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ПРОГНОЗ
фітосанітарного стану та рекомендації щодо

захисту посівів сільськогосподарських культур в господарствах 
Закарпатської області в осінній період 2020 року

Зернові культури
У області проходить підготовка до посіву озимих зернових культур під 

урожай 2021року. Погодні умови загалом сприятливі для проведення 
підготовки ґрунту, дощі, які пройшли протягом останньої декади, підвищили 
вологозапаси в ґрунті.

Дотримання сівозміни, правильний підбір попередника  складають основу 
інтегрованого захисту озимих культур від комплексу шкідливих, зокрема 
спеціалізованих об’єктів. Добрі попередники – рання картопля, ріпак, 
багаторічні трави – усувають загрозу від хлібної жужелиці, істотно обмежують 
загрозу від попелиць, трипсів, кореневих гнилей, септоріозу, фузаріозу, 
зимуючих бур'янів в посівах озимих зернових. Важливе значення має також 
оптимальна агротехніка, яка поєднує дві мети – підвищення продуктивності 
рослин та обмеження розмноження шкідливих організмів. Збалансовані норми 
мінеральних добрив сприяють отриманню дружніх сходів, швидкому росту, 
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підвищують енергію і темп кущення, в результаті чого рослини стають більш 
стійкими до пошкоджень та легше їх  переносять.

Одним із основних джерел інфекції хвороб озимих культур, як уже 
відзначалося вище, є насіннєвий матеріал, тому протруювання насіння 
обов’язкова і важлива ланка в технології вирощування зернових культур, яка 
уможливлює збереження рослин на ранніх найуразливіших фазах їх розвитку. 
Кінцевою операцією у підготовці насіння до сівби є хімічне оздоровлення його, 
тобто нанесення пестициду на насіння для знищення зовнішньої і внутрішньої 
інфекції.

Протруюють насіння або завчасно (за 2-3 тижні) – контактними 
препаратами, або перед сівбою. Завчасне протруювання особливо ефективне 
для захисту рослин від сажкових хвороб.   Системними протруйниками, які 
знищують зовнішню та внутрішню інфекцію, краще оздоровлювати насіння за 
день, або в день сівби. Протруювання крім знищення зовнішньої та внутрішньої 
інфекції хвороб, захищає насіння та проростки від повторного зараження 
інфекцією, яка знаходиться у ґрунті, від можливого ураження, особливо при 
несприятливих умовах, від пліснявіння та загнивання, ослаблює негативну дію 
механічного травмування насіння.  Протруєння проводять із зволоженням на 
спеціальних машинах.

Для протруювання насіння зернових культур на ринку пестицидів у 
достатній кількості є препарати, перевірені щодо ефективності і дозволених до 
використання в Україні. Проти комплексу хвороб (сажки, кореневі гнилі, 
пліснявіння насіння, септоріоз, борошниста роса, іржі) – протруєння насіння із 
зволоженням або водними суспензіями (10 л/т) одного із протруювачів: 
вайбранс Інтеграл 235 FS,TH 1,5-2,0л/т, вітавакс,в.к.с.2,5-3л/т, 
максимСтар,т.к.с. 1,0-1,5 л/га, максим Форте, т.к.с. 1,5-2,0л/т, кінтоДуо,к.с. 
2,0-2,5 л/га, дітан М-45,з.п. 2,0-3,0 кг/га, вінцит, к.с. 2л/т, вінцит Форте, КС 
1,0-1,25л/т, супервін, КС 1,0-1,8л/га, раксіл Ультра,т.к.с. 0,2 л/т, ультрасил Дуо, 
ТН,0,5л/т,  іншур Перформ,т.к.с. 0,5л/т, ламардор, 400FS,TH т.к.с. 0,2 050 
FS,TH 0,75-1,0л/т, рекорд, ТН 3,0л/т, оріус 5,ТН 1,25-1,5л/т, оріус Універсал ЕН 
1,75-2,0л/га, пассад 190 л/га, ламардор Про 180 FS,TH 0,5-0,6л/т, сценік 80, ТН 
1,-1,6л/т, систіва, ТН 0,75-1,5л/т, сертікор, ТН 0,3-0,5л/т, іншими дозволеними. 
Вибір препаратів в залежності від спектра фунгітоксичної дії та рівнів захисної 
спроможності стосовно комплексу хвороб, видовий склад яких визначають 
фітоекспертизою насіння. Системні протруйники краще використовувати 
безпосередньо перед сівбою. В осередках високої чисельності ґрунтових 
шкідників за 1-5 днів до сівби насіння доцільно обробити інсектицидним 
протруювачем (рубіж,к.е. 2л/т, круїзер, т.к.с. 0,4-0,5 л/т, нупрід600,к.с.0,5-
1,6л/т, ПІКУС 600, ТН 0,3-1,6л/т, сідопрід) або комплексними фунгіцидно-
інсектицидними протруювачами: Юнта Квадро,т.к.с.1,4-1,6 л/т, селест 
Топ,т.к.с. 1,0-2,0л/га (озима пшениця, ярий ячмінь), рекорд Квадро, ТН 0,3-
0,4л/т, селест Макс 165 ТН 1,5-2,0л/т, нупрід Макс,т.к.с. 2,5л/т.

