
Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби інформує 
 

Пам’ятка  
по обстеженню посівів та насаджень сільськогосподарських, лісових, декоративних культур, дикорослих дерев, чагарників та іншої рослинності на 

виявлення карантинних організмів, які розповсюджені на території області та країні (згідно планів роботи)  
 

Серед різноманіття бур’янів, шкідників, хвороб, які пошкоджують плодові, декоративні, лісові та дикорослі дерева, чагарників, сільскогосподарські 
культури та інші рослини,  найнебезпечнішими є регульовані шкідливі організми.  
Перелік їх для країни періодично переглядається на основі переліків шкідливих організмів, які занесені до списків А1 та А2 Европейської та 
Середземноморської організації захисту рослин та списків інших відповідних міжнародних організацій.  
Діючий Перелік регульованих шкідливих організмів затверджено наказом Міністества Аграрної политики України від 04.08.2010р №467, до нього 
внесено 218 видів шкідливих організмів, з яких: 
177 видів - карантинні організми, які відсутні в Україні (список1); 
30 видів - карантинні організми, обмежено поширені в Україні (список 2); 
11 видів - регульовані некарантинні шкідливі організми, рівень присутності яких контролюються на насінневому та садивному матеріалі.  
На 01.01.18 р, на Україні обмежено поширені 30 видів карантинних організмів, у Донецькій області - 8 видів, а саме: 
3 види карантинних шкідників: американський білий метелик, картопляна міль, західний квітковий трипс; 
3 види карантинних бур’янів: амброзія полинолиста, повитиця польова, гірчак повзучий; 
2 вида карантинних хвороб: рак картоплі, шарка слив.  
Відповідно до Закону України „Про карантин рослин” у вогнищах карантинних організмів запроваджено карантинний режим та затверджені 
фітосанітарні заходи, які повинні впроваджувати землевласники та землекористувачи. 
У зв’язку з тим, що карантинний бур’ян амброзія полинолиста масово розповсюджений на землях області, карантинний режим по амброзії 
запроваджено на всій території області, фітосанітарні заходи повинні впроваджуватися всіма землевласниками та землекористувачами. 
До фітосанітарних заходів належать: 
надання суб’єктами господарювання до інспектування та фітосанітарной єкспертизи вирощених або вироблених об’єктів регулювання (вантажів 
рослинного походження); 
здійснення контролю за проведенням локалізації та ліквідації карантинних організмів особами; 
заборона вивезення з карантинних зон заражених карантинними організмами об’єктів регулювання; 
фумігація (знезараження) об’єктів регулювання; 
технічна переробка об’єктів регулювання, заражених карантинними організмами; 
знищення заражених карантинними організмами об’єктів регулювання, якщо неможливо їх знезаразити або направити на технічну переробку. 
З метою своєчасного виявлення регульованих шкідливих організмів, запобігання їх проникнення у вільні зони,  відповідно до Закону України „Про 
карантин рослин” землевласники та землекористувачі повинні здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їм на правах 
власності або користування, під контролем та за участю державних фітосанітарних інспекторів, фахівців фітосанітарних лабораторій.  
В допомогу пропонуємо коротку методику обстеження на виявлення регульованих шкідливих організмів, (згідно річних планів роботи) більшість з 
яких на цей час виявлені на території країни, області, та існує загроза їх подальшого розповсюдження. Звертаємо увагу на необхідність дотримання 
термінів проведення обстежень.  
При виявленні схожих шкідливих організмів та їх пошкоджень, необхідно відбирати зразки та надавати для визначення на фітосанітарну єкспертизу. 

 



Методика 
обстеження посівів та насаджень сільськогосподарських, лісових, декоративних культур, дикорослих дерев, чагарників та іншої рослинності на 
виявлення карантинних організмів, які розповсюджені на території області та країні 

 

№ 
з/
п 

Назва карантинних організмів та зовнішні 
ознаки  

Культури, які 
пошкоджуються 

(уражуються)  

Шкідлива фаза та ознаки 
пошкодження, ураження, 
шляхи розповсюдження 

Період найбільш 
характерного 
проявлення та 

терміни обстеження 

Методика 
обстеження 

1 2 3 4 5 6 

1 

Картопляна міль –  
 

карантинний шкідник, обмежено 
поширений в Україні та області  

 
Імаго  –нічний метелик з корічнювато-
сірими крилами, у ромахі до 12-16мм 

Пошкоджує при 
вирощуванні у 
відкритому, 

закритому грунті та 
у періорд зберігання у 
сховищах пасльонові 
культури: картоплю, 
баклажани, тютюн, 
томати, перець та 
бур’яни родини 

пасльонових: паслін,  
дурман, фізалис та 

інші  

Личинки (гусінь) живляться на стеб-
лах, листах, бульбах, плодах та 
створюють мини - прозорі вікінця 
між жилками листів, на верхівках 
стебел картоплі, поверхневі ходи-
рубці або глибокі звивисті ходи, які 
забиті екскрементами, затянуті 
павутиною - навколо глазків бульб 
або у чашечках плодів томатів, 

перця, фізалису, внаслідок чого, у 
місцях створення мин, відмірають 
верхівки молодих стебел, з’єдна-
ються павутиною дрібні листки, 
загнівають бульби та плоди.  

