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Даний прогноз складений за даними фітосанітарних обстежень 
протягом вегетаційного періоду 2018 року та даних осінніх 
грунтових обстежень фахівцями управління фітосанітарної 
безпеки ГУ ДПСС в Донецькій області, на виявлення залягання 
фітофагів в зимівлю 2018-2019 років на території Донецької 
області. 
 

Грунтові шкідники: 
 

                              Дротяники, несправжні дротяники: 
      При складанні прогнозів на рік слід враховувати той факт, що 
локально на обстежуваних площах спостерігаються значна кількість 
шкідника і відповідно при обробці насіння перед посівом потрібно 
застосовувати протруювачи з інсектицидною дією, або додатково 
проводити токсикацію насіння. 

     Проведення додаткових обстежень попередників просапних культур 
перед посівом з урахуванням стану по заселенню площ даним фітофагом 
має нагальну потребу, що дозволить більш диференційовано підходити до 
проведення захисних заходів. 

 
Озима та оклична совка: 

             Озима та оклична совки в звітному році розвивались в двох 
поколіннях. Погодні умови звітного року з високими температурами та 
незначними опадами не сприяли значному наростанню чисельності 
шкідника, а велика кількість днів з низькою відносною вологістю привели 
до того, що додаткове живлення метеликів другого покоління було 
ускладнене і відповідно яйцекладка була розтянута понад місяць. 
Розвиток і подальше живлення осінньої генерації також розтянуте і 
тому в зиму шкідник пішов в різному віці. Слід зауважити той факт, що 
молодші за віком гусіні зимують гірше, але на площах які за сівозмінами 
ідуть під посіви ярих просапних культур ймовірність високої загрози 
сходів як соняшника так і кукуруди залишаєтся високою. Причиною цього 
є той факт, що на цих площах після збирання попередника і відсутністю 
подальшої боротьби з бур,янами склались сприятливі умови для 
розповсюдження фітофага. 

     За результатами осінніх обстежень чисельність шкідника в порівнянні 
з минулим роком збільшилась на 10-20%, а на фоні нерівномірності 
заселеності обстежених площ, та з урахуванням того факту, що віковий 
склад молодший в порівнянні з минулим роком(4-5вік, відповідно30:40%) 
живлення фітофага буде більш тривалим. При сприятливих погодних 
умовах весни 2019 року, загроза для посівів сільгосп культур є досить 
істотньою. 

  
 



Підгризаючі совки: 
При проведенні осінніх грунтових обстежень спостерігались всі види 

підгризючих совок в відносно рівному співідношенні.       
Осінні грунтові обстеження виявили дещо нижчий запас шкідника, але 

слід враховувати що при умовах доброї перезимівлі та сприятливих погодних 
умов наступного року, зокрема помірногї вологості повітря та наявності 
квітучої рослинності в період льоту метеликів можно очікувати масового 
розвитку та шкодочинності підгризаючих совок, зокрема в 2-му поколінні. 

 
Листогризучі совки 

 
Кукурудзяний стеблевий метелик 

Зимуючий запас кукурудзяного метелика істотно нижчий в порівнянні 
з минулим роком, але слід враховувати той факт, що при складанні 
сприятливих погоднокліматичних умов ймовірність масового розвитку 
шкідника залишається досить високою. 

Бавовняна совка 
Осінні обстеження показали зниження чисельності фітофага перед 

зимівлею, що було обумовлено несприятливими погодними умовами кінця 
літа – початку осені 2017 року. Посушлива погода та відсутність квітучої 
рослинності ускладнили додаткове живлення метеликів 2-го покоління, що в 
подальшому привело до зниження плодовитості та чисельності шкідника в 
першому поколінні в 2018 році.  