При підготовці насіння до сівби ефективним є використання регуляторів 
росту рослин. 

Під час осінньої вегетації у разі переважання теплої сухої погоди посіви 
озимих зернових культур заселятимуть шкідники: злакові попелиці, цикадки, 
які крім пригнічення росту та розвитку рослин, часто є перенощиками вірусних 



хвороб типу карликовості, мозаїк. ЕПШ попелиць 100-150 екз./кв.м, або 2-3 
особини на 1 рослину. Негативний вплив попелиць найбільший за раннього 
заселення та посушливої погоди. При виявленні порогової чисельності 
шкідників доцільним є проведення суцільних, або локальних (у місцях 
скупчення – вогнищах шкідників) обробок одним із інсектицидів: актара 0,1-
0,14 кг/га, альфагард 0,15 л/га, БІ-58 новий  1,5 л/га, енжіо 0,18л/га, фастак 0,1 
л/га, карате Зеон 0,15л/га, іншими дозволеними. В осередках високої 
чисельності личинок хлібного туруна (поява плішин на полях) посіви 
обприскують осередково або всуціль нуреллом Д 0,75-1 л/га, альфагардом,к.е. 
0,15л/га, нортоном,к.е.1л/га, шаманом,КЕ 1л/га, іншими.
            За умов тривалої осінньої вегетації, коли закінчується період захисної дії 
протруювачів, або недостатній їх спектр фунгітоксичної дії, посіви озимих 
зернових можуть уражуватися різними хворобами (септоріоз, гельмінтоспоріоз, 
борошниста роса, кореневі гнилі, іржа). Більшою буде небезпека від хвороб у 
разі вологої теплої погоди у осінній період. При досягнення однією із згаданих 
хвороб порогового рівня (1-5% інтенсивності ураження листя при 3-5% 
уражених рослин) посіви у фазі кущення оздоровлюють  одним із фунгіцидів на 
основі діючих речовин: тебуконазол, флутріафол+тебуконазол, 
прохлораз+тебуконазол, карбендазим, епоксиконазол+тіофанат-метил, 
ципроконазол, пікоксістробін+ципроконазол, бенорад, флутріафол, 
пропіконазол, інші дозволені. 

В осінній період посіви озимих зернових заселятимуть мишоподібні 
гризуни (полівки, польова миша). При виявленні 3-5 жилих колоній 
мишоподібних гризунів на гектар, необхідно проводити захисні заходи одним із 
препаратів на основі діючих речовин: бродіфакум, бромадіолон, флокумарен, а 
також біологічний препарат бактероденцид у рекомендованих нормах внесення. 
Миші продовжують розмножуватися, поки середньодобові температури повітря 
не знижуються нижче +5С.

Начальник                                                                Іван  ГУЛЕДЗА

Вик. Світлана ШУМІЛОВА
739806
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