропСаєнс,
Німеччина

Пари

Однорічні та
багаторічні
злакові

Обприскування
бур’янів у період
активного росту

-

1

16 мл на 5 л води
на сотку

Картопля

Однорічні
злакові
та деякі
однорічні
двосім’ядольні

Обприскування
грунту після
посадки до
появи сходів
культури або
після нагортання
гребенів до
появи сходів

-

1

16 мл на 5 л води
на сотку

Кавуни

Обприскування
грунту до
появи сходів
культури

-

1

Обприскування
грунту до
висадження
розсади

-

1

Обприскування
грунту до
висадження
розсади

-

1

-

1

Обприскування
ґрунту до сходів
культури

-

1

Обприскування
ґрунту до
висаджування
розсади
Обприскування у
фазі 2-4- листків
культури

-

1

-

1

16 мл на 5 л води
на сотку

Томати,капуст
а розсадні

16 мл на 5 л води
на сотку

Тютюн

12 мл на 3-5 л
води на сотку

Томати
безрозсадні

5-15 г на 5 л води
на сотку

Картопля

11-14 г на 5 л
води на сотку

Томати
розсадні

7 г на 5 л води на
сотку

Томати
безрозсадні

Однорічні
злакові
та деякі
однорічні
двосім’ядольні
Однорічні
злакові
та деякі
однорічні
двосім’ядольні
Однорічні
злакові
та деякі
однорічні
двосім’ядольні
Однорічні
злакові
та
двосім’ядольні
Однорічні
злакові та
двосім’ядольні
Однорічні
злакові
та
двосім’ядольні
Однорічні
злакові
та
двосім’ядольні

Обприскування
грунту до сівби,
після сівби,
або до сходів
культури
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КЛІНІК, в.р.
(гліфосат,480г/л)
КЛІНІК ДУО
(гліфосат, 482 г/л)
ф. Нуфарм,Австрія

40-50 мл на 5 л
води
( на сотку)

Присадибні
ділянки,
призначені під
посів та посадку
овочевих
культур, у т.ч.
картоплі

Однорічні та
багаторічні
злакові та
двосім’ядольні
бур’яни

Обприскування
вегетуючих
бур'янів восени
після збирання
попередника ( за
висоти бур'янів
10-20 см за три
тижні до оранки)

-

1

МІСТРАЛЬ,в.г.
(метрибузин,700
г/кг).
ф. Файнкемі
Швебла Гмбх,
Німеччина

15 г на 8 л води
на 2 сотки

Томати
безрозсадні

Однорічні
двосім’ядольні
та злакові

Обприскування
у фазі 2-4
листків
культури

-

1

22-28 г на 8 л
води на 2 сотки

Томати
розсадні

Однорічні
двосім’ядольні
та злакові

Обприскування
грунту до
висадки
розсади

-

1

10-30 г на 8 л
води на 2 сотки

Картопля

Однорічні
двосім’ядольні
та злакові

Обприскування
грунту до
появи
сходів культури

-

1

6-9 мл на 10 л
води на сотку
10-15 мл на 5 л
води на сотку

Томати,огірки,
морква,
цибуля,
капуста

Однорічні
злакові

Обприскування у
фазі 2-7- листків
бур’янів
незалежно від
фази розвитку
культури

-

1

10-15 мл на 10 л
води

Томати, огірки,
морква,
цибуля,
капуста

Багаторічні
злакові

-

1

6-9 мл на10 л
води

Суниця ( після
збирання ягід)

Однорічні
злакові

Обприскування
за висоти
бур’янів
бур’янів10-15
10-15см
с
м незалежно від
фази розвитку
культури
Обприскування
після збору
ягід у фазі 2-7
листків у
бур’янів

Багаторічні
злакові

Обприскування
після збору ягід
за висоти
бур’янів 10-15
см

-

1

Однорічні

Обприскування
у фазі 2-4
листків
бур’янів

-

1

ОБЕРІГ,
к.е.
хізалофоп-П-Етил
90
г/л.
ТОВ
„Презенс‖,
Україна. Виробник
- Китай

10-15 мл на 10 л
води

6-9 мл на 10 л
води

Суниця (після
збирання ягід)
Буряки
цукрові,
соняшник,ріп
ак ярий та
озимий,карто
пля
Бурякі
цукрові,соня