Розповсюджується у фазах яєць, гу 
сені, лялечок з ураженими насінє-
вою, продовольчою картоплею,  
плодами пасльонових культур 

Початок серпня 
 

З 2-й декади липня – 
пастками з феромонами 

 
Візуальне обстеження  
проводять ч/з 10-15 

днів після попадання у 
пастку 1-2 метеликів на 

добу  

Пастки розмі 
щують по краю 

поля через 
100м:1 на 5-

10га, закріпл-
яють горізон-
тально на ви-
соті 30-40 см, 
оглядають ко 
жні 10 діб, ка 
псули заміня-
ють через 1-
1,5 міс, клеє 
ву поверхню 
поновлюють 
при підсиха-
нні клею 

2 

Золотиста картопляна нематода – 
 

карантинний шкідник, обмежено 
поширений в Україні, відсутній на 

території області 
 

тип круглі черви, розвивається та 
розповсюджується за допомогою цист 

 
 
 

Основні живітелі: 
картопля, томат, 

баклажан та інші пас-
льонові.  

На присадиб-них 
ділянках, при 

помірному климаті та 
порушенні сівозмін, 

врожай може 
втрачатися від 30 до 

100% 

Пригничення, пожовтіння, відстан-
ня у рості та розвитку уражених 
рослин, бородатість коренів з 
чисельними цистами нематод, які 
можна побачити неозброеним оком 
Розповсюджується цистами з 
грунтом, картоплею, коренепло-
дами, цибулинами, укоріненими 
саджанцями, а також тарою, 
знаряддям обробки грунту, дощами, 
повітрям, тваринами, птахами 

Травень –жовтень 
 

Візуально-з фази цві-
тіння картоплі,  

 
методом відбору проб-
при незамерзлому 

грунті. 
 

Відбирають 50 
виїмок грунту 
по 5см3 та об’єд 
нують у зразки 
250 см3:у розса-
дниках, насінн-
ицьких господа-
рствах, НДУ-
по4 зразка з 1га, 
у фермерських 
та інших госпо-
дарствахпо 2, на 
присадибних 
ділянках - по1 



1 2 3 4 5 6 

3 

Бліда картопляна нематода – 
 

карантинний  шкідник, який відсутній 
 в Україні  

 

Пошкоджує у 
основному картоплю, 

а також томати, 
баклажани, інші 
пасльонові та їх 

гібриди 
Розвивається 1-2 
покоління на рік  

Жовтіння, в’янення, загибель лист-
ків, зменшення кількості стебел до  

1-3, зменшення кількості та розміру 
бульб до 15-45г. Іноді бульби не 
створюються. Розповсюджується 
цистами-у кожній - до 500яєць-з 

грунтом, бульбами, коренеплодами, 
цибулинами, укоріненими саджан 
цями, тарою, знаряддям обробки 

грунту, дощами, повітрям, 
тваринами, птахами 

Травень –жовтень 
 

Візуально-з фази цві-
тіння картоплі  

 
методом відбору проб-
при незамерзлому 

грунті. 
 

Відбирають 50 
виїмок грунту 
по 5см3 та об’єд 
нують у зразки 
250 см3:у розса-
дниках, насінн-
ицьких господа-
рствах, НДУ-

по4 зразка з 1га, 
у фермерських 
та інших госпо-
дарствахпо 2, на 
присадибних 
ділянках - по1 

4 

Стеблова нематода картоплі - 
 

регульований некарантинний шкідник 
  

Пошкоджує 
картоплю, моркву, 
часник, конюшину, 
корені та кореневища 

іrisу-всього  
70 культур та бур’янів

Картопля пригничується, в’яне, жов 
тіють кончики листя, на клубнях-
вдавлені плями з м’якіттю сірого ко 
льору внаслідок заселення патоге-
ними грибами, зморщена шкірка-на 
відміну від інших нематод, корені 
темніють. Розповсюджується грун-
том, картоплею, коренеплодами, ци 
булинами, саджанцями, тарою, зна-
ряддям обробки грунту, дощами, 
повітрям, тваринами, птахами 

Травень –жовтень 
 

Від періоду цвітіння-
початку створення 
бульб до уборки 

урожаю  

Візуальне 
обстеження.,  

у т.ч. 
бур’янів 

5 

Рак картоплі –  
 

карантинна грибкова хвороба, 
обмежено поширена вУкраїні та області  

Уражує головним 
чином картоплю,  
менше - томати 

На уражених бульбах, столонах, ко-
реневій шейці створюються нарос-
ти, які нагадують цвітну капусту, 
розміром від горошини до розміру 
бульб: білого кольору-на бульбах, 
зеленого-на стеблах, листах, квіт-
ках. Корені не уражуються. До 

уборки нарости темніють, загнива-
ють та розлагаються, може розвива-
тися й в сховищах, якщо картопля 
вирощена на заражених ділянках. 
Розповсюджується з заражених 

ділянок зимовими зооспорангіями з 
грунтом, бульбами, іншим матеріа-

лом, гноєм, тарою, знаряддям  

Липень - жовтень 
 

Під час цві-
тіння картоп-
лі по діагона 
лі оглядають 
100 рослин 
на площі 

0,1га, 
викопують 
бульби на 50 
кущах. Відби 
рають зразки 
грунту-як на 
золотисту 
картопляну 
нематоду 



1 2 3 4 5 6 

6 

Бура гніль картоплі- 
 

карантинна бактеріальна хвороба,  
яка  відсутня в Україні  

  

Уражує 200 видів 
пасльонових. 