Слід враховувати той факт, що при сприятливих умов початку 
літа1018 року , стрімке наростання шкідника в посівах кукурудзи та 
овочевих культур проявилось навіть за відсутності сприятливих погодних 
умов. 
  Осінні обстеження 2018 року відмічають також незначну кількість 
фітофага, але враховуючи реалії минулого року постійний контроль за 
станом популяції бавовняної совки залишається нагальною необхідністю 
протягом весняно- літнього періоду 2019 року. 
                                                    Лучний метелик: 

Враховуючи специфічну фізіологію шкідника не залежно від низького 
заселення обстежених площ ймовірність масового розвитку в наступному 
році залишається досить високою. Такі  прогнози виходять з того, що на 
території області досить значні площі в звітному році не оброблялись (це 
десятки тисяч гектар), а відповідно на бур’янах розвивався шкідник і 
регулювання його чисельності не проводилось.  

При проведенні моніторингу розвитку популяції шкідника на весні 2019 
року слід враховувати фізіологічну особливість фітофага та його здатність 
до збільшення плодовитості самок при наявності достатньої кількості 
медоносів і умов додаткового живлення метелика. Таким чином з 
урахуванням всіх цих факторів ймовірність появи спалахів чисельності 
даного шкідника в вегетаційному період 2019 року залишається досить 
високою. 



Шкідники зернових-колосових культур 
 

Хлібна тля 
У 2019 році чисельність та шкідливість попелиць може бути вище за 

умови гарної зимівлі яєць і помірно теплої погоди в період молочної та 
молочно-воскової стиглості зерна озимої пшениці. У цей час звичайно 
проводяться хім.обробки проти личинок клопа-черепашки. 
 

Клоп шкідлива черепашка 
У результаті проведення осінніх обстежень місць зимівлі шкідливої 

черепашки заселеність лісосмуг склала 94%. Середня чисельність знизилася в 
порівнянні з минулорічним до 1,7 екз / кв.м. Маса клопів, як видно з наведених 
даних, невисока дещо нижча за норми і цей факт може негативно 
відзначитись на зимівлю шкідника. 

В майбутньому році клоп – шкідлива черепашка всежтаки буде 
найпоширенішим і шкідливим об'єктом на посівах зернових колосових і 
відповідно міри по регулюванню чисельношті шкідника та моніторінг його 
розвитку буде потребувати постійної уваги. 
 

Хлібні  жуки 
За даними осінніх грунтових обстежень личинки, з переважанням 

другого року розвитку, виявлені на 22% площ польової сівозміни, що дещо 
вижче минулого року. 

За умови гарної перезимівлі 60% личинок другого року, помірно теплої 
вологої весни, в наступному році чисельність хлібних жуків буде вище, ніж у 
2018 році. 
 

Хлібна пьявиця 
Протягом багатьох останніх років  червоногруда п’явица на посівах 

озимих та ярих зернових культур розвивається із стабільно невисокою 
чисельністю.  

В минулому році на значних площах посівів ярих колосових чисельність 
шкідника значно перевищувала порог шкодочинності, що привело до 
необхідності додаткових заходів по регулюванню чисельності фітофага. 

В 2019 році на загальному фоні невисокої шкідливості п’явіці можливі 
осередки в крайових смугах посівів ярого ячменю. 

Хлібний турун 
   До переходу температури повітря і грунту через 0 градусів очікуємо 
харчування личинок і значну шкідливість на не захищених посівах озимих по 
стерньовим попередникам. 
 

Хлібна полосатая блошка 
     Чисельність хлібних блішок, переважно смугастої, одинично стеблової, у 
звітному році була на рівні показників минулого року, але шкідливість 



перезимувалих жуків на посівах озимої пшениці, а особливо  ярого ячменю 
залишається істотньою. 
     Зимуючий запас жуків (2,3 екз / кв.м) на рівні середніх багаторічних 
показників.  
     В 2019  році можлива значна шкідливість на зернових, особливо ярих. 
 

Злакові  мухи 
 Посів озимих зернових культур в досить пізні строки та отримання 

занадто пізніх сходів восени поточного року знизив чисельність та 
шкідливість злакових мух до мінімуму.  

Враховуючи специфічність шкідника та особливості його розвитку в 
2019 році загроза масового розповсюдження фітофага залишається 
незначною. 

Хлібний  трипс 
Чисельність дорослих комах в фазу виходу в трубку була на рівні 

середніх багаторічних даних. У період формування зернівки - наливу зерна 
спекотна суха погода сприяла інтенсивному розмноженню. Чисельність 
личинок майже скрізь на озимій пшениці перевищила ЕПШ.  