-

1
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10-15 мл на 10 л
води

шник,ріпак
ярий та
озимий,
каропля

Багаторічні
злакові

ОТАМАН,
в.р.
(ізопропіламінна
сіль гліфосату, 480
г/л).
ЗАТ
„Хімагросервіс‖,
Україна

40-60 мл на 10 л
води ( на сотку)

Площі,
призначені під
посів ярих
зернових та
овочевих
культур

Злакові та
двосім’ядольні

ЛОНРЕЛ
ГРАНД, в.г.
(клопіралід,750
г/кг)
ф.Кромптон,
Англія

2 г на 5 л води на
сотку

Капуста пізня

Однорічні
двосім’ядольні
та багаторічні
коренепаростко
ві

1,2-2 г на 5 л води
на сотку

Кукурудза

Однорічні
двосім’ядольні
та багаторічні
коренепаростко
ві

10 мл на 10 л
води на сотку

Буряки
цукрові,
капуста пізня,
томати
(розсадні та
без- розсадні),
картопля

Однорічні
злакові

18-20 мл на 10 л
води на сотку

Буряки
цукрові,капуст
а пізня,томати
(розсадні та
безрозсадні),
картопля
Плодові та
виноградники,
овочеві, квіти
на насіння

Багаторічні
злакові

Однорічні
злакові та
двосім’ядольні

ПАНТЕРА, к.е.
(хізалофоп-Р-тефурил, 40 г/л). Ф.
Кромптон,Англія

РАУНДАП, в.р.
(гліфосату, 482
г/л). Фірма
Монсанто Європа
С.А, Бельгія
(Суцільної дії)

40 мл в 10 л води
на сотку

80 мл в 10 л води
на сотку

Плодові та
виноградники,
овочеві,квіти
на насіння

Багаторічні
злакові та
двосім’ядольні

Обприскування
за висоти
бур’янів 10-15
см

Обприскування
восени після
збирання
попередника ( за
висоти бур’янів
10-20 см, за три
тижні до оранки)
Обприскування
у фазі 2-х листків
у однорічних,у
фазі «розетки» коренепаростков
их (осотів)
Обприскування
у фазі 2-х
листків у
однорічних, у
фазі «розетки»коренепаростков
их (осотів)
Обприскування в
період вегетації
культури ( у фазі
3-4- листків у
бур’янів)

-

1

-

1

-

1
-

-

1

Обприскування в
період вегетації
культури (за
висоти бур’янів
10-15 см)

-

1

Обприскування
вегетуючих
бур’янів навесні
( за умови
захисту
культурних
рослин)

-

1

-

1
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РАУНДАП
МАКС, в.р.,
(ізопропіламінна
сіль гліфосату 607
г/л),в кислотному
еквіваленті, 450
г/л)ТОВ
«Монсанто
Україна» Україна

30-40 мл в 10 л
води на 2 сотки

Плодові та
виноградники,
овочеві, квіти
на насіння

Однорічні
злакові та
двосім’ядольні

Обприскування
вегетуючих
бур’янів навесні
(за умови
захисту
культурних
рослин)

-

1

СЕЛЕКТ 120, к.е.
(клетодим, 120г/л)
ф.Арвеста
Корпорейшн,
США

15 мл в 10 л води
на 2,5 сотки

Картопля

Однорічні
злакові

-

1

25-40 мл в 10 л
води на 2,5 сотки

Картопля

Багаторічні
злакові

-

1

СТАРАНЕ, к.е.
(флуроксипір, 250
г/л) ф. Доу АгроСайенсис, США

5,0-7,0 мл на 3-5 л
води
(на 1 сотку)

Озима
пшениця

-

1

СЕЛЕФІТ, к.с.,
(прометрин,
500г/л)
ПП«ХімЕкс»,
Україна.
Виробник Китай

30-40 мл на 5 л
води на сотку

Картопля

Однорічні, в.т.ч.
підмаренник
чіпкий та
багаторічні,
в.т.ч. березка,
двосім’ядольні
бур’яни
Однорічні
двосім’ядольні
та
злакові

Обприскування
за висоти
бур’янів 3-5 см,
незалежно від
фази розвитку
кууку
Обприскування
за висоти
бур’янів 15-20
см, незалежно
від фази
розвитку
культури
Обприскування
від фази кущіння
до фази
прапорцевого
листка у
культури
Обприскування
грунту до появи
сходів культури