Резерватором хво-
роби є бур’яни родин: 
пасльонові, бобові, 
мальвові (щириця). 
Різко знижує схожі-
сть бульб, насадже-
ння розріджуються до 
40-50%, відстають у 
рості, зменшується 
кількість стебел, 
бульб, загнівання 
бульб в полі, 

зниження ліжкості. 
Має декілька рас і 
біотипів: раса 3 

біотипу 2 загрожує 
виробництву картоплі 

у Європі 

При низької T і високої вологості у 
фазу цвітіння-створення бульб- в’я-
нення, чорніння, мацерація стебел, 
листів, темніння судин від світло-
жовтого до корічневого. При надав-
ленні або витриманні уражених сте-
бел в воді, витікає біла чи світло-
жовта слиз-на відміну від інших ба-
ктеріальних хвороб. З уражених 
стебел бактерії пронікають у сто-
лони, бульби. При раньому ураже-
нні бульби не створюються, або ро-
зміром з горошину. При пізньому 
ураженні-зовнішні ознаки пошкод-
жень бульб відсутні, але за сприят-
ливих умов хвороба проявляється у 
наступному сезоні. На розрізі ура-
жених бульб судинне кільце сіре, із 
зрізів витікає слиз, вічка темно-чер-

воні, коричневі.  
На уражених томатах спостеріга-
ється в’янення молодих листів, ко-
ричневе забарвлення, створення бо-

кових коренів на стеблі.  
На сої-зелено-коричневі масл’янис-
ті плями на листах, зі світлими об-
лямами, в’янення. На соняшнику-
плями, в’янення, засихання листів, 
слиз на уражених стеблах, череш-
ках. Розповсюджується грунтом, 
ураженими рослиними рештками і 
насіннєвими бульбами, які є джере-
лом інфекції Резерватором інфекції 
є бур’яни родин пасльонових, маль-
вових, бобових. Раса 3 зберігається 
у грунті декілька тижнів, раса 1-

декілька років 

У фазу цвітіння карто-
плі-початку створення 

бульб  
 

Моніторинг 
посадок кар-
топлі-у пері-
од цвітіння, 
моніторинг 
місць збері 
гання та пе-
реробки рос-
линної про-
дукції, пун-
ктів ввезення 
об’єктів ре-
гулювання і 
прилеглої до 
них 3-х км 

зони 
Інспектуванн
я бульб-перед 
садінням та в 

період 
збирання 
урожаю 
картоплі  



1 2 3 4 5 6 

7 
Кільцева гниль картоплі – 

 
регульована некарантинна хвороба  

Уражує картоплю, на 
нетипових рослинах 

виявлялась або 
наявних ознак не 
було, на насинні та 
рослинах цукрового 

буряку -  
знижує урожайність  

У фазу цвітіння в’януть та пада-
ють 1-2 стебла картоплі. Листки - 
тьм’яні, з бурими плямами, закру-
чиваються догори. Висаджені ура-
жені бульби згнивають, з деяких ви-
ростають недорозвиті рослини із 
здутими стеблами, листя на верхі-
вках яких розміщені близ один до 
одного. Уражені рослини в’януть, 
засихають, бульби не утворюються  
На бульбах уражується судинне 

кільце або ямчаста гнил.  
Судини бульб розм’якшуються, 
мають світло-жовте забарвлення. 

При надавливанні з них виділяється 
кремово-жовтий ексудат. Із судиної 
системи гнил поширюється на су-
сідні ткані і сердцевину бульб, які 
перетворюються в білу, в’язку з не-

приемним запахом масу  
Ямчаста форма винікає при 

проникненні бактерій ч/з поранену 
шкірку восені та проявляється за 5-

6 місяців: під шкіркою утворю-
ються округлі плями кремового або 
світло-жовтого кольору, навколо 
яких твердіє м’якоть. З часом 
ямчаста гнил заглубляється, 

розширюється, шкірка лопається, 
утворюється ямка. Ураження 

рослин  набуває в кінці вегетації і 
схоже з фітофторозом, вілтом, 
раком стебел або ушкодженням 

посухою.  
Розповсюджується  

зараженими бульбами, комахами, 
тарою, засобами обробки грунту  

З фази цвітіння 
картоплі-часу появи 

перших ознаків і далі-у 
період вегетації до 
збирання урожаю 

 

Детальне 
обстеження в 

період 
вегетації 

Огляд бульб 
перед 

посадкою та 
під час 
збирання 
врожаю 

Інспектуван-
ня місць 

зберігання та 
переробки 
картоплі 

 
Насінневий 
матеріал, 
який 

імпортується 
висаджується  

в 
інтродуційно
- карантинні 
розсадники 
та державні 
сортодільни-

ці  
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Південно-американська томатна міль- 
 

карантинний шкідник, відсутній в країні  
Дорослі особи-сіри нічні метелики у розма 
хі крил до 10мм, відкладують до 260яєць 
з нижнього боку листків. Личинки–гусінь 
від 0.9 до 7,5мм, вершково-біла з темною 
головою. Лялечка коричнева, створюється 
на поверхні листків, мин-у коконі, в грунті 

кокон відсутній. Розвивається 10-12 
генерацій на рік. 

