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Подяка 
Посібник щодо комплексної боротьби зі шкідниками «Шкідники економічного значення в 
Україні» був підготовлений Регіональним представництвом в Європі та Центральній Азії Про-
довольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у рамках регіонального проєкту 
Програми ФАО з технічного співробітництва, мета якого полягає в зміцненні потенціалу семи 
країн у сфері захисту рослин.

Цей посібник був розроблений в контексті впровадження заходів проєкту, спрямованих на 
зміцнення національного потенціалу щодо захисту від шкідників рослин деяких найбільш 
важливих з економічної точки зору культур в Україні. Загальну координацію підготовки 
публікації здійснював пан Пьотр Влодарчик, спеціаліст з сільського господарства Регіонального 
представництва ФАО та провідний технічний спеціаліст згаданого проєкту.

Автором посібника є пані Тетяна Топчій, завідуюча лабораторією захисту рослин Інституту 
фізіології росли і генетики Національної Академії наук України.

Автори висловлюють подяку за той внесок, який зробив колектив на всіх етапах розробки 
цього посібника, мета якого полягає у підвищенні проінформованості читачів про шкідників 
економічного значення в Україні, а також про методи боротьби з ними з урахуванням не лише 
ефективних заходів, що вживаються, але й з міркувань захисту природного середовища та 
здоров’я споживачів.
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1

Вступ
Поняття комплексної боротьби зі шкідниками (Integrated pest management, IPM) відоме 
впродовж кількох десятиріч, але часто трактується по-різному.

Визначення комплексної боротьби зі шкідниками, яке дає ФАО

«Комплексна боротьба зі шкідниками означає ретельне врахування всіх наявних технік 
контролю шкідників та подальше впровадження відповідних заходів, що стримують розвиток 
популяцій шкідників і утримують застосування пестицидів та інших заходів втручання на 
економічно обґрунтованому рівні, а також знижують чи мінімізують ризики для здоров’я людини 
і тварин та довкілля. Комплексна боротьба зі шкідниками передбачає передусім вирощування 
здорових культур з мінімальними можливими руйнівними наслідками для аграрних екосистем 
та заохочує використання механізмів природного контролю шкідників».

Інакше кажучи, фермерам варто розглядати і застосовувати всі наявні варіанти контролю 
(наприклад, фізичні, біологічні, хімічні). Утім, комплексна боротьба зі шкідниками – це не просто 
набір методологій та впровадження варіантів контролю. Вона також передбачає такі заходи 
(наприклад, профілактика, моніторинг, прогнозування, рання діагностика), які допомагають 
зменшити розвиток популяцій шкідників. Важливим аспектом комплексної боротьби зі 
шкідниками є прийняття адекватних рішень для застосування будь-якого заходу. Всі рішення 
мають бути обґрунтовані як з економічної, так і з екологічної точки зору. Отже, програми 
боротьби з регулярним застосуванням хімічних засобів є неприйнятними у комплексній 
боротьбі зі шкідниками. Натомість, пріоритетну увагу необхідно приділяти профілактиці та 
альтернативним тактикам контролю. Принципи та більш докладні приклади застосування 
методу комплексної боротьби за шкідниками розглядаються далі.

Застосування комплексної боротьби зі шкідниками у конкретних умовах

Комплексна боротьба зі шкідниками застосовується у різних регіонах та країнах, які відрізняються 
за своїми природними та соціально-економічними умовами, а також за рівнем розвитку сільського 
господарства. Однак, впроваджуючи метод комплексної боротьби зі шкідниками можна досягти 
кращого розвитку у сферах виробництва продукції рослинництва та захисту рослин у будь-якій 
існуючій ситуації. Застосування методу комплексної боротьби зі шкідниками – це не просто 
суворе дотримання правил і норм, а радше означає дії, які вживаються з урахуванням впливу на 
довкілля, включаючи принципи, стратегії та тактику, що сприяють зменшенню використання 
хімічних засобів, а також підвищенню продовольчої безпеки для сталого виробництва. Щоб 
досягти максимальної ефективності методу комплексної боротьби зі шкідниками, його треба 
адаптувати до місцевих/регіональних умов.

Метод комплексної боротьби зі шкідниками у просторовому масштабі: мислити 
категоріями місцевості, а не окремих господарств



2 Шкідники економічного значення в Україні

Різні типи середовищ існування (наприклад, сільськогосподарські зони, напівприродні 
середовища) можна визначити на просторовому рівні (тобто селянські господарства, типи 
місцевості). Вони служать простором для життя, розмноженню та зимівлі багатьох живих 
організмів, включаючи шкідників. Шкідники можуть заселяти щойно засіяні поля, поширюватися 
у різних середовищах існування та нарощувати там значні популяції. Те саме стосується і їх 
природних ворогів та антагоністів. Таким чином, на появу та поширення різних видів, у тому 
числі шкідників та корисних організмів, на певній ділянці впливатимуть навколишнє середовище 
існування та практика, що застосовується в даній місцевості.

Комплексна боротьба зі шкідниками в часовому масштабі: мислити категоріями систем 
землеробства, а не одного єдиного сезону

На посівах культурних однорічних та багаторічних рослин з’являються різні шкідники та 
хвороби, а також польові бур’яни. У випадку орних культур, періодичне чергування видів 
рослин, які вирощуються на одній і тій самій ділянці (тобто сівозміна) може порушити 
життєвий цикл шкідників, що призведе до зниження тиску шкідників у наступному посіві. Що 
стосується багаторічних культур, включаючи сади, щільність шкідників у певний рік є основним 
визначальним фактором початкового рівня заселеності у наступному році. Таким чином, 
сівозміна та/ або інші заходи боротьби зі шкідниками впливатимуть на появу шкідників на 
будь-яких культурних рослинах у часовому масштабі. У цьому контексті комплексна боротьба 
зі шкідниками – це раціональне регулювання щільності  шкідників, присутніх на одній і тій же 
ділянці, не лише стосовно одного виду рослини, що вирощується у певний рік, а й у системах 
землеробства впродовж декількох років. Цей підхід також діє і застосовується для корисних 
організмів. Отже, метод комплексної боротьби зі шкідниками слід розглядати у просторово-
часовому контексті.

Загальні принципи застосування методу комплексної боротьби зі шкідниками

1. Практика профілактики та/ або пригнічення шкідливих організмів має бути 
цілеспрямована та досягатися шляхом поєднання різних варіантів, таких як:

• сівозміна та сумісне вирощування культур;
• використання належних технік культивації (наприклад, санітарна підготовка ґрунту 

під посів, дотримання часу висіву/ посадки та густоти рослин, підсів, протиерозійний 
обробіток ґрунту, обрізка та прямий посів);

• за необхідності використання стійких/ толерантних сортів та стандартизованого / 
сертифікованого посівного та посадкового матеріалу;

• забезпечення збалансованого надходження поживних речовин та оптимального 
водокористування;

• запобігання розповсюдженню шкідливих організмів шляхом польових санітарно-
гігієнічних заходів (наприклад, видалення пошкоджених рослин, фрагментів рослин і 
рослинних решток та регулярне очищення машин та обладнання);
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• захист та зміцнення корисних організмів (наприклад, використання «екологічних 
послуг» на виробничих площах та поза їх межами).

2. Моніторинг

Необхідно контролювати шкідливі організми за допомогою належних методів та інструментів, 
за їх наявності. До них відносяться спостереження у полі (наприклад, поява шкідників, поява 
симптомів) та – де це можливо – науково обґрунтовані системи попередження, прогнозування 
та ранньої діагностики (що складаються з пасток, метеостанцій тощо). Також рекомендується 
регулярно консультуватися з професійними кваліфікованими спеціалістами (додаткову 
інформацію щодо моніторингу див. у наступному розділі.) 

3. Прийняття належних рішень

На основі результатів моніторингу та врахування місцевих умов (наприклад, система 
землеробства, погода) слід приймати належні рішення щодо необхідності, строків та методів 
боротьби зі шкідниками. Якщо це можливо, до здійснення будь-якої обробки слід визначити та 
врахувати економічні пороги шкідливості наявності шкідливих організмів, з урахуванням умов 
вирощування. 

4. Нехімічні заходи захисту рослин

Замість хімічних методів перевагу треба віддавати сталим фізичним, біологічним та іншим 
нехімічним методам, особливо якщо вони також можуть забезпечити задовільний контроль 
шкідників. Оскільки хімічні пестициди є токсичними для живих організмів, розпилюються 
в навколишньому середовищі та застосовуються на продовольчих культурах, їх використання 
має бути лише крайньою мірою; вони мають застосовуватися тільки за відсутності адекватних 
альтернатив нехімічного характеру та якщо це економічно виправдано. Якщо передбачається 
застосування пестицидів, необхідно підготувати план боротьби зі шкідниками.

5. Певні пестициди

Якщо після розгляду наявних методів комплексної боротьби зі шкідниками використання 
хімічних пестицидів вважається виправданим, тоді слід уважно і усвідомлено розглянути питання 
щодо вибору пестицидів. До факторів, які слід враховувати, належать: небезпеки та ризики 
для споживачів, вибірковість та ризики для інших видів, стійкість препарату в навколишньому 
середовищі, ефективність та ймовірність розвитку чи наявності резистентності організма, що 
підлягає хімічній обробці. Пестициди, що застосовуються, повинні бути максимально націленими 
на конкретного визначеного шкідника та викликати мінімальні наслідки для здоров’я людини, 
інших організмів (це, наприклад, хижі види, паразитоїди, комахи-запилювачі) та для довкілля 
(наприклад, вода, ґрунт). Їх використання слід звести до мінімуму, наприклад, зменшуючи 
частоту застосування або практикуючи часткове застосування. Якщо повторне застосування 
хімічних засобів є виправданим, слід застосовувати пестициди з різними механізмами дії 

Вступ
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(див. Схеми класифікації токсичності ВООЗ та EPA) в рамках стратегії протидії формуванню 
резистентності для забезпечення ефективності наявних препаратів. 

Препарати, що застосовуються, повинні бути зареєстровані в країні їх використання або 
за відсутності реєстрації має бути спеціальний дозвіл на їх використання від відповідного 
національного регуляторного органу . Використання будь-яких пестицидів повинно відповідати 
всім вимогам щодо реєстрації, включаючи поєднання культури та шкідника, щодо яких воно 
застосовується.

6. Оцінка

Ефективність заходів, що застосовуються для захисту рослин, слід перевіряти та оцінювати за 
обліковими записами про використання пестицидів та моніторингу шкідливих організмів. Це 
допоможе фермерам вдосконалити майбутні методи боротьби зі шкідниками, використовуючи 
свої знання та досвід.

На додаток до вищезазначених принципів, ключовими чинниками для впровадження та розвитку 
методу комплексної боротьби зі шкідниками є знання та потенціал сільськогосподарських 
спільнот. Без розуміння місцевих агроекосистем, механізмів, біологічних особливостей шкідників 
та їх природних ворогів тощо, метод комплексної боротьби зі шкідниками не може бути успішно 
впроваджений. Фермери мають вдосконалювати свої знання, беручи участь у навчальних курсах 
та професійних консультаціях, їм також варто долучатися до процесів їх розробки. Крім того, 
важливе значення мають спілкування, обговорення проблем, а також взаємний обмін досвідом 
(навчання на рівні громад) – все це сприяє прийняттю правильних рішень.

Основні переваги застосування методу комплексної боротьби зі шкідниками

1. Зниження ризиків для здоров’я людей та довкілля (водні ресурси, комахи-запилювачі);
2. Сповільнення формування резистентності до пестицидів;
3. Можливість заощадження коштів на захисті рослин; 
4. Покращення іміджу сільськогосподарського виробництва у суспільстві.
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Моніторинг у комплексній 
боротьбі зі шкідниками
Прийняттю будь-яких рішень щодо застосування тактики боротьби зі шкідниками має 
передувати правильне визначення організмів та умов, присутніх на полі. Більше того, необхідно 
ретельно розглянути класифікацію організмів для визначення будь-якого з них як шкідника.

Визначення шкідника, яке дає ФАО

«Шкідник означає будь-який вид, штам або біотип рослини, тварини чи патогенного організму, 
що шкодить рослинам і рослинним продуктам, матеріалам чи середовищу, і включає переносників 
паразитів або збудників хвороб людей і тварин, та тварин, що спричиняють загрозу здоров’ю 
населення». 

Повний контроль усіх шкідників у більшості випадків не є необхідним, ні доцільним для 
комплексної боротьби зі шкідниками. Майже всі культури можуть витримувати певну шкоду 
без помітного впливу на життєздатність та врожайність. З урахуванням цього необхідно робити 
оцінку щільності популяцій шкідників, шкоду від яких рослини можуть витримувати. Декілька 
економічних концепцій є корисними у визначенні того моменту, коли варто застосувати певні 
методи контролю:

• Економічна шкода: починається з того моменту, коли вартість пошкодження посіву 
дорівнює вартості заходів контролю. 

• Рівень економічного пошкодження: найменша щільність популяції шкідників, яка 
спричинить економічні втрати.

• Економічний поріг шкідливості або пороговий показник для вжиття заходів: щільність 
популяції, при якій слід визначати (ініціювати) заходи контролю, щоб запобігти 
зростанню популяції шкідників (пошкодженню) до рівня економічного значення. Аби 
застосування заходів контролю було вигідним або принаймні незбитковим, необхідно 
встановити рівень економічної шкоди нижче рівня економічного пошкодження.

Шкідник може не мати економічного значення (постійно залишається нижче економічного порогу 
шкідливості), ситуативним (зазвичай залишається нижче рівня економічного пошкодження, але 
епізодично перевищує порогові рівні) та серйозно шкодочинним (регулярно з’являється на 
високих рівнях і без застосування заходів контролю завдає значної шкоди). Більшість фактичних 
порогових показників, що використовуються сьогодні у комплексній боротьбі зі шкідниками, 
є більш складними та динамічними, ніж простий фіксований рівень. Порогові показники для 
вжиття заходів можуть бути виражені у вигляді кількості стадій розвитку шкідника на певній 
культурі, рівня пошкодження або відносного показника активності шкідника шляхом вилову 
або інших методів непрямого відбору проб.
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Моніторинг

Після того, як були вжиті заходи запобігання заселенню шкідником, необхідно регулярно 
перевіряти появу видів, які правильно визначені та вважаються шкідниками або корисними 
організмами, аналізувати шкоду, завдану шкідниками, особливості сільськогосподарської 
культури та фактори навколишнього середовища. Ця процедура моніторингу є ключовим 
елементом програм комплексної боротьби зі шкідниками. Вона сприяє ранньому виявленню, 
визначенню ступеня тяжкості заселення та оцінці майбутніх популяцій. Таким чином, 
моніторинг дає більше шансів уникнути економічних втрат. Крім того, регулярний моніторинг є 
доволі ефективним методом оцінки результатів стратегії контролю, що використовується. Однак 
методи моніторингу варіюються залежно від шкідника та ситуації. Тому ці методи, розроблені 
для кількох видів, слід адаптувати до місцевих умов. Якщо моніторинг проводиться ретельно, тоді 
прийняття рішення щодо застосування чи незастосування будь-якої тактики контролю шкідника 
та/ або оцінки раніше вжитих заходів боротьби зі шкідниками можна вважати належним.

Існують певні загальні процедури, яких слід завжди дотримуватися після приходу на будь-яке 
поле:

• Правильно зазначте ідентифікаційні та інші наявні дані щодо даного поля у формі звіту 
про обстеження на присутність шкідників;

• Проставте дату та час;
• Зазначте погодні умови;
• Зазначте фазу росту культури;
• Зазначте загальні умови ґрунту та стан посіву;
• Відберіть зразки з поля, використовуючи метод та схему, рекомендовані для конкретного(-

них) шкідника(-ків), та, за необхідності, зберіть зразки (потенційних) шкідників та/ або 
пошкоджених (частин) культурних рослин для подальшої ідентифікації;

• Зафіксуйте результати обстеження, використовуючи одиниці запису для певного 
шкідника (-ків).

Зараз існує багато інструментів і технік – від досить простих до більш складних – для використання 
спеціалістами, які здійснюють спостереження в польових умовах. Дуже важливо пам’ятати, 
що обладнання та метод, що застосовуються, в основному залежать від ситуації. Тому для 
ефективного і надійного моніторингу необхідно мати спеціальні знання та комплект відповідних 
пристроїв.

Пастки (світлові, кольорові, феромонові тощо) можуть слугувати прикладом пристроїв, які 
широко використовуються на практиці для відстеження певних шкідників. Якщо їх застосувати 
належним чином, вони можуть бути зручними інструментами для перевірки активності 
популяції шкідника та отримання інформації для вжиття заходів при перевищенні економічного 
порогу шкідливості.
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У цій брошурі часто згадуються феромонні пастки як рекомендований тип пасток для 
моніторингу шкідників. З огляду на це, найважливіші інструкції щодо їх використання можна 
узагальнити таким чином:

• Ретельно вибирайте конкретні види шкідника, які повинні потрапити у пастку на вашому 
полі. 

• Знаходьте інформацію (література, дані місцевих джерел тощо) про час появи цього виду 
шкідника та встановлюйте пастки за 1-2 тижні до очікуваного початку його появи на 
полі.

• Використовуйте оригінальні пастки та приманки (до початку використання тримайте 
приманки в морозильній камері). 

• Складайте пастки на місці їх встановлення.
• Прочитайте конкретні інструкції щодо встановлення даної феромонної пастки 

(наприклад, висота посіву).
• Враховуйте площу поля, визначаючи кількість пасток для встановлення (рекомендується 

встановлювати щонайменше дві пастки для одного виду шкідника на відстані мінімум 
10–15 м одна від одної для визначення наявності шкідника на даній культурі).

• Перевіряйте пастки і записуйте кількість виловлених шкідників через рівні проміжки 
часу та якомога частіше (щонайменше раз на тиждень). 

• Міняйте пастки та/ або їх компоненти (наприклад, клейову вставку, приманку) 
відповідно до спеціальних інструкцій, не використовуйте їх повторно.

• Приберіть усі пастки з поля після закінчення періоду спостереження (відлову) шкідника.

Моніторинг у комплексній боротьбі зі шкідниками
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Шкідники картоплі
Ґрунтоживучі шкідники

Ковалик посівний (Agriotes sputator L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Личинки жука ковалика посівного пошкоджують картоплю та багато інших сільськогосподарських 
рослин (кукурудзу, соняшник, цукровий буряк, арахіс). 

Морфологічні ознаки 
Дорослі особини

Довжина тіла: 6–9 мм, ширина: 1,8–2,8 мм.

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або пилком, 
а також часто їх можна зустріти на зонтичних 
рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 
0,5–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

Личинки

Личинки жовтого кольору, довжиною близько 18 мм. 

©Г.В. Перовський
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Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Лялечки молочно-білого кольору.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками», зустрічаються від фази 
проростання картоплі до фази 8-го листка. Личинки пошкоджують бульби, що проростають, 
основу стебла та коріння. Шкода, завдана дротяниками, може призвести до зменшення росту 
рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У випадках значного пошкодження - це 
може призвести до загибелі рослин картоплі і повної втрати врожаю. Ще одним фактором, 
що призводить до збільшення чисельності шкідника - недотримання сівозміни та постійне 
вирощування культури на одному місці. 

Біологічні особливості

Тіло дорослого жука повністю вкрите густим сіруватим опушенням. Личинки жовтого кольору, 
довжиною до 18 мм і шириною до 1,5 мм, продовгуваті і тверді. Мандибули мають невеликий 
зубець посередині. Шкідники зимують у вигляді як дорослих жуків, так і личинок. Жуки 
активні з кінця квітня до середини червня. Період активності дорослих жуків триває 1–2 місяці. 
Плодючість однієї самки становить 100 і більше яєць. Яйця розвиваються впродовж 12–18 днів. 
Залежно від температури та вологості розвиток личинок триває від двох до чотирьох років. 
Заляльковується личинка в липні та серпні, лялечки розвиваються впродовж 2-3 тижнів. Повний 
цикл розвитку шкідника триває 3-5 років.

Моніторинг

Моніторинг наявності дротяників можна здійснювати шляхом відбору проб ґрунту або за 
допомогою пасток-приманок. Для моніторингу дорослих жуків можна використовувати 
феромонні пастки. Використання одного методу для спостереження за личинками або 
дорослими особинами на полі не обов’язково відображає справжню чисельність та поширення 
шкідника. Оскільки дротяники з’являються на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки 
будуть розставлені у місцях, де личинок багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних 
результатів і не завжди покаже фактичну ймовірність потенційної шкоди на певному полі. 
Шкодочинність пов’язана не тільки підвищеною чисельністю дротяників, але й кліматичними 
та агрономічними умовами, та видами шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

© Т. Топчій

Шкідники картоплі
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Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для відловлювання самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати засобом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.

Польовий контроль

Від заляльковування та до появи дорослих жуків може пройти, до п’яти років, тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• вибір культури та сівозміна: вирощування культур з невеликою щільністю рослин на 

одиницю площі зазвичай сприяє зменшенню популяції дротяників. 
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника від культури 

і можуть використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерія Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
все тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання бульб перед посадкою.

Рекомендуються, інсектициди, що містять діючі речовини, які належать до таких хімічних груп: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. – біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. – імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Ковалик смугастий (Agriotes lineatus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Личинки жука ковалика смугастого пошкоджують картоплю та багато іншх сільськогосподарських 
рослин (кукурудзу, соняшник, цукровий буряк, арахіс).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 7,5–11 мм, від світло-коричневого 
до темно-коричневого кольору.

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або 
пилком, а також часто їх можна зустріти на 
зонтичних рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 
0,5–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

Личинки

Личинки світло-жовтого кольору, довжиною близько 
27 мм.

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Колір лялечки молочно-білий.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

©П. Кіріллов

©Т. Топчій

Шкідники картоплі
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Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками», зустрічаються від фази 
проростання картоплі до фази 8-го листка. Личинки пошкоджують бульби, що проростають, 
основу стебла та коріння. Шкода, завдана дротяниками, може призвести до зменшення росту 
рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У випадках значного пошкодження - це 
може призвести до загибелі рослин картоплі і повної втрати врожаю. Ще одним фактором, 
що призводить до збільшення чисельності шкідника - недотримання сівозміни та постійне 
вирощування культури на одному місці. 

Біологічні особливості

Зимують імаго та личинки шкідника. Жуки активні з кінця квітня початок травня до кінця 
липня, масовий літ відбувається з другої половини травня по червень. Період активності жука 
складає 1–2 місяці. Плодючість самки складає 75–135 яєць, максимальна кількість – 200. Яйця 
відкладають у верхніх шарах ґрунту невеликими групами у вологих місцях, які розвиваються 
впродовж 14–30 днів, залежно від температури ґрунту. Розвиток личинок триває від двох до 
чотирьох років, залежно від температури повітря та вологості.

Моніторинг 

Виявлення дротяників можна досягти шляхом відбору проб ґрунту або використання пасток-
приманок. Для дорослих жуків можна використовувати феромонні пастки. Використання 
одного методу для спостереження за личинками або дорослими жуками на полі не обов’язково 
відображає дійсну чисельність та поширення шкідника у ґрунті. Оскільки дротяники з’являються 
на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки будуть розставлені у місцях, де личинок 
багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних результатів і не завжди покаже фактичну 
ймовірність потенційної шкоди на цьому конкретному полі. Шкодочинність пов’язана не тільки 
з чисельністю дротяників, але й з кліматичними та агрономічними умовами, а також залежить 
від видів шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для моніторингу самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати методом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.

Польовий контроль

Від заляльковування та до появи дорослих жуків може пройти до п’яти років. Тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.
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Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• вибір культури та сівозміна: вирощування культур з невеликою щільністю рослин на 

одиницю площі зазвичай сприяє зменшенню популяції дротяників;
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника від культури 

і можуть використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерія Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
все тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання бульб перед посадкою.

Рекомендуються інсектициди, які містять діючі речовини, що належать до таких хімічних груп: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники картоплі
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Листово-стеблові шкідники

Колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata Say.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Картопля, томати, баклажани, перець та інші пасльонові культури.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі жуки довжиною 9,5 мм, помаранчевого кольору, з пятьма чорними смугами на 
надкриллях. 

© Pixabay    © Pxhere  

Де зустрічаються?

На листках.

Яйця

Яйця яскраво жовтого кольору, округлої форми, довжиною близько 1,7–1,8 мм і шириною 0,8 
мм.

© Мічиганський Державний Університет, 
Bugwood.org/ D. Cappaert

https://pxhere.com/ru/photo/731289
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Де зустрічаються?

У польових умовах самки можуть відкласти від 200 до 500 яєць. Яйця відкладаються на нижній 
стороні листя рослини-господаря.

Личинки

Личинки проходять 4 стадії розвитку. Личинки молодших віків завдовжки 1,5 мм; останнього 
четвертого – близько 8 мм.

©Pixabay

Де зустрічаються?

Личинки живляться листям

Лялечки

Лялечка колорадського жука має овальну форму, помаранчевого 
забарвлення.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються в ґрунті.

Шкодочинність

© Pexels   © Pixabay   © Pxhere

Личинки та дорослі жуки живляться листям рослин-господарів. Вони можуть спричинити 
значні пошкодження, якщо їх чисельність висока. Дорослі жуки і личинки живляться листям 
картоплі та рослинами пасльонових, зокрема, (томати, баклажани). Найбільшої шкоди завдають 
личинки третього та четвертого віку. Розмір яких (близько 12 мм). Шкідники можуть повністю 
знищити листя рослини за 1-2 дні. Однак, картопля може втратити до 30 відсотків листя до 
цвітіння або під час формування бульб, і це не вплине на урожай. Проте, коли картопля цвіте, 
рослина не здатна витримати більше ніж 6–8  відсотків пошкоджень.

Шкідники картоплі
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Біологічні особливості

Життєвий цикл колорадського жука починається з дорослої особини на стадії зимівлі. Дорослі 
особини зимують в ґрунті на глибині від 10-30 см. Живляться молодими пагонами рослин-
господарів, на яких і спарюються. Самки відкладають яйця на поверхню листя рослини-
господаря, зазвичай, на нижній стороні листя, захищеній від прямих сонячних променів. Дорослі 
особини, що перезимували, впродовж п’яти-десяти днів, спарюються та відкладають яйця. За 
сезон доросла самка може відкласти понад 300 яєць впродовж чотирьох-п’яти тижнів. Личинки з 
яєць вилуплюються через чотири-десять днів, в залежності від температури повітря та вологості. 
Чотири віки личинок загалом тривають 21 день. Личинки майже безперервно живляться листям 
рослини-господаря, зупиняючись лише коли линяють. Згодом вони спускаються з рослин 
зариваючись в ґрунт, де і заляльковуються. Цей процес триває від п’яти до десяти днів. За сезон 
розвивається від одного до трьох поколінь жука.

Моніторинг

Щільність личинок і дорослих жуків можна оцінити, візуально. 

Польовий контроль 

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності колорадських жуків на полі можуть такі заходи:

• сівозміна;
• оранка.

Біологічні методи

Найбільш відомими ентомофагами колорадського жука є: популяції жуків-хижаків- Lebia 
spp. і Pterostichus spp., клоп - Perillus bioculatus (Fabricius), сонечко семикрапкове - Coccinella 
septempunctata, та паразит Myiopharus doryphorae. А також використовуються препарати створені 
на основі штамів бактерії Bacillus thuringiensis. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання посівного матеріалу та 
обприскування інсектицидами по вегетації. 

Рекомендуються пестициди, які, містять діючі речовини, що належать до таких хімічних груп: 

1. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам);
2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
3. Неонікотиноїди + піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
4. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. фозалон).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Картопляна міль (Phthorimaea operculella Zell.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Картопля та інші види пасльонових (томати, баклажани, перець, тютюн)

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла 10 мм, розмах крил 12–17 мм; передні крила сірувато-коричневі з темними 
цятками (у самки – характерний малюнок у вигляді «Х», у самця – 2-3 плями), обидві пари 
крил по краях мають бахрому; у стані спокою метелик має витягнуту форму.