Після проведення хімобробок чисельність личинок і дорослих комах 
знизилася. 

Зимуючий запас личинок трипса на рівні середніх багаторічних. За 
умови сприятливої перезимівлі очікуємо в 2019 році таку ж високу 
чисельність. 

 
Хвороби  зернових культур 

 
Кореневі гнилі: 

В2018 році кореневі гнилі були представлені практично у  всій видовій 
гамі. В залежності від шкодо чинності видовий склад мав наступний вигляд: 

-Фуаріозна гниль- збудник хвороби Fusarium culmorum,F.avenazeum. 
-Гельмінтоспоріозна коренева гниль – збудникHelmintosporium 

sativum. 
-Офіобольозна коренева гниль 
-Церкоспорельозна прикорневагниль – збудникPseudocercospoella 

herpotichoides. 
У 2019 році, враховуючи наявність інфекції в насінні, грунті, рослинних 

рештках, очікуємо розвиток кореневих гнилей в посівах усіх зернових 
культур. Інтенсивність розвитку буде залежати від вологості грунту і 
якості протруювання насіння та дотримання сівозміни. 

 
 
 
 
 



Плямистості зернових культур 
 

В минулому році переважаючою була: 
- фузаріозна, (або полосата) плямистість представлена збудниками видами 
родуFusarium 
- жовта плямистість(перенофороз, представлений расою гриба 
Perenophora tritici-repentis). 
- темно-бура плямистість-(Drechslera sorokiniana) 
 Інтенсивність захворюваності проявилась в кінці весни в фазі прапорцевого 
листа та колосіння. Проведні комплексні обробки проти хвороб та личинки 
клопа черепашки ефективно стримали масовий розвиток хвороб, але на 
незахищених посівах хвороба набула значного розвитку. 
    У 2019 році з урахуванням накопиченної інфекції можливий інтесивний 
розвиток захворювання і великі площі ураження. 
 

Іржа зернових культур 
Враховуючи природний запас інфекції, в 2019 році за сприятливих 

погодних умов, прогнозуємо масовий розвиток бурої іржі на не захищених 
фунгіцидами посівах. 

Борошниста роса злаків 
У цьому році буде зустричатися повсюдно. Початок прояву хвороби 

відмічено в кінці осені, а враховуючи специфічні погодні умови зимівлі 
ймовірність масового розвитку на посівах озимини досить значна. Динаміка 
розвитку хвороби при відновленні вегетації в значній мірі буде залежать  від 
погодних умов  весни-початку літа 2019  року, але значний запас інфекції 
підвищує ризик масового розвитку фітопатогенна. При встановленні вологої 
погоди можливий масовий розвиток хвороби. 
 

Хвороби колосків зернових культур 
Септоріоз – при проведенні обстежень протягом  вегетації минулого 

року істотного розвитку хвороби колосу не набули. Так середня чисельність 
уражених колосків септоріозом-4% при 2% розвитку хвороби. 

Фузаріозом-відповідно-1% при 1% розвитку хвороби; 
Летюча сажка- зустрічалась лише на 6% обстежених площ при 

ураженості лише0,01% колосків; 
Оливкова пліснява- відповідно 0,4% обстежених площ, але до22% 

уражених колосків. 
   Враховуючи існуючу динаміку розповсюдження хвороб колоса зернових 
культур значної загрози масового розповсюдження та високої 
шкодочинності в цьому році не прогнозується, але в залежності від погодних 
умов початку літа зберігається висока ймовірність розповсюдження на 
незахищених площах грибкових захворювань, зокрема септоріозу та 
плісняви.  

 
 



Шкідники і хвороби кукурудзи 
Шкідники : 

 
Стеблевий кукурудзяний метелик 

Зимуючий запас кукурудзяного метелика істотно нижчий в порівнянні 
з минулим роком, але слід враховувати той факт, що при складанні 
сприятливих погоднокліматичних умов ймовірність масового розвитку 
шкідника залишається досить високою. 
 