Пошкоджує томат, у 
картоплі-лише листя. 
За відсутністю куль-
тур засіляє бур’яни: 
дурман, паслін чор 
ний. У Латинської 

Америці-це основний 
шкідник томату у по-
лі та сховищах: ушко-
джені плоди загни-
вають до 50-100% 

Личинки створюють на листках, 
пагонах, плодах томатів та листях 

картоплі мини, які на плодах 
засілюються патогенними грибами, 

внаслідок чого плоди швидко 
загнивають  

Розповсюджується розсадою і 
плодами томатів у всіх фазах 

розвитку, з бульбами картоплі – 
малоймовірно розповсюдження  

Травень -жовтень 
протягом періоду 

вегетації 

Візуальний 
огляд рослин 
на виявлення 
личинок, 
лялечок 

шкідника або 
його 

пошкоджень 
- мин 
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Тютюнова білокрилка- 
 

карантинний шкідник, який відсутній  
в Україні.  

Розповсюджена на всіх континентах, крім 
Америці.  

Самка-жовта, з білими крилами, відкладає з 
нижнього боку листя кільцами до 160 яєць- 
0,2мм, жовто-зелених, на короткому стеблі, 
з яких ч/з 5-9 днів відроджуються личинки-
бродяжки, які розповзаються, прикрепляю-
ться на листя та перетворюються на нерухо-
мих личинок, що мають 4 віка та перетворю 
ться у нимфу, з якої ч/з 6 днів відроджують-
ся  дорослі особи. У теплицях розвивається 
11-15 генерацій на рік: чим нижче вологість 
повітря, тим нижче плодовітість білокрилки 

У закритому грунті 
пошкоджує 300 видів 
63 родин овоче-бахче-
вих: перець, огірки, 
салат, томат та інші, 
квіткові культури ро-
дин: астрові, троянди, 
гербери, азалії, пелар-
гонії, глоксінії, фуксії. 
У відкритому грунті 
пошкоджує бавовник  

Личинки зелено-жовті, 0,6-0,9 мм, з 
2-ма короткими хвостовими щетинка 

ми висмоктують, ослаблюють, 
знижують рослини, зменшується 
кількість пагонів, створюються 

хлоротичні плямами у вигляді мозаї-
ки на листах, квітах; скручуються, 
жовтіють, опадають та покриваються 
медвяною росою пошкоджені листи 
та квіти, на яких посіляються саж-
кові гриби, погіршується якість 

урожаю.  
Розповсюджується: дорослі особи-
перелетами, повітрям; нимфи, 

личинки -з листям рослин-живителів 

При T більше +30С – 
при відродженні 

личинок 
 

Впродовж року - при 
наявності всіх фаз 

розвитку:дорослих осіб, 
личинок, яєць 

 

Визуальний 
огляд рослин, 

які 
ушкоджують-
ся, з метою 
виявлення 
різних фаз 
розвитку 

шкідника та 
характерних 
ушкоджень 
листів, квітів 
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Західний квітковий трипс –  
 

карантинний шкідник, обмежено 
поширений в Україні та області  

 
Імаго – дрібні жовті або коричневі комахи 
розміром від 1,3 до 1,9 мм, з вузькими 

прозорими крилами  

Пошкоджує у закри-
тому грунті, але літом 
і у відкритому грунті: 
перець, огірки, люце-
рну, абрикос, сливу, 
персик, хризантему, 
герберу, троянду, ме-
нше: гвоздику, гладіо-
лус, душистий горо-
шок, томат, табак  

Личинки і імаго викликають появу 
жовтих некротичних плям на лис-
тах, штриховатість, сріблі ділянки, 
кучерявість квітів, викрівлення сте-
бел, скручення зав’язі огірка, невідк 
риття пуп’янок троянд. Хімічна бо-
ротьба дуже ускладнена Розповсюд-
жується зрізаними квітами, горщи 
ковими культурами, розсадою, пло 
дами, овочами, повітрям, людиною  

При Т вище + 25 
у закритому грунті та 

на прилеглих 
територіях у відкритому 

грунті 

Обстеження 
візуальні та 

за 
допомогою 
кольорових 
пасток  
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Східно-американський похідний 
шовкопряд- 

 
карантинний шкідник, відсутній в Україні 

Пошкоджує череміху, 
сливу, яблуню, клін, 
березу, тополь, вербу 

Личинки-гусінь-грубо об’їдають 
листя, обплітають гілки щільною 
білою павутиною. Одна генерація 

