
Бавовникова совка — багатоїдний шкідник сільськогосподарських культур 

 

Бавовникова совка (Helicoverpa armigera Hb.) пошкоджує кукурудзу, томати, нут, 
сорго, сою, горох, люцерну, перець, капусту, цибулю, квасолю, соняшник, плодові 
(яблуню, грушу, сливу, персик) та ін., охоче живиться на бур’янах — пасльоні чорному, 
щириці, блекоті, дурмані тощо. Масове розмноження спостерігається тільки на посівах 
культурних рослин. Найбільш шкідлива в степовій зоні. 

В Слов’янському районі  з кінця червня спостерігається підвищення чисельності 
бавовникової совки в посівах  кукурудзи і соняшника.  

Живлення гусениць зазвичай  відбувається на волотях і на молодих качанах 
кукурудзи,  яйцекладку  і  гусениць молодших віків можна побачити і  на кошиках 
соняшнику в фазах бутонізації – початку цвітіння. 

 Самки відкладають яйця (від 300-400 до 2000) по одному, рідше по 2-3 на листя та 
генеративні органи рослин – бутони, квітки, рильця качанів і волоті кукурудзи, опушені 
частини стебел. Ембріональний розвиток продовжується від 2 до 12 днів.  

Личинки молодших віків скелетують листя, пізніше живляться на квітках, зав’язях, 
насінні, на зерні качанів кукурудзи. Гусениці розвиваються 13–22 днів, линяють 5 разів. За 
стадіями розвитку визначають 6 віків гусениць.  

Соняшник в липні пошкоджують гусениці першого покоління шкідника, кукурудзу, 
кошики соняшнику, листя та боби сої, томати в липні-серпні – гусениці другого і третього 
поколінь. 

У подальшому пошкодження соняшнику гусеницями старших віків сприяє 
зараженню кошиків гнилями: у фазах формування-наливу насіння гусениці проточують 
ходи зі зворотньої сторони кошиків і заносять спори грибів – збудників гнилей кошиків. 

 



 
 

На кукурудзі у  фазах цвітіння-формування насіння гусениці молодших віків 
обгризають квітки на волотях, а гусениці старших віків прогризають отвори в обгортках 
качанів, пошкоджують нитки і молоде насіння. В фазі наливу гусениці живляться на зерні в 
качанах, їх пошкодження сприяє зараженню качанів гнилями. 

 



 

Для запобігання масового розмноження бавовникової совки необхідним є глибока оранка 
площ після кукурудзи, соняшнику, міжрядний обробіток грунту на просапних культурах в 
період заляльковування гусениць, знищення бур’янів. 

Хімічні обробки рекомендуємо проводити після визначення строків масового льоту 
метеликів інсектицидами дозволеними до використання в Україні на поточний рік. 
Обробіток інсектицидами здійснювати через 5–7 днів після цього, при заселенні 15–20% 
рослин по гусеницях молодших віків (II-III, IV, – довжина гусениць до 1,5 см) 
На кукурудзі це передусім АМПЛІГО (0,2–0,3 л/га) та бакові суміші  АКТЕЛЛІК і КАРАТЕ 

ЗЕОН  (0,8 л/га + 0,2 л/га), ПРОТЕУС (0,5-1,0л/га)на інших культурах — Карате® Зеон(0,2 
л/га),   та ін. Температура повітря при обприскуванні не повинна перевищувати 25° С. 

При роботі з пестицидами необхідно дотримуватись правил техніки безпеки 
Особливу увагу звертаємо на недопущення отруєння бджіл! 

 

 

https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/insekticidi/ampligor-150-zc-fk
https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/insekticidi/karater-zeon-050-cs-mk-s
https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/insekticidi/karater-zeon-050-cs-mk-s
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