Лучний метелек 
Враховуючи специфічну фізіологію шкідника не залежно від низького 

заселення обстежених площ ймовірність масового розвитку в наступному 
році залишається досить високою. Такі  прогнози виходять з того, що на 
території області досить значні площі в звітному році не оброблялись (це 
десятки тисяч гектар), а відповідно на бур’янах розвивався шкідник і 
регулювання його чисельності не проводилось.  

При проведенні моніторингу розвитку популяції шкідника на весні 2019 
року слід враховувати фізіологічну особливість фітофага та його здатність 
до збільшення плодовитості самок при наявності достатньої кількості 
медоносів і умов додаткового живлення метелика. Таким чином з 
урахуванням всіх цих факторів ймовірність появи спалахів чисельності 
даного шкідника в вегетаційному період 2019 року залишається досить 
високою. 

Бавовняна совка 
Осінні обстеження показали зниження чисельності фітофага перед 

зимівлею, що було обумовлено несприятливими погодними умовами кінця 
літа – початку осені 2017 року. Посушлива погода та відсутність квітучої 
рослинності ускладнили додаткове живлення метеликів 2-го покоління, що в 
подальшому привело до зниження плодовитості та чисельності шкідника в 
першому поколінні в 2018 році.  
Слід враховувати той факт, що при сприятливих умов початку літа1018 
року , стрімке наростання шкідника в посівах кукурудзи та овочевих культур 
проявилось навіть за відсутності сприятливих погодних умов. 

Осінні обстеження 2018 року відмічають також незначну кількість 
фітофага, але враховуючи реалії минулого року постійний контроль за 
станом популяції бавовняної совки залишається нагальною необхідністю 
протягом весняно- літнього періоду 2019 року. 
  
 

Попелиці 
У минулому році створилися несприятливі погодні умови для розвитку 

попелиці на кукурудзі.  Жарка і суха погода літа перешкоджала, як масовому 
заселенню рослин, так і зростанню чисельності шкідника.  

Одним із факторів який сприяє значному запасу шкідника є той факт, 
що в структурі силосних культур значний відсоток належить кормовому 



сорго, а ця культура є природною резервацією для збереження популяції 
фітофага. 

У цьому році буде зутрічатися повсюдно. Початок заселення та 
динаміка розвитку будуть залежати від погодних умов вегетаційного 
періоду 2019 року.  
 

Хвороби кукурудзи 
У минулому році розвиток сажкових захворювань, а також хвороб 

качанів, був слабким. Відмічені прояви пухирчастої і летючої сажки і 
фузаріозу качана.  
Протягом минулого року розвиток хвороб носив обмежений характер: 
- летюча сажка – уражено -0,1% рослин і качанів; 
- пухирчата сажка – 0,6% рослин і качанів; 
- кореневі та стеблові гнилі – 1,5% рослин; 
- гельмінтоспоріоз – до 3% рослин; 
- фузаріоз качанів – 5% .слід зауважити, що такий розвиток хвороби 
відмічений після опадів які пройшли в кінці липня. Прояв хвороби в першу 
чергу був на рослинах які мали навіть незначні ушкодження від шкідників. 
    У цьому році будуть зустрічатися повсюдно. Динаміка та характер 
прояву будуть визначатися погодними умовами вегетаційного періоду 2019 
року і якістю протруювання насіння. 
 

Шкідники і хвороби гороху 
 

Шкідники: 
 

Бульбочкові довгоносики 
Масово пошкоджували сходи гороху, але в слабкому ступені і рослини 

істотньо не угнітались від цих пошкоджень. 
В2019році прогнозується також висока чисельність шкідника і тому 

моніторинг розвитку популяції лишається нагальним питанням.    
Горохова зернівка 

Минулого року горохова зернівка вилетіла рано, але інтенсивність 
льоту була нижчою від ЕПШ. При визначенні посівної якості зерна виявлене  
значне заселення шкідника, тому є необхідність в проведенні фумігації 
посівного матеріалу з метою знищення запасів фітофага на наступний рік. 

Горохова попелиця 
В умовах жаркої посушливої погоди 2018 року не мала інтенсивного 

розвитку і чисельність її контролювалася діяльністю багатоядних і 
спеціалізованих ентомофагів і паразитів. 