на рік, зимує у стадії яйця. 
Розповсюджується перелітами 
імаго та перемщенням гусені, але 
головним чином у фазі яйця, гусені, 
лялечок з садивним матеріалом 
рослин-живителів, неокорованою 

деревиною, транспортними 
засобами  

Травень-червень 
 

З весни-часу розпуска-
ння листків вишні до 
восені-по наметах у 
місцях розгалудження 

гілок 

Візуально-по 
наметах, в 
яких темна, 
волохата гу-
сінь з широ-
кою білою 
смугою на 
спині та тем-
но-блакітни-
ми плямами 
на боках  
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Американський білий метелик –  
 

карантинний шкідник, обмежено 
поширений в Україні та області  

 
Імаго – нічний метелик білий або білий з 
темно-коричневими плямами, у розмахі 
крил 20-36 мм при довжині тіла 9-15 мм  

Поліфаг, пошкоджує 
понад 300 видів пло-
дових, декоративних, 
лісових та дикорослих 

порід 

Личинки -гусінь: об’їдають листя на 
деревах, обплітають гілки павути-
ною, створюють павутинні гнізда, 
внаслідок чого порушується обмін 

речовин дерев, знижується 
зимостійкість, урожайність, захис-
на, декоративна та естетична функ-
ції дерев та чагарників. Поширює-
ться транспортом, пакувальним ма-
теріалом при перевезенні с/г проду-
кції та промислових вантажів, доро-
слі особі-перелетами - до 250км 

На виявлення 
павутиних гнізд  гусіні 

3го -5 го віків:  
1го покоління - з 2ої 

декади червня,  
2го покоління - з 2ої 

декади серпня,  
3го покоління – 

(можливого у дуже 
теплі  роки) -  з 2ої 
декади жовтня 

Візуально: по 
периметру та 

2-х 
сходинкових 
діагоналях 
саду або 

кварталу, ч/з 
10 днів та за 
допомогою 
пасток з 

феромонами 
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Шарка слив –  
 

карантинна вірусна хвороба, обмежено 
поширена вУкраїні та області  

 

Пошкоджує сливу, 
абрикос, персик 

Навесні уражуються листя-
покриваються хлоротичними пляма 

ми у виляді смуг, дуг, кілець -
розміром від 2-3 до 10-15 мм, 

кольору іржі.  
При створенні плодів-вони дефор-
муються, покриваються темно-фіо-
летовими вдавленими плямами, 
смугами та дугами, на кісточках 

cтворюються бліді кільця і плями.  
Розповсюджується садивним 

матеріалом, прищепами, живцями, 
попелицями 

Через 3-4 тижня після 
цвітіня- по листах, 

 
 в період дозрівання 
плодів - по плодах 

 

По 2х діагона 
лях та 4х сто 
ронах кожно-
го кварталу:у  
розсадниках 
обстежують 
всі дерева, на 
великих пло-
щах-не менш 
20% , на діля 
нках менше 
3га-25-50%, 
на присади-
бних ділян-
ках-100% 
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Бактеріальний опік плодових– 
 

карантинна бактеріальна хвороба, 
обмежено поширена в Україні,  

відсутня в області. 
  

Жодна хвороба плодових не має такої 
руйнівної сили: за сприятливих умов 

розвитку хвороби дерева можуть загинути 
протягом року  

 

Пошкоджує 170 видів 
дерев та чагарників 
родини розоцвітних: 
яблуня, груша, слива, 
волоський горіх, хур-
ма, декоративні та 
дикорослі родин: 
кизилник, глід, 

піраканта, горобина, 
троянда, шипшина 

Бактерії проникають через квіти, 
продихи, рани у 3 критичні періоди: 
ранньо-вісняний-розпускання бру-
ньок-цвітіння та викликають обпа-
ленння квітів, які висихають та за-
лишаються на деревах; літній-

інтенсивного росту дерев-уражую-
ться гілки, виділяється білий ексу 
дат, муміфіцируються недозрілі 
плоди, утворюються гачкоподібні 
згини молодих пагонів, чорніють та 
згортаються листи до середини; 

у осінній-період-посиленого сокору-
ху-уражуються зрілі плоди, на яких 
створюються вдавлені темні плями, 
на стовбурах-клиноподібні  виразки 
з межами здорової і мертвої тканин 
Розповсюджується садивним і при-
щепним матеріалом рослин-живите-
лів, які мають приховану інфекцію, 
комахами-запилювачами, мухами, 
попелицями, птахами, повітрям  

У період цвітіння 
зерняткових 

 
1-е навесні -  у період 
цвітіння зерняткових 

 
2-е   - влітку - у липні 

 
3-е – восені –у вересні 

Візуально  у 
3 строки  

 
Найбільш 
сприятливі 
умови – на-
весні, у пері-
од дощів та 
підвищеної 
вологості 
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Західний кукурудзяний жук –  
 