30

1

20-30 мл на 5 л
води на сотку

Морква

45

1

ТОРНАДО, в.р. (
гліфосат, 486 г/л),
ЗАТ«Фірма
Август», Росія

40-60 мл на 5 л
води

-

1

УРАГАН Форте
в.р.к.
(гліфосат,
500
г/л).
Ф.
Сингента,
Швейцарія

15 мл на 5 л води
на сотку

Площі,
призначені під
посіви
овочевих
культур та
картоплі
Площі,
призначені під
посів овочевих,
картоплі

Обприскування
грунту до сівби,
до появи сходів
культури або у
фазі 2-х
справжніх
листків культури
Обприскування
вегетуючих
бур'янів восени
після збирання
попередника

Однорічні,
багаторічні
злакові та
двосім’ядольні

Обприскування
вегетуючих
бур’янів восени
після збирання
попередника

-

1

Однорічні,
багаторічні

Обприскування
вегетуючих

-

1

15 мл на 5 л води
на сотку

Однорічні
двосім’ядольні
та
злакові

Картопля,
овочеві

Однорічні та
багаторічні
злакові та
дводольні
бур’яни
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20-40 мл на 5 л
води на сотку

ФЮЗИЛАД
ФОРТЕ, к.е.
(флуазифоп-Пбутил,150 г/л) ф.
Сингента,
Швейцарія

10 мл в 5 л води
на сотку

20 мл в 5 л води
на сотку

ЧИСТОПОЛ,
в.р.к. ( гліфосату,
480 г/л)
ТОВ
„Презенс‖,
Україна. Виробник
-Китай

40 мл на 5л води
на сотку

Плодові та
виноград- ники

Буряки
цукрові,
морква,
цибуля,
томати, огірки,
картопля,
капуста,
виноградники

Буряки
цукрові,
морква,
цибуля,
томати,
огірки,картопл
я,капуста,виног
радники
Площі,
призначені під
посів овочевих,
картоплі

злакові та
двосім’ядольні

бур’янів навесні
за 2-3 дні до
появи сходів
культури

Однорічні,
багаторічні
злакові та
двосім’ядольні

Направлене
обприскування
вегетуючих
бур’янів навесні
або влітку (за
умови захисту
культурних
рослин)
Обприскування
культур у фазі 24 листків
бур’янів

-

1

-

1

Обприскування
культур у фазі 46 листків
бур’янів (за
висоти 10-15 см)

-

1

Обприскування
вегетуючих
бур’янів восени
після збирання
попередника

-

1

Обприскування
вегетуючих
бурۥянів восени
після збирання
попередника

-

1

Обприскування
бур’янів у період
їх активного
росту

-

1

Обприскування
бурۥянів у
період їх
активного росту

-

1

Однорічні
злакові

Багаторічні
злакові

Однорічні
злакові та
двосім’ядольні

80 мл на 5л води
на сотку

Площі,
призначені під
посів
овочевих,
картоплі

40 мл на 5л води
на сотку

Пари

Однорічні
злакові та
двосім’ядольні

Пари

Багаторічні
злакові та
двосім’ядольні

80 мл на 5л води
на сотку

Багаторічні
злакові та
двосім’ядольні
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ
ВІДДІЛ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА
АНАЛІЗУ РИЗИКІВ
ПРОГНОЗ
фітосанітарного стану агроценозів Житомирської області
та рекомендації щодо захисту рослин
у 2018 році

Виробничо-практичне видання
Волківський І.А. - заступник начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Чупахіна Н.Ю. – в.о. начальника управління фітосанітарної безпеки
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.
Дранківський В.А. – начальник відділу прогнозування, фітосанітарної
діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки.
Кіндрась В.Л. - начальник відділу контролю за обігом захисту рослин
управління фітосанітарної безпеки.
Венгер О.В. – старший науковий співробітник відділу селекції та
інноваційних технологій хмелю (керівник програм по захисту рослин)
Інституту сільського господарства Полісся НААН України.
Приймачук В.А. головний спеціаліст відділу прогнозування,
фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної
безпеки.
Савченко П.І. – провідний спеціаліст відділу прогнозування, фітосанітарної
діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки.
Яцковська А.В. провідний спеціаліст відділу прогнозування,
фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної
безпеки.
За редакцією Дранківського В.А.
Відповідальна за випуск Яцковська А.В.