Зимуючий запас виявлений на рівні середніх багаторічних показників і 
за сприятливих погодних умов майбутнього року і гарній перезимівлі 
можливо більш інтенсивне розмноження їх та шкодочинність. 

Гороховий зерноїд  



У  минулому році чисельність була на високому рівні.  
У цьому році чисельність залишиться на колишньому високому рівні і 

буде визначаться умовами перезимівлі, а також проведенням або 
відсутністю проведення захисних заходів. 
 
 

 
Горохова плодожерка 

    Чисельність в минулому році була на низькому рівні. У майбутньому році 
буде зустрічатися повсюдно, але зростання чисельності малоймовірно. 
Однією з основних причин є малий відсоток культури в структурі посівних 
площ, що не дає можливості росту популяції шкідника. 

 

Хвороби гороху 
Найбільш поширеними з захворювань були кореневі гнилі, перші ознаки 

яких проявилися на сходах гороху. Захворювання розвивалося до кінця 
вегетації і стало однією з причин вилягання рослин. 

Аскохітоз проявився під час цвітіння гороху.  
Сіра гниль була виявлена на виляглих рослинах. 
У 2019 році, враховуючи великий запас інфекції в грунті, на рослинних 

рештках і на насінні, можемо прогнозувати розвиток згаданих хвороб на 
рівні середніх багаторічних показників. 
 

  Шкідники і хвороби багаторічних бобових трав: 
 

Значної шкоди багаторічним травам завдавали  бульбочкові 
довгоносики, листковий люцерновий довгоносик, люцерновий клоп, клопи-
сліпнчки, товстоніжки, люцерновий насіннеїд. 

До кінця вегетації люцерну пошкоджували лучний метелик, 
бавовникова, люцернова совки, совка-гамма, п'ядуни. 

У 2019 році, виходячи із запасу фітономуса, можливо масове 
розмноження його на посівах люцерни першого укосу. 
 

Хвороби багаторічних трав (насінники) 
    Ураженість посівів люцерни в умовах жаркого, посушливого весняно-
літнього періоду 2018 року грибними захворюваннями була нижчою, ніж у 
попередньому році. 

Домінувала бура плямистість з фази відростання до збирання. 
Ураженість насінневих посівів  іржею, аскохітозом і борошнистою росою 
(несправжньої і справжньої) була невисокою - не перевищувала 10% рослин. 

В серпні-вересні площі еспарцету були массово уражені борошнистою 
росою.  

У 2019 році через великий запас інфекції за умови більш вологих весни і 
літа вищевказані плямистості, особливо бура плямистість та борошниста 
роса  можуть набути масового розвитку. 



 
Шкідники і хвороби сої 

Заселеність сої кліщем, трипсом, клопом в минулому році, як і 
шкідливість були низькими. 

Висока чисельність акацієвої огнівка спостерігалась в районах 
Приазов,я, де посіви були проведені на площах полів, полезахисні лісосмуги 
насаджені переважно білою акацією, яка і виявилась джерелом постачання 
фітофага. 

У 2019 році можливе зростання чисельності цих шкідників, тому що 
кількість їх з кожним роком вирощування сої накопичується. 

З накопиченням інфекцій в грунті і випадання значної кількості опадів, 
ураженість в майбутні роки буде зростати. Зі збільшенням кількості сисних 
комах можуть більш масово проявитися і вірусні хвороби. 

Хвороби і шкідники соняшнику 
Хвороби: 

Ураженість посівів соняшнику хворобами в 2018році: 
Значний розвиток хвороб соняшнику обумовлений досить значними 
запасами інфекції, причиною якого є  коротка ротація (2-3 роки) культур 
в сівозмінах.  
Фомопсис-локально зафіксовано значне ураження(в окремих випадках до 
30%рослин) 

    Біла гниль (прикорневая і корзиночная)-10% при 100% розвитку хвороби; 
    Сіра гниль – 6% при 34% розвитку хвороби; 
    Пероноспороз (дифузная і локальная) – 4,5% при 80% розвитку хвороби; 
    Вовчок – 6% при 4,6 % розвитку;  
    Іржа- 43,7% при 18% розвитку хвороби;   

Суха та жарка погода протягом літнього періоду 2018року не сприяли 
масовому розвитку хвороб соняшнику. 