карантинний шкідник, обмежено 
поширений вУкраїні, відсутній на 

території області 
 

особливо небезпечний при беззмінному 
вирощуванні кукурудзи. Розвивається у 

одному поколінні на рік  
 

Імаго - жуки -5-6 мм завдовжки, блідо 
жовто-черні, з 3 ма темними симетрич-

ними смугами на надкрилах 

Обмежений олигофаг: 
личинки живляться 
лише корінням 
кукурудзи, жуки 

пошкоджують волоть, 
листя, молоді качани  
кукурудзи, квіти 

тиквених 

Личинки та жуки. Зимують яйця, 
навесні, при T грунту 11-13С відро-
джуються личинки та живляться від 
27 до 70 днів, у радіусі до 10 см від 
рослин кукурудзи: пошкоджують 
молоді корінння, потім товсті та по-
трапляють у стебло. Дорослі жуки 
з’являються у період цвітіння куку-
рудзи-у кінці липня-серпні, відкла-
дають до 1000 шт яєць на глибину 

5–15см вологого глинистого грунту, 
(на пісчані грунти не відкладають) 
біля рослин кукурудзи, Розповсюд 
жується: яйця-з грунтом, жуки–з 
транспортом, вантажами, перелетами  

З початку розвитку ку-
курудзи – на виявлення 
личинок, (від 1,2 до 10-

18 мм завдовжки 
жовто-білих, з коричне-
вою головою), які ушко 
джують корені, внаслі-
док чого рослини жовті 
ють, в’януть, полягають 
у вигляді „гусячої шії”. 
При цвітінні кукурудзи 
– на дорослих жуків, які 
об’їдають волоть, 

листя молодих качанів 

У фазу декі-
лькох листків 
кукурудзи ві-
зуальне обст 
еження марш 
рутним мето-
дом-на вияв-
лення личи-
нок. З часу  
цвііння куку-
рудзи–обсте-
ження паст-
ками з феро 
монами 1 на 
5 га-на жуків  
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Капровий жук- 
 

карантинний шкідник, відсутній в Україні, 
походить з Індії 

Пошкоджує зерно, 
зернопродукти, 
насіння олійних, 

бобових та продукти 
їх переробки, 

пакувальний матеріал 

Личинки при пошкодженні зерна 
виїдають зародок, чим різко 
знижують схожість. Розвивається 
при Т від -8 до +46, за 
несприятливих умов до 4х років 
може знаходитися в діапаузі. 
Личинки скопичуються у поверх  
ньовому шарі зерна або на стенах. 
Розповсюджується з ячмінним 
солодом, зерном, горіхами та 
продуктами їх переробки, тарою, в 
т.ч при переміщенні нехарчових 
товарів, транспортними засобами  

При Т. вище +15 
обстежують  

сховища - у період 
зберігання продукції 

Візуально та 
за допомо-
гою пасток з 
феромонами 
та харчових 
принад: роз-
міщають 4-8 
пасток у 

складі, через 
10-15 м  

Карантинні види зерноїдів відсутні на Україні: 
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бразильська бобова зернівка- 
 

карантинний шкідник, 
відсутній вУкраїні  

 

Пошкоджує акацію, 
нут, кінські боби, соче
вицю, гледичію, квасо 
лю. У опалюємих 

складах дає декілька 
поколінь 

Переважно у складах, але може і у 
полі: на зернівках створюють округ-
лі прозорі „віконця”, через які вихо-
дять імаго, помітні відкладені яйця. 
Розповсюджується з насінням 
бобових у всіх фазах розвитку  

Сховища, у період 
зберігання продукції 
при температурі вище 

+15 
та насінницькі посіви  

Обстеження: 
літом-щоміся-
ця, осінь-зима-
щокварталу 
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китайський зерноїд –  
 

карантинний шкідник, відсутній в 
Україні 

 

Пошкоджує горох, кі-
нські боби, нут, сою, 
сочевицю, чину, 

голубиний горох, інші 
зернові, вігну, віку 

-„- 
наявність серед насіння відпадших 

„віконець”, здатній повністю 
знищити вміст зерна  

-„- 
 -„- 
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чотирьохплямистий зерноїд –  
 

карантинний шкідник, 
відсутній в Україні  

 

Пошкоджує горох, 
кінські боби, сою, 
квасолю,сочевицю,  
чину, гліцинію, інші 

-„-  
на поверхні насинин помітна яйце-
кладка та округлі прозорі отвори – 
„віконця”, через які виходять імаго 
в зернині розвивається до 10 личинок 

 
-„- 

 
-„- 

20 

арахісовий зерноїд- 
 

карантинний шкідник, відсутній 
 в Україні 

 

Пошкоджує 
арахис, квасолю 

 

-„- 
на поверхні насіння , бобів, тари по-
мітні прозорі кокони- головна озна-
ка присутності зерноїда, пошкодже-
не зерно арахису з характерними 

вигризеними порожнинами 

-„- 
 

Огляд скла-
док мішків, по 
верхні тари, 
розсипи проду 
кції на наяв-
ність коконів, 
відбір зразків 
на експертизу 



1 2 3 4 5 6 
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Амброзія полинолиста –  
 