©D. Agassiz

Де зустрічаються?

На рослині

Яйця

Яйця розміром до 0,44 мм.

Де зустрічаються?

Яйця знаходяться на нижній стороні листя, стеблі, бульбах картоплі (часто на паростках), ґрунті 
або на мішках при зберіганні.

Личинки

Старші личинки мають довжину 10–15 мм, рожеві або жовтувато-зелені, з блідою поздовжньою 
смугою посередині.

©G.R. Carner & P.A.C Ooi, Bugwood.org/ 
M. Shepard

Де зустрічаються?

На листі, черешках, стеблах, бульбах картоплі

Лялечки

Лялечки довжиною 5,5–6,5 мм, коричневі, у коконі.

Шкідники картоплі
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Де зустрічаються?

В ґрунті, на бульбах або стеблах.

Шкодочинність

Самки відкладають близько 150 яєць по одному або по 3–4. При відкладанні на нижній стороні 
листя або на пагонах, личинки викликають утворення сухих, коричневих, пухирчастих ділянок. 
Якщо яйцекладки були на бульбах (у вічках, тріщинках шкірки) личинки роблять ходи спочатку 
біля поверхні, а потім глибше це - сприяє проникненню грибів і бактерій. Наступні покоління 
здатні розмножуватися в бульбах і завдавати найбільш значної шкоди під час зберігання. Ознакою 
наявності личинок є невеликі купки екскрементів, викинутих з ходів. 

© Goce Delchev Univeristy

Біологічні особливості

Шкідник може завдавати шкоди як на полі так і в сховищах. У польових умовах поява молі 
починається в кінці квітня. Метелики активні після заходу сонця та на світанку, їх приваблює 
світло. Самки відкладають яйця по одному або по 2-3 на нижній стороні листя, іноді на 
черешках, стеблах, не прикритих ґрунтом бульбах картоплі або грудках ґрунту. Через 3–15 
днів з яєць виходять гусениці, які проникають у листя, де під час мінування обплітають 
павутиною або вгризаються в черешки чи стебла. Якщо вони заглиблюються в бульби (зазвичай 
у вічки), то роблять всередині довгі ходи неправильної форми. Ходи поступово заповнюються 
екскрементами. Всередині ходів, утворених личинками, можуть розвиватися патогенні організми 
це - призводить до загнивання бульб з виділенням неприємного запаху. Розвиток личинки може 
тривати кілька тижнів. Заляльковування відбувається у коконі, зазвичай у ґрунті. На розвиток 
усіх стадій шкідника і, відповідно, на кількість поколінь впливає температура. Оптимальними 
умовами для розвитку є температура від +22 °C до +26 °C і вологість 70–80 відсотків. Летальна 
температура для всіх стадій шкідника нижче - 4 °C і вище +36 °C. У сховищах яйцкладка 
відбувається безпосередньо на бульбах або на мішках. Шкідник може розмножуватися постійно 
не тільки в сховищах, а також і в теплицях за відповідних кліматичних умов та за наявності корму. 
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Моніторинг

Феромонові пастки використовують для виявлення активності картопляної молі та допомагають 
спланувати час для застосування інсектицидів. Одним із варіантів є використання ємкостей, 
наповнених мильною водою із захисною кришкою, на якій підвішується приманка. Пастки 
слід розміщувати на верхні ґрунту, перевіряючи їх щонайменше раз на тиждень. Так само 
як і ємкості можна використовувати і саморобні пастки із пляшок. Ще одним варіантом є 
розміщення приманки в клейовій пастці. Перевага клейових пасток полягає в тому, що вони не 
висихають, як у випадку з ємкостями, але можуть вкриватися пилом внаслідок чого вони стають 
неефективними. Оцінивши чисельність шкідників, що попали в пастки, визначають економічний 
поріг шкідливості. Для моніторингу також можна використовувати світлові пастки. 

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності картопляної молі на полі можуть такі заходи:

• сівозміна;
• використання здорового посадкового матеріалу;
• використання сортів картоплі з глибоким заляганням вічок;
• глибока посадка та добре покриття ґрунтом бульб посадкової картоплі (більше 5 см) під 

час підгортання;
• вжиття заходів для запобігання розвитку тріщин у ґрунті розміром більше 5 см 

(наприклад, зрошення методом дощування замість поливання по борознах);
• видалення бур’янів з родини пасльонових;
• швидкий збір картоплі не залишаючи бульби в полі навіть на ніч;
• видалення всіх рослинних рештків після збору врожаю; 
• відбір та знищення пошкоджених бульб перед закладанням на зберігання.

Біологічні методи

• Використання біопрепаратів, де діюча речовина Bacillus thuringiensis. serovar kurstaki 
проти молодих личинок, як у польових умовах, так і під час зберігання.

• Використання вірусу гранульозу Phthorimaea operculella (PhopGV) проти личинок.

Хімічні методи

Рекомендуються інсектициди, які містять діючі речовини, що належать до таких хімічних груп: 

1. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. фозалон, диметоат);
2. Синтетичні піретроїди (д.р. циперметрин, дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.
Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники картоплі
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Шкідники соняшника
Ґрунтоживучі шкідники

Ковалик посівний (Agriotes sputator L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Личинки жука ковалика посівного пошкоджують багато сільськогосподарських рослин 
(соняшник, кукурудзу, цукровий буряк, арахіс).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 6–9 мм, ширина: 1,8–2,8 мм.

©Г.В. Перовський

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або пилком, а 
також часто їх можна зустріти на зонтичних рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 
0,5–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

Личинки

Личинки жовтого кольору, довжиною близько 18 мм. 
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© Т. Топчій

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Лялечки молочно-білого кольору.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками». Личинки пошкоджують 
насіння, що проростає, основу стебла та коріння. Шкода, завдана дротяниками, може призвести 
до зменшення росту рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У випадках значного 
пошкодження - це може призвести до загибелі рослин соняшника і повної втрати врожаю.

Ще одним фактором, що призводить до збільшення чисельності шкідника - недотримання 
сівозміни та постійне вирощування соняшнику на одному місці. 

Біологічні особливості

Тіло дорослого жука повністю вкрите густим сіруватим опушенням. Личинки жовтого кольору, 
довжиною до 18 мм і шириною до 1,5 мм, продовгуваті і тверді. Мандибули мають невеликий 
зубець посередині. Шкідники зимують у вигляді як дорослих жуків, так і личинок. Жуки 
активні з кінця квітня до середини червня. Період активності дорослих жуків триває 1–2 місяці. 
Плодючість однієї самки становить 100 і більше яєць. Яйця розвиваються впродовж 12–18 днів. 
Залежно від температури та вологості розвиток личинок триває від двох до чотирьох років. 
Заляльковується личинка в липні та серпні, лялечки розвиваються впродовж 2-3 тижнів. Повний 
цикл розвитку шкідника триває 3-5 років.

Моніторинг

Моніторинг наявності дротяників можна здійснювати шляхом відбору проб ґрунту або за 
допомогою пасток-приманок. Для моніторингу дорослих жуків можна використовувати 
феромонні пастки. Використання одного методу для спостереження за личинками або 
дорослими особинами на полі не обов’язково відображає справжню чисельність та поширення 
шкідника. Оскільки дротяники з’являються на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки 
будуть розставлені у місцях, де личинок багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних 
результатів і не завжди відображе фактичну ймовірність потенційної шкоди на певному полі. 
Шкодочинність пов’язана не тільки підвищеною чисельністю дротяників, але й кліматичними і 
агрономічними умовами, та видами шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

Шкідники соняшника
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Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для відловлювання самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати засобом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.

Польовий контроль

Від заляльковування та до появи дорослих жуків може пройти, до п’яти років, тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• вибір культури та сівозміна: вирощування культур з невеликою щільністю рослин на 

одиницю площі зазвичай сприяє зменшенню популяції дротяників;
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника від культури 

і можуть використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерія Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
все тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіннєвого матеріалу перед 
посівом.

Рекомендуються, інсектициди, що містять діючі речовини, які належать до таких хімічних груп: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. – біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. – імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Ковалик смугастий (Agriotes lineatus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Личинки жука ковалика смугастого пошкоджують багато сільськогосподарських рослин 
(соняшник, кукурудзу, цукровий буряк, арахіс)

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 7,5–11 мм, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору.

©П. Кіріллов

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або пилком, а 
також часто їх можна зустріти на зонтичних рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 0,5–1,5 
мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

Личинки

Личинки світло-жовтого кольору, довжиною близько 27 мм.

©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Колір лялечки молочно-білий.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками. Личинки пошкоджують насіння, 
що проростає, основу стебла та коріння. Шкода, завдана дротяниками, може призвести до 

Шкідники соняшника
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зменшення росту рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У випадках значного 
пошкодження - це може призвести до загибелі рослин соняшника і повної втрати врожаю. Ще 
одним фактором, що призводить до збільшення чисельності шкідника - недотримання сівозміни 
та постійне вирощування соняшника на одному місці. 

Біологічні особливості

Зимують імаго та личинки шкідника. Жуки активні з кінця квітня початок травня до кінця 
липня, масовий літ відбувається з другої половини травня по червень. Період активності жука 
складає 1–2 місяці. Плодючість самки складає 75–135 яєць, максимальна кількість – 200. Яйця 
відкладають у верхніх шарах ґрунту невеликими групами у вологих місцях, які розвиваються 
впродовж 14–30 днів, залежно від температури ґрунту. Розвиток личинок триває від двох до 
чотирьох років, залежно від температури повітря та вологості.

Моніторинг 

Виявлення дротяників можна досягти шляхом відбору проб ґрунту або використання пасток-
приманок. Для дорослих жуків можна використовувати феромонні пастки. Використання 
одного методу для спостереження за личинками або дорослими жуками на полі не обов’язково 
відображає дійсну чисельність та поширення шкідника у ґрунті. Оскільки дротяники з’являються 
на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки будуть розставлені у місцях, де личинок 
багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних результатів і не завжди відображе 
фактичну ймовірність потенційної шкоди на цьому конкретному полі. Шкодочинність пов’язана 
не тільки з чисельністю дротяників, але й з кліматичними та агрономічними умовами, а також 
залежить від видів шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для моніторингу самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати методом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.

Польовий контроль

Від заляльковування та до появи дорослих жуків може пройти до п’яти років. Тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.
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Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• вибір культури та сівозміна: вирощування культур з невеликою щільністю рослин на 

одиницю площі зазвичай сприяє зменшенню популяції дротяників;
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника і можуть 

використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерія Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіння перед посівом.

Рекомендуються інсектициди, які містять діючі речовини, що належать до таких хімічних груп:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники соняшника
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Стеблові шкідники

Вусач соняшниковий (Agapanthia dahli Richt.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Соняшник

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло довжиною 9,5–20 мм, густо вкрите пухнастим рудуватим опушенням.

©В. Ганзлик

Де зустрічаються?

На стеблах та листі соняшника.

Яйця

Молочно-білого кольору, матові, циліндричної форми.

Де зустрічаються?

Самки обгризають стебло рослини-господаря на висоті до 
90 см і відкладають яйця в порожнину, по одному.

Личинки

Личинки довжиною 20–27 мм, жовто-білі, безногі, довгі 
та вузькі; голова темно-жовта або майже чорна.

Де зустрічаються?

Всередині стебла.

Лялечки

Тіло велике, продовгувате, довжиною до 18–20 мм, ширина черевця до 4 мм.

Де зустрічаються?

Всередині підземної частини стебла.
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Шкодочинність

Комаха завдає шкоди переважно на стадії личинки. Більш значного пошкодження завдає посівам 
соняшнику пізніх строків посіву. Після пошкодження, шкідником стебла часто розтріскуються. 
Знижується врожайність та олійність насіння.

Біологічні особливості

Цей вид зустрічається в лісостепових та степових зонах, розвиваючись у стеблах будяку, осоту, 
соняшнику, борщівнику. Дорослі жуки активні вдень, із травня по липень. Самки вгризаються 
в стебло рослини-господаря на висоті до 90 см і відкладають яйця в порожнину, по одному. 
Плодючість – близько 50 яєць. Личинки роблять хід у стеблі, рухаючись донизу. До зимівлі 
личинка утворює колисочку всередині стебла на висоті 8-80 см, попередньо обгризаючи стебло з 
внутрішньої сторони вище своєї колисочки. Деякі автори зазначають, що колисочки знаходяться 
всередині кореневої системи під землею. Личинки заляльковуються наступної весни, у травні–
червні, а інші перезимовують двічі. Розвиток покоління триває 1–2 роки. 

Моніторинг

Моніторинг здійснюється після збору врожаю. У 20 місцях з ділянок поля розміром 1 м × 1 м 
збирають стебла з корінням, розрізають їх ножем і підраховують чисельність личинок у кожному 
стеблі. Вираховують середню кількість личинок на 1 м2. Для визначення масштабу присутності 
шкідника на тому полі, яке наступного року буде засіватися соняшником, здійснюють 
розкопування ґрунту.

Польовий контроль 

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності шкідників вусача соняшникового на полі можуть такі заходи: 

• оранка; 
• ранній посів; 
• систематичне знищення бур’янів.

Біологічні методи 

Найпоширенішим методом є використання природніх хижаків, наприклад сонечко семикрапкове 
(Coccinella septempunctata L.), золотоочка звичайна (Chrysopa carnea Stem),. жужелиця (турун) 
волосиста (Harpalus rufipes Deg.), або жужелиця мідна (Poecilus cupreus L.). 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіння перед посівом та 
обприскування по вегетації.

Шкідники соняшника
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Рекомендуються інсектициди, що містять діючі речовини, які належать до таких хімічних груп: 

Хімічний клас: 

1. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
2. Синтетичні піретроїди (д.р. хлорантраніліпрол+ лямбда-цигалотрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шипоноска соняшникова (Mordellistena parvula Gyll.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Соняшник. 

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 2,5–3,3 мм. 

©Б.М. Лобода

Де зустрічаються?

На соняшнику.

Яйця

Яйця молочно-білого кольору.

Де зустрічаються?

Всередині стебла.

Личинки

Довжина тіла: 7–10 мм, лимонно-жовтого кольору.

©B. Moisset

Де зустрічаються?

Всередині стебла.

Лялечки

Перламутрово-жовта.



29

Де зустрічаються?

Всередині стебла.

Шкодочинність

Личинки пошкоджують судини провідної тканини та серцевину стебла соняшника. Коли 
чисельність личинок перевищує 15 особин на одне стебло, різко зменшується продуктивність 
соняшника. Пошкоджені рослини дають менший урожай, недостатньо виповнене дрібне або 
пусте насіння, а пошкоджені стебла, в яких личинки знищили серцевину, не здатні протистояти 
поривам вітру. Всі ходи у стеблі спрямовані до основи рослини.

Біологічні особливості

Шипоноска соняшникова є виключно фітофагом у личинковій стадії. На дорослій стадії 
живиться пилком різних рослин, зокрема з родини зонтичних. Імаго з’являються з лялечок, які 
знаходяться в рослинних рештках. Чисельність самок набагато більша, ніж самців. Після періоду 
живлення вони спарюються і через деякий час відкладають яйця. 

Яйця відкладаються під верхній шар стебел соняшнику. Самка може відкласти від 1 до 3 яєць 
на одну рослину. Шкідник має три личиночні стадії. Личинки першого віку шипоноски 
соняшникової мають довжину 3 мм. Другого 6–8 мм, молочно-білі, безногі, голова світло-
коричневого кольору, яка з часом жовтіє. Довжина личинок третього віку – 10 мм. Ближче до 
кінця жовтня личинки стають дорослими.

Моніторинг

Моніторинг шкідника проводять після збирання врожаю. У 20 місцях з ділянок поля розміром 1 
м × 1 м збирають рослинні рештки, розрізують стебла ножем і підраховують чисельність личинок 
у кожному стеблі. 

Польовий контроль 

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності шкідника на полі можуть такі заходи:

• глибока зяблева оранка восени;
• боронування навесні;
• знищення бур’янів.

Біологічні методи

Основним біологічним методом боротьби є використання ентомофагів, які відіграють важливу 
роль у боротьбі зі шкідниками. Найпоширенішими є такі природні хижаки, як жуки (Coleoptera: 
Coccinellidae), павуки (Araneae), жуки-туруни (Coleoptera: Carabidae).

Шкідники соняшника
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Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіння перед посівом та 
обприскування.

Для обприскування можна рекомендувати інсектициди, що містять діючі речовини, які належать 
до таких хімічних груп:

Хімічні групи

1. Неонікотиноїди+ піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
2. Синтетичні піретроїди (д.р. дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Шкідники насіння

Соняшникова міль, або соняшникова вогнівка (Homoesoma 
nebulellum Den. et Schiff.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Шкідник рослин родини айстрових, олігофаг. Головний шкідник соняшника.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Розмах крил 18–27 мм, передні крила вузькі, сірого кольору, мають 3–5 темні плями посередині, 
задні крила ширші та світліші, з темними прожилками.

© Державний Університет Північної 
Дакоти/ P. Beauzay

Де зустрічаються?

На рослинах.

Яйця

Білого кольору, довжиною біля 0,8 мм, овальні.

Де зустрічаються?

Самки відкладають яйця у суцвітті рослин родини айстрових.

Личинки

Личинки завдовжки 9–18 мм, жовто-зелені, з червоно-коричневими смугами на тілі, голова і 
щиток темно-коричневого кольору.

©В. Савчук

Де зустрічаються?

На кошиках соняшника.

Лялечки

Лялечки завдовжки 9–13 мм, коричневого кольору.

Шкідники соняшника
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©В. Савчук

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Спочатку соняшникову міль асоціювали лише з дикорослими айстровими, але після того, як 
почали культивувати соняшник, шкідник швидко перейшов на живлення цією культурою. На 
кінець дев’ятнадцятого століття соняшникова міль стала основним шкідником цієї культури, 
спричиняючи втрати обсягом 20 – 60 відсотків. Соняшникова міль завдає шкоди, безпосередньо 
виїдаючи сім’янки, а також вкриваючи кошики павутиною і забруднюючи їх екскрементами від 
чого кошики часто загниваються після проникнення дощової води в личинкові ходи. Наразі 
соняшнику завдається набагато менша шкода за рахунок виведення стійких панцирних сортів. 
Однак, шкідник все ж залишається небезпечним для інших айстрових рослин.

Біологічні особливості

Самки відкладають яйця у суцвіття рослин родини айстрових. Плодючість становить 100–300 
яєць, максимально 400, по одному чи невеликими групами. Розвиток ембріону триває від 3 до 
7 днів. Стадія личинки триває від 13 до 20 днів. Після закінчення періоду живлення личинки 
зазвичай спускаються в землю, де заляльковуються на глибині кількох сантиметрів. Розвиток 
лялечки триває близько 17 днів. Залежно від географічної широти та наявності відповідних 
рослин-господарів, може розвиватися від 1 до 4 поколінь на рік, іноді розвивається п’яте 
покоління однак не повністю. Дорослі особини зазвичай з’являються в кінці травня або в червні.

Моніторинг

Моніторинг можна здійснювати візуально, а також використовуючи феромонні пастки.

Польовий контроль 

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню на полі чисельності соняшникової молі можуть такі заходи:

• вирощування панцирних стійких сортів;
• глибока оранка після збирання врожаю соняшника.
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Біологічні методи

Природні вороги впливають на динаміку популяції шкідника, а саме гриб Metarrhizum anisopliae 
та декілька паразитуючих видів комах з ряду перетинчастокрилих та двокрилих. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіння перед посівом.

Для обприскування інсектицидами можна рекомендувати препарати, що містять діючі речовини, 
які належать до такого хімічного класу:

1. Неонікотиноїди+ піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
2. Антраніламід+синтетичні піретроїди (д.р. хлорантраніліпрол, лямбда-цигалотрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники соняшника
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Шкідники кукурудзи
Ґрунтоживучі шкідники

Ковалик посівний (Agriotes sputator L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Личинки жука ковалика посівного пошкоджують багато сільськогосподарських рослин 
(кукурудзу, соняшник, цукровий буряк, арахіс)

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 6–9 мм, ширина: 1,8–2,8 мм.

©Г.В. Перовський

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або пилком, а 
також часто їх можна зустріти на зонтичних рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 0,5–1,5 
мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

Личинки

Личинки жовтого кольору, довжиною близько 18 мм. 

© Т. Топчій

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Лялечки молочно-білого кольору.
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Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками. Личинки пошкоджують 
насіння, що проростає, основу стебла та коріння кукурудзи. Шкода, завдана дротяниками, 
може призвести до зменшення росту рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У 
випадках значного пошкодження - це може призвести до загибелі рослин кукурудзи і повної 
втрати врожаю. Ще одним фактором, що призводить до збільшення чисельності шкідника - 
недотримання сівозміни та постійне вирощування кукурудзи на одному місці. 

Біологічні особливості

Тіло дорослого жука повністю вкрите густим сіруватим опушенням. Личинки жовтого кольору, 
довжиною до 18 мм і шириною до 1,5 мм, продовгуваті і тверді. Мандибули мають невеликий 
зубець посередині. Шкідники зимують у вигляді як дорослих жуків, так і личинок. Жуки 
активні з кінця квітня до середини червня. Період активності дорослих жуків триває 1–2 місяці. 
Плодючість однієї самки становить 100 і більше яєць. Яйця розвиваються впродовж 12–18 днів. 
Залежно від температури та вологості розвиток личинок триває від двох до чотирьох років. 
Заляльковується личинка в липні та серпні, лялечки розвиваються впродовж 2-3 тижнів. Повний 
цикл розвитку шкідника триває 3-5 років.

Моніторинг

Моніторинг присутності дротяників можна здійснювати шляхом відбору проб ґрунту або 
за допомогою пасток-приманок. Для моніторингу дорослих жуків можна використовувати 
феромонні пастки. Використання одного методу для спостереження за личинками або 
дорослими особинами на полі не обов’язково відображає справжню чисельність та поширення 
шкідника. Оскільки дротяники з’являються на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки 
будуть розставлені у місцях, де личинок багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних 
результатів і не завжди відображе фактичну ймовірність потенційної шкоди на певному полі. 
Шкодочинність пов’язана не тільки підвищеною чисельністю дротяників, але й кліматичними, 
агрономічними умовами, та видами шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для відловлювання самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати засобом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.

Шкідники кукурудзи
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Польовий контроль

Від заляльковування та до появи дорослих жуків може пройти, до п’яти років, тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• сівозміна: вирощування культур з невеликою щільністю рослин на одиницю площі 

зазвичай сприяє зменшенню популяції дротяників;
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника від культури 

і можуть використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерії Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
все тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіннєвого матеріалу перед 
посівом.

Рекомендуються, інсектициди, що містять діючі речовини, які належать до таких хімічних груп: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. – біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. – імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Ковалик смугастий (Agriotes lineatus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Личинки жука ковалика смугастого пошкоджують багато сільськогосподарських рослин 
(кукурудзу, соняшник, цукровий буряк, арахіс).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 7,5–11 мм, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору.

©П. Кіріллов

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або пилком, а 
також часто їх можна зустріти на зонтичних рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 0,5–1,5 
мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

Личинки

Личинки світло-жовтого кольору, довжиною близько 27 мм.

©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Колір лялечки молочно-білий.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками». Личинки пошкоджують 
насіння, що проростає, основу стебла та коріння. Шкода, завдана дротяниками, може призвести 

Шкідники кукурудзи
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до зменшення росту рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У випадках значного 
пошкодження - це може призвести до загибелі рослин і повної втрати врожаю. Ще одним 
фактором, що призводить до збільшення чисельності шкідника - недотримання сівозміни та 
постійне вирощування кукурудзи на одному місці. 

Біологічні особливості

Зимують імаго та личинки шкідника. Жуки активні з кінця квітня початок травня до кінця 
липня, масовий літ відбувається з другої половини травня по червень. Період активності жука 
складає 1–2 місяці. Плодючість самки складає 75–135 яєць, максимальна кількість – 200. Яйця 
відкладають у верхніх шарах ґрунту невеликими групами у вологих місцях, які розвиваються 
впродовж 14–30 днів, залежно від температури ґрунту. Розвиток личинок триває від двох до 
чотирьох років, залежно від температури повітря та вологості.

Моніторинг 

Виявлення дротяників можна досягти шляхом відбору проб ґрунту або використання пасток-
приманок. Для дорослих жуків можна використовувати феромонні пастки. Використання 
одного методу для спостереження за личинками або дорослими жуками на полі не обов’язково 
відображає дійсну чисельність та поширення шкідника у ґрунті. Оскільки дротяники з’являються 
на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки будуть розставлені у місцях, де личинок 
багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних результатів і не завжди відображе 
фактичну ймовірність потенційної шкоди на цьому конкретному полі. Шкодочинність пов’язана 
не тільки з чисельністю дротяників, але й з кліматичними та агрономічними умовами, а також 
залежить від видів шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для моніторингу самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати методом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.

Польовий контроль

Від заляльковування та до появи дорослих жуків може пройти до п’яти років. Тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.
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Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• сівозміна, а також вирощування культур з невеликою щільністю рослин на одиницю 

площі зазвичай сприяє зменшенню популяції дротяників;
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника від культури 

і можуть використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерії Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
все тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіння перед посівом.

Рекомендуються інсектициди, які містять діючі речовини, що належать до таких хімічних груп: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники кукурудзи
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Шкідники сходів

Довгоносик кукурудзяний (Довгоносик сірий південний) (Tanymecus 
dilaticollis Gyll.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі:

Шкідник кукурудзи, соняшника, цукрового буряку.

Морфологічні ознаки:
Дорослі особини

Тіло довжиною 5,1–3,3 мм, коричневого кольору, густо вкритий сірими волоскоподібними 
лусочками

©Г.В. Давидян 

Де зустрічаються?

На сходах кукурудзи.

Яйця

Яйце довжиною1 мм, видовжено-овальне, жовтувато-біле.

Де зустрічаються?

Яйця відкладаються в ґрунті, на глибину до 2 см.

Личинки

Личинка довжиною 8-10 мм, безнога, зігнута, жовтувато-білого кольору.

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються на коренях кукурудзи.

Лялечки

Колір личинки білий.
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Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються в ґрунті.

Шкодочинність

Жуки обгризають краї листя і пошкоджують точку росту, часто знищують рослини повністю 
відразу після появи сходів. На пізніх стадіях розвитку кукурудзи жуки можуть об’їдати листя до 
головної жилки та пошкоджувати стебло.

 © Malagrow  Agro, Hungary

Біологічні особливості

Довжина тіла 5,1–9,6 мм. Тіло густо вкрите сірими волоскоподібними лусочками. Навесні 
близько 90  відсотків дорослих особин з’являються на поверхні ґрунту через 3 тижні після того, 
як середня температура повітря підвищується до + 10° С. Дорослим особинам треба додаткове 
живлення перед розмноженням. Спаровування триває з ранньої весни до середини червня. 
Самки відкладають яйця по одному в ґрунт на глибині 2 см. Плодючість становить близько 
150–350 яєць. Яйця розвиваються впродовж 10–12 днів за температури +20° С. Личинки живуть 
у ґрунті на глибині 20–60 см, живлячись корінням кукурудзи. Личинки мають чотири фази 
розвитку, що тривають 2-3 місяці. Довжина тіла личинки останньої фази розвитку становить 9,6 
мм. Заляльковування відбувається у ґрунтових колисочках на глибині близько 60 см з середини 
липня до середини вересня. Молоді імаго зимують у ґрунтових колисочках.

Моніторинг

З кінця жовтня до початку листопада чисельність довгоносиків, що перезимували визначається 
методом викопування (викопують ґрунт на глибину 60–80 см).