Переноспороз відмічався від сходів до фази повного дозрівання.  
Початок ураження іржею було відмічено на початку цвітіння 

культури. 
Фомопсис проявився в кінці фази цвітіння початку дозрівання. 
Запас інфекції перелічених захворювань великий , розвиток їх в 2019 

році залежатиме від агрометеорологічних умов вегетації, передусім під час 
дозрівання культури . 

Шкідники соняшнику 
Шкідливість комах-фітофагів на посівах соняшнику в минулому році:  
Піщаний мідляк – 100%  заселеність площ,1,4м2,3,7% пошкоджених рослин; 
Зелений коник – 89% заселених площ,0,2м, 0,6% пошкоджених рослин; 
Дротяники – 60% заселених площ, 0,5м, 0,3% пошкоджених рослин 
Шипоноска – 56 заселених площ, 4,5 м2, 80% пошкоджених рослин 
Довгоносики – 52 заселених площ, 0,2 м2 ,1,1% пошкоджених рослин 
Трипси – 88 заселених площ, 5 м2 ,30% пошкоджених рослин 
Акацієва вогнівка -23 заселених площ,1,9 м2 ,9% пошкоджених рослин 



Трав,яний клоп – 77 заселених площ.5 м2.30% пошкоджених рослин 
Бавовняна совка – 22 заселених площ.5 м2.9% пошкоджених рослин 
Цикади – 42 заселених площ. 8 м2 .80% пошкоджених рослин 
Оленка волохата – 100% заселених площ.1,5 м2. 32%. пошкоджених рослин 
Лучний метелик – 51% заселених площ 32% пошкоджених рослин. 

 
Починаючи з фази сходів соняшник пошкоджували всі перераховані в 

таблиці багатоїдні листогризучі, грунтові і сисні шкідники. Але сильних 
пошкоджень не відзначалось. У зниженні чисельності сисних, особливо 
попелиці, зіграли ентомофаги: сонечки, золотоочки, сирфи, павуки, 
мурахи. 

  Найбільш шкідливі за весь період вегетації на посівах соняшнику були 
клопи - слепнякі в червні - липні до кінця цвітіння, а потім у серпні - вересні 
гусениці бавовникової совки. Хоча чисельність цього шкідника, порівняно з 
минулим роком, була набагато нижче, та пошкождення були у слабкому 
ступеню.  

Чисельність та шкідливість спеціалізованих шкідників: вогнівка, 
шипоноска - були низькими. 
        У 2019 році на всіх посівах соняшнику очікуємо при оптимальних 
гідротермічних умовах можливий масовий розвиток попелиці, вогнівки, 
шипоноски, а також бавовняної совки 2го покоління. 

 
 
 
 

Шкідники і хвороби ріпаку 
 

Хрестоцвітні блішки повсюди заселяли озимий ріпак як сходи так і 
весною після відновлення вегетації, середня чисельність біля 10 шт/кв.м.і 
пошкодили до 20% рослин. 

Ріпаковий квіткоїд в фазу бутонізації – цвітіння заселяв від 1до10 на 
10 рослин. 

Листоїди в середньому біля 8 шт. на 10 рослин, що в окремих випадках 
вимагало застосовувати методи хімічного захисту. 

При обстеженні культури проявів хвороб не виявлено. 
В 2019році в залежності від погоднокліматичних умов розвиток 

шкідників та хвороб прогнозується на рівні середніх багаторічних 
показників. 
 