карантинний бур’ян, поширений в Україні 
та області  

 
Однорічний дводольний трав’янистий 
бур’ян, нагадує полин звичайний 

Засмічує всі культури, 
необробляємі земли, 

узбіччя доріг, 
 у міньшому ступеню-

озимі зернові  

Сходи з’являються з початку квітня 
– у вигляді пари сем’ядольних 

листків   
Цвітіння – з другої декади липня 

Створенння насіння – з кінця липня  
початку серпня 

 
Розповсюджується з насінням, 

продовольчим зерном, продуктами 
та відходами їх переробки, сіном, 
соломою, підстилкою для тварин, 
розсадою, грунтом, повітрям, во-
дою, тваринами, людиною, транс-
портними засобами, знаряддям 

обробки грунту  

На необробляємих зем-
лях, луках, пасовищах -
з середини червня-до 
середини липня, 

 на зернобових, техніч-
них, олійних-у період 

стеблування,  
на просапних, овоче-
вих, парах, у садах, ви-
ноградниках-перед між-
рядними обробками, 

 на багаторічних 
травах- перед 
косовіцями 

Обстеження - 
по 2х діаго-
налях та 4х 
сторонах у 
першу чергу 
насінницьких 
посівів, тери-
торій  пунк-
тів ввезення, 
зберігання, 
переробки, 
реалізації та 
використан-
ня об’ектів 
регулювання  
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Повитиці –  
 

карантинні бур’яни, обмежено поширені в 
Україні та області  

 
теплолюбиві Північно – Американські 
рослини – паразити з жовтим або 

жовтогарячим розгалуженим стеблом  

Засмічують дводольні 
овочеві, кормові, 
декоративні та 

дікорослі - понад 200 
видів 

Однорічна паразитна рослина, осно 
вна маса стебел якої розміщується 
на рослині-живителі на висоті не ме 
нш 10 см, кожна рослина створює 
більш 20 тисяч насінин, які зберіга-
ють життездатнсть 5 років і більш 
Розповсюджується насінням та 
частинами стебел з насінням, 
урожаем культур, вітром, водою, 
транспортом, скошеною травою 

На необробляємих зем-
лях - червень-липень,  
на технічних - при 

стеблуванні,  
на просапних, парах - 
перед обробками,  
на травах - перед 

косовіцями  

Обстеження з 
червня до 

кінця періоду 
вегетації-по 
мірі пророс-
тання та 
створення 
вогнищ 
повитиці 
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Ценхрус довгоголковий –  
 

карантинний бур’ян обмежено поширений 
в Україні, відсутній в області 

 
За зовнішним виглядом у початкові фази 
розвитку нагадує миший зелений і плоску-
ху звичайну. Стебла плоскі, прямі, біля ос-
нови злегка сланкі, легко укорінюються у 

вузлах – від 15 до 80 см довжиною, 
утворюють численні розгалуження 

 

Польові, особливо 
просапні: кукурудзу, 
овочеві, соняшник, 
сади, виноградники, 
пасовища. обочини 

доріг, пустирі 
необробляємі землі 

Крім зниження урожайності 
культур, погіршує якість пасовищ, 
негативно впливає на здоров’я 

людини і тварин, засмічує шерсть 
овець 

Розповсюджується насінням з 
насінням, урожаем культур, , 
вітром, водою, транспортом, 

скошеною травою 

На необробляємих зем-
лях - червень-липень,  
на зернових, технічних 

- при стеблуванні,  
на просапних, парах, 
садах, виноградниках -
перед міжрядними 

обробками,  
на травах - перед 

косовіцями 
 
  

Обстеження з 
травня - ча-
су з’яви схо-
дів до кінця 
періоду веге-
тації - сходи і  
молоді рос-
лини нагаду-
ють мишій зе 
лений і плос 
куху звичайну 
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Паслін колючий –  
 

карантинний бур’ян, обмежено 
поширений в Україні  

Однорічний дводольний бур’ян з дерев’я-
нистим розгалуженим стеблом, густо вск-
ритим жовтими колючками 5-12 мм, висо-
тою до 1 м, Листки чергові, ліроподібні 

Просапні, ярі зернові, 
луки, пасовища, 

пустирі, узбічя доріг  

Може створювати зарості і витісня-
ти інші рослини, є резерватором 

шкідників, хвороб пасльонових, по-
гіршує якість кормів, продуктивні 
сть пасовищ. Розповсюджується 
насінням з насінням овочів, квітів, 
сіном, соломою, вітром, транспортом  

На необробляємих зем-
лях-червень-липень, 

 на зернових, технічних 
при стеблуванні, на 

просапних, парах-перед 
обробками, на травах- 
перед косовіцями 

Обстеження 
узбічь та схи-
лів доріг, пе-
реважно на 
суглинках та 

глинах 
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Сорго алепське – 
 

карантинний бур’ян, обмежено 
поширений в Україні,  
відсутній в області  

 
Однорічний, однодольний бур’ян, може 
досягати висоти 1,5 -3 м. Стебло пряме, 
голе, розгалужене. Листки лінійно-

ланцетні, завдовжки до 50см  

Польові культури, 
сади, виноградники, 
берега річок, узбіччя 

та схили доріг 

Багаторічний кореневищний бур’ян, 
отруйна рослина, молоді пагони 
якої містять ціаністі сполуки, які 
викликають отруєння і падіж 

худоби. 
Розповсюджується розростанням 
кореневищ, насінням - з насіневим 
матеріалом зернових, зернобобових, 