Шкідники кукурудзи
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Польовий контроль 

Агротехнічні методи

• Знищення бур’янів зменшує тривалість життя дорослих та їх плодючість, оскільки їм не 
залишається їжі, до появи сходів кукурудзи;

• Передпосівна обробка посівного матеріалу (протруювання);
• Лущення стерні;
• Правильний вибір культури-попередника, дотримання правил чергування культур у 

сівозміні.
• Зяблева оранка восени після злакових зернових культур;
• Внесення азотних добрив;
• Боронування після появи сходів.

Стійкі сорти:

Висівання стійких до шкідників гібридів кукурудзи.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana (Bals .) Vuil. та бактерії Bacillus suturalis. На личинках паразитує нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. 

Хімічні методи

Протруювання насіння перед посівом.

1. Синтетичні піретроїди (д.р. біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд чи тіаметоксам).

За чисельності жуків 4–5 особин на м2 у фазу сходів, рекомендується обприскування інсектицидом 
– синтетичним піретроїдом (д.р. імідаклоприд, бета-цифлутрін).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Шведська муха вівсяна (Oscinella frit L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі: 

Первинний господар – пшениця. Злакові культури та багато інших трав’янистих рослин є 
вторинними культурами-господарями.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Доросла особина близько 1,5–2 мм, блискуча, чорна.

©J. Lindsey

Де зустрічаються?

Дорослих мух можна зустріти на злакових і трав’янистих 
рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, довжиною близько 1–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються на стеблі і листі.

Личинки

Дорослі личинки мають довжину 3,5–4,5 мм.

© Agronomija, Srbija

Де зустрічаються?

Личинки зазвичай знаходяться всередині пошкодже-
них пагонів.

Лялечки

Несправжній кокон коричневого кольору (пупарій) 
завдовжки 2–3 мм.

Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються всередині стебла.

Шкідники кукурудзи
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Шкодочинність

Пошкодження злакових культур спричиняє пожовтіння центрального листка рослини, який 
в’яне і засихає, часто повністю відмерає. Можуть загинути дуже молоді рослини. Старші 
рослини можуть утворювати декілька бічних пагонів, реагуючи на загибель головного пагона. Це 
призводить до наявності у рослин великої кількості слабких пагонів, внаслідок чого зменшується 
врожайність.

Біологічні особливості

Зимують личинки всередині зимових пагонів та на злакових бур’янах. Навесні личинки 
перетворюються на лялечки. Через 5–12 днів, наприкінці квітня або на початку травня, вилітають 
дорослі мухи. Мухи живуть 1–1,5 місяця, живлячись нектаром квітів. Самки відкладають 50–60 
яєць на молоді пагони злаків з 2–3 листками, зазвичай, на колеоптиле. Через 3–8 днів личинки, 
що виходять, проникають у пагони. Через 18–28 днів личинки заляльковуються в пагонах. Через 
11–25 днів з’являються дорослі мухи. Впродовж року може розвиватися від одного до п’яти 
поколінь шкідника.

Моніторинг

Оцінка економічного порогу шкідливості може здійснюватися шляхом відбору проб рослин або 
стерні на наявність яєць/личинок шведської мухи перед оранкою. Спостереження в основному 
здійснюється після повної появи сходів.

Польовий контроль 

Агротехнічні методи

• дискування чи спалювання рештків;
• сівозміна.

Стійкість

Стійкі сорти (сорти з високою енергією росту та кущіння). 

Біологічні методи

Чисельність мух знижують ендопаразити з родини Braconidae: Coelinidea nigra Nees. 

Хімічні методи

Боротьба з мухами проводиться з фаз від сходів до кущіння, в період масового вильоту та 
відкладання яєць дорослими особинами.

Хімічна обробка посівів у критичні фази росту кукурудзи. 
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Протруювання насіння

Хімічна група: 

1. Неонiкотиноїди – (д.р. імідаклоприд або імідаклоприд + клотіанідин).

Інсектициди:

2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, дельтаметрин або імідаклоприд + бета-
цифлутрін);

3. Неонікотиноїди + синтетичні піретроїди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники кукурудзи
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Муха шведська ячмінна (Oscinella pusilla Mg.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі: 

Злакові.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло дорослої мухи чорного кольору, завдовжки 1,5–2 мм.

©M.N. Berim

Де зустрічаються?

Високий рівень шкідливої активності ячмінної мухи 
відзначається у лісостеповій та степовій зонах.

Яйця

Яйця білі чи кремово-білі, циліндричної форми, досягають 
довжини 0,7 мм.

Де зустрічаються?

Яйця відкладаються по одному або групами (1–15 яєць) на колеоптиле, листкову пластину, за 
піхвою першого листка чи на землю.

Личинки

Дорослі личинки біло-жовті, мають циліндричну форму і довжину 3,5–4,5 мм.

Де зустрічаються?

У стеблах озимих та дикорослих трав’янистих рослин.

Лялечки

Довжина пупарії 1,75–3,0 мм, ширина 0,8–1,3 мм, циліндричної коричневої форми.

Де зустрічаються?

Заляльковування відбувається у місці живлення
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Шкодочинність

Молоді личинки проникають в середину стебла, та до вузла кущіння, утворюючи коричневий 
канал. Личинки старшого віку живляться м’якими тканинами точок росту. Шкідники першого 
покоління завдають значної шкоди рослині, пошкоджуючи основний пагін. 

Біологічні особливості

Самка набагато більша від самця. Заляльковування спостерігається навесні при температурі 
повітря +12° С, і триває 10–14 днів. Перше покоління мух з’являється на початку – всередині 
травня (залежно від зони) і продовжується до кінця червня при температурі близько +16 °C. 
Максимальний виліт відбувається в кінці червня (в зоні сильного пошкодження), коли рослини 
мають 1–3 листки. Комахам необхідне додаткове живлення пилком та нектаром дикорослих 
рослин. Яйцекладка розпочинається через 9–13 днів після появи сходів. Самці гинуть після 
спаровування. Яйця відкладаються по одному або групами (1–15 яєць) на колеоптиле, листкову 
пластину, за піхвою першого листка або на землю. Плодючість сягає близько 25-30 яєць. Розвиток 
ембріону триває від 4 до 10 днів. Шкідники першого покоління зазвичай завдають значної шкоди 
рослині, пошкоджуючи основний пагін або його стебла. Стадія личинки триває від 13 до 20 
днів. На одне стебло припадає лише одна личинка, перед заляльковуванням личинка прогризає 
стебло до епідермісу. Друге покоління мух з’являється в липні. Личинки другого покоління менш 
шкідливі, оскільки вони пошкоджують лише стебла вторинних пагонів. Третє покоління мух 
з’являється з кінця липня по вересень. Яйця відкладаються в серпні на падалицю ярих культур, 
на сходи озимих або дикорослі трави. Тривалість життя 22–46 днів.

Моніторинг

Оцінка ризику можна здійснювати шляхом відбору проб рослинних рештків на наявність яєць 
та личинок шведської мухи перед оранкою. Спостереження в основному здійснюється після 
повної появи сходів.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Заходи боротьби включають глибоку (20–25 см) ранню зимову оранку з використанням плугів 
з сошниками, коткування землі перед сівбою, ранній посів, а також знищення бур’янів.

Стійкі сорти

Можна використовувати стійкі сорти (сорти з високою енергією росту та кущіння).

Шкідники кукурудзи
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Біологічні методи

Найважливішими ентомофагами є Triaspis obsaerellus Nees., Bracon longillus Wesm., Ganaspis sp., 
Trichomalus statutus Forst., Spalangia fuscipes Nees., Halticoptera circulus Walk., Ophonus rufipes Deg., 
Broscus cephalotes L., Pterostichus cupreus L., Pt. punctulatus Sch. та Carabus convexus F.

Хімічні методи

Боротьба з мухами проводиться з фаз від сходів до кущіння, в період масового вильоту та 
відкладання яєць.

Хімічна обробка посівів у критичні фази росту кукурудзи.

Протруювання насіння

Хімічні групи: 

1. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд або імідаклоприд+ клотіанідин).

Інсектициди

2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин); (д.р. дельтаметрин); (д.р. імідаклоприд 
+ бета-цифлутрін);

3. Неонікотиноїди + піретроїди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Листово-стеблові шкідники

Смугаста хлібна блішка (Phyllotreta vittula Redt.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Кукурудза та інші зернові культури.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла 1,5–1,8 мм. Тіло злегка опукле, витягнуте та овальне, темно-зеленого кольору; 
широка світло-жовта смуга уздовж кожного надкрилля. Голова та передньоспинка із зеленуватим 
металевим блиском. 

©Г.E. Давидян

Де зустрічаються?

На листках кукурудзи, пшениці та інших 
злакових культур.

Личинки

Личинки розвиваються на дрібних корінцях 
злакових. Довжина тіла личинки останньої 
вікової фази – 3,5 мм; зовні вкрита рідкими 
волосками. 

Де зустрічаються?

Заляльковування відбувається у ґрунті

Яйця

Самки відкладають яйця у ґрунті. 

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються у ґрунті на глибині 2–3 см.

Лялечки

Світло-жовтого кольору, довжиною 3 мм.

Шкідники кукурудзи
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Де зустрічаються?

Лялечки знаходяться у ґрунті на глибині декількох сантиметрів. 

Шкодочинність

Жуки виїдають паренхіму на верхній стороні листя, залишаючи вузькі смуги.

Біологічні особливості

Зимують жуки під листям у різних місцях: наприклад на узліссі, лісосмугах або в балках. Навесні 
вони вилітають на поле і пошкоджують листя кукурудзи. Пагони стають невиразними, виглядають 
слабкими. Самки відкладають яйця в землю на глибину 2–3 см. Личинки заляльковуються в 
ґрунті на глибині 5–7 см. Літ нових жуків відбувається у липні.

Моніторинг:

Рослини-приваблювачі. Важливо звертати увагу на присутність жуків хлібної блішки на 
сприйнятливих до шкідника рослинах, особливо навесні. 

Клейові пастки – це засіб моніторингу, що надає інформацію про наявність жуків та їх 
чисельність, проте вони не ефективні у зменшенні популяції шкідника. Можна використовувати 
жовті або білі клейові пастки. Їх слід розміщувати навколо сприйнятливих до шкідника рослин-
господарів відразу після посадки, але до появи сходів. Пастки треба міняти, коли клейке покриття 
вкрите комахами або втрачає липкість. Клейові пастки можна використовувати до тих пір, поки 
рослини добре не вкоріняться або до самого збору врожаю. Також вони приваблюють і деяких 
корисних комах, у тому числі запилювачів, тому необхідно враховувати цей негативний чинник 
при плануванні їх використання.

Польовий контроль:

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення падалиці з літа по ранню осінь.

Стійкі сорти

Можна використовувати сорти, стійкі до пошкодження шкідником.
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Біологічні методи

Паразити і ентомофаги. Такі головні ентомофаги, як личинки золотоочки (Chrysopa spp.), 
дорослі особини хижих клопів (Geocoris spp.) та жуки (Nabis spp.) живляться дорослими 
блішками. Крім того, паразитоїдна оса (Microctonus vittatae) також може знищувати деякі 
види дорослих особин. Цих корисних комах приваблюють нектароносні рослини, такі як аніс, 
ромашка, конюшина, кріп та чорнобривці.

Нематоди. Ентомопатогенні нематоди (Steinernema spp. та Heterorhabditis spp.) можуть вражати 
личинок блішки, зменшуючи наступні популяції дорослих шкідників.

Ґрунтоживучі мікроорганізми. Біла мускардина – ґрунтоживучий мікроорганізм, який 
може сприяти зменшенню популяції блішок, її збудник – гриб Beauvaria bassiana. Коли комахи 
зустрічаються зі спорами грибів, спори прикріплюються до комахи, проростають і проникають 
в їх тіло. Гриб виділяє токсини, які вбивають комаху. Оскільки сонячне світло може негативно 
впливає на мікроорганізм знищуючи їх, застосувувати препарати з B. bassiana рекомендується 
ввечері з використанням вологи.

Хімічні методи

Обприскування посівів інсектицидами для боротьби з дорослими жуками (обробку слід 
проводити ввечері).

Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин; д.р. дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники кукурудзи
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Західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Кукурудза та деякі інші види рослин.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла близько 4,5–7 мм, голова темна, передньоспинка і черевце жовті; надкрила (передні 
крила) жовтуваті, часто з трьома чіткими темними смугами; самці та самки певною мірою 
відрізняються зовні: у самців майже вся задня половина надкрил чорна, у самок темні смуги 
більш виражені; самці менші за самок, мають довші вусики, темного кольору.

©Coastlander    ©П.K. Берес

Де зустрічаються?

На надземних частинах рослини.

Яйця

Яйце довжиною 0,5 мм, овальне, приплюснуте.

©K. Грей Де зустрічаються?

В ґрунті.
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Личинки

Личинки довжиною 10 мм (дорослі), видовжені, від білого до блідо-жовтого кольору, з 
жовтувато-коричневою капсулою голови та коричневою пластинкою на останньому черевному 
сегменті.

© Служба сільськогосподарських досліджень, 
Міністерство сільського господарства США/ С. Бауер

Де зустрічаються?

На корінні або в корінні.

Лялечки

Лялечки довжиною 3–4 мм, білого кольору, перед 
перетворенням в дорослу особину набувають 
коричневого кольору.

 
Де зустрічаються?

У ґрунті біля коріння рослин.

Шкодочинність

Завдають шкоди кореневій системі.

©П.K. Берес  ©П.K. Берес 

• Один із найпоширеніших проявів присутності кукурудзяного жука – це коренева гниль, 
яка з’являється внаслідок утворення ходів у коренях. Це призводить до порушення 
здатності рослини засвоювати поживні речовини;

• Внаслідок пошкодження коренів ослаблюється вся рослина, яка під час вітру та сильного 
дощу вилягає утворюючи «гусячі шиї»;

• Пошкодження волотей ще одна ознака пошкодження шкідником. Це пошкодження 
призводить не лише до втрати товарного вигляду, але й перешкоджає надходженню 
поживних речовин;

• Кукурудзяний жук особливо впливає на врожайність культури, при пошкодженні на 
пізніх стадіях росту. Внаслідок чого спостерігається невиповненість зерен та зменшується 
їх кількості. 

Шкідники кукурудзи
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Біологічні особливості

Вид має одну генерацію на рік. Зимуючі яйця зазвичай зосереджені у верхніх шарах (5–20 
см) ґрунту. Зазвичай личинки вилуплюються у травні–червні, залежно від різних факторів 
навколишнього середовища. Шкідник має три вікові фази личинок, які живляться корінням 
кукурудзи. Нові личинки, що вилупилися, живляться переважно кореневими волосками. По 
мірі дорослішання личинок і збільшення потреби в живлені вони проникають глибше в коріння. 
Пошкодження, якого завдають личинки, як правило, найсерйозніші після того, як розвиваються 
повітряні корені. Кінчики коріння виглядають коричневими і часто містять ходи. У багатьох 
випадках їх об’їдають до основи. Личинок можна виявити як у ходах, пророблених у великих 
коренях, так і в стеблах рослини. Личинки можуть прогризати рослину наскрізь біля основи, 
спричиняючи затримку росту або загибель точки росту і часто спричиняючи кущіння. Кореневе 
живлення починається невдовзі після появи рослини. Пізніше в процесі розвитку відбувається 
вилягання рослин. Швидкість розвитку молодших віків личинок залежить від температури, 
оптимальна від +21 °C до +30 °C. Шкідник не може продовжувати свій розвиток у ґрунті за 
температури нижче +9 °C або вище +33 °C, це призводить до загибелі личинок другої вікової 
фази. У Центральній та Східній Європі (наприклад, в Угорщині та Сербії) поява дорослих жуків 
може починатися в кінці червня – на початку липня, причому пік появи часто припадає на липень. 
Дорослих жуків можна спостерігати в полі впродовж багатьох тижнів. Вони завдають шкоди, 
живлячись головним чином пилком, та на волоті качана, а також молодими зернами кукурудзи. 
Пошкодження волоті качанів під час синтезу може спричинити зменшення кількості насіння 
кукурудзи в качані, що проявиться лише під час збору врожаю. Самки охочіше відкладають яйця 
у вологий ґрунт. Шкідник може поширюватися як активно, так і пасивно на великі відстані. Це 
може відбуватися у декілька способів, наприклад, шляхом природного рознесення перелітаючих 
жуків завдяки погодним умовам (наприклад, вітром), або з партіями кукурудзи.

Моніторинг:

Наявність шкідника можна перевірити шляхом систематичного огляду посівів на предмет 
пошкодження кореневої системи (відбір ґрунту для виявлення личинок або яєць), використання 
феромонних пасток для виявлення дорослих жуків.

Польовий контроль:

Агротехнічні методи

Найкращий спосіб боротьби з кукурудзяним жуком – це профілактика. Один з найкращих 
методів, які можна застосовувати – сівозміна. Правильний час посіву – це також дієвий 
профілактичний захід. По можливості, посів має бути раннім.

Стійкі гібридів

Висівання стійких гібридів до шкідника. Основним механізмом стійкості є толерантність, 
а не антибіоз чи антиксеноз. Наприклад, деякі гібриди кукурудзи виявляють стійкість до 
посушливих умов та живлення личинок завдяки своїй здатності відновлювати коріння. Наявність 
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гідроксамових кислот визначаються як фактори стійкості до личинок кукурудзяного жука в 
тканині коріння кукурудзи.

Генетично модифікована стійкість

Генетично модифіковані сорти кукурудзи з токсином Bt, що виражений в корінні (Cry3Bb1, 
Cry34Ab1/Cry35Ab1 та mCry3A) можуть перешкоджати пошкодженню личинками і з 2003 
року допущені до комерційного використання в Сполучених Штатах Америки.

Біологічні методи

Західний кукурудзяний жук має мало ефективних природних ворогів у своєму регіоні в 
Центральній Америці. В Європі теж відсутні місцеві природні вороги. 

Зменшення чисельності шкідників можливе за допомогою:

• ентомопатогенних нематод; 
• ентомопатогенних грибів Beauveria bassiana та Metarhizium anisopliae.

Феромонний контроль

Оскільки західний кукурудзяний жук – це дуже активний рухливий жук, який здатний 
спаровуватися впродовж усього свого життя, феромонний контроль є обмеженим.

До природних ворогів відносяться, наприклад, Аргіопа тигрова (Argiope bruennichi), павуки виду 
Theridion impressionum, сонечки (Coccinella sp.) і турун (Pseudophomus rufipes).

Хімічні методи

Можливі методи боротьби зі шкідником – це обробка насіння чи ґрунту відповідними 
інсектицидами.

Хімічна група: 

1. Синтетичний піретроїд (д.р. лямбда-цигалотрин; біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд; тіаметоксам);

З дорослим жуком можна боротися, обприскуючи інсектицидами: 

3. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники кукурудзи
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Совка бавовникова (Helicoverpa armigera Hb.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Поліфаг (кукурудза, бавовник, томати, бобові, тютюн, сорго).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла 12–20 мм, розмах крил 30–40 мм. Забарвлення мінливе, але передні крила у 
самок переважно помаранчево-бурі, у самців світліші, зеленувато-сірі, з чорною або темно-бурою 
квасолевидною цяткою посередині, задні крила кремово-білі з темно-бурими або темно-сірими 
смужками на зовнішньому краї. Для визначення дорослої совки необхідно здійснити розтин 
геніталій.

© Т. Топчій Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються на рослинах 

Яйця

Яйця діаметром 0,4–0,6 мм, білого кольору, спочатку 
блискучі, пізніше зеленуваті, перед виплодженням 
змінюються на темно-коричневі, сферичної форми, з 
ребристою поверхнею.

Де зустрічаються?

Яйця знаходяться на різних частинах рослини (наприклад, на листі та репродуктивних органах).

Личинки

Личинки мають довжину до 35–42 мм (повністю розвинена гусениця), дуже мінливе забарвлення 
(від зеленуватого до червоно-бурого), із трьома темними смугами на спині та однією світлою 
смугою під дихальцями на бічній стороні.
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©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Личинки можна зустріти на рослинах, а також на 
репродуктивних органах.

Лялечки

Лялечки довжиною 14–22 мм, від темно-коричневого 
до червоно-коричневого кольору.

Де зустрічаються?

Лялечки найчастіше знаходяться у ґрунті.

Шкодочинність

Личинки бавовникової совки переважно живляться  репродуктивними органами рослин-
господарів, але можуть поїдати і листя. Пошкодження під час живлення призводить до появи у 
них отворів. Внаслідок пошкодження у рослини можуть проникати вторинні патогени (гриби, 
бактерії).

©Т. Топчій

Біологічні особливості

Одна самка може відкласти кілька сотень яєць невеликими групами по 2–3 на різних частинах 
рослини. Личинки вилуплюються за три дні за температури +23-25 °C, в холодні періоди 
розвиток яєць (навесні та восени) може тривати більше тижня. Перш ніж розпочати живлення 
іншими частинами рослини (квіти, листя або пуп’янками) личинка зазвичай з’їдає своє яйце. 
Личинки старшого віку віддають перевагу молодим качанам, пошкоджуючи їх, проте за 
відсутності репродуктивних органів живляться і листям. Личинки часто живляться і сусідніми 
рослинами або між ними. На темпи розвитку впливає температура, опади, а також джерело 
живлення. Личинка останнього віку опускається в ґрунт для заляльковування на глибину, яка 

Шкідники кукурудзи
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залежить від твердості структури ґрунту. Зазвичай лялечки знаходяться на глибині 2–18 см, 
але іноді їх можна зустріти в рослинних рештках або в останньому місці живлення на рослині 
(наприклад, бавовникова коробочка, кукурудзяний качан). Самки, що з’являються, живляться 
квітковим нектаром до яйцекладки, можуть переміщуватися на великі відстані. Метелики 
активні в сутінки та вночі. Залежно від кліматичних умов шкідник може давати багато поколінь 
на рік. Зимує в ґрунті на стадії лялечки.

Моніторинг

Моніторинг шкідника здійснюється за допомогою світлових чи феромонних пасток.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Видалення рослинних рештків і бур’янів, глибока оранка восени, спрямована на знищення 
зимуючих комах.

Стійкі сорти

Спостерігається невисока стійкість до шкідника у деяких сортів та гібридів.

Біологічні методи

Відомо близько 50 видів ентомофагів, які регулюють чисельність бавовникової совки. Наприклад, 
клоп (Anthocoridae), золотоочки (Chrysopidae), мурахи (Formicidae), жужелиці які живляться 
яйцями шкідника та личинками. Певного успіху було досягнуто у використанні мікроорганізмів, 
зокрема, Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae та ентомофага Trichogramma spp, а 
також віруса Helicoverpa armigera (HaNPV), які використовуються як засоби для боротьби з 
популяціями личинок бавовникової совки. 

Хімічні методи

З дорослим жуком можна боротися, обприскуючи інсектицидами:

Хімічні групи:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. піріміфос-метил).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Кукурудзяний стебловий метелик (Ostrinia nubilalis Hbn.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі:

Поліфаг (наприклад, кукурудза, хміль, просо, коноплі, сорго, перець).

Морфологічні ознаки:
Дорослі особини

Довжина тіла 13–15 мм, розмах крил 23–32 мм, забарвлення варіює від блідо-жовтого до світло-
коричневого (самці менших розмірів і мають темніше забарвлення, ніж у самок), з хвилястими 
смугами на крилах.

©ГлавАгроном

Де зустрічаються?

Метелики зустрічаються  на 
рослинах.

Яйця

Яйця діаметром 0,5 мм мають 
плоску форму, спочатку білі, 
згодом жовтіють.

©ГлавАгроном

Де зустрічаються?

Яйця зазвичай знаходяться на нижній 
стороні листя.

Личинки

Довжина дорослої личинки 20–28 мм, від 
сірого до світло-коричневого чи рожевого 
кольору, на спині на кожному сегменті у 

передній частині є низка з чотирьох плям, за ними слідують дві маленькі плями у задній частині, 
кожна пляма має щетинки; черевна сторона тіла кремового кольору без позначень.

Шкідники кукурудзи
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©Т.Топчій

Де зустрічаються?

Всередині стебла.

Лялечки

Лялечки довжиною 13–20 мм, коричневого 
або жовтого кольору. 

 

Де зустрічаються?

Всередині стебла.

Шкодочинність

Гусениці проникають у черешки листя, стебла, пошкоджують волоть кукурудзи і заповзають в 
обгортку качанів, пошкоджуючи їх. У стеблах гусениця прогризає ходи направлені назовні. На 
кукурудзі гусениці легко пересуваються між рослинами. Пошкоджені стебла розламуються або 
висихають, урожай насіння зменшується, хвороби легше вражають рослини.

©ГлавАгроном
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Біологічні особливості

Мінімальна температура для активного вильоту цього шкідника становить +13–15 °C. Дорослі 
особини активні в сутінки та вночі. Метелики можуть перелітати на великі відстані. Для 
відкладання яєць самкам потрібна вода. Відкладають яйця купками по 20–40, зазвичай на 
нижній стороні листя. Яйця (а також личинки ранього віку) чутливі до сухих і теплих вітрів, 
тому можуть висихати. Через 3–9 днів після яйцекладки вилуплюються личинки. Личинки, які 
щойно вилупилися, мігрують по листю спускаючись на павутинні. Живлення личинки всередині 
стебла руйнує судинно-волокнисту тканину кукурудзи. Як наслідок, сильно пошкоджені рослини 
відстають у рості і дають менше зерна в качані. Пошкоджені стебла легко зламуються вітром. 
Личинки розвиваються впродовж 3–7 тижнів. Заляльковування відбувається в коконі в стеблі, і 
триває 10-25 днів, залежно від температури. Цей вид може мати від одного до кількох поколінь 
на рік. Зимує в стадії личинки всередині стебла. Зимуючі личинки витримують сильні морози.

Моніторинг

Метеликів можна ловити за допомогою світлових і феромонних пасток. При використанні 
феромонних пасток, дуже важливо, щоб суміш феромонів, що застосовується, являла собою 
суміш, що використовується місцевою популяцією шкідника. Якщо в пастках опиняються 
дорослі особини, необхідно розпочати інтенсивний пошук кладок яєць, а також ознак раннього 
пошкодження личинками (отвори на листі кукурудзи).

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• регулювання строку сівби (на площах, для яких характерна поява не одного покоління 
кукурудзяного стеблового метелика, ранній посів кукурудзи може сприяти уникненню 
значної шкоди для качанів);

• зрізання стебел близько до ґрунту під час збору врожаю;
• подрібнення стебла (місце зимівлі личинок); 
• оранка на глибину 20 см.

Стійкі сорти

Застосування гібридів кукурудзи, стійких або менш сприйнятливих до шкідника.

Біологічні методи

Відомо близько 50 видів ентомофагів, які регулюють чисельність кукурудзяного стеблового 
метелика. Наприклад, клоп (Anthocoridae), золотоочки (Chrysopidae), мурахи (Formicidae), 
жужелиці які живляться яйцями шкідника та личинками. Певного успіху було досягнуто у 
використанні мікроорганізмів, зокрема, Bacillus thuringiensis; ентомофага Trichogramma spp., 
які використовуються як засоби для боротьби з популяціями личинок кукурудзяного стеблового 
метелика. 

Шкідники кукурудзи
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Хімічні методи

Хімічна обробка повинна бути спрямована на боротьбу з личинками молодших віків, коли вони 
вилуплюються та переміщуються по рослині, перш ніж проникнуть в стебло.

З дорослими можна боротися, обприскуючи інсектицидами.

Хімічні групи:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. піриміфос-метил).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Лучний метелик (Margaritia sticticalis L.)

Загальний  вигляд 
Рослини-господарі

Поліфаг (кукурудза, цукровий буряк, коноплі, бобові, соняшник, гірчиця, бавовник, тютюн, 
диня, кавун).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі особини коричневого з плямами кольору , виявляють статевий диморфізм: самці менші, 
ніж самки: розмах крил у самців 18–20 мм, у самок 20–26 мм; вусики у самця – пилчасті, у 
самки – ниткоподібні.