 
 
 
 
 
 



Шкідники і хвороби картоплі: 
Шкідники  

 
Колорадський жук 
1. Шкідливість колорадського жука в період вегетації: 
   Розвиток шкідника в минулому році відбувався в 3-х поколіннях. 
   Найбільшим заселення було в 1-му поколінні –  45-90%, емаго -2,4, 
яйцекладок -1,2 і 18,7шт/рослину личинок, і було пошкоджено до 90%рослин 
ступінню до 18%. 
3-е покоління було найменш чисельне, але пошкодження і чисельність 
личинок які завершили живлення створило досить високий рівень залягання 
шкідника в зиму 2,4ос/м2. 
     Під час осінніх обстежень полів картоплі виявлений зазвичай високий 
запас жуків в доброму фізіологічному стані. Середня вага самки - 140 мг. 
Тому в 2019 році змін в кращу сторону з цим дуже шкідливим об'єктом не 
очікуємо, а готуємося до захисту пасльонових культур від нього. 
                                                          Хвороби картоплі  

1. Прояв хвороб під час вегетації 
Уражено Назва 

хвороби 
Фаза 

розвитку 
картоплі 

Обсте- 
жено, 

 га 
га рослин, 

% 

Розвиток 
хвороби,% 

Альтернаріоз  бутонізація 10 10 7 3 
Альтернаріоз  Цвітіння  10 10 11 5 
Фітофтороз  бутонізація 11 1 7 10 
Фітофтороз  цвітіння 11 1 7 7 
Фітофтороз дозрівання 11 11 11 8 
Макроспоріоз бутонізація     
Макроспоріоз  цвітіння 1 1 6 7 
Макроспоріоз  дозрівання 1 1 23 14 
Бура плямистість бутонізація 10 10 12 6 
Бура плямистість цвітіння 10 10 12 7 
 
 
 
 

2. Результати осіннього аналізу бульб картоплі: 
Уражено хворобами, %  

 
Сорт 

Ура- 
же- 
но 

бульб
% 

Чор-
на 

ніжка 

Кіль-
цева 
гниль 

Фіто-
фто-
роз 

Фо-
моз 

Ризо-
кто-
ніоз 

Зви-
чайна 
парша 

Су- 
ха 

гниль 

інші 

Гатчин-й 14  3 5   2 3 1 
Пікасо  16  2 3 2  5 2 2 
В 2019 році вказані у таблиці хвооби будуть зустрічатися повсюдно. 
Розвиток  хвороби залежатиме від погодно-кліматичних умов. 
 

 
 



Шкідники і хвороби овочевих культур 
 

Разом зі зміною погодно-кліматичних умов у бік підвищення ефективних 
температур в останні роки, змінюється і склад шкідників на багатьох 
сільгоспкультурах, а токож і на капусті. Різко скоротилася чисельність та 
шкідливість капустяної мухи (весняної), капустяної совки, капустяної і 
ріпної білянок. Але в той час дуже великої шкоди останні 3 роки завдають 
капусті, особливо пізньої, всі три генерації бавовникової совки.  

У 2019 році очікуємо масовий розвиток і високу шкідливість усіх 
згаданих шкідливих об'єктів, тому що запас їх  дуже великий. 

Хвороби 
1. Ураженість овочевих культур хворобами  в 2017 році 

 
Культура % уражених 

рослин 
% уражених 

плодів 
фаза 

розвитку 
 

Хвороба 
се
ре
дн
я 

м
ак
с.

 

се
ре
дн
я 

м
ак
с.

 

Розвиток хвороби, 
% 

Томати  фітофтороз 18 30 9 15 7 

 макроспоріоз 20 72   10 

 Фузаріоз. В’янен. 8 8   25 

 Бура плямстість 13 24   6 

 Септоріоз  10 12   5 

Капуста  Судин. бактер 30 100 4 7 17 

 Слизов. бактер 2 2 2 2 100 

 пероноспороз 12 23   8 

 Жовтуха  8 12   100 

 Вовчок  15 30 По 5квітконосів 

Огірки  пероноспороз 66 100   10 

 бактеріоз 14 34   6 

Цибуля  пероноспороз 4 15   100 

 
На томатах найбільш шкідливими були, як завжди, бура плямистість 

та макроспоріоз.  
На цибулі - пероноспороз проявився одинично, розвитку не мав.            

Найбільш шкідливе захворювання огірків, як і в останні роки, - пероноспороз. 
Масовий розвиток отримав вже після збору основного врожаю. 