люцерни, овочевих, з сіном, 
соломою  

На необробляємих зем-
лях - червень-липень,  
на зернових, технічних 

- при стеблуванні,  
на просапних, парах, 
садах, виноградниках -
перед міжрядними 

обробками,  
на травах - перед 

косовіцями 
 

Обстеження з 
травня - часу 
з’яви сходів, 
(подібних до 
сходів сорго 
суданського): 
узбічь та 

схилів доріг -  
на легких, 
родючих 
грунтах 
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Гірчак повзучий – 
 

карантинний бур’ян, обмежено 
поширений в Україні та області  

 
Багаторічний коренепаростковий бур’ян з 
масивною кореневою систему. Стебло пря-
ме, ребристе, заввишки 60-70 см, розгалу-
жене. Листки чергові, нижні - черешкові, 
верхні - сидячі, цільнокрайні, середні – 

ланцетні, зубчасті 

Засмічує всі культури, 
сади, виноградники, 
луки, пасовища, 
узбіччя доріг, 

необробляємі землі  

До збирання озимих створює насін-
ня, розповсюдження яким має вели-
ке значення з карантииної точки зо-
ру. Коріння виділяють в грунт похід 
ні фенолу, тому гальмують рост і ро 
звиток культур. У листках наявні 
речовини, отруйні для тварин. Роз-
множується та розповсюджується 
кореневими паростками, кореневи-
щами, насінням з насінням люцер-
ни, конюшини, сіном, соломою, 
підстилкою для тварин, водою 

-„- 

При T +8-
10С узбіччя 
автодоріг, за-
лізниць, пун-
ктів ввезення  
зберігання та 
використан-
ня об’є ктів 
регулюван-
ня, приле 
глої до них 

3км території  
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Пасмо льону –  
 

карантинна грибкова хвороба, обмежено 
поширена в Україні, відсутня в області  

 

Льон довгунець та 
льон озимий  

З фази ялинка на листах з’являються зе 
лено-жовто-коричневі плями, листя 
скручуються, опадають, cтебла ого-
люються, опоясуються плямами, ма 
ють строкатий вигляд. Розповсюджу-
ється ураженим насінням, грунтом, 
повітрям, краплями дощу, комахами  

Уражує волокно і 
насіння, з появи сходів 

до кінця періоду 
вегетації, знижує 
врожай до 50-70% 

 

Обстеження з 
фази 

„ялинка” до 
„за тиждень 
до збирання 
врожаю” 
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Індійська сажка пшениці –  
 

карантинна грибкова хвороба, відсутня в 
Україні  

 
є важковикорінювана хвороба, здатня 
істотно зменшувати урожай, спори 
зберігаються тривалого часу у грунті 

 

У основному уражує 
м’яку пшеницю, осо-
бливо, при зрощенні. 
Тритикале, жито, тве-
рда пшениця, злакові 
бур’яни-при штучно-
му ураженні Джерела 
інфекції-первинні та 
вторинні спорідії збе-
рігаються у грунті, ро 
зповсюджуються те-

ліоспорами 

У період цвітіння-на початку оголе-
ння колосу, особливо при достатнь 
ої вологості або дощах, колоски ро-
скриваються і уражені зерна стають 
помітними за рахунок перетворення 
сорусами збудника частин зерен у 
коричнево-черну пилову масу спор 
із запахом гнилої риби. Може вик-
ликати карликовість рослин, на 10-
20% знижує урожайність, схожість, 
погіршує товарні, хлібопікарні яко-
сті зерна: воно стає темного кольо-
ру Розповсюджується з зараженим 
насінням, вітром, внесенням гною  

У період цвітініння: 
зменшена довжина і 

кількість колосків-ура-
ження зародка і борозе-
нки зерна, але зародок 
не руйнується, зерно 
нормально сходить 

У період воскової стиг-
лості-характерні ураже-
ння частин зернівок у 1-
5ті колосках- на відміну 
від твердої головні та 
після збирання врожаю 

Передусім 
обстеження 
посівів 

імпортним 
насінням та 
насінницьких 

посівів 
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Діплодіоз кукурудзи –  
 

карантинна грибкова хвороба, відсутня в 
Україні  

Насіння, качани, 
стебла, листи і корені 
кукурудзи, найбільш 
уражуються насіння і 

качани 

Побуріння стебел сходів, загибель 
сильно уражених молодих рослин 
На нижньої частині уражених лист-
ків плями неправильної форми, які 
зливаються та створюють ділянки 
відмерлої тканини до 5 см у довжи-
ну та 1 см-в ширину, які покриті 

пікнідами збудника. Стебла уражу-
ються у зоні міжвузля, надбувають 
коричньового забарвлення, з масою 
пікнід. Сильно уражені стебла над-
ламуються. Розповсюджується 
ураженим насінням кукурудзи, 
грунтом, рослинними рештками, 

комахами, вітром, дощами 

У періоди: сходів, роз-
витку кукурудзи, ство-
рення качанів, насіння, 

зберігання  

Передусім 
обстеження 
посівів 

імпортним 
насінням та 
насінницьких 

посівів 

 