©O. Берлов

Де зустрічаються?

На листі різних рослин.

Яйця

Яйця білого кольору, висотою 0,8–1 мм, діаметр 
0,4–0,5 мм.

Де зустрічаються?

На нижній стороні листя або на засохлих 
частинах рослин на ґрунті, як правило, групами.

Личинки

Дорослі личинки довжиною 25–35, забарвлення від зеленого, зеленувато-сірого до чорного, 
мають чорну смужку внизу посередині спини і низку темних кілець з кожного боку. Голова 
чорна зі світлим візерунком.

©https://agroflora.ru

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на листі.

Лялечки

Лялечки від жовтуватого до темно-коричневого 
кольору, довжина у коконі становить 20–70 мм.

Шкідники кукурудзи
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Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються у ґрунті.

Шкодочинність

Гусениці лучного метелика об’їдають листки, залишаючи на них павутину; старші гусениці 
можуть повністю знищити листок, залишивши лише жорсткі жилки та черешки.

Біологічні особливості

Дорослі особини можуть з’являтися у травні та червні. Самки потребують додаткове живлення 
перед яйцекладкою, тому вони здатні перелітати на великі відстані у пошуках нектару. 
Відкладають яйця на нижній стороні листя молодих рослин або рослинних рештках, ґрунті, 
купками (по 2–3 і більше, іноді до 20 яєць) або по одному. Розвиток яєць триває від 2 до15 днів. 
Личинки (гусениці) розвиваються впродовж 10–30 днів, залежно від температури. Личинки 
молодшого віку прядуть павутину, звідки і живляться листям. Старші личинки мають здатність 
розповзатися у пошуках живлення об’їдаючи листя рослин, залишаючи самі жилки. Доросла 
гусениця заляльковується в коконі, в ґрунті або на листках. Кількість поколінь варіює залежно 
від кліматичної зони. Зимує личинка всередині кокона в ґрунті.

Моніторинг

Наявність шкідника та визначення його чисельності можна проводити візуально, а також з 
використанням пасток для відловлення дорослих особин.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• глибока зяблева оранка восени;
• боронування навесні;
• знищення бур’янів;
• ранній посів.

Стійкі сорти

Використання гібридів кукурудзи, стійких або менш сприйнятливих до шкідника.

Біологічні методи

Відомо близько 50 видів ентомофагів, які регулюють чисельність лучного метелика. Наприклад, 
клоп (Anthocoridae), золотоочки (Chrysopidae), мурахи (Formicidae), жужелиці які живляться 
яйцями шкідника та личинками. Певного успіху було досягнуто у використанні мікроорганізмів, 
зокрема, Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae; ентомофага Trichogramma spp., які 
використовуються як засоби для боротьби з популяціями личинок лучного метелика. 
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Хімічні методи

Хімічна обробка повинна бути спрямована на боротьбу з молодими личинками, коли вони 
з’являються та переміщуються по рослині, перш ніж проникнути в стебло.

З дорослими особинами можна боротися, обприскуючи інсектицидами.

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники кукурудзи
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Попелиця звичайна злакова (Schizaphis graminum Rond.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Переважно живиться рослинами з родини злакових (Poaceae).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло самки світло-зеленого кольору, з поздовжньою смугою на спині. Довжина тіла – від 2,7 
до 2,9 мм. Вусики вдвічі довші за тіло. Існує дві форми попелиці: крилаті та безкрилі, самки та 
самці. Розмноження навесні – партеногенетичне, взимку – статеве.

©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Попелиці живляться як на нижній, так і на верхній стороні 
листя. На рослинах-господарях зустрічаються як безкрилі, так 
і крилаті форми попелиці.

Яйця

Яйця розміром 0,6 мм, чорного кольору, блискучі.

Де зустрічаються?

На листках злакових.

Личинки

Личинки мають овальну форму, тіло світло-зелене із темно-зеленою смугою вздовж спини. 
Личинки та німфи схожі на дорослих.

Шкодочинність

Живлення попелиці викликає хлороз та некротичні плями у місцях живлення. 



67

©T. Топчій  

Біологічні особливості

Максимальна чисельність попелиць спостерігається в кінці червня та в липні. Заселення 
попелицею надзвичайно небезпечне на етапі росту стебла рослини. Під час дозрівання злаків 
чисельність попелиці швидко зменшується. Найбільш сприятливі умови для комахи: температура 
+20–21 °C з відносною вологістю повітря 65–70 відсотків для безкрилих самок, та +25,8° С та 70  
відсотків для крилатих самок. Поява статевої генерації залежить від температури та фотоперіоду. 
Популяції попелиць можуть бути особливо чисельними. В роки з  вологим дощовим літом.

Моніторинг

Популяції попелиці можна відслідковувати навесні на сходах культур, а зимуючу форму – 
наприкінці жовтня та на початку весни. Чисельність шкідника можна визначити шляхом аналізу 
зразків рослин. Один зразок складається з рослин, зібраних з відрізка 0,5 м уздовж поля, сума 
усіх зразків дорівнює кількості рослин на 1 м². На кожному полі слід відібрати 16 зразків та 
прикріпити номера до їх. Ступінь пошкодження рослин визначається по шестибальній шкалі. 

Польовий контроль:

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• невідкладне і ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення падалиці.

Шкідники кукурудзи
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Стійкі сорти

За наявності можна використовувати стійкі сорти.

Біологічні методи

Природні вороги: ентомофаги, такі як сонечко (Coleoptera: Coccinellidae), золотоочки 
(Neuroptera: Chrysopidae), хижі клопи (Hemiptera: Nabidae), павуки (Araneae), жуки-туруни 
(Coleoptera: Carabidae), двокрилі мухи (Diptera). Встановлено, що бактерії B. thuringiensis Berliner 
(штами V-6066 та V-5689) здатні пригнічувати життєздатність попелиці звичайної злакової 
Schizaphis graminum Rond. 

Хімічні методи

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Комбіновані інсектициди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
3. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам);
4. Синтетичні піретроїди (д.р. дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Попелиця соргова (Rhopalosiphum maidis Fitch.)

Загальний вигляд 
Рослини-господарі: 

Шкідник живиться кукурудзою, пшеницею, ячменем, житом, вівсом, просом, сорго, та дикими 
злаками.

Морфологічні ознаки:
Дорослі особини

Безкрилі форми шкідника мають витягнуте тіло світло-зеленого або синюватого кольору, 
довжиною 1,8–2,2 мм, довжина тіла вдвічі більша за ширину. Крилаті комахи мають довжину 
1,7–2,2 мм, голова та груди чорні, на черевці є зелені темні плями.

©T. Топчій 

Де зустрічаються?

Попелицю можна зустріти на кукурудзі та 
інших злакових культурах

Німфи

Німфи довжиною 1,2–2,2 мм.

Де зустрічаються?

Колонії німф часто можна зустріти на верхніх 
частинах рослин кукурудзи.

Шкодочинність

Попелиця соргова найчастіше зустрічається глибоко у згорнутих листках, на зворотній стороні 
листя, на стеблах або на волоті. Доросла соргова попелиця та її німфа живляться рослинними 
соками. Найбільш вираженими симптомами життєдіяльності соргової попелиці є жовта 
плямистість листя. Іноді на «медовій росі», яку рясно виробляє соргова попелиця, поселяється 
пліснявіння. «Медова роса» на волоті може перешкоджати зберанню врожаю. Попелиця 
також переносить вірусну хворобу: карликову мозаїку кукурудзи (MDMV). Високий рівень 
шкодочинності від шкідника спостерігається в степовій та лісостеповій зонах України.

Біологічні особливості

Перші дорослі особини з’являються навесні – це крилаті самки, які літають у пошуках рослин-
господарів. Незабаром вони народжують живих німф, які зазвичай перетворюються на безкрилих 
самок. За сприятливих умов розвивається більше крилатих самок. Самці зустрічаються рідко, 

Шкідники кукурудзи
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самки продовжують розмножуватися, не спаровуючись. Не відомо про жодну стадію яєць. 
Кількість поколінь на рік від 9 до 50.

Моніторинг

Регулярний моніторинг слід розпочинати з ранньої весни особливо в період масового заселення 
шкідником. Попелиця, як правило, рухається до поля з узбіч дороги, тому пошкодження 
спочатку з’являються на краях посівів. Заселення шкідником може бути неоднорідним. Обліки 
попелиць слід здійснювати методом систематичного огляду рослин. Під час обліків визначають 
кількість заселених рослин і ступінь їхнього заселення. 

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• невідкладне і ретельне видалення з поля рослинних решток.

Стійкі сорти

За наявності слід рекомендувати використання гібридів кукурудзи, стійких до попелиць.

Біологічні методи

Найважливіші ентомофаги: Chrysopa californica Coq., Ch. lanata Bks., Ch. plorabumpunctata 
Fitch., Adalia bipunctata L., Coccinella arcuata F., C. septempunctata L., Coelophora inaequalis F., 
Cycloneda sanguinea L., Cydonia lunata F., C. vicina Muls., Scymnus constrictus Muls., Phaenobremia 
meridionalis Felt., Allograpta fracta O.-S., A. oblique Say., A. venusta Curr., Baccha clavata F., Syrphus 
vitripennis Meig., Aphidius exiguous Hal, A. platensis Brethes, Lysiphlebus testaceipes Cress., Aphelinus 
maidis Timberl. та A. semiflavus How.

Хімічні методи

Хімічна обробка кукурудзи у критичні фази з використанням зареєстрованих інсектицидів.

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин чи дельтаметрин);
2. Комбіновані інсектициди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
3. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам). 

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Попелиця черемхова (Rhopalosiphum padi L.)

Загальний вигляд
Рослини-господар

Кукурудза, ячмінь, пшениця, овес.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі особини мають довжину 2 мм, від оливково-зеленого до чорного кольору, в задній 
частині тіла – руда пляма, можуть мати крила. Довжина вусиків довша тіла на половину. Німфи 
схожі на дорослих, але менші розміром. 

© Bugwood.org/ D. Cappaert

Де зустрічаються?

Популяції черемхової попелиці на злакових зазвичай 
зустрічаються на нижніх частинах рослини.Восени 
через коротку тривалість дня на травах та злаках 
з’являються самиці - статеноски. Ці крилаті самки 
переходять на черемху, де відкладають зимуючі яйця. 
Через коротку тривалість дня дещо пізніше з’являються 
крилаті самці. 

Яйця

Яйця овальні, чорного кольору.

Де зустрічаються?

Самки черемхової попелиці відкладають яйця восени між допоміжними бруньками та стеблом.

Личинки

Личинки мають 4 стадії розвитку.

Шкодочинність

Живлення попелиці може затримувати розвиток рослин і призводити до втрати врожаю, проте 
не викликає симптомів пожовтіння та скручування листя. Черемхова попелиця – переносник 
вірусу жовтої карликовості ячменю (BYDV).

Шкідники кукурудзи
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Біологічні особливості

Життєвий цикл є дводомним. Первинним господарем є черемха (Padus racemosa). Яйця 
зимують на бруньках черемхи. У життєвому циклі відбувається чергування статевих та 
нестатевих поколінь. Період доімагінального розвитку залежно від умов коливається від 5 до 
21 дня. Безкрилі партеногенетичні самки живуть від 15 до 19 днів за температури +21 °C. При 
пониженій температурі вони можуть прожити до 40 днів. В кінці травня – на початку червня 
з’являються крилаті особини, комахи мігрують від первинного до вторинного господаря – 
злакових. Попелиця живе на зворотній стороні листя та на колоссі злаків. З другої половини 
серпня з’являються перші мігранти. Попелиця має багато поколінь впродовж вегетаційного 
періоду. Зустрічаються крилаті та некрилаті форми.

Моніторинг

Моніторинг шкідника проводять навесні на cходах культур, а популяції зимуючого шкідника – 
наприкінці жовтня та на початку весни. Чисельність шкідника можна визначити шляхом аналізу 
зразків рослин. Один зразок складається з рослин, зібраних з відрізка 0,5 м уздовж посівної 
смуги, сума всіх зразків дорівнює кількості рослин на 1 м². На кожному полі відбирається 
16 зразків, до зразків прикріплюються бірки. Ступінь пошкодження рослин визначається по 
шестибальній шкалі. 

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• правильна сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• внесення азотних добрив;
• невідкладне і ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення падалиці з літа по ранню осінь.

Стійкі сорти

У зонах, схильних до вірусів, можуть використовуватися стійкі сорти рослин.

Біологічні методи

Природні вороги: ентомофаги, такі як сонечка (Coleoptera: Coccinellidae), золотоочка 
(Neuroptera: Chrysopidae), клопи (Hemiptera: Nabidae), павуки (Araneae), жуки-туруни 
(Coleoptera: Carabidae), двокрилі мухи (Diptera). 

Хімічні методи

Хімічна обробка посівів у критичні фази росту кукурудзи.
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Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин чи дельтаметрин);
2. Комбіновані інсектициди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
3. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники кукурудзи
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Шкідники сої
Шкідники сходів

Смугастий бульбочковий довгоносик (Sitona lineatus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі:

Шкодить однорічним та багаторічним культурам: сої, гороху, квасолі, виці, чину, люпину, 
багаторічним бобовим культурам.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі особини довжиною від 3,6 до 5,4 мм, сірувато-коричневого кольору.

©У. Шмідт

Де зустрічаються?

Дорослих жуків можна зустріти на листі рослин-
господарів.

Яйця

Яйця мають довжину 0,5 мм, спочатку жовто-білі при 
відкладанні, але згодом темніють через два-три дні.

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються на стеблі і листі або на ґрунті. 

Личинки

Відразу після виходу з яйця довжина личинок становить близько 0,5 мм, згодом личинки 
виростають приблизно до 5,5 мм. Існує п’ять вікових фаз. Тіло личинки від молочно-білого 
до жовтуватого кольору, безногі, циліндричної форми, м’яке та м’ясисте, з мідно-коричневою 
капсулою. Тіло вкрите рудуватими щетинками.



75

©С. Барклі

Де зустрічаються?

В ґрунті.

Лялечки

Лялечки мають довжину 4,5–6 мм, відкриті, блідо-
жовті (спочатку білі, потім жовтіють).

Де зустрічаються?

В ґрунті.

Шкодочинність

Дорослі жуки живляться краями листя та точками росту сходів бобових. Живлячись 
шкідник залишає по краях листя характерний зубчатий (вирізаний) слід. Личинки живляться 
азотфіксуючими бульбочками бобових, що призводить до часткового або повного пригнічення 
фіксації азоту рослиною.

Біологічні особливості

За рік одне покоління шкідника. Дорослі довгоносики зимують у лісосмугах, на краях полів, 
на полях люцерни чи інших багаторічних бобових культур, стаючи активними за температури, 
яка перевищує +4,5 °C. Вихід дорослих шкідників може відбуватися з початку і до середини 
травня (у теплі роки). Дорослі довгоносики починають живитися будь-яким листям бобових, 
яке вони можуть знайти відразу після появи. В подальшому вони мігрують до первинних 
культур-господарів (на яких можуть живитися личинки): гороху та квасолі. В основному вони 
пересуваються по землі, але коли температура перевищує +12,5 °C, здатні літати на висоті до 10 
м. Після того, як шкідник знаходить рослину-первинного господаря, відбувається спарювання. 
Самки починають відкладати яйця впродовж тижня після спарювання. Кожна самка відкладає 
від одного до 24 яєць на день на поверхню ґрунту поблизу сходів рослин-господарів. Зазвичай 
яйцекладка триває близько десяти днів, але може тривати до трьох місяців. У цей період кожна 
самка може відкласти від 254 до 1655 яєць, а щільність яєць може сягати 20 000 на квадратний 
метр Приблизно через 14 днів із яйця вилуплюються личинки і переміщуються до бульбочок, 
де вони прогризають крихітний отвір, потрапляють всередину та живляться. Личинки усіх 
вікових фаз живляться кореневими бульбочками, що містять Rhizobium leguminosarum. Розвиток 
ембріону триває від 30 до 60 днів. Дорослі личинки переміщуються в ґрунт для заляльковування, 
яке триває близько 15 днів. Дорослі довгоносики починають з’являтися в середині липня і 
живляться будь-яким листям бобових, згодом довгоносики переходять чи перелітають на інші 
зелені бобові рослини-господарі. 

Шкідники сої
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Моніторинг

Дорослі довгоносики, падають з рослин, якщо їх потурбувати або наблизитися до них, 
тому їх важко помітити. Характерні фігурні краї листків сходів є ознакою, що найкраще 
вказує на присутність дорослих жуків. Із самців довгоносиків був виділений феромон, який 
використовується для спостереження за популяціями шкідника. 

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Ранній посів сої. Просторова ізоляція посівів від багаторічних бобових культур (до 1 000 –  
1 500 м). Оранка поля відразу після збирання сої.

Біологічні методи

Відомо, що жук-турун Bembidion quadrimaculatum (універсальний ентомофаг) споживає яйця 
довгоносика, тому цей вид є потенційним засобом біологічного контролю.

Хімічні методи

Обробка інсектицидами у фазу появи сходів, коли чисельність жуків становить 10–15 особин/ 
м2 або один жук на 3–5 рослин.

Хімічні групи:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Совка бавовникова (Helicoverpa armigera Hb.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Поліфаг (соя, бавовник, томати, кукурудза, бобові, тютюн, сорго).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла 12–20 мм, розмах крил 30–40 мм. Забарвлення мінливе, передні крила у самок 
переважно помаранчево-бурі, у самців світліші, зеленувато-сірі, з чорною або темно-бурою 
квасолевидною цяткою посередині, задні крила кремово-білі з темно-бурими або темно-сірими 
смужками на зовнішньому краї. Для визначення дорослої совки необхідно здійснити розтин 
геніталій.

© Т. Топчій

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються на рослинах 

Яйця

Яйця діаметром 0,4–0,6 мм, білого кольору, 
спочатку блискучі,  пізніше зеленуваті, 
перед виплодженням змінюються на темно-
коричневі, сферичної форми, з ребристою 
поверхнею.

Де зустрічаються?

Яйця знаходяться на різних частинах рослини (наприклад, на листі та репродуктивних органах).

Личинки

Личинки мають довжину до 35–42 мм (повністю розвинена гусениця), дуже мінливе забарвлення 
(від зеленуватого до червоно-бурого), із трьома темними смугами на спині та однією світлою 
смугою під дихальцями на бічній стороні.

Шкідники сої
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©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Личинки можна зустріти на рослинах, а також 
на репродуктивних органах.

Лялечки

Лялечки довжиною 14–22 мм, від темно-
коричневого до червоно-коричневого кольору.

Де зустрічаються?

Лялечки найчастіше знаходяться у ґрунті.

Шкодочинність

Личинки бавовникової совки переважно живляться  репродуктивними органами рослин-
господарів, але можуть поїдати і листя. Пошкодження під час живлення призводить до появи у 
них отворів. Внаслідок пошкодження у рослин можуть проникати вторинні патогени (гриби, 
бактерії).

 ©Т. Топчій

Біологічні особливості

Одна самка може відкласти кілька сотень яєць невеликими групами по 2–3 на різних частинах 
рослини. Личинки вилуплюються за три дні за температури +23-25 °C, в холодні періоди 
розвиток яєць (навесні та восени) може тривати більше тижня. 

Перш ніж розпочати живлення іншими частинами рослини (квіти, листя або пуп’янками) 
личинка зазвичай з’їдає своє яйце. Личинки старшого віку віддають перевагу нестиглим плодам, 
пошкоджуючи їх, проте за відсутності репродуктивних органів живляться і листям. Личинки 
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часто живляться і сусідніми рослинами або між ними. Розвиток їх триває впродовж 2-3 тижнів, 
але можуть розвиватися і більше місяця. На темпи розвитку впливає температура, опади, а також 
джерело живлення. Личинка останнього віку мігрує в ґрунт для заляльковування на глибину, 
яка залежить від щільності структури ґрунту. Зазвичай лялечки знаходяться на глибині 2–18 см, 
але іноді їх можна зустріти в рослинних рештках або в останньому місці живлення на рослині. 
Самки, що з’являються, живляться квітковим нектаром до яйцекладки, можуть переміщуватися 
на великі відстані. Метелики активні в сутінки та вночі. Залежно від кліматичних умов шкідник 
може давати багато поколінь на рік. Зимує в ґрунті на стадії лялечки.

Моніторинг

Моніторинг шкідника здійснюється за допомогою світлових чи феромонних пасток.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Видалення рослинних рештків і бур’янів, глибока оранка восени, спрямована на знищення 
зимуючих комах.

Стійкі сорти

Спостерігається невисока стійкість до шкідника у деяких сортів.

 
Біологічні методи

Відомо близько 50 видів ентомофагів, які регулюють чисельність бавовникової совки. Наприклад, 
клоп (Anthocoridae), золотоочки (Chrysopidae), мурахи (Formicidae), жужелиці які живляться 
яйцями шкідника, та личинками. Певного успіху було досягнуто у використанні мікроорганізмів, 
зокрема, Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae та віруса Helicoverpa armigera (HaNPV), 
які використовуються як засоби для боротьби з популяціями личинок бавовникової совки. 

Хімічні методи

З імаго можна боротися, обприскуючи інсектицидами:

Хімічні групи:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. піриміфос-метил).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники сої
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Листово-стеблові шкідники

Совка гамма (Autographa gamma L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Поліфаг.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Розмах крил 35–40 мм; від сірого до сіро-коричневого кольору, на голові біла пляма у вигляді 
літери «Y».

©I. Войвод

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються на листі.

Яйця

Яйця овальні, діаметром 0,5–0,6 мм, 
прозоро-білі

Де зустрічаються?

Яйця найчастіше зустрічаються на нижній стороні листя.

Личинки

Довжина тіла 24–40 мм; колір тіла варіює від зеленого до майже чорного; часто буває темна 
лінія на спині і дві тонкі вигнуті поперечні лінії білого кольору; по боках – світло-жовта лінія; 
має три пари черевних ніг.
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©A. Бомонт
Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на листі.

Лялечки

Лялечки довжиною 17–25 мм; забарвлення 
від зеленого до чорного.

Де зустрічаються?

Лялечки найчастіше зустрічаються на нижній 
стороні листя.

Шкодочинність

Шкідник завдає великої шкоди однорічним та багаторічним бобовим культурам, цукровим 
бурякам, картоплі, овочам, промисловим культурам (льон, коноплі) та різним ароматичним 
культурам. Відомі випадки пошкодження шкідником кукурудзи та соняшника. Під час міграцій 
із спалахами масового розмноження личинки можуть пошкоджувати дерева та кущі (верба, 
вільха, фундук, чорна смородина). Економічний поріг шкідливості щодо польових культур: 5–8 
личинок/1 м2.

Біологічні особливості

Самка метелика відкладає яйця по одному на нижній стороні листя. Після виходу гусіні з 
яйця вона живиться переважно листям рослини-господаря. Заляльковування відбувається у 
сріблястому коконі, прикріпленому до нижньої сторони листка. Зазвичай на рік розвивається 
2-3 покоління, дорослі шкідники спостерігаються з травня по жовтень.

Моніторинг

Визначається чисельність комах на рослинах на квадратний метр. Можуть використовуватися 
феромонні пастки.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Заходи боротьби: винищення бур’янів, культивація міжрядь, видалення рослинних решток з 
полів, глибока осіння оранка, оптимальні терміни раннього посіву.

Шкідники сої
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Біологічні методи

Природні вороги: ентомофаги, такі як сонечка (Coleoptera: Coccinellidae), золотоочка 
(Neuroptera: Chrysopidae), клопи (Hemiptera: Nabidae), павуки (Araneae), жуки-туруни 
(Coleoptera: Carabidae), двокрилі мухи (Diptera). 

Хімічні методи

З імаго і личинками можна боротися, обприскуючи інсектицидами. Обприскування 
рекомендується проводити ввечері. 

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. дельтаметрин);
2. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. фозалон);
3. Комбіновані інсектициди (д.р. імідаклоприд + лямбда-цигалотрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Лучний метелик (Margaritia sticticalis L.)

Загальний вигляд 
Рослини-господарі

Поліфаг (соя, цукровий буряк, коноплі, бобові, соняшник, гірчиця, бавовник, кукурудза, тютюн, 
диня, кавун).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі особини коричневого з плямами кольору , виявляють статевий диморфізм: самці менші, 
ніж самки: розмах крил у самців 18–20 мм, у самок 20–26 мм; вусики у самця – пилчасті, у 
самки – ниткоподібні.

©O. Берлов

Де зустрічаються?

На листі різних рослин.

Яйця

Яйця білого кольору, висотою 0,8–1 мм, діаметр 
0,4–0,5 мм.

Де зустрічаються?

На нижній стороні листя або на засохлих частинах рослин на ґрунті, як правило, групами.

Личинки

Дорослі личинки довжиною 25–35 мм, забарвлення від зеленого, зеленувато-сірого до чорного, 
мають чорну смужку внизу посередині спини і низку темних кілець з кожного боку. Голова чорна 
зі світлим візерунком.

Шкідники сої
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© Аgroflora

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на листі.

Лялечки

Лялечки від жовтуватого до темно-коричневого кольору, 
довжина у коконі складає 20–70 мм.

Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються у ґрунті.

Шкодочинність

Гусениці лучного метелика об’їдають листки, залишаючи на них павутину; старші гусениці 
можуть повністю знищити листок, залишивши лише жорсткі жилки та черешки.

Біологічні особливості

Дорослі особини можуть з’являтися у травні та червні. Самки потребують додаткове живлення 
перед яйцекладкою, тому вони здатні перелітати на великі відстані у пошуках нектару. Самки 
відкладають яйця на нижній стороні листя молодих рослин або рослинних рештках, ґрунті, 
(купками по 2–3 і більше, іноді до 20 яєць) або по одному. Розвиток яєць триває від 2 до15 днів. 
Личинки (гусениці) розвиваються впродовж 10–30 днів, залежно від температури. Личинки 
молодшого віку прядуть павутину, звідки і живляться листям. Старші личинки мають здатність 
розповзатися у пошуках живлення. об’їдаючи листя рослин, залишаючи самі жилки. Доросла 
гусениця заляльковується в коконі, в ґрунті або на листках. Кількість поколінь варіює залежно 
від кліматичної зони. Зимує личинка всередині кокона в ґрунті.

Моніторинг

Наявність шкідника та визначення його чисельності можна проводити візуально, а також з 
використанням для відлову дорослих особин.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• глибока зяблева оранка восени;
• боронування навесні;
• ліквідація бур’янів;
• ранній посів/висадка.
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Стійкі сорти

Використання стійких сортів, або менш сприйнятливих до шкідника.

Біологічні методи

Відомо близько 50 видів ентомофагів, які регулюють чисельність лучного метелика. Наприклад, 
клоп (Anthocoridae), золотоочки (Chrysopidae), мурахи (Formicidae), жужелиці які живляться 
яйцями шкідника, та личинками. Певного успіху було досягнуто у використанні мікроорганізмів, 
зокрема, Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae; ентомофага Trichogramma spp., які 
використовуються як засоби для боротьби з популяціями личинок лучного метелика. 

Хімічні методи

Хімічна обробка повинна бути спрямована на боротьбу з молодими личинками, коли вони 
з’являються та переміщуються по рослині, перш ніж проникнути в стебло.

З дорослими особинами можна боротися, обприскуючи інсектицидами.

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники сої
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Акацієва вогнівка (бобова вогнівка) (Etiella zinckenella Tr.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Шкідник зустрічається на понад 80 видах культурних та дикорослих бобових культур – зокрема, 
соя, горох, сочевиця, люпин, вика (горошок посівний), біла (срібляста) акація та жова акація 
(чагарник сибірського гороху), конюшина, люцерна, еспарцет, чина лучна.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 8–11 мм, розмах крил: 19–27 мм.

©В.В. Нейморовец (VIZR)

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються на листі.

Яйця

Яйця довжиною 0,7 mm, молочно-білого 
кольору.

Де зустрічаються?

Самки відкладають яйця одне за одним на зав’язі з висушеним віночком або на зелені плоди.

Личинки

Забарвлення личинок варіює, від брудно – зеленого до сірого. Довжина тіла: 15–22 мм.

© G. Csoka

Де зустрічаються?

Личинки живуть всередині плоду, виїдають насіння. 

Лялечки

Тіло лялечки блискуче, коричневе, покрите дрібними цятками, 
завдовжки до 7–10 мм. Кокон, білого кольору, зазвичай вкритий 
частинками ґрунту.

Де зустрічаються?

В ґрунті.
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Шкодочинність

Пошкоджене насіння втрачає свою товарну цінність і стає непридатним для посіву. Особливо 
значної шкоди зазнають посіви зернобобових культур, що знаходяться поблизу захисних лісосмуг 
із насадженнями справжньої або несправжньої акації (що служать резерваціями для шкідника). 
Найбільша шкода від шкідника спостерігається на півдні України.

Біологічні особливості

Кількість поколінь на рік сягає трьох, хоча третє покоління може і не з’явитися. Шкідник зимує у 
стадії личинки. Розвиток яєць триває від 4 до 21 дня, личинки розвиваються 19–40 днів, лялечки 
12–18 днів, залежно від температури. Тривалість життя дорослих особин становить 20 днів, 
середня плодючість самиці становить близько 100–300, максимум 600 яєць.

Моніторинг

Моніторинг популяції шкідника можна здійснювати з використанням феромонних пасток.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• посів зернобобових культур в оптимально ранні строки; 
• вчасне збирання врожаю; 
• глибока зяблева оранка на глибину 20–25 см;
• просторова ізоляція посівів від насаджень справжньої і несправжньої акації.

Біологічні методи

Комахи-ентомофаги, зокрема Trichogramma, оси браконіди та іхневмоніди, справляють помітний 
вплив на зменшення популяції шкідника, так само як хижі види членистоногих, грибні та 
бактеріальні захворювання.

Хімічні методи

Обробка інсектицидами до проникнення личинок у боби. 

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. хлорантраніліпрол або хлорантраніліпрол +лямбда-
цигалотрин);

2. Неонікотиноїди+ піретроїди (д.р. імідаклоприд+ лямбда-цигалотрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники сої
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Звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae Koch.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Звичайний павутинний кліщ пошкоджує понад 200 видів рослин.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Самка кліща має тіло еліптичної фоми, завдовжки 0,4 мм, з 12 парами спинних щетинок. Самець 
має тіло еліптичної фоми, видовжене і звужене до заднього кінця, менший за самку.

© Міністерство сільського господарства США/ E. Ербе

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються під 
листям.

Яйця

Яйце діаметром 0,13 мм, кулясте, 
прозоре.

©Г. Сан Мартин

Де зустрічаються?

Яйця можна знайти під листям.

Німфальні стадії

Існує дві  німфальні  в ікові  фази – 
протонімфа і дейтонімфа. Німфи блідо-
зелені з темними плямами, мають вісім ніг.

.
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©П. Холопайнен

Де зустрічаються?

Німфальні стадії кліща можна знайти під листям.

Шкодочинність

Звичайний павутинний кліщ, як і інші кліщі, ротовим апаратом проникає в клітини рослин, 
віддаючи перевагу нижній стороні листя, і живиться їх вмістом. Кожної хвилини таким чином 
руйнується від 1–2 десятки клітин. Першими помітними симптомами є невеликі білуваті 
цяточки, переважно навколо середньої жилки та більших жилок. Коли цятки зливаються, 
порожні клітини надають ділянкам листя білуватий або сріблясто-прозорий вигляд. При 
тривалому живлені пошкоджується не лише губчастий мезофіл, а й паренхіма, а м’якоть листя 
може бути повністю зруйнована. Порушується функція продихів і обмежується транспірація. 
Листок жовкне, в’яне і врешті опадає; іноді відбувається повна дефоліація рослини. Часто все 
листя пошкоджене кліщем стає жовтим або коричневатим. Зниження інтенсивності фотосинтезу, 
а також зменшення транспірації призводить до втрати врожаю, затримки розвитку чи навіть 
загибелі рослини. 

Біологічні особливості

Самки павутинного кліща відкладають від 10–20 яєць на день та 80–120 впродовж свого життя, 
що триває до чотирьох тижнів. Яйця зазвичай прикріплюються до нитки павутини. Через 
3–15 днів з них вилуплюються шестиногі личинки. Личинка линяє три рази впродовж 4-5 днів, 
перетворюючись у протонімфу, потім у дейтонімфу і, нарешті, у дорослого кліща. Особини мають 
вісім ніг. Перед кожною линькою відбувається короткий період спокою. За сприятливих умов 
(оптимальна температура +30–32 °C та відносна вологість повітря нижче 50відсотків) життєвий 
цикл може бути завершений приблизно за 1-2 тижні, включаючи період 1-2 дні до яйцекладки. 
Часто період переходу до спекотної та сухої погоди призводить до швидкого збільшення 
щільності популяції шкідника. Для зимівлі зрілі самки залишаються в захищених місцях, таких 
як тріщинки в корі або рослинні рештки. У квітні- травні вони з’являються і починається 
яйцекладка. Шкідник виділяє павутину, про що свідчить сама його назва – «павутинний» 
кліщ. Павутинний кліщ виробляє її стільки, що може повністю вкрити деякі частини рослини. 
Павутина певною мірою захищає кліща від вітру, дощу та хижаків. Крім того, прикріплені до 
ниток павутини кліщі можуть переноситися вітром.

Шкідники сої
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Моніторинг

Для виявлення павутинного кліща потрібна лупа розміром 10 × 15. Уважно огляньте нижню 
сторону листя на наявність кліщів, скинутих шкірок та павутини. Більш дієвим способом буде 
підставити аркуш білого паперу під листя і різко вдарити по листю. Кліщі впадуть на папір і їх 
буде легше розгледіти та ідентифікувати, ніж на зеленому листі.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Заходи контролю включають знищення бур’янів і сівозміну.

Біологічні методи

Хижаки мають важливе значення для регуляції популяцій павутинного кліща, тому по можливості 
їх треба захищати. Важливе значення мають хижі кліщі Amblyseius, Metaseiulus та Phytoseiulus; 
сонечка (Stethorus); клопи (Orius); трипси (Leptothrips); а також личинки золотоочки (Chrysopa). 
На павутинного кліща нападають кліщі хижих видів: Phytoseiulus persimilis, Mesoseiulus longipes, 
Neoseiulus californicus, Galendromus occidentalis and Amblyseius fallicus. Хижих кліщів можна 
відрізнити від павутинного кліща за їхніми довшими ногами. Передня пара ніг часто висунута 
вперед. Вони більш активні і швидко пересуваються. Часто бувають червоного або помаранчивого 
кольору. Хижий кліщ фітосейулюс (Phytoseiulus persimilis) – це найбільш поширений хижий вид, 
що полює на павутинного кліща у будь-якій фазі його розвитку. Він може знищувати до 20 яєць 
або п’ять дорослих особин щоденно.

Хімічні методи

Хімічні групи: 

1. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. фозалон);
2. Ювеноїди (д.р. фенпироксимат);
3. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. гамма-цигалотрин, диметоат).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Горохова попелиця (Acyrtosiphon pisi Kalt.)

Загальний вигляд 
Рослини-господарі

Шкідник-олігофаг бобових культур.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Безкрила самка має світло-зелене тіло овальної форми завдовжки 5 мм. Тіло у крилатої самки 
довжиною 4–6 мм, навесні зелене, а восени – червоно-коричневе. Безкрилі самки мають тіло 
довжиною 4,0–4,5 мм.

© C. Schultz

Де зустрічаються?

Комахи віддають перевагу верхній частині листя 
і стебла.

Яйця

Яйця овальні, чорного кольору.

Де зустрічаються?

На частинах рослин,  б іля  коріння на 
багаторічних травах.

Шкодочинність

Горохова попелиця живиться за допомогою голкоподібного ротового апарата. Якщо попелиці 
присутні у великій чисельності, їх живлення може спричинити зниження життєздатності та 
темпів росту рослини, а також спричинити зморщування листя, зменшення кількості бобів/
насіння та врешті решт – до зниження врожаю. Тяжкість пошкодження варіюється в широких 
межах залежно від тиску та інших змінних, що присутні на полі, хоча втрати врожаю в межах 
від 10 до 15 відсотків не є рідкістю. Варто пам’ятати, що шкодочинність попелиці посилюється 
іншими стресовими факторами для рослини (тобто посухою), а ослаблені рослини, своєю чергою, 
є більш уразливими до попелиці, що призводить до збільшення рівня розмноження шкідника. 
Медова роса, що виділяється попелицею під час живлення, сприяє розвитку сірої сажкової цвілі 
на поверхні листя, зменшуючи здатність рослин до фотосинтезу. Горохова попелиця є відомим 
переносником низки вірусних захворювань рослин. Наприклад, деякі вітчизняні віруси, що 
переносяться гороховою попелицею, включають вірус мозаїки люцерни, вірус мозаїки сої та 
вірус жовтої мозаїки квасолі.

Шкідники сої
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Біологічні особливості

Ембріональний розвиток відбувається за температури +4,5° С. Максимальна чисельність комах 
з’являється на початку червня в південних областях, а наприкінці червня і на початку липня – в 
північних областях України. Найбільш сприятливими умовами для комах є температура +18–22 
°C та відносна вологість 60–70відсотків. Вид поліморфний і холодостійкий. Особини не гинуть 
при -6 °C. В Україні цей вид має десять-двадцять поколінь за рік.

Моніторинг

Регулярний моніторинг слід розпочинати в період найбільш уразливих стадій врожаю. 
Попелиця, як правило, заселяє поле з узбіч дороги, тому пошкодження спочатку з’являються на 
краях посівів. Заселення шкідником може бути неоднорідним. Огляд посівів слід здійснювати 
починаючи зі стадії 3-листка і далі, безпосередньо візуально оглядаючи кущі та краї рослини. 

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• оптимальний термін сівби;
• використання ранньостиглих сортів;
• просторова ізоляція посівів від багаторічних та бобових культур;
• низьке скошування багаторічних трав з метою знищення яєць;
• боротьба з бур’янами.

Біологічні методи

Найбільш важливе значення мають комахи-ентомофаги родин Coccinelidae (сонечка) (Coccinella 
septempunctata L., C. notata Host.), мухи Sirphidae (сирфіди) (наприклад, рід Syrphus і Melanostoma 
та ін.) і золотоочки (Chrysopa carnea Steph.). Найбільш важливі паразити включають представників 
з родини браконід Braconidae (роди Aphidius та Ephedrus).

Хімічні методи

Для обприскування рекомендуються такі інсектициди:

Хімічні групи:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин чи дельтаметрин);
2. Комбіновані інсектициди : піретроїд + неонікотиноїд (д.р. лямбда-цигалотрин + 

тіаметоксам);
3. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Шкідники озимого/ярого 
олійного ріпака

Шкідники сходів

Ріпакова блішка (Psylliodes chrysocephalus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Дорослі особини або личинки ріпакової блішки були зафіксовані на 18 різних видах 
сільськогосподарських культур та бур’янів родини капустяних (Brassicaceae).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі особини мають довжину близько 3,0–4,0 мм, забарвлення варіює, але найчастіше темно-
синього з металевим блиском. 

©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Дорослі особини живляться стеблами та листям 
дикорослих або культурних хрестоцвітних.

Личинки

Тіло личинки брудно-білого кольору з трьома 
парами ніг, чорною головою та чорною спинною 
пластинкою на верхньому сегменті. Личинки 
проходять три личиночні стадії. Личинки 
першого віку мають довжину 1 мм і ширину 0,3 

мм, личинки другого віку 3–4 мм і ширину 0,5 мм, а личинки третього віку 5–8 мм і ширину 
0,6 мм.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються у стеблі рослин.



94 Шкідники економічного значення в Україні

Яйця

Яйця блідо-помаранчеві, довжиною близько 1,0 мм і шириною 0,4 мм. 

Де зустрічаються?

Самка відкладає яйця в тріщинах ґрунту біля хрестоцвітої рослини, а личинки, що з’являються, 
мінують стебла та черешки рослини.

Лялечки

Лялечки брудно-білого кольору, овальні, довжиною близько 3–5 мм.

Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються у ґрунті.

Шкодочинність

Дорослі блішки вигризають отвори в листі. Зазвичай личинки мінують нижні черешки, 
переходячи від старіючої до здорової м’якоті, рухаючись до стебла та руйнують точку росту. 
Сильне пошкодження рослини личинками може пошкодити рослину і призвести до її загибелі. 
Окрім нанесення прямої шкоди, пошкодження ріпаковою блішкою пов’язане з грибними 
(Leptosphaeria maculans та Phoma lingam) та бактеріальними хворобами. Рослини, пошкоджені 
ріпаковою блішкою, більш вразливі до морозів.

©Т. Топчій 

Біологічні особливості

Жук має одну генерацію на рік. Дорослі особини з’являються з лялечок навесні. Приблизно 
через два тижні після появи вони переходять на літні місця живлення, щоб живитися листям, 
стеблами та стручками рослин ріпаку. Після збору ріпаку блішки можуть переміщуватися на 
дикорослі хрестоцвітні, щоб продовжити живлення. Наприкінці літа блішки виходять зі стану 
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покою і живляться дикорослими рослинами, а потім перелітають на нові посіви озимого ріпаку. 
Для льоту необхідна температура вище +16 °C. Спаровування вперше відбувається невдовзі 
після появи. Яйцекладка починається через 12–14 днів після живлення дорослих блішок. 
Самка зазвичай відкладає блідо-помаранчеві яйця в тріщини ґрунту біля основи рослини 
ріпаку. Оптимальними умовами для відкладання яєць є висока вологість і температура від +4 
°C до +16 °C. За температури нижче 2 °C яйцекладка затримується, а за температури нижче 3 
°C – затримується розвиток яєць та активність личинок. Максимальна плодючість становить 
800–1000 яєць. Шкідник проходить три вікові стадії. Личинки, які щойно з’явилися, можуть 
долати відстані до 50 см, у пошуках рослини-господаря. Зазвичай вони проникають у верхню 
поверхню черешка одного з нижніх листків біля точки прикріплення листка до стебла. Личинки 
мігрують в ґрунт і викопують невелике заглиблення - комірку глибиною 7–9 см.

Моніторинг

На даний момент немає пасток для моніторингу цих комах. Для визначення рівня заселеності 
ріпака личинками ріпакової блішки потрібно візуально оглянути зразки листків ріпаку, взяті із 
різних ділянок поля та підрахувати чисельність личинок.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• використання добрив для прискорення розвитку сходів;
• знищення рослинних решток на полях після збору врожаю;
• оранка.

Стійкі сорти

Джерелами стійкості до шкідників ріпаку є ранньостиглі сорти.

Біологічні методи

Гриби, бактерії, нематоди, перетинчастокрилі можуть паразитувати на різних стадіях ріпакової 
блішки. На ріпакову блішку нападають комахи з ряду перетинчастокрилих, як на личинок, так і 
на імаго, напр. браконіди (Braconidae) – Perilitus bicolor Wesmael., іхневмоніди (Ichneumonidae) 
– Pimpla examinator Fabr. або птеромаліди (Pteromalidae) – Trichomalus cristatus Foer.

Хімічні методи

Обприскування посівів інсектицидами для боротьби з дорослими жуками (обробку слід 
здійснювати ввечері).

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, циперметрин, альфа-циперметрин або 
дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Ріпаковий листоїд (Entomoscelis adonidis Pall.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Жуки віддають живленню ріпаком, менше гірчицею чи хроном, а також бур’янами родини 
хрестоцвітих (Brassicaceae).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 6,0–10,3 мм. Тіло опукле, видовжено-овальної форми, жовтувато-червоне, з 
більш-менш чіткими чорними смугами.

©Л. Боровєц

Де зустрічаються?

Дорослі жуки живляться квітами і листям 
хрестоцвітних.

Личинки

Після виходу із яйця тіло личинки жовтувате, 
вкрите світлими щетинками. Доросла личинка 
бура на спині, жовтувато-червона на черевці. 
Довжина тіла личинки 13–14 мм.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на листі рослин-господарів.

Яйця

Яйця червонуватого кольору, овальні, довжиною близько 2–2,5 мм. 

Де зустрічаються?

Самки відкладають яйця на поверхню ґрунту. 

Лялечки

Лялечки довжиною 9 мм, жовто-чорні.

Де зустрічаються?

Лялечок можна знайти у ґрунті на глибині 5–8 см, у щільних коконах.

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Шкодочинність

Живляться личинки сходами хрестоцвітних бур’янів та падалицею ріпака, та гірчиці. Шкідники 
переходять на нові поля ріпака та гірчиці, якщо їм бракує їжі. Личинки можуть завдавати 
економічно значної шкоди посівам ріпаку та гірчиці у травні на стадії сходів. Об’їдають сім’ядолі, 
перші справжні листки, черешки та стебла настільки, що це може спричинити загибель рослин.

Біологічні особливості

Личинки вилуплюються у квітні – травні. Об’їдають листя, залишаючи прожилки. Личинки 
припиняють живлення і ховаються в ґрунті, коли температура знижується нижче 10º C. 
Личинкова стадія включає чотири вікові фази, що розвиваються впродовж 10–28 днів. 
Заляльковування відбувається наприкінці весни в ґрунті на глибині 5–15 см; глибина залежить 
від вологості ґрунту. За температури +20–22º C та вологості ґрунту 60–80 відсотків лялечки 
розвиваються впродовж 8–10 днів. Молоді жуки з’являються на початку літа, живлячись 
впродовж 15–17 днів листям і квітами хрестоцвітних. Самки відкладають яйця на поверхню 
ґрунту за температури близько 18–24º C. Плодючість складає близько 180-250 яєць.

Моніторинг

• Використання жовтих пасток:
- на полі 25–50 га: 1–2 пастки;
- від 50 до 100 га: 2-3 пастки; 
- 100 га і більше: 4 пастки.

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• просторова ізоляція поля від капусти та інших хрестоцвітних культур;
• боротьба з бур’янами.

Стійкі сорти

Джерелами стійкості до шкідників ріпаку є ранньостиглі сорти.

Біологічні методи

Гриби, бактерії або нематоди можуть паразитувати на різних стадіях життя ріпакового листоїда, 
наприклад, ентомопатогенні гриби Metarhizium anisopliae чи Beauveria bassiana, або патогенна 
нематода Steinernema feltiae.
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Хімічні методи

Коли шкідник присутній щонайменше на десяти відсотках рослин із середньою щільністю 5–6 
і більше особин на рослину, рекомендується обприскування інсектицидами.

Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, циперметрин, альфа-циперметрин або 
дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Стеблові шкідники

Ріпаковий квіткоїд (Meligethes aeneus F.)

Загальний вигляд 
Рослини-господарі 

Шкідник пошкоджує ріпак, ріпу, гірчицю, капусту та інші хрестоцвіті культури.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло довжиною 1,9–2,7 мм, овальне, закруглене спереду і ззаду, голова порівняно широка. Голова 
та тіло чорні з чітко вираженим металевим зеленуватим, синюватим або пурпуровим відблиском, 
ноги трохи світліші, особливо передні гомілки – від темного до темно-жовтуватого.

© Атлас хвороб і шкідників олійних культур 
/ I. Бенада ©T. Топчій

Де зустрічаються?

Дорослі жуки живляться квітами та листям хрестоцвітних рослин.

Личинки

Личинка останнього віку, завдовжки до 4,4 мм, дещо вдавлена з молочно-білим тілом та чорною 
головою.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на листі.

Яйця

Довжина 0,81 мм, ширина 0,29 мм, циліндрична, з обох кінців округла, сірувато-біла, але пізніше, 
по мірі розвитку, стає молочною.
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Де зустрічаються?

Самки відкладають яйця на поверхню ґрунту. 

Лялечки

Середня довжина 2,35 мм. Кремово-білого кольору, овальної форми, увігнута в черевній області.

Де зустрічаються?

В ґрунті.

Шкодочинність

©T. Tопчій

Отвори в бутонах вказують на місце, де дорослі 
жуки живилися або відкладали яйця. Сильне 
пошкодження бутонів може призвести до 
опадання їх.

Біологічні особливості

Дорослі жуки з’являються навесні після зимівлі в лісосмугах та інших неораних місцях. Вони 
активно літають, коли температура перевищує +12–15 °C, часто живляться пилком будь-яких 
квітів, перш ніж знайдуть своїх рослин-господарів (переважно з родини капустяних). Самки 
відкладають яйця у бутони довжиною щонайменше 3 мм. Личинки живляться пилком всередині 
квіток впродовж 9–13 днів для завершення двох личинкових вікових фаз. Згодом дорослі 
личинки мігрують і зариваються у ґрунт, утворюючи комірку, в якій вони й заляльковуються. 
Перш ніж знайдуть місце для зимівлі нові дорослі жуки живляться пилком квітів.

Моніторинг

Присутність ріпакового квіткоїда на культурі можна леко виявити, оглядаючи квіти або 
постукуючи суцвіттям по аркушу паперу. Для моніторингу шкідника часто використовують жовті 
водяні пастки та косіння сачком. Комах у місцях зимівлі можна підраховувати за допомогою 
проб ґрунту. Розмір ями має становити 50 × 50 см, глибиною близько 30 см. Кількість ям має 
бути вісім на кожній ділянці. Визначають чисельність комах на 1 м².

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Економічний поріг шкідливості у фазі формування бутонів становить у середньому один жук 
на рослину; у період за два тижні до цвітіння - 2–3 жуки /1 рослину, а на початку фази цвітіння 
5–6 жуків /1 рослину.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• просторова ізоляція поля від капусти та інших хрестоцвітних культур;
• боротьба з бур’янами.

Вибір сортів

Рекомендується вибирати ранні та стійкі до шкідників сорти ріпаку.

Біологічні методи

Чисельність шкідників контролюється різними ентомофагами та патогенами. Наприклад, 
личинки шкідників знищують такі комахи: Aneuclis incidens (перетинчастокрилі (Hymenoptera), 
іхневмоніди (Ichneumonidae); Brachyserphus parvulus (перетинчастокрилі (Hymenoptera), 
проктотрупіди (Proctotrupidae); Diospilus capito (перетинчастокрилі (Hymenoptera), браконіди 
(Braconidae); Leiophron laeviventris (перетинчастокрилі (Hymenoptera), браконіди (Braconidae); 
Phradis interstitialis (перетинчастокрилі (Hymenoptera), іхневмоніди (Ichneumonidae); 
Tersilochus heterocerus (перетинчастокрилі (Hymenoptera), іхневмоніди (Ichneumonidae). Яйця 
та личинки знищує Tersilochus heterocerus (перетинчастокрилі (Hymenoptera), іхневмоніди 
(Ichneumonidae). Жуків знищують також збудники хвороб: (Fungi, Microsporidiomycota, 
Anncaliia) – Anncaliia meligethi; (Fungi, Hypocreales, Clavicipitaceae) – Metarhizium anisopliae 
або зелений мускардиновий гриб.

Хімічні методи

Обприскування слід проводити в період бутонізації, коли на одну рослину припадає більше 1 
жука.

Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, циперметрин, альфа-циперметрин або 
дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Ріпаковий, або насіннєвий, прихованохоботник (Ceuthorrhynchus 
assimilis Payk.)

Загальний огляд
Рослини-господарі

Культури та бур’яни родини капустяних Brassicaceae.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі шкідники сірого кольору, довжиною 2,0–3,5 мм.

© Pexels

Де зустрічаються?

Дорослі жуки живляться дикорослими або культурними 
хрестоцвітними рослинами.

Личинки

Тіло личинки кремово-білого кольору, головна капсула – 
від жовтого до коричневого кольору, без ніг. Довжиною 
3–5 мм і шириною 1–2 мм. Тіло зазвичай дещо зігнуте в 
черевній частині.

Де зустрічаються?

Дорослі жуки зустрічаються у стручках.

Яйця

Яйця кремово-білі, гладенькі, циліндричної форми із закругленими кінцями, довжиною близько 
0,6 мм і шириною 0,4 мм. Часто покриті слизоподібною речовиною. 

Де зустрічаються?

Яйця можна знайти у стручках, на черешках листя або у стеблі 

Лялечки

Лялечки довжиною 2 мм.

Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються у ґрунті.

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Шкодочинність

Шкоди завдають жуки і личинки. Жуки вигризають невеликі отвори на стеблах, жилках листі, 
що призводить до відмерання тканин і органів рослин. Пошкоджені рослини ріпаку дозрівають 
на 10-15 днів раніше, насіння утворюється дрібне, недорозвинуте; стебла ламаються, насіння 
осипається.

Пошкодження стінки стручка сприяє проникненню хвороб, наприклад, фомозу (Leptosphaeria 
maculans), що призводить до появи на стручках плям з темними краями.

Біологічні особливості

На рік розвивається одне покоління шкідника. Дорослі жуки зимують в діапаузі, в сухому ґрунті, 
рослинних рештках або під кущами. У квітні або травні, коли температура повітря перевищує +15 
°C, вони перелітають на квіти. Шкоди завдають як жуки так і личинки. Самки роблять отвір у 
стінці стручка, а потім відкладають в нього яйця. Для відкладання яєць самки віддають перевагу 
кращим стручкам середньої довжини, близько 20–40 мм. За своє життя вони відкладають в 
загальному 25–40 яєць.

Личинки вилуплюються через 6–10 днів, але за низьких температур цей процес може тривати 
до 30 днів. Личинки з’являються переважно впродовж червня, живлення продовжується в 
стручках від 14–21 днів, проте за холодної погоди цей процес може тривати до 40 днів. Більшість 
заселених стручків містять лише одну личинку, хоча іноді зустрічаються дві, а то й три. Кожна 
личинка споживає близько п’яти насінин. Личинки зариваються у ґрунт на глибину 10–70 мм, 
утворюючи кокон, де і заляльковуються. Зазвичай це відбувається до збирання врожаю. Дорослі 
особини гинуть продовж червня. Через 15–19 днів з’являються нові дорослі жуки, які продовж 
липня-серпня живляться рослинними стручками, що залишилися, або бур’янами, а потім йдуть 
на зимівлю.

Моніторинг

Дорослі жуки можуть потрапляти в жовті водяні пастки, особливо якщо їх приманювати 
компонентами із запахом рослин з родини капустяних. Для виявлення личинок зберають 
недозрілі або зрілі стручки для їх підрахунку. Личинки знаходяться між насінням в стручках. 
Шкодочинність оцінюють, зібравши зрілі стручки та оглянувши їх на вихідні отвори, зроблені 
новим поколінням дорослих жуків.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• просторова ізоляція поля від капусти та інших хрестоцвітних культур;
• боротьба з бур’янами.
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Стійкі сорти

Джерелами стійкості до шкідників ріпаку є ранньостиглі сорти.

Біологічні методи

Найпоширеніший паразитоїд у дорослих – Microctonus melanopus (браконіди). Доведено, що 
ентомопатогенна нематода Steinernema feltiae здатна розмножуватися в личинках ріпакового 
прихованохоботника. Встановлено, що карабіди також спричиняють загибель личинок 
ріпакового прихованохоботника у ґрунті.

Хімічні методи

За наявності шкідників на 10  відсотків рослин і більше, а також у фазу бутонізації -2-3 жука/
рослину рекомендується обприскування інсектицидами.

Хімічні групи: 

1. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам або тіаметоксам);
2. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. диметоат).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Ріпаковий білан (Pieris rapae L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Первинними рослинами-господарями ріпакового білана є рослини з родини капустяних, є також 
деякі вторинні господарі наприклад, каперцеві (Capparidaceae), розоцвіті (Rosaceae).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Білий, активний вдень метелик з розмахом крил 4–6 см. Крила білі з чорною цяткою на кінчику 
кожного переднього крила і невеликою чорною плямою на передньому краї крила. У самки по 
дві чорні плями на кожному передньому крилі, у самця – лише одна.

Самки

©Ахмет Байтас © Pixabay

Де зустрічаються?

Дорослі метелики живляться нектаром рослин.

Личинки

Голова і тіло личинки першого віку мають блідо-жовте забарвлення з тонкими прозорими 
волосками, що виходять із невеличких білих плям. Доросла личинка має довжину близько 3 см, 
голова і тіло оксамитово-зелені з короткими волосками. На спині – блідо-жовта лінія посередині 
і багато чорних, а іноді й білих бородавок, з яких виходять короткі прозорі волосинки. На 
сегментах є одна або дві жовті поперечні плями.
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© Б. Сендельбах

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на листі 
рослин-господарів.

Яйця

Яйця жовтуваті, з 12 поздовжніми 
реберцями.

 

©H. McQueen

Де зустрічаються?

Відомо, що ріпаковий білан відкладає яйця по 
одному на рослину-господаря.

Лялечки

Лялечка довжиною 18–20 мм, передній відділ 
спини загострений.

© B. Sendelbach

©J. L. Capinera, Університет Флоріди.

Де зустрічаються?

Лялечка прикріплюється за останній сегмент черевця за допомогою павутини до різних частин 
рослини, на якій відбувається живлення, а іноді до каміння, огорожі або стіни на деякій відстані 
від рослини-господаря. Коли лялечка прикріплена до рослини-господаря, вона зазвичай має 
зелене забарвлення, однак лялечки, що прикріплюються до інших предметів частіше приймають 
колір предмету і часто бувають сірими або рожевими. 

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Шкодочинність

©Дж. Л. Кастнер, Університет Флоріди.

 Личинки ріпакового білана вилуплюються 
на зовнішніх листках і живляться ними 
поверхнево, залишаючи верхню поверхню 
листя цілою. Вилупившись з яєць, вони 
поїдають власні оболонки і пересуваються 
для живлення по листі рослини-господаря. 
Сильно пошкоджені шкідником рослини 
сповільнюються у рості. Про присутність 
шкідника на рослині свідчить наявність 

вологих зеленувато-коричневих екскрементів на листі. У випадках значного пошкодження 
ріпаковим біланом рослина може бути повністю або часткового скелетизована, шкідник об’їдає 
всі м’які тканини листя, залишаючи лише жилки.

Біологічні особливості

Дорослі метелики ріпакового білана живуть від 5 до 20 днів. Самки зазвичай починають 
відкладати яйця приблизно через добу після появи на світ і відкладають 400–1000 яєць впродовж 
свого життя. Ріпаковий білан зазвичай має два або три покоління і в більшості регіонів зимує у 
вигляді лялечки. Самки відкладають яйця по одному на рослинах-господарях. Через 4–8 днів 
личинки вилуплюються з яєць, вони живляться і розвиваються проходячи п’ять вікових фаз за 
10–14 днів. Коли личинки не живляться, вони лежать уздовж жилок на зворотній стороні листя. 
Доросла личинка прикріплюється до нижньої поверхні листка павутинням. Фаза лялечки триває 
7–12 днів.

Моніторинг

Після збору врожаю лялечки шкідників зимують. На 12 ділянках поля – розміром 50 × 50 см – 
оцінюють середню чисельність шкідників на квадратний метр. Економічний поріг шкідливості 
шкідника до фази бутонізації становить три гусениці на м2.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• просторова ізоляція поля від капусти та інших хрестоцвітних культур;
• боротьба з бур’янами.

Стійкі сорти

Рекомендується вибирати ранні та стійкі до шкідників сорти ріпаку.
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Біологічні методи

Птахи, які полюють на цього шкідника: горобець хатній (Passer domesticus), щиглик звичайний 
(Carduelis carduelis) та жайворонок польовий (Alauda arvensis). На гусеницях ріпакового білана 
зазвичай паразитують різні комахи. Чотири основні паразитоїди – Cotesia rubecula, Cotesia 
glomerata, Phryxe vulgaris та Epicampocera succinata. C. rubecula відкладає яйця у гусеницях першої 
та другої вікової фази. Личинки починають рости всередині гусениці і продовжують живитися 
тілом господаря до дорослої особини, у цей момент гусениця гине. Варто зазначити, що на одній 
гусениці паразитує лише одна личинка, тому чисельність C. rubecula переважно не залежить від 
чисельності популяції ріпакового білана. На лялечках ріпакового білана часто паразитує вид 
птеромалюс (Pteromalus puparum). Застосування препарату на основі Bacillus thuringiensis (Bt) 
або ентомопатогенних грибів забезпечує близько 20 відсотків ефективного контролю шкідника. 
Виникаючий природнім шляхом вірус гранульозу може також час від часу знищувати велику 
чисельність шкідника.

Хімічні методи

Застосування інсектицидів слід розпочинати, коли економічний поріг шкідливості ріпакового 
білана - 8 екз./100 рослин.

Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, циперметрин, альфа-циперметрин або 
дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Капустяна попелиця (Brevicoryne brassicae L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Рослини, що належать до родини капустяних (хрестоцвітних), як культурні, так і дикорослі.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Доросла капустяна попелиця має дві форми: крилату і безкрилу. Тіло крилатої самки 
яйцеподібне, завдовжки до 1,5–2,2 мм. Безкрилі попелиці мають довжину 1,8–2,0 мм.

©Т. Топчій ©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Колонії попелиці зустрічаються на верхній і нижній поверхнях листя.

Німфи (личинки)

Личинки довжиною 1–1,2 мм

Де зустрічаються?

Личинок можна зустріти на верхній і нижній стороні листя.

Яйця

Яйця розміром 0,5 мм, чорного кольору, блискучі.
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©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Яйця зимують у рослинних рештках біля поверхні ґрунту.

Шкодочинність

©Т. Топчій 

Капустяна попелиця може знизити ріст рослин 
на 35 відсотків , кількість утворення бічних гілок 
– на 43  відсотки , а вміст олії – понад 10 відсотків 
. Попелиця може спричинити втрату врожаю на 
85 відсотків і призвести до збільшення вмісту 
глюкозинолатів у ріпаку. Через живлення 
капустяної попелиці збільшується вміст деяких 
амінокислот (наприклад, метіоніну) у флоемному 
соці. Переносить близько 20 рослинних вірусів.

Біологічні особливості

Партеногенетичні самки живуть 30 днів; плодючість однієї самки досягає 40 личинок. Стадія 
личинки триває від 7 до 20 днів. Статеве покоління з’являється у серпні, комахи відкладають 
зимуючі яйця. Одна самка відкладає до десяти яєць одне за одним. Яйцекладка триває до кінця 
жовтня. Весняні личинки з’являються за середньодобової температури +7–8 °C і вище. Найбільш 
сприятливими умовами для комах є температура +25–26 °C та відносна вологість 60–70 
відсотків. Восени яйцекладка припиняється за температури нижче +14 °C. За рік у шкідник дає 
близько 16 поколінь.

Моніторинг

Чисельність зимуючих яєць слід перевіряти восени, підраховуючи як мертві так і живі. На одному 
полі, у фазу бутонізації та в кінці фази цвітіння, слід відібрати 20 зразків з кожної з п’яти рослин. 
Економічний поріг шкідливості становить 5-10 відсотків заселених рослин.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• просторова ізоляція поля від капусти та інших хрестоцвітних культур;
• боротьба з бур’янами.

Шкідники озимого/ярого олійного ріпака
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Стійкі сорти

Джерелами стійкості до шкідників ріпаку є ранньостиглі сорти.

Біологічні методи

Найбільш значні хижаки: сонечко двокрапкове Adalia bipunctata L., сонечко семикрапкове 
Coccinella septempunctata L., мухи – дзюрчалки Sphaerophoria scripta L., Scaeva pyrastri L., Aphidius 
cardui Marsh., Aph. brassicae Motsch., Aph. vulgaris Motsch., Pachyneuron aphidis Bouche, Asaphes 
vulgaris Walk., Charips recticornis Kieff. та інші.

Хімічні методи:

Застосування інсектицидів проводити за заселення попелицею до 2  відсотків рослин.

Хімічна група: 

1. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам або тіаметоксам);
2. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. диметоат).

 

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Шкідники цукрового буряку
Ґрунтоживучі шкідники

Ковалик посівний (Agriotes sputator L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Личинки жука ковалика посівного пошкоджують цукровий буряк та багато інших 
сільськогосподарських рослин (кукурудзу, соняшник, арахіс та картоплю).

 
Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 6–9 мм, ширина: 1,8–2,8 мм.

©Г.В. Перовський

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або пилком, а 
також часто їх можна зустріти на зонтичних рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 
0,5–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

© Т. Топчій

Личинки

Личинки жовтого кольору, довжиною близько 18 мм. 

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Лялечки молочно-білого кольору.
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Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками». Личинки пошкоджують 
насіння, що проростає, основу стебла та коріння буряку. Шкода, завдана дротяниками, може 
призвести до зменшення росту рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У випадках 
значного пошкодження - це може призвести до загибелі рослин буряку і повної втрати врожаю. 
Ще одним фактором, що призводить до збільшення чисельності шкідника - недотримання 
сівозміни та постійне вирощування культури на одному місці. 

Біологічні особливості

Тіло дорослого жука повністю вкрите густим сіруватим опушенням. Личинки жовтого кольору, 
довжиною до 18 мм і шириною до 1,5 мм, продовгуваті і тверді. Мандибули мають невеликий 
зубець посередині. Шкідники зимують у вигляді як дорослих жуків, так і личинок. Жуки 
активні з кінця квітня до середини червня. Період активності дорослих жуків триває 1–2 місяці. 
Плодючість однієї самки становить 100 і більше яєць. Яйця розвиваються впродовж 12–18 днів. 
Залежно від температури та вологості розвиток личинок триває від двох до чотирьох років. 
Заляльковується личинка в липні та серпні, лялечки розвиваються впродовж 2-3 тижнів. Повний 
цикл розвитку шкідника триває 3-5 років.

Моніторинг

Моніторинг наявності дротяників можна здійснювати шляхом відбору проб ґрунту або за 
допомогою пасток-приманок. Для моніторингу дорослих жуків можна використовувати 
феромонні пастки. Використання одного методу для спостереження за личинками або 
дорослими особинами на полі не обов’язково відображає справжню чисельність та поширення 
шкідника. Оскільки дротяники з’являються на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки 
будуть розставлені у місцях, де личинок багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних 
результатів і не завжди покаже фактичну ймовірність потенційної шкоди на певному полі. 
Шкодочинність пов’язана не тільки підвищеною чисельністю дротяників, але й з кліматичними 
та агрономічними умовами, та видами шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для відловлювання самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати засобом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.
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Польовий контроль

Від заляльковування та до появи дорослих жуків може пройти, до п’яти років, тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.

Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню кількості жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• сівозміна; 
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника від культури 

і можуть використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерії Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
все тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіннєвого матеріалу перед 
посівом.

Рекомендуються, інсектициди, що містять діючі речовини, які належать до таких хімічних груп: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. – біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. – імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники цукрового буряку
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Ковалик смугастий (Agriotes lineatus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Личинки жука ковалика смугастого пошкоджують цукровий буряк та багато їнших 
сільськогосподарських рослин (кукурудзу, соняшник, арахіс та картоплю).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла: 7,5–11 мм, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору.

©П. Кіріллов

Де зустрічаються?

Живляться листям трав’янистих рослин або 
пилком, а також часто їх можна зустріти на 
зонтичних рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, овальні, довжиною близько 
0,5–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.

Личинки

Личинки світло-жовтого кольору, довжиною близько 27 мм.

©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Колір лялечки молочно-білий.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.
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Шкодочинність

Шкоду завдають личинки, яких часто називають «дротяниками». Личинки пошкоджують 
насіння, що проростає, основу стебла та коріння буряку. Шкода, завдана дротяниками, може 
призвести до зменшення росту рослин, аномального кущіння та зміни кольору листя. У випадках 
значного пошкодження - це може призвести до загибелі буряку і повної втрати врожаю.

Ще одним фактором, що призводить до збільшення чисельності шкідника - недотримання 
сівозміни та постійне вирощування цукрового буряку на одному місці. 

Біологічні особливості

Зимують імаго та личинки шкідника. Жуки активні з кінця квітня початок травня до кінця 
липня, масовий літ відбувається з другої половини травня по червень. Період активності жука 
складає 1–2 місяці. Плодючість самки складає 75–135 яєць, максимальна кількість – 200. Яйця 
відкладають у верхніх шарах ґрунту невеликими групами у вологих місцях, які розвиваються 
впродовж 14–30 днів, залежно від температури ґрунту. Розвиток личинок триває від двох до 
чотирьох років, залежно від температури повітря та вологості.

Моніторинг 

Виявлення дротяників можна досягти шляхом відбору проб ґрунту або використання пасток-
приманок. Для дорослих жуків можна використовувати феромонні пастки. Використання 
одного методу для спостереження за личинками або дорослими жуками на полі не обов’язково 
відображає дійсну чисельність та поширення шкідника у ґрунті. Оскільки дротяники з’являються 
на полі нерівномірно, може трапитися так, що пастки будуть розставлені у місцях, де личинок 
багато чи взагалі немає, що може призвести до неточних результатів і не завжди покаже фактичну 
ймовірність потенційної шкоди на конкретному полі. Шкодочинність пов’язана не тільки з 
чисельністю дротяників, але й з кліматичними та агрономічними умовами, а також залежить 
від видів шкідників, наявних у цій конкретній місцевості. 

Феромонні пастки

Застосування феромонних пасток - це метод, де використовується феромон, що виробляється 
самкою, для моніторингу самців жуків коваликів. Метод широко не вивчався, але в майбутньому 
може стати методом довгострокового моніторингу жуків коваликів, який необхідно здійснювати 
через тривалість їхнього життєвого циклу.

Польовий контроль

Від заляльковування і появи дорослих жуків може пройти до п’яти років. Тому для контролю 
личинок необхідні довгострокові стратегії.

Шкідники цукрового буряку
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Агротехнічні методи

Сприяти зменшенню чисельності жуків коваликів на полі можуть такі заходи:

• оранка;
• сівозміна;
• вирощування культур-пасток: це рослини, які можуть відлякувати шкідника від культури 

і можуть використовуватися в системах сумісного вирощування культур.

Біологічні методи

Основними біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби: Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, та бактерії Bacillus suturalis. На личинках паразитує також нематода 
Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При 
потраплянні гриба всередину комахи він утворює бокові додаткові гіфи, які згодом заповнюють 
все тіло шкідника. 

Хімічні методи

Основним методом хімічного контролю шкідника є протруювання насіння перед посівом.

Рекомендуються інсектициди, які містять діючі речовини, що належать до таких хімічних груп: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. біфетрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд або тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Листово-стеблові шкідники

Довгоносик буряковий звичайний (Bothynoderes punctiventris Germ.)

Загальний вигляд 
Рослини-господарі

Цей шкідник є олігофагом. Живиться рослинами з родини лободових (Chenopodiaceae), а з 
розвитком цукрової промисловості довгоносики легко адаптувалися до живлення рослинами 
цукрових буряків. 

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло дорослого жука чорне, густо вкрите численними дрібними лусочками сірого кольору. 
Довжина тіла: 10–16 мм. 

©K.В. Макаров ©Б.M. Лобода, 

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються біля рослин цукрових буряків.

Яйця

Яйця від білого до світло-жовтого кольору, овальної форми, довжиною 1,2–1,3 мм і шириною 
1–1,1 мм.

 

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються у ямках в ґрунті.

Шкідники цукрового буряку
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Личинки

Личинка червоподібна, без ніг. Тіло біле з коричневою або жовтою головою.

© CSIRO

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються у ґрунті.

Лялечки

Лялечки жовтувато-білого кольору, довжиною 10–15 мм і шириною 5–6 мм. Тіло лялечки 
витягнуте і має яйцеподібну форму, з яскраво вираженою головою.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Пошкодження довгоносика на полях цукрових буряків зазвичай відбувається впродовж перших 
трьох тижнів травня, хоча живлення довгоносиків також може спостерігатися і у червні. Дорослі 
довгоносики живляться сім’ядолями та листям молодих рослин буряків. Пошкоджені шкідником 
ділянки поля зазвичай виглядають як круглі або овальні плями. Довгоносики зазвичай живляться 
краями листя та міжпрожилковою частиною листка, залишаючи серединну жилку цілою. 
Значне пошкодження шкідником сходів може призвести до їх загибелі. Особливо вразливими 
до шкідника є молоді рослини. Довгоносиків важко помітити на пошкоджених рослинах або 
поряд з ними, тому що при турбуванні, вони падають на землю і «прикидаються мертвими», 
не рухаючись. Темне крапчасте забарвлення шкідників також ускладнює їх виявлення на ґрунті. 
Ретельний огляд дозволяє виявити довгоносиків у рослинних рештках чи в ґрунті безпосередньо 
навко пошкоджених рослин.

Біологічні особливості

Дорослі довгоносики з’являються навесні, коли поверхня ґрунту (10 см) прогрівається до +8–10 
°C. Масова поява довгоносиків відбувається у сонячні дні, коли температура повітря досягає 
+15–25 °C, а поверхня ґрунту (10 см) прогрівається до +25–35 °C. Першими з’являються 
жуки, які перезимували у верхніх шарах ґрунту; згодом виходять довгоносики з глибших 
шарів. Денна активність шкідників починається близько 9-10 години ранку і триває до вечора. 
У сонячні та теплі дні найбільша активність шкідника може бути зафіксована між 11 годиною 
ранку та 14 годиною дня. При зниженні температури повітря до +2 °C комахи стають млявими, 
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неповоротким і не рухаються доти, доки температура не підніметься до +5  °C. Довгоносики 
можуть долати відстань більше 10 м за годину, до 500 м за день. Самки відкладають яйця невдовзі 
після спарювання. Плодючість самки в середньому за рік 94–120 яєць, максимум 740–950. 
Сприятлива відносна вологість повітря під час яйцекладки – від 55 до 65 відсотків. Розвиток яєць 
триває 10–15 днів при +16–26 °C. Молоді, личинки, що тільки-но вилупилися, дуже чутливі до 
високого рівня вологості ґрунту. Личинки дуже рухливі в ґрунті. Вони рухаються у напрямку 
цукрових буряків, виділення яких їх приваблює. Після завершення розвитку личинка створює 
вертикальну камеру з гладенькими внутрішніми стінками, де перетворюється на лялечку. Після 
перетворення в дорослу особину вони залишаються в ґрунті до наступної весни, а частина 
популяції може залишатися в діапаузі впродовж двох років.

Моніторинг

Довгострокові прогнози можна робити восени на основі даних про щільність дорослих 
довгоносиків, які перезимували. Підрахунок визначається шляхом здійснення аналізу ґрунту з 
полів, де висівають цукрові буряки. Поля досліджують викопуючи ями розміром 50 × 50 × 50 см 
наприкінці літа або на початку осені. Викопаний ґрунт досліджують на наявність довгоносиків. 
В кінці зими і на початку весни обстеження ґрунту роблять повторно. Окрім довгострокового 
(основного) прогнозу можна провести додатковий прогноз, зазвичай на початку сезону, коли 
визначається чисельність шкідників до і після літа. Додаткові перевірки ґрунту та пожнивних 
рештків можна здійснювати впродовж вегетації, на надземних та підземних частинах рослин.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• знищення бур’янів;
• протруєння насіння перед посівом за допомогою спеціального обладнання;
• вибір правильного попередника, дотримання правил сівозміни;
• осіння оранка.

Біологічні методи

Біологічними засобами контролю є ентомопатогенні гриби Metarhizium anisopliae, Beauveria 
bassiana (Bals.) Vuil. та бактерія Bacillus suturalis. На личинках паразитує нематода Leptodera 
dentata. Metarhizium anisopliae проникає в личинки через будь-яку частину тіла. При потраплянні 
гриба всередину комахи утворюються бокові додаткові гіфи, які згодом розмножуються 
і потрапляють в гемолімфу комахи. Ентомофаги відіграють важливу роль у регулюванні 
чисельності жуків.

Шкідники цукрового буряку
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Хімічні методи

Інсектициди застосовуються перед посівом.

Хімічні групи:

1. Неонікотиноїди (д.р. імидаклоприд);
2. Фенілпіразоли (д.р. фіпроніл).

Коли чисельність жуків становить 4–5 екз./м2 у фазу сходів насіння, рекомендується обприскування 
інсектицидом – синтетичним піретроїдом (д.р. імідаклоприд, бета-цифлутрін).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Муха мінуюча бурякова (Pegomyia betae Curtis.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Буряк (Beta vulgaris L.) та інші культури родини лободових. 

Морфологічні ознак

Дорослі особини

Дорослі особини довжиною близько 5–7 мм із темно-сірим тілом, сріблястою головою та темно-
жовтими ногами.

©J. Graham

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються на листі буряків.

Яйця

Яйця білі, продовгуваті, розміром близько 0,3–1 
мм.

© OPIE/R. Coutin

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються на зворотній стороні листя 
буряків.

Личинки

Личинки довжиною 8 мм, мають забарвлення від 
білуватого до блідо-зеленого.

©A. Бандик ©Л. Ерсек

Шкідники цукрового буряку
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Де зустрічаються? 

Личинки зустрічаються в листі цукрових буряків.

Лялечки

Лялечки маленькі, коричневого кольору, довжиною 4–6 мм.

©Д. Майерс

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Мінування шкідником листя молодих рослин буряка спричиняє великі міноподібні порожнини 
(«пухирці»), які можуть охоплювати цілий лист, в якій часто міститься кілька мух. У Європі 
муха є шкідником економічного значення.

© OPIE/R. Coutin

Біологічні особливості

Муха зимує у стадії лялечки в ґрунті і вилуплюється наприкінці квітня або в травні. Згодом 
доросла муха відкладає яйця на листки, які личинка пошкоджує. Самка відкладає продовгуваті 
білі яйця довжиною менше 1 мм акуратними купками на зворотній стороні листка. Їх можна 
легко помітити, оглянувши рослини. Личинки можуть мігрувати по лисках. За декілька тижнів 
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личинки стають дорослими і мігрують в ґрунт, де і заляльковуються. Весь життєвий цикл 
шкідника становить 30–40 днів. За сезон розвивається від трьох до чотирьох поколінь. Піковими 
періодами активності зазвичай є середина-кінець травня, кінець червня та середина серпня .

Моніторинг

Слід регулярно перевіряти молоді сходи на наявність листових мін. Більшість мін знаходиться 
на сім’ядольних і перших справжніх листках. Деякі міни більш помітні, якщо подивитися на 
них з-під низу листка. Якщо популяція мінуючих мух зростає до високого рівня у період, коли 
на сходах формується чотири-п’ять листків, може знадобитися хімічна обробка. За наявності у 
зразку, взятому з поля, в середньому більше однієї міни на лист, необхідно здійснювати обробку. 

Контроль у полі

Агротехнічні методи

Ранньою весною треба здійснювати глибоку оранку, щоб зимуючі лялечки опинилися на 
поверхні. Необхідно знищувати бур’яни, а також пожнивні рештки.

Біологічні методи

У різних регіонах цього шкідника вражає браконідний ендопаразитоїд Opius nitidulator (Nees). В 
Україні деякі види сонечка (Coccinellidae) та золотоочки звичайної (Chrysoperla carnea) полюють 
на мінуюча бурякову муху. Ентомопатогенний гриб Beauveria bassiana (Bals.), ще один ворог 
мінуючої мухи – Vuillemin. Ентомопатогенні нематоди знищують лялечок у ґрунті і розвиваються 
в їх тілах, зменшуючи популяції личинок на 76–81  відсотків.

Хімічні методи

Хімічна група: 

1. Неонікотиноїди (д.р. тіаклоприд), (a.i.: імідаклоприд);
2. Комбіновані інсектициди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин);
3. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. диметоат).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники цукрового буряку
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Бурякова (бобова) листкова попелиця (Aphis fabae Scop.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Бурякова (бобова) листкова попелиця пошкоджує понад 200 різних видів культурних та 
дикорослих рослин, включаючи цукрові буряки, квасолю, картоплю, соняшник, моркву, тютюн 
та томати.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Безкрилі партеногенетичні самки мають тіло довжиною 1,8–2,5 мм, овальної форми, чорного 
кольору із зелено-коричневим відтінком. Крилаті самки мають довжину 1,4–2 мм і черевце 
чорно-зеленого кольору. Амфігонні самки завдовжки 2,2–2,7 мм, безкрилі, мають синьо-чорне 
або матово-зелене забарвлення.

©S.Kohlmann ©B.Wray

             Безкрилі самки                                           Крилаті самки

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються на рослинах буряків.

Яйця

Яйця довжиною 0,5–0,6 мм, овальні, жовто-зелені.

Де зустрічаються?

Яйця знаходяться на гілках дерев чи кущів, наприклад калини звичайної (Viburnum opulus L.)

Личинки

Личинки схожі на дорослих особин, але менші – довжиною 1,5–1,7 мм.
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©B.Cooper

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на листі та стеблах буряків.

Шкодочинність

Внаслідок пошкодження попелицею листя буряків деформується, скручується і припиняє 
розвиток. У деяких рослин листя не деформується, але пошкодження попелицею впливає на ріст, 
квіти опадають внаслідок отруйної дії ферментів слини, яку попелиця вводить при живленні. 
Попелиці також є переносниками близько 30 рослинних вірусів.

©G.Calow

Біологічні особливості

Бобова попелиця у своєму життєвому циклі має як статеве, так і нестатеве покоління. 
Первинними рослинами-господарями є дерев’янисті чагарники – на них восени відкладають яйця 
крилаті самки. Згодом дорослі особини гинуть, а яйця зимують. Попелиці, яка вилуплюються 
з яєць навесні, – це безкрилі самки, відомі як статеноски. Вони здатні розмножуватися 
безстатевим шляхом, народжуючи живе потомство у процесі партеногенезу. Тривалість життя 
партеногенетичної самки становить близько 50 днів: за цей час вона може відродити до 30 
молодих особин. Відроджені особини – це також самки, здатні розмножуватися без запліднення, 
в подальшому з’являються і крилаті форми, які мігрують до своїх вторинних рослин-господарів, 
– це зазвичай трав’янисті рослини з м’якими молодими пагонами.

Далі партеногенез відбувається на нових господарях на нижній стороні листя та на відростаючих 
пагонах. У цей час року все потомство – це самки, тому швидко розвиваються великі популяції 
попелиць як крилатих, так і безкрилих форм, що з’являються впродовж літа. Крилаті попелиці 

Шкідники цукрового буряку
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з’являються як реакція на перенаселеність, вони розлітаються до нових рослин-господарів та 
інших культур. 

З наближенням осені крилаті форми попелиць повертаються назад до первинних рослин-
господарів, де партеногенетично відтворюються з’являються як самці, так і нормальні (амфігонні) 
самки, відбувається спаровування, після чого самки відкладають яйця в тріщинах кори та під 
лишайниками, щоб завершити життєвий цикл. Кожна самка може відкласти від шести до десяти 
чорних яєць, які можуть витримувати температуру до -32 °C.

Моніторинг

Відсоток пошкоджених попелицями рослин буряків слід візуально визначати в третій декаді 
травня та в червні. Оглядають п’ять рослин на 20 ділянках поля по двом діагоналям. Якщо 
заражено понад 15  відсотків рослин, необхідно здіснити обприскування поля інсектицидом.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• знищення бур’янів;
• вибір правильного попередника, дотримання сівозміни;
• осіння оранка.

Біологічні методи

Природні вороги, що регулюють бурякову (бобову) попелицю: дорослі особини і личинки 
сонечок (Coccinellidae) та золотоочок (Chrysopidae), а також личинки мух дзюрчалок-сирфід 
(Syrphidae). Деякі види крихітних паразитоїдних ос відкладають яйця всередину тіла попелиці, а 
осині личинки, що розвиваються, поїдають своїх господарів зсередини. Наприклад, представники 
родин ос Diaeretiella та Lysiphlebusі. 

Хімічні методи

Хімічна обробка посівів у критичні фази росту буряку.

Хімічна група:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам);
3. Комбіновані інсектициди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Блішка бурякова звичайна (Chaetocnema concinna Marsh.)

Загальний вигляд 

Рослини-господарі

Цей вид – шкідник цукрового та кормового буряка; меншою мірою завдає шкоди гречці, шпинату 
та щавлю.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі особини довжиною 1,5–2,3 мм. Тіло зеленого кольору, верхня сторона з червонуватим 
або зеленуватим металевим блиском.

©Г.E. Давидян 

Де зустрічаються?

Дорослі живляться паренхімою листя буряка.

Яйця

Яйця жовтого кольору, видовженої овальної форми, 
довжиною 0,6–0,7 мм і шириною 0,2–0,3 мм.

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються у ґрунті на глибині 3–5 см.

Личинки

Личинки довжиною 1,5–2,2 мм.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на корінні гірчаку шорсткого(Polygonum lapathifolium L.).

Лялечки

Лялечки довжиною 1,7–2 мм, білого кольору.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкідники цукрового буряку
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Шкодочинність

©J. Pozděna

Дорослі особини виїдають невеликі отвори в 
сім’ядольних і перших листках. За умов спекотної 
погоди і численної популяції жуків сходи можуть 
бути знищені. Личинки в ґрунті живляться 
корінням, але не завдають помітної шкоди.

Біологічні особливості

Жуки з’являються в кінці березня або в квітні при температурі +8–9 °C, поїдаючи паренхіму 
листя. Розмноження розпочинається за температури +19,5 °C. Яйцекладка відбувається з 
червня до кінця липня. Самки відкладають яйця групами по 2-6 в ґрунт на глибину 3-5 см 
біля рослини-господаря. Плодючість складає біля 40 яєць. Розвиток яєць триває від 11 до 13 
днів. Заляльковування відбувається у ґрунті. Нове покоління дорослого шкідника з’являється 
наприкінці літа і зсередини вересня мігрує до лісосмуг, де в ґрунті зимує.

Моніторинг

Рослини-приваблювачі. Важливо звертати увагу на присутність жуків хлібної блішки на 
привабливих до шкідника рослинах, особливо навесні. 

Клейові пастки – це засіб моніторингу, що надає інформацію про наявність жуків та їх 
чисельність, проте вони не ефективні у зменшенні популяції шкідника. Можна використовувати 
жовті або білі пастки. Їх слід розміщувати навколо вразливих до шкідника рослин-господарів 
відразу після висіву, але до появи сходів. Пастки потрібно міняти, коли клейке покриття вкрите 
комахами повністю або втрачає липкість. Липкі пастки можна використовувати до тих пір, поки 
рослини добре не вкоріняться або до самого збору врожаю. Вони також приваблюють і деяких 
корисних комах, у тому числі запилювачів, тому необхідно враховувати цей негативний чинник 
при плануванні їх використання.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• ранній посів буряку;
• використання добрив для прискорення розвитку сходів та видалення бур’янів з поля.
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Біологічні методи

Паразити і хижаки. Такі універсальні ентомофаги, як личинки золотоочки (Chrysopa spp.), 
дорослі особини хижих клопів (Geocoris spp.) та жуки (Nabis spp.) живляться дорослими 
блішками. Крім того, паразитоїдна оса (Microctonus vittatae) може знищувати деякі види 
дорослих блішок. Цих корисних комах приваблюють нектароносні і пилконосні рослини, такі 
як аніс, ромашка, конюшина, кріп та чорнобривці.

Нематоди. Ентомопатогенні нематоди (Steinernema spp. та Heterorhabditis spp.) можуть вражати 
личинок блішки, зменшуючи наступні популяції дорослих шкідників.

Корисні мікроорганізми. Біла мускардіна – хвороба, яка може сприяти зменшенню популяції 
блішок, її збудник – гриб Beauvaria bassiana. Коли комахи зустрічаються зі спорами грибів, спори 
прикріплюються до комахи, проростають і проникають в тіло комахи. Гриб виділяє токсини, 
які згодом вбивають комаху. Оскільки сонячне світло негативно впливає на спори, знищуючи 
їх, застосування препаратів на основі B. bassiana ввечері та у вологих умовах підвищить їх 
ефективність.

Хімічні методи

Обприскування посівів інсектицидами для боротьби з дорослими жуками (обробку слід 
здійснювати ввечері).

Хімічні групи:

1. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. фозалон);
2. Комбіновані інсектициди. (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин);
3. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
4. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники цукрового буряку
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Шкідники зернових культур
Клоп шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Пшениця та інші зернові культури.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла 9–12 мм, різного забарвлення, але зазвичай світло-коричневого кольору, широке 
овальне тіло, з великим щитком, що покриває крила. 

©T. Топчій

Де зустрічаються?

На стеблах, листі та колоссі (у період вегетації), часто в 
лісовій підстилці (взимку).

Яйця

Яйця діаметром близько 1 мм, зелені, блискучі, кулясті або 
бочкоподібні.

 

©T. Топчій

Де зустрічаються?

На зворотній стороні листя, на стеблах, бур’янах, грудках 
ґрунту, відкладаються рядами один біля одного, у кожному 
ряду зазвичай сім яєць.

Німфи

Зовні схожі на повністю розвинених дорослих особин, 
проте лише із зачатками крил. Існує п’ять німфальних 
стадій. 
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©T. Топчій ©T. Топчій

Де зустрічаються?

Німфи можна знайти на листі, стеблах і колосках 
злаків.

Шкодочинність

©T. Топчій ©T. Топчій

У зернових культур, пошкодженими 
шкідливими черепашками, жовк-
нуть стебла і листя, відмирає серце-
вина і згодом гине ціла рослина. 
Дорослі особини спричиняють пер-
шу етап пошкодження посівів після 
виходу зі стадії зимівлі.

Біологічні особливості

У шкідливої черепашки за рік розвивається одне покоління. Дорослі особини, які перезимували, 
навесні починають літати за середньодобової температури +13–17 °C. Вони перелітають з місць 
зимівлі (переважно в лісосмугах) на поля, де ростуть злакові. Запліднені самки відкладають яйця 
кількома рядами (зазвичай 2-3), як правило, містять по сім яєць у ряду, на зворотній стороні 
листя, на стеблах, бур’янах, іноді – на грудках ґрунту. На плодючість шкідника впливають як 
абіотичні умови, так і фаза розвитку рослини-господаря. Яйцекладка триває декілька тижнів, 
а розвиток яєць приблизно від одного тижня до одного місяця. Німфи (шкідник має п’ять 
німфальних стадій) завдають шкоди, живлячись на різних частинах рослини, проколюючи 
тканини і висмоктуючи сік. Живлення може завдавати особливої шкоди рослині, якщо шкідник 
пошкоджує молоде зерно (внаслідок потрапляння в зерно разом зі слиною клопа особливих 
його ферментів погіршуються хлібопекарські властивості борошна). Якщо комаха не в змозі 
завершити свій розвиток до збору врожаю, то личинки і молоді клопи продовжують живлення 
під валками або на падалиці та зерні. Повністю розвинені дорослі особини мігрують до місць 
зимівлі.

Моніторинг

Система моніторингу популяції шкідливої черепашки має передбачати:

• підрахунок комах навесні у місцях їх зимівлі;
• підрахунок зимуючих комах на посівах;
• підрахунок личинок;
• підрахунок клопів восени у місцях їх зимівлі.

Шкідники зернових культур
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Потрібно регулярно контролювати популяції шкідників для визначення необхідності 
застосування хімічних засобів контролю. Для збору комах ефективним засобом є використання 
ентомологічних сачків. Рослини слід оглянути на наявність симптомів та різних фаз розвитку 
шкідника. Варто також оглянути місця, придатні для зимівлі (наприклад, лісова підстилка), 
оскільки це може допомогти передбачити ризики пошкодження шкідником у наступному сезоні.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• вирощування ранньостиглих сортів та встановлення єдиної по регіону дати висіву, з 
метою мінімізації шкоди;

• сівозміна;
• оранка; 
• знищення рослинних рештків;
• збалансоване використання добрив: ненормовані дози азотних добрив підвищують 

шкодочинність шкідників, тоді як калійні добрива роблять рослини більш стійкими. 
Методи раннього збору врожаю слід розробляти з урахуванням місцевих методів 
виробництва та погодних умов.

Стійкі сорти 

Висівання сортів, стійких до цього шкідника, може допомогти уникнути пошкодження 
врожаю. Стійкі сорти - Почаївка, Веснянка, Сонечко, Єрмак, Панна та Золотоколоса (Україна), 
Ростовчанка 3, Дон 95, Степная, Єрмак, Гарант (Росія), Сардарі, Рошан, Табассі, Омід, Годс і 
Карадж 1 (Іран).

Біологічні методи

Засіб біологічного контролю – ентомопатогенні гриби (Beauveria bassiana) – продемонстрував 
свій потенціал у боротьбі зі шкідником, оскільки знищує комах тоді, коли інші біологічні методи 
не працюють, тобто під час діапаузи. Ще один засіб біологічного контролю, дієвий проти клопа 
шкідливої черепашки – це мікроорганізм Bacillus thuringiensis. 

Хімічні методи

Застосування хімічних інсектицидів не завжди є необхідним, кількість застосувань слід зменшити 
на основі результатів обстеження на наявність комах. За типом дії інсектициди, що застосовуються 
проти клопа шкідливої черепашки, поділяються на дві групи: контактні та системні.
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Хімічні групи: 

1. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам);
2.  Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
3.  Комбіновані інсектициди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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Кузька/хлібний жук (Anisoplia austriaca Herbst.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Пшениця та інші зернові культури.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла жука становить 13–16 мм. Тіло і ноги чорного кольору із зеленуватим блиском. 
Надкрила жовто-бурі або червоно-бурі, з чорною квадратною плямою біля щитка у самок.

 ©T. Топчій  ©T. Топчій

Де зустрічаються?

Цей жук найбільш шкідливий у чорноземних степах України.

Літ жуків відбувається з червня по липень, живуть відкрито на колосках зернових злаків.

Яйця

Яйця білого кольору, майже кулясті, до 2 мм у діаметрі. У липні самки відкладають яйця в ґрунт 
на глибину 8–20 см. Кожна самка за 2–3 рази відкладає до 50 яєць. Яйця розвиваються впродовж 
2–4 тижнів (у липні та серпні), залежно від температури ґрунту.

Де зустрічаються?

Яйця розвиваються в ґрунті.
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Личинки

Личинки білі, з жовто-коричневою головою та ногами, довжиною до 35 мм. Вони розвиваються 
впродовж 22–23 місяців і двічі зимують у ґрунті на глибині від 30 до 80 см. Старші личинки 
(після другої зимівлі) в травні заляльковуються на глибині 8–15 см у ґрунті.

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються у ґрунті.

Лялечки

Лялечки жовто-коричневого кольору, довжиною 15–17 мм. Розвиваються впродовж 10–20 днів 
з травня по червень.

Де зустрічаються?

Лялечки розвиваються у ґрунті.

Шкодочинність

Кожен жук впродовж свого життя з’їдає 7–8 г зерна, але при цьому він ще й вибиває багато 
зерен з колосся. Загалом, кожен жук знищує від 9–10 колосків зернових злаків. Личинки, в 
ґрунті живляться корінням та сходами злаків, можуть спричинити зниження густоти посівів. 
Економічний поріг шкідливості для цього шкідника – три жуки на м2. Якщо щільність популяції 
шкідника перевищує десять жуків на м2, а густота посіву – не більше 250 стебел на квадратний 
метр, втрати врожаю зерна можуть сягати до 50 відсотків. У сезони зі сприятливими умовами 
щільність популяції шкідника може досягати 60–100 жуків на м2, особливо на крайових посівах.

©T. Топчій ©T. Топчій

Шкідники зернових культур
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Біологічні особливості

Цикл розвитку жука становить два роки. Личинки живляться корінням рослин та перегноєм. 
Заляльковуються в кінці травня. В кінці червня дорослі жуки виходять з ґрунту. Дорослі особини 
живляться такими злаками, як жито, пшениця, ячмінь, споживаючи більш молоді рослини. 
Самки жуків відкладають яйця через 10–12 днів після появи. Кладка може містити до 50 яєць. 
Через три тижні личинки вилуплюються і цикл починається спочатку. Жуки люблять денне 
світло і найактивніші в сонячну погоду. 

Моніторинг популяції шкідника

• систематичне обстеження на наявність дорослого жука;
• обстеження на наявність личинкових стадій; 
• систематичний аналіз даних щодо стану популяцій шкідника та підрахунок очікуваної 

чисельності дорослих жуків та личинок.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

Найбільш ефективний засобом боротьби з жуком – це культивація та оранка ґрунту. Зазвичай 
це роблять навесні або на початку літа. Цей метод дозволяє знищити від 70 відсотків личинок, 
які живуть у ґрунті. 

Стійкі сорти

Висівання сортів, стійких до цього шкідника, може допомогти уникнути пошкодження врожаю. 
Стійкі сорти: Панна, Почаївка, Веснянка, Єрмак, Сонечко, Золотоколоса.

Біологічні методи

Застосування біологічних засобів контролю, таких как ентомопатогенні гриби Metarhizium 
anisopliae, Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. та бактерія Bacillus suturalis. На личинках паразитує 
нематода Leptodera dentata. Metarhizium anisopliae зазвичай проникає в личинки через будь-яку 
частину тіла. При потраплянні гриба всередину комахи утворюються бокові додаткові гіфи, які 
згодом розмножуються і проникають у гемолімфу комахи. Ентомофаги відіграють важливу роль 
у регулюванні чисельності жуків.
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Хімічні методи

Інсектициди проти хлібного жука:

Хімічні групи:

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2.  Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
3. Фосфорорганічні інсектициди + піретроїд (д.р. хлорпірифос 500 г/л + циперметрин 

50г/л).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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Жужелиця хлібна мала (Турун хлiбний звичайний ) (Zabrus tenebrioides 
Goeze.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Пшениця та інші зернові культури.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини 

Дорослі особини довжиною 14–16 мм, чорного кольору зі слабким металевим блиском. 
Надкрила опуклі, з дев’ятьма борозенками 

©M. Golias

Де зустрічаються?

Дорослі особини зустрічаються на поверхні ґрунту.

©M. Golias

Яйця

Яйця 2–5 мм, овальні, перламутрово-білі.

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються у ґрунті. 

©T. Klejdysz

Личинки

Личинки, що вилупилися з яєць довжиною 5–10 мм, при досягненні 
повної зрілості довжина їх становить 25–28 мм. Личинка брудно-
білого кольору з темно-коричневою головою і трьома грудними 
сегментами; на черевних сегментах – світло-коричневі плями. Тіло 
приплюснуте.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються у ґрунті, живуть, у нірках біля рослини-господаря.
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Лялечки

Лялечки довжиною 14–17 мм, жовтуватого кольору, пізніше світло-коричневі, з видимими 
ногами та крилами.

©G. Csoka

Де зустрічаються?

Лялечки знаходяться у грунті в колисочках 

Шкодочинність

Типові симптоми пошкодження рослин пшениці личинками жужелиці хлібної зображені на 
малюнку, наведеному далі.

©T. Klejdysz

Личинки живуть у верхньому шарі ґрунту, у нірці поряд з 
рослинами-господарями. Вночі вони залишають нірки і живляться 
листям пшениці.

Біологічні особливості

Жуки починають з’являтися у травні – червні. Живляться на колосках зернових. Теплим і сухим 
літом дорослі жуки зариваються в землю і знову активізуються зазвичай з другої половини серпня 
чи початку вересня, коли температура знижується, а погода стає дощовою. Відкладають яйця на 
глибину 5–15 см у ґрунт. Одна самка відкладає 50-70 максимально до 270 яєць. Низька вологість 
сповільнює розвиток яєць. Личинки живуть у верхньому шарі ґрунту (на глибині приблизно 
10-20 см), у нірках поряд з рослинами-господарями. Вночі вони залишають нірки і живляться 
листям. Для добового живлення личинки затягують листя всередину своїх нірок. Листя рослин 
подрібнюють і доводять до стану мілкого волокнистого покриття на поверхні ґрунту. Харчова 
активність зменшується в холодні періоди пізньої осені, личинки зимують у ґрунті, досить 
чутливі до низьких температур. Активність личинок підвищується навесні, і вони продовжують 
пошкоджувати листя до заляльковування, яке відбувається в кінці квітня-другій половині травня. 
Стадія лялечки триває 15–20 днів.

Моніторинг

Відбір зразків ґрунту восени: площа до 10 га – 8 проб; до 50 га – 12 проб; до 100 га –16 проб. 
Розмір проби ґрунту 50 × 50 см (0,25 м2), глибина до 50 см. Підрахувати чисельність жуків, 
личинок та яєць. Економічний поріг шкідливості становить 2–3 личинки на м2. У фазу весняного 
кущіння слід провести другий відбір ґрунту (щоб з’ясувати чисельність личинок). 

Шкідники зернових культур
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Контроль у полі

Агротехнічні методи 

Агротехнічні методи мають велике значення для боротьби з хлібним туруном. 

• застосування сівозміни та запобігання постійного висіву зернових культур на одному й 
тому самому полі;

• своєчасний посів зернових;
• видалення падалиці.

Біологічні методи

Великий вплив на чисельність жуків мають тахінові мухи та оси-вершниці з родини Proctotrupes. 
Ці комахи відкладають яйця в тіло молодого жука та личинки жука-туруна.

Хімічні методи

Для боротьби із хлібною жужелицею використовують різні хімічні інсектициди.

Хімічна група: 

1. Фосфорорганічні інсектициди (д.р. діазолін);
2. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам);
3. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин).

Протруювання насіння:

1. Неонікотиноїди (д.р. імидаклоприд).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки.
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П’явиця червоногруда (Oulema melanopus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Всі злакові, зернові та різні види трав, у тому числі: ячмінь, пшениця, овес, жито, сорго, 
тимофіївка, райграс, лисохвіст і тонконіг лучний.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі жуки п’явиці червоногрудої невеликі за розміром, мають яскраве забарвлення. Довжина 
тіла складає приблизно 6,5 мм, ширина – 1,5 мм, голова і надкрила синього кольору з металевим 
блиском. Ноги жовті, передньоспинка оранжево-червоного кольору.

©T. Топчій ©T. Топчій

Де зустрічаються?

На листках пшениці та інших злакових культур.

Личинки

Тіло личинки білого або жовтого кольору, зігнуте, з шістьма ногами та чорною головою. 
Захисний механізм личинки полягає у тому, що вона вкривається слизом чим маскує яскравий 
колір і відлякує хижаків. 

Шкідники зернових культур
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©T. Топчій

Де зустрічаються?

На листі злакових культур.

Яйця

Яйця круглої циліндричної форми, довжиною приблизно 0,9 мм і 
шириною 0,4 мм. Спочатку вони яскраво-жовті, згодом темніють і 
частково чорніють при появі личинок.

©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Яйця зазвичай знаходяться на нижньому боці листків 
уздовж жилок.

Лялечки 

Колір лялечок від жовтого до жовтувато-коричневого. 
Їх важко помітити, адже знаходяться вони в ґрунті у 
спеціальних земляних колисочках.

Шкодочинність

©Т. Топчій ©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Шкідник пошкоджує велику кількість важливих культур, включаючи пшеницю, овес і ячмінь.

Біологічні особливості

П’явиця червоногруда має одне покоління на рік, і зимує у стадії імаго. Навесні дорослі особини 
шукають засіяні поля зернових культур для живлення і спаровування. Температура вище +15–17 
°C є ідеальною для вильоту. Самки відкладають до 300 яєць на нижній стороні листя. Личинки 
з яєць вилуплюються через 4–23 дня, залежно від температури повітря. Личинка, яка щойно 
вилупилася починає з’їдати епідерміс листка. Вона живиться і росте впродовж 12-20 днів, має 
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чотири вікові фази. Личинки мігрують у ґрунт, де влаштовують колисочку і заляльковуються. 
Через 10-21 днів з лялечок вiдpoджyютьcя дорослі особини. Загальний період розвитку від 
яйця до дорослої особини становить близько шести тижнів і залежить від якості живлення та 
температури. Дорослі особини пошкоджують різні рослини близько 14 днів, перш ніж знайти 
місце для зимівлі. Дорослих комах можна  зустріти в стеблах трав або інших рослинних рештках, 
під корою. 

Моніторинг

Навесні (кінець квітня – початок травня) слід контролювати чисельність молодих жуків після 
зимівлі. На одному полі потрібно взяти 20 ділянок площею 0,25 м2 (50 x 50 см) кожна, де 
підраховують комах. Чисельність личинок підраховується через 12-14 днів після появи перших 
яєць.

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• правильна сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• невідкладне і ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення падалиці з літа по ранню осінь.

Стійкі сорти

Опушення листя у пшениці може перешкоджати яйцекладці, впливати на чисельність личинок, 
їх виживання та живлення дорослих комах на стійких сортах пшениці. Трихоми опушених 
сортів пшениці містять кремнезим, який зумовлює незасвоєння. Вузьколисті злакові сорти 
також стримують личинок, обмежуючи місце для їхнього живлення і життєдіяльності. Висівання 
сортів, стійких до цього шкідника, може допомогти уникнути пошкодженню врожаю. До стійких 
сортів пшениці відносяться сорти: Богдана, Веснянка, Фаворитка, Камма, Карібо та Дипломат.

Біологічні методи

До природніх ворогів п’явиці червоногрудої відносяться комахи-хижаки, паразитоїди, кліщі 
та деякі види птахів. Існує кілька методів контролю популяції дорослих п’явиць, які живляться 
листям. Тахінова муха Hyalomyodes triangulifer, яка паразитує на дорослих комахах п’явиці 
червоногрудої. Інші засоби біологічного контролю включають личинки паразитоїдних ос 
Diaparsis carnifer, Lemophagus curtis і Tetrastichus julis. Обидва види D. carnifer і L. curtis 
споживають личинки п’явиці червоногрудої, а T. julis відкладає свої яйця всередину тіла личинки. 
Anaphes flavipes – це яйцевий паразитоїд, який відкладає свої яйця в яйця п’явиці червоногрудої, 
знищуючи їх. Ефективність становить близько 90 відсотків. Ще один ентомофаг шкідника - 
сонечка, що відомі тим, що вони поїдають яйця і личинки п’явиці червоногрудої і є ефективними 
в деяких місцевостях.

Шкідники зернових культур
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Хімічні методи

Обприскування полів пшениці, де чисельність жуків в межах 40–50 на м2, перш ніж вони 
відкладуть яйця. Інсектициди для обприскування: 

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин; д.р. дельтаметрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. ацетаміприд).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Смугаста хлібна блішка (Phyllotreta vittula Redt.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі

Пшениця та інші зернові культури.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла 1,5–1,8 мм. Тіло злегка опукле, витягнуте та овальне, темно-зеленого кольору; 
широка світло-жовта смуга уздовж кожного надкрилля. Голова та передньоспинка із зеленуватим 
металевим блиском. 

©Г.E. Давидян

Де зустрічаються?

На листках пшениці та інших злакових 
культур.

Личинки

Личинки розвиваються на дрібних 
корінцях злакових. Довжина тіла 
личинки останнього віку – 3,5 мм; зовні 
вкрита рідкими волосками. 

Де зустрічаються?

Заляльковування відбувається у ґрунті

Яйця

Самки відкладають яйця в ґрунт. 

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються у ґрунті на глибині 2–3 см. Блідо-жовті, овальні, довжиною 0,52 мм.

Лялечки

Світло-жовтого кольору, довжиною 3 мм.

Шкідники зернових культур
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Де зустрічаються?

Лялечки знаходяться у ґрунті на глибині декількох сантиметрів. 

Шкодочинність

Жуки виїдають паренхіму на верхній стороні листя, залишаючи вузькі смуги.

Біологічні особливості

Зимують жуки під листям у різних місцях, наприклад на узліссі, лісосмугах або в балках. Навесні 
вони вилітають на поле і пошкоджують листя пшениці. Пагони стають невиразними, виглядають 
слабкими. Самки відкладають яйця в землю на глибину 2–3 см. Личинки заляльковуються в 
землі на глибині 5–7 см. Літ нових жуків відбувається у липні.

Моніторинг:

Рослини-приваблювачі. Важливо звертати увагу на присутність жуків хлібної блішки на 
сприйнятливих до шкідника рослинах, особливо навесні. 

Клейові пастки – це засіб моніторингу, що надає інформацію про наявність жуків та їх 
чисельність, проте вони не ефективні у зменшенні популяції шкідника. Можна використовувати 
жовті або білі липкі пастки. Їх слід розміщувати навколо сприйнятливих до шкідника рослин-
господарів відразу після посадки, але до появи сходів. Пастки треба міняти, коли клейке покриття 
вкрите комахами або втрачає липкість. Клейові пастки можна використовувати до тих пір, поки 
рослини добре не вкоріняться або до самого збору врожаю. Вони також приваблюють і деяких 
корисних комах, у тому числі запилювачів, тому необхідно враховувати цей негативний чинник 
при плануванні їх використання.

Польовий контроль:

Агротехнічні методи

• сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення падалиці з літа по ранню осінь.

Стійкі сорти

Можна використовувати сорти, стійкі до пошкодження. 
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Біологічні методи

Паразити і ентомофаги. Такі універсальні ентомофаги, як личинки золотоочки (Chrysopa 
spp.), дорослі особини хижих клопів (Geocoris spp.) та жуки (Nabis spp.) живляться дорослими 
блішками. Крім того, паразитоїдна оса (Microctonus vittatae) може знищувати деякі види 
дорослих блішок. Цих корисних комах приваблюють нектароносні рослини, такі як аніс, 
ромашка, конюшина, кріп та чорнобривці.

Нематоди. Ентомопатогенні нематоди (Steinernema spp. та Heterorhabditis spp.) можуть вражати 
личинок блішки, зменшуючи наступні популяції дорослих шкідників.

Ґрунтоживучі мікроорганізми. Біла мускардина – ґрунтоживучий мікроорганізм, який 
може сприяти зменшенню популяції блішок, її збудник – гриб Beauvaria bassiana. Коли комахи 
зустрічаються зі спорами грибів, спори прикріплюються до комахи, проростають і проникають 
в їх тіло. Гриб виділяє токсини, які вбивають комаху. Оскільки сонячне світло може негативно 
впливає на мікроорганізм, знищуючи їх, застосувувати препарати з B. bassiana рекомендується 
ввечері з використанням вологи.

Хімічні методи

Обприскування посівів інсектицидами для боротьби з дорослими жуками проводити ввечері.

Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин; a.i. дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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Попелиця звичайна злакова (Schizaphis graminum Rond.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Цей вид попелиці живиться виключно травами з родини злакових (Poaceae).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло самки світло-зеленого кольору, з поздовжньою смугою на спині. Довжина тіла – від 2,7 до 
2,9 мм. Вусики вдвічі довші за тіло. Існує дві форми попелиці: крилаті та безкрилі самки та самці. 
Розмноження навесні – партеногенетичне, восени – статеве.

©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Попелиці живляться як на нижній, так і на верхній стороні 
листя та на колоссі пшениці. На рослинах-господарях можна 
зустріти як безкрилу, так і крилату форму попелиці.

Яйця

Яйця розміром 0,6 мм, чорного кольору, блискучі.

Де зустрічаються?

На листі злакових.

©Т. Топчій 

Личинки

Личинки мають овальну форму, тіло світло-зелене із темно-
зеленою смугою вздовж спини. Личинки, німфи схожі на 
дорослих.
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Шкодочинність

Живлення попелиці викликає хлороз та некротичні плями у місцях живлення сприйнятливих 
до шкідника рослин.

Біологічні особливості

Максимальна чисельність попелиць спостерігається в кінці червня та в липні. Заселення 
попелицею досить небезпечне на етапі росту стебла рослини. Під час дозрівання літніх злаків 
чисельність попелиці швидко зменшується. Найбільш сприятливі умови для комахи: температура 
+20–21 °C з відносною вологістю повітря 65–70  відсотків для безкрилих самок, та +25,8° С та 
вологість 70  відсотків для крилатих самок. Поява статевої генерації залежить від температури 
та фотоперіоду. Популяції попелиць можуть бути особливо чисельними в роки з дощовим і 
вологим літом.

Моніторинг

Популяції попелиці можна порахувати восени або навесні на сходах озимих культур, а популяції 
зимуючої форми – наприкінці жовтня і на початку весни. Чисельність шкідника можна 
визначити шляхом аналізу зразків рослин. Один зразок береться з відрізка 0,5 м, рослини 
відбираються уздовж крайової смуги, сума всіх зразків дорівнює кількості рослин на один м2. На 
кожному полі відбирається 16 зразків. Навесні перший підрахунок здійснюється у фазу виходу в 
трубку озимої пшениці. На початку цвітіння озимої пшениці вдруге підраховується чисельність 
злакових попелиць, на колоссі. З одного поля відбирають двадцять зразків, кожен складається 
з п’яти колосків. 

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• правильна сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• невідкладне і ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення падалиці з літа по ранню осінь.

Стійкі сорти

До стійких сортів відносять: Почаївка, Сонечко, Панна, Єрмак, Золотоколоса (Україна), ELS 
(K-43578, Норвегія), SV 01290b (K-46604, Швеція), Ізобамба (K-49386, Еквадор) та Асаказа 
Комугі (K-59945, Японія).

Біологічні методи

Природні вороги: ентомофаги, такі як сонечка (Coleoptera: Coccinellidae), золотоочка 
(Neuroptera: Chrysopidae), клопи-мисливці (Hemiptera: Nabidae), павуки (Araneae), жуки-туруни 

Шкідники зернових культур
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(Coleoptera: Carabidae), двокрилі мухи (Diptera). Встановлено, що бактерія Bacillus thuringiensis 
Berliner (штами V-6066 та V-5689) здатна пригнічувати життєдіяльність попелиці звичайної 
злакової. 

Хімічні методи

Найбільш рекомендованим методом хімічної обробки проти злакової тлі є обприскування 
інсектицидів у критичні фази вегетації озимої пшениці. 

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Комбіновані інсектициди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
3. Неонікотиноїди (д.р. тіаметоксам);
4. Синтетичні піретроїди (д.р. дельтаметрин);

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Попелиця велика злакова (Sitobion avenae F.)

Загальний вигляд 
Рослини-господарі 

Цей вид попелиці живиться виключно низкою трав з родини злакових (Poaceae).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Доросла особина великої злакової попелиці середнього розміру веретеноподібної форми. 
Відрізняється за кольором, переважають форми зеленого та коричневого кольору (недорозвинена 
попелиця – зелена або червона). Вусики чорні, дещо коротші за тіло. Ноги жовтого кольору, 
але кінчики стегна та гомілки темні. Довжина тіла великої злакової попелиці 1,3–3,3 мм. Дві 
відмінні форми особливо помітні пізньою весною, коли на листі можна побачити колонії яскраво 
зелених або червонуватих німф. 

©T. Топчій 

Де зустрічаються?

Попелиці живляться як на нижній, так і на верхній стороні листя та на 
колоссі пшениці. На рослинах-господарях можна зустріти як безкрилу, 
так і крилату форму попелиці.

Яйця

Яйця розміром 0,6 мм, чорного кольору, блискучі.

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються на озимій пшениці та дикорослих злакових.

©T. Топчій 

Личинки

Личинки та німфи схожі на дорослих.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються на озимій пшениці та дикорослих 
злакових.

Шкідники зернових культур
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Шкодочинність

Злакова попелиця зменшує врожайність, висмоктуючи з рослин сік і виділяючи медову росу, на 
якій поселяються сажкові гриби, а також є переносником вірусу жовтої карликовості ячменю.

Біологічні особливості

Розмноження великої злакової попелиці залежить від кліматичних умов. У м’якому кліматі вона 
повністю анголоциклічна, тобто є лише партеногенетичні самки, навіть у прохолодну пору року. 
Однак вони не можуть витримувати тривалий час, низькі температури, тому моноциклічні види 
часто зустрічаються в холодних районах ареалу попелиці. Це однодомний вид. У теплу пору 
року ріст популяції може відбуватися дуже швидко. Кожна самка відроджує декілька личинок 
на день впродовж 3-4 тижнів. Личинки проходять чотири вікові фази за 8–12 днів і згодом дають 
життя новим поколінням. Живородяча форма зазвичай безкрила. Коли умови навколишнього 
середовища стають несприятливими, наприклад тому що ділянки живлення переповнені, а їжа 
стає дефіцитом (оскільки зерно висихає і твердіє), можуть з’явитися крилаті форми, які потім 
перелітають по полю, часто долаючи великі відстані, з допомогою вітру.

Моніторинг

•  Відбір рослин на ділянці 0,5–1 м²;
• використання жовтих пасток Мьоріке (різне ентомологічне обладнання використовується 

для відлову літаючих комах).

© Rapool Kasachstan GMBH

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• правильна сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна; 
• невідкладне і ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення  падалиці з літа по ранню осінь.
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Імунні методи

До стійких сортів відносяться сорти: Почаївка, Сонечко, Панна, Єрмак, Золоколоса.

Біологічні методи

Природні вороги: ентомофаги, такі як сонечка (Coleoptera: Coccinellidae), золотоочка 
(Neuroptera: Chrysopidae), клопи-мисливці (Hemiptera: Nabidae), павуки (Araneae), жуки-туруни 
(Coleoptera: Carabidae), двокрилі мухи (Dipterа). Встановлено, що бактерія Bacillus thuringiensis 
Berliner (штами V-6066 та V-5689) здатна пригнічувати життєдіяльність великої злакової попелиці 
(Sitobion avenae F.)

Хімічні методи

Найбільш рекомендованим методом хімічної обробки проти великої злакової попелиці є 
обприскування інсектицидів у критичні фази вегетації озимої пшениці. 

Хімічна група: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин; д.р. дельтаметрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам); (д.р. тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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Черемхова попелиця (Rhopalosiphum padi L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Ячмінь, пшениця

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі особини мають довжину 2 мм, від оливково-зеленого до чорного кольору, в задній 
частині тіла – руда пляма, можуть мати крила. Довжина вусиків переважає тіло на половину 
його довжини. Німфи схожі на дорослих попелиць, але менші. 

©T. Топчій 

Де зустрічаються?

Популяції черемхової попелиці на злакових зазвичай 
зустрічаються на нижніх частинах рослини.

Восени через коротку тривалість дня на травах та 
злаках з’являються статеноски. Ці крилаті самки 
переходять на черемху, яка забезпечує попелицю 
цінним джерелом живлення. Там вони відкладають 
яйця, які згодом запліднюють самці.

Яйця

Яйця овальні, чорного кольору.

©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Самки черемхової попелиці відкладають яйця восени 
у вузьке заглиблення між допоміжними бруньками 
та стеблом.

Личинки

Личинки мають 4 стадії розвитку.
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©T. Топчій 

Шкодочинність

Живлення черемхової попелиці може затримувати розвиток 
рослин і призводити до втрати врожаю. Черемхова попелиця – 
переносник вірусу жовтої карликовості ячменю.

Біологічні особливості

Життєвий цикл є дводомним. Первинним господарем є черемха (Padus racemosa). Яйця зимують 
на бруньках черемхи. У життєвому циклі відбувається чергування статевих та безстатевих 
поколінь. Період доімагінального розвитку залежно від умов коливається від 5 до 21 дня. 
Безкрилі партеногенетичні самки живуть від 15 до 19 днів за температури +21 °C. За нижчої 
температури вони можуть прожити до 40 днів. В кінці травня – на початку червня з’являються 
крилаті особини, комахи мігрують від основного до другорядного господаря на злакові. З другої 
половини серпня з’являються перші мігранти. Попелиця впродовж усього вегетаційного періоду 
має багато поколінь. 

Моніторинг

Чисельність попелиці можна порахувати восени або навесні на сходах озимих культур, а популяції 
зимуючої форми – наприкінці жовтня і на початку весни. Чисельність шкідника визначають 
шляхом аналізу зразків рослин. Один зразок складається з рослин, зібраних з відрізка 0,5 
уздовж крайових посівів, сума всіх зразків дорівнює кількості рослин на 1 м². На кожному полі 
відбирається 16 зразків. Навесні перший підрахунок здійснюється у фазу виходу в трубку озимої 
пшениці. На початку цвітіння озимої пшениці додатково підраховується чисельність попелиць, 
на колоссі. З поля відбирають двадцять зразків, кожен складається з п’яти колосків. 

Контроль у полі

Агротехнічні методи

• правильна сівозміна;
• ранній збір зернових культур;
• недопущення втрат зерна;
• внесення азотних добрив;
• невідкладне і ретельне видалення з поля рослинних решток;
• знищення падалиці з літа по ранню осінь.

Шкідники зернових культур
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Стійкі сорти

Толерантні щодо шкідника сорти: Подолянка, Чайка і Одеса напівкарликова. Можуть бути 
рекомендовані для використання, особливо у зонах підвищеної небезпеки заселення шкідником.

Біологічні методи

Природні вороги: ентомофаги, такі як сонечка (Coleoptera: Coccinellidae), золотоочка 
(Neuroptera: Chrysopidae), клопи-мисливці (Hemiptera: Nabidae), павуки (Araneae), жуки-туруни 
(Coleoptera: Carabidae), двокрилі мухи (Dipterа). Бактерія Bacillus thuringiensis Berliner (штами 
V-6066 та V-5689), здатна пригнічувати життєдіяльність черемхової попелиці.

Хімічні методи

Найбільш рекомендованим методом хімічної обробки проти черемхової попелиці є 
обприскування інсектицидів у критичні фази вегетації озимої пшениці.

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин чи дельтаметрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Трипс пшеничний (Haplothrips tritici Kurd.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Озима пшениця, тритікале, яра пшениця, жито.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло продовгувате, тонке, колір від чорно-бурого до чорного. Голова в 1,1–1,2 рази довша за 
ширину. Очі темно-бурі, майже чорні, великі, складають одну третину розміру голови.

©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Дорослих шкідників можна знайти на листі злакових. 

Яйця

Яйця блідо-оранжеві, видовжено-овальні, завдовжки 0,5-0,6 
мм. 

Де зустрічаються?

Яйця можна знайти на колосках і на стеблі.

Личинки

Зрілі личинки яскраво-червоні, з двома щетинками на кінці черевця. Навесні личинки проходять 
складні метаморфози (пронімфа, німфа I, німфа II, доросла особина).

©Т. Топчій

Де зустрічаються?

Частково метаморфози личинки відбуваються під землею.

Шкідники зернових культур
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Пронімфи та німфи

©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Личинкові стадії можна зустріти в рештках рослин або в ґрунті.

©T. Топчій 

Шкодочинність

Небезпечними є як дорослі шкідники, так і личинки, проте останні 
зазвичай більш шкідливі: викликають ефект білого колосу, всихання 
листя, та невиповненість зерна. Під час спалахів заселення шкідником 
щільність личинок може досягати до 200 і більше особин на колос. 
Якість зерна при цьому суттєво знижується. 

Біологічні особливості

Дорослі особини з’являються на початку формування колосся озимих злаків, зазвичай у травні–
червні. Під час розвитку злакових культур дорослі особини трипсу пшеничного пошкоджують 
спочатку озиме жито, а згодом – озиму пшеницю. Дорослі особини можуть переміщуватися 
повітряними потоками на висоті 1,5–2 м. Шкідник живиться соком колоскової лусочки. 
Самки відкладають яйця невеликими купками по 4-8 яєць у кожній або – рідше – по одному, на 
внутрішній стороні колоскових лусок і основи колоска. Яйцекладка триває 25-35 днів. Спочатку 
личинки висмоктують сік з колоскових лусок та квіткових плівок, потім із листків. Пік щільності 
личинок припадає на фазу молочної стиглості зерна. Під час фази воскової стиглості зерна 
личинки починають залишати колоски. Суха і тепла погода під час колосіння і цвітіння пшениці 
(період відкладання яєць і початок живлення личинок) сприяють збільшенню виживання комах; 
прохолодна дощова погода є несприятливими умовами для розвитку комах. Спекотна суха 
погода наприкінці літа також може бути несприятливою для виживання комах через швидке 
дозрівання зерна і відповідне скорочення періоду живлення личинок. Навесні личинки, що 
проходять метаморфози, гинуть через спеку та нестачу вологи. Готуючись до зимівлі, личинки 
можуть мігрувати в ґрунт на глибину 10–20 см і більше (до 90 см).
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Моніторинг

• підрахунок дорослих комах (чисельність особин на колос);
• підрахунок личинок – L2 (чисельність особин на колос);
• використання пристрою «Еклектор».

Агротехнічні методи

• своєчасний швидкий збір врожаю; 
• рання зяблева оранка; 
• ретельна обробка зимової ріллі перед посівом;
• швидкий посів пшениці;
• дотримання сівозміни;
• вирощування ранньостиглих сортів пшениці.

Стійкі сорти

Стійкість рослини-господаря: до стійких сортів відносяться сорти: Сонечко, Почаївка, Донська 
напівкарликова, Веснянка і Тарасівська остиста (Україна), Ростовчанка 3, Дон 95, Стєпная, Єрмак 
і Гарант (Росія), Бромптон, Скалмеє, Робігус, Велфорд і Глазго (Німеччина). 

Біологічні методи

Лише дві родини паразитоїдних перетинчастокрилих паразитують на яйцях і личинках трипсу 
пшеничного – Eulophidae і Trichogrammatidae. Інші представники біоконтролю дорослих комах 
та личинок включають клопи роду Orius та фітосеїдні кліщі. Біологічні інсектициди: Beauveria 
bassiana та Verticillium lecanii, можуть знищувати трипса на всіх стадіях його циклу.

Хімічні методи

Найбільш рекомендованим методом хімічної обробки проти трипса є обприскування 
інсектицидами у критичні фази вегетації озимої пшениці.

Хімічні групи: 

1. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин);
2. Неонікотиноїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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Муха гессенська або галиця гесенська (Mayetiola destructor Say.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Первинний господар – пшениця. 

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі мухи задовжки 2–4 мм, самки зазвичай більші за самців. 

©S. Bauer

Де зустрічаються?

Дорослих мух можна зустріти на злакових або 
трав’янистих рослинах.

Яйця

Яйця овальні, оранжевого кольору, довжиною 0,5 мм.

Де зустрічаються?

Дорослих мух можна зустріти на злакових або трав’янистих рослинах.

Личинки

Личинки бліді, циліндричної форми, виростають від 0,5 до 4,0 мм завдовжки. 

© Allen Knutson

Де зустрічаються?

Личинки мухи гессенської (спочатку білого кольору, згодом 
темнішають).

Лялечки

Пупарій, що по формі нагадує насіння льону, має довжину 2–6 
мм, темно-бірого кольору, трохи звужений спереду.
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©S. Bauer

Де зустрічаються?

Лялечки можуть знаходитись у піхвах листя та біля 
основи рослин між стеблами, та кущами.

Шкодочинність

Одна личинка, живлячись впродовж трьох днів, здатна повністю зупинити розвиток молодої 
рослини чи куща. Сходи, пошкоджені на стадії першого листка, можуть бути відразу знищені. 
Пізніше пошкоджена пшениця сильно відстає в розвитку. Шкідник також завдає великої шкоди 
ячменю та житу.

© Allen Knutson

Біологічні особливості

Зазвичай щороку розвивається 2–3 покоління шкідника, іноді більше. Після спарювання самки 
розпочинають яйцекладку, де відкладають 250–300 яєць, які розміщують щільно на листі 
рослини-господаря. Личинки заляльковуються в пупарії, що зовні має форму насіння льону. 

Шкідники зернових культур
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Моніторинг

Шляхом спостереження в полі можна виявити пошкоджені рослини, які мають потовщене і 
темне листя, а також відстають у рості. Пупарії можна знайти біля основи листя, прикріпленого 
до стебла. Для відстеження популяцій шкідника, впродовж року використовують феромонні 
пастки.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• видалення падалиці;
• сівозміна.

Стійкі сорти

Стійкі сорти: Миронівська 808, Миронівська 264, Колективна та Артемівка (Україна), Хоуп, 
Меріт Мінесота 2752 (США) та Чинук (Канада).

Біологічні методи

Відомо, понад 50 ентомофагів, що контролюють гессинську муху і можуть знищити до 70–80 
відсотків шкідника. Комахи-паразити (Hymenoptera): Eupteromalus micropterus, E. fulvipes, E. 
subapterus, Merisus destructor, Platygaster hiemalis та Trichacis tristis.

Хімічні методи

Найбільш рекомендованим методом хімічної обробки проти гессенської мухи є протруювання 
насіння та обприскування інсектицидами у критичні фази вегетації озимої пшениці.

Протруювання насіння

1. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд або імідаклоприд + клотіанідин).

Інсектициди

2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, дельтаметрин або імідаклоприд + бета-
цифлутрин);

3. Неонікотиноїди + піретроїд (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Озима муха (Leptohylemyia coarctata Fll.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Первинний господар – пшениця. 

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослі озимі мухи зовні схожі на звичайних кімнатних мух, завдовжки 8–10 мм.

©https://superagronom.com/

Де зустрічаються?

Дорослих озимих мух можна зустріти на злакових або трав’янистих 
рослинах.

Яйця

Яйця білого кольору, довжиною близько 1–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Шкідник відкладає яйця в ґрунт.

Личинки

Дорослі личинки мають довжину 7–11 мм, циліндричної форми. Личинки озимих мух білі, 
безногі, без чітко вираженої голови.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються в центральних пагонах молодих рослин.

Лялечки

Лялечки жовто-коричневого кольору, довжиною до 7 мм.

Де зустрічаються?

В ґрунті

Шкідники зернових культур
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Шкодочинність

Живлення центральними пагонами спричиняє пожовтіння і типові ознаки «мертвої серцевини». 
При огляді можна знайти личинки, які живляться основою стебла рослини. Вони можуть 
продовжувати живлення на прилягаючих кущах або переходити на сусідні рослини.

Біологічні особливості

Озима муха відкладає яйця у відкритий ґрунт. Нові личинки, що тільки-но вийшли з яєць, 
рухаються крізь ґрунт і проникають до основи злакових рослин, де живляться центральними 
пагонами. Це спричиняє характерні симптоми мертвої серцевини. Хоча на ранніх стадіях при 
пошкодженнях шкідником зовнішні листки залишаються зеленими, рослини стають тьмяними 
на вигляд і, якщо не звернути увагу, пошкодження може залишитися непоміченим, аж поки не 
проявлються сильніші симптоми. 

Моніторинг

• підрахунок дорослих особин (мух) за допомогою ентомологічного сачка;
• підрахунок пошкоджених рослин; 
• аналіз зібраних зразків рослин.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• видалення падалиці;
• сівозміна.

Стійкі сорти

До стійких сортів відносяться: Мироновська ювілейна, Миронівська остиста, Миронівська 33, 
Миронівська 67, Веста, Сніжана, Волошкова та Подолянка.

Біологічні методи

Чисельність мух знижують ентомофаги з родини Braconidae: Coelinidae nigra Nees., Protodacnusa 
trisis Nees., Chorebus cyclops Nixon, Chasmodon apterus Nees, Bembidion quadrimaculatum L., B. 
lampros Herbst (Carabidae), Aleochara bilineata Gyll. (Staphilinidae) та Gonia capitata De Geer 
(Tachinidae).

Хімічні методи

Найбільш рекомендованими методами хімічної обробки проти озимої мухи є протруювання 
насіння або обприскування інсектицидами у критичні фази вегетації озимої пшениці.
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Протруювання насіння

Хімічні групи: 

1. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд).

Інсектициди

Хімічна група: 

2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, дельтаметрин або імідаклоприд + бета-
цифлутрин);

3. Неонікотиноїди + піретроїд (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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Пшенична муха (Phorbia securis Tiensum.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Первинний господар – пшениця. Інші злакові культури та трав’янисті рослини є вторинними 
культурами-господарями.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Доросла муха довжиною 4,0–5,3 мм, чорно-сірого кольору.

©Т. Топчій 

Де зустрічаються?

Дорослих мух можна зустріти на злакових або трав’янистих рослинах.

Яйця

Яйця білого кольору, довжиною 1,25 мм.

Де зустрічаються?

Шкідник відкладає яйця в ґрунт.

Личинки

Личинки довжиною 7,5 мм, спершу білі, наприкінці свого розвитку – жовтувато-сірі.

Де зустрічаються?

Личинки зустрічаються в центральних пагонах молодих рослин.

Лялечки

Лялечки довжиною 5,5 мм, червоно-коричневого кольору.

Де зустрічаються?

Лялечки зимують у ґрунті на глибині 2–3 см або у стеблах озимих злаків.
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Шкодочинність

Пошкоджують центральний лист, стебло всихає

©T. Топчій 

Біологічні особливості

Шкідник має дві генерації на рік. Літ дорослих мух 
розпочинається у квітні і триває 5–6 тижнів. Самки відкладають 
яйця на бокові стебла озимої пшениці. Личинка живе в стеблі, 
заляльковується в ґрунті. Наприкінці серпня – вересня вилітають 
нові мухи, які відкладають яйця на сходи озимих культур, де 
розвивається друге покоління шкідника. Деякі личинки в 
пупаріях впадають у діапаузу до весни наступного року.

Моніторинг

• підрахунок дорослих (мух) за допомогою ентомологічного сачка;
• підрахунок пошкоджених рослин;
• аналіз зібраних зразків рослин.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

• видалення падалиці;
• сівозміна.

Імунні методи

До стійких сортів відносяться: Миронівська остиста, Миронівська 67, Веста і Сніжана.

Біологічні методи

Ентомофаги з родини карабідів: жуки-жужелиці Bembidion quadrimaculatum B. Lampros; жуки-
стафілиніди (Staphilinidae) Aleochara bilineata; браконіди (Braconidae) – Phaenocarpa pulata.

Хімічні методи

Найбільш рекомендованими методами хімічної обробки проти пшеничної мухи є протруювання 
насіння або обприскування інсектицидами у критичні фази вегетації озимої пшениці.

Шкідники зернових культур
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Протруювання насіння:

Хімічна група:

1. Неонікотиноїди: – (д.р. імідаклоприд, імідаклоприд + клотіанідин або клотіанідин + 
імідаклоприд + тебуконазол).

 

Інсектициди:

Хімічна група: 

2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин); (д.р. дельтаметрин); (д.р. імідаклоприд 
+ бета-цифлутрін), (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Шведська муха вівсяна (Oscinella frit L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі: 

Первинний господар – пшениця. Злакові культури та багато інших трав’янистих рослин є 
вторинними культурами-господарями.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Доросла особина завдовжки близько 1,5–2 мм, блискуча, чорна.

© J. Lindsey

Де зустрічаються?

Дорослих мух можна зустріти на злакових і трав’янистих 
рослинах. 

Яйця

Яйця білого кольору, довжиною близько 1–1,5 мм.

Де зустрічаються?

Яйця зустрічаються на стеблі і листі.

Личинки

Дорослі личинки мають довжину 3,5–4,5 мм.

© http://agronomija.rs/2013/svedska-
muva-oscinella-frit/

Де зустрічаються?

Личинки зазвичай знаходяться всередині пошкоджених 
пагонів.

Лялечки

Несправжній кокон коричневого кольору (пупарій) завдовжки 2–3 мм.

Шкідники зернових культур

http://agronomija.rs/2013/svedska-muva-oscinella-frit/
http://agronomija.rs/2013/svedska-muva-oscinella-frit/
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Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються всередині стебла.

Шкодочинність

Пошкодження злакових культур спричиняє пожовтіння центрального листка рослини, який 
в’яне і засихає, часто повністю відмерає. Можуть загинути дуже молоді рослини. Старші 
рослини можуть утворювати декілька бічних пагонів, реагуючи на загибель головного пагона. Це 
призводить до наявності у рослин великої кількості слабких пагонів, внаслідок чого зменшується 
врожайність.

Біологічні особливості

Зимують личинки всередині зимових пагонів та на злакових бур’янах. Навесні личинки 
перетворюються на лялечки. Через 5–12 днів, наприкінці квітня або на початку травня, вилітають 
дорослі мухи. Мухи живуть 1–1,5 місяця, живлячись нектаром квітів. Самки відкладають 50–60 
яєць на молоді пагони злаків з 2–3 листками, зазвичай, на колеоптиле. Через 3–8 днів личинки, 
що виходять, проникають у пагони. Через 18–28 днів личинки заляльковуються в них, а через 
11–25 днів з’являються дорослі мухи. Впродовж року може розвиватися від одного до п’яти 
поколінь шкідника.

Моніторинг

Оцінка економічного порогу шкідливості може здійснюватися шляхом відбору проб рослин або 
стерні на наявність яєць/личинок шведської мухи перед оранкою. Спостереження в основному 
здійснюється після повної появи сходів.

Польовий контроль 

Агротехнічні методи

• дискування чи спалювання рештків бур’янів;
• сівозміна.

Стійкість

Стійкі сорти (сорти з високою енергією росту та кущіння). 

Біологічні методи

Чисельність мух знижують ендопаразити з родини Braconidae: Coelinidea nigra Nees.
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Хімічні методи

Боротьба з мухами проводиться у фази сходів-кущіння, в період масового вильоту та відкладання 
яєць дорослими особинами.

Хімічна обробка посівів у критичні фази росту озимої пшениці 

Протруювання насіння

Хімічна група: 

1. Неонікотиноїди – (д.р. імідаклоприд або імідаклоприд + клотіанідин).

Інсектициди:

2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин, дельтаметрин або імідаклоприд + бета-
цифлутрін);

3. Неонікотиноїди + синтетичні піретроїди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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Муха шведська ячмінна (Oscinella pusilla Mg.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі:

Злакові

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Тіло дорослої мухи чорного кольору, завдовжки 1,5–2 мм.

©М.Н. Берім Де зустрічаються?

Високий рівень шкідливої активності шведської мухи 
відзначається у лісостеповій та степовій зонах.

Яйця

Яйця білі чи кремово-білі, циліндричної форми, досягають 
довжини 0,7 мм.

Де зустрічаються?

Яйця відкладаються по одному або групами (1–15 яєць) на колеоптиле, листкову пластину, за 
піхвою першого листка чи на землю.

Личинки

Дорослі личинки біло-жовті, мають циліндричну форму і довжину 3,5–4,5 мм.

Де зустрічаються?

У стеблах озимих та дикорослих трав’янистих рослин.

Лялечки

Довжина пупарії 1,75–3,0 мм, ширина 0,8–1,3 мм, циліндричної коричневої форми

Де зустрічаються?

Заляльковуються у місці живлення
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Шкодочинність

Молоді личинки проникають в середину стебла, рухаючись до вузла кущіння, утворюючи 
коричневий канал. Личинки старшого віку живляться м’якими тканинами точок росту. 
Шкідники першого покоління завдають значної шкоди рослині, пошкоджуючи основний пагін.

Біологічні особливості

Самка набагато більша від самця. Заляльковування спостерігається навесні за температури 
повітря +12° С, і триває 10–14 днів. Перше покоління мух з’являється на початку – всередині 
травня (залежно від зони) і продовжується до кінця червня за температури близько +16 °C. 
Максимальний виліт відбувається в кінці червня (в зоні сильного пошкодження), коли рослини 
мають 1–3 листки. Комахам необхідне додаткове живлення пилком та нектаром дикорослих 
рослин. Яйцекладка