В 2019 році розвиток цих хвороб буде залежати від погодних умов 
вегетації. 

 
 

 
 



Шкідники і хвороби плодового саду 
Осінні обстеження поточного року 

заселено Назва домінуючих шкідників Одиниця виміру Обстеж
ено, га 

га % дерев 

середня 
чи-сель-
ність 

1 2 7 8 9 10 
Плодові довгоносики 
Сірий бруньковий 

екз/дерево 
100 100 40 4,5 

Яблуневий квіткоїд екз/дерево  100 100 2 6 
Білан жилкуватий гнізд на 

дерево 
110 20 3,3 1 

Золотогуз гнізд на 
дерево 

40 20 3,3 1 

Яблунева міль щитків/2 п.м.г. 83 83 11 1 
Розанова листокрутка яйцекладок/ 

п.м.г. 
100 100 90 3,1 

Мінуючі молі % листя з мін 
надер 

100 100 25 1,6 

Червиця в”їдлива 
 

гусениць на 
дерево 

100 100 5 1 

Яблунева плодожерка 
1 покоління 90 90 100 1 

2 покоління 

 
гусениць на дерево 

 105 105 90 3 

Сливова плодожерка 
1 покоління 

    

2 покоління 

гусениць на 
дерево 

16 16 21 1 

Яблуневий пильщик несправжніх 
гусениць /м² 110 70 17 2,3 

Вишнева муха пупаріїв/м² 25 25 55 10 

Останні декілька років найбільшу шкоду плодовим і деревам завдають 
листовійки: кривовуса, смородинова, трояндова та інші види. 

З садових довгоносиків найбільшої шкоди в стаціонарному саду завдали 
сірий бруньковий і яблуневий квіткоїд. Букарка і казарка зустрічалися як 
вид. 
Попелиці представлені всіма найпоширенішими видами.  

В сезон 2019 року розвиток основних шкідників та хвороб 
прогнозується в більшому ступені порівняно з минулим роком. Такі висновки 
виходять з результатів осінніх обстежень 2018 року, а висока 
зимостійкість практично всіх фітофагів фіксується із року в рік. 
 

 



Система захисту сільськогосподарських культур від шкідників 
та хвороб в 2019 році по Донецькій області 
 

В зв’язку з складними умовами  ведення господарської діяльності на 
території Донецької області пов’язаними з суспільнополітичними умовами 
регіону проведення заходів по обмеженню негативної дії фітофагів на 
сільськогосподарські культури система захисту рослин та умови виконання 
зазначених заходів зазнали істотніх змін. 

Особливого значення як в минулому році так і в поточному 
сільськогосподарському сезоні набуває постійний моніторінг розвитку 
фітофагів. 

Забеспечення виробників засобами захисту рослин основними 
постачальниками  цих засобів відпрацьовано в минулому році, але термін 
поставки ЗЗР  затримується при наймі на одну добу, а при екстримальних 
умовах масового розвитку таких шкідників як лучний метелик та саранові з 
практики минулих років не дозволяють відповідно швидко відреагувати на 
загрози  від небезпечних шкідників які біологічно мають здатність швидко 
та масово розвинутись та причинити не тільки значну шкоду, але й повну 
загибель культур на значних площах. 

При розробці та впровадженні системи захисту 
сільськогосподарських культур від шкідників та хвороб слід чітко 
дотримуватись науковообгрунтованих методів та термінів проведення 
захисних заходів, враховуючи прицьму додаткові фактори які обумовлені 
погодно кліматичними умовами. 

Особливо великого значення при проведенні захисних заходів по 
регулюванню чисельності фітофагів набуває чітке дотримання вимог 
чинного законодавства в сфері захисту рослин, екологічного законодавства 
та охорони навколишнього середовища,  регламентів застосування ЗЗР. 
 
 
Начальник управління фітосанітарної 
безпеки ГУ ДПСС в Донецькій області                                       В.В. Люта 
 
 
 
Начальник відділу прогнозування,  
фітосанітарної діагностики та 
аналізу ризиків управління фітосанітарної 
безпеки ГУ ДПСС в Донецькій області                                   Б.О. Щетина 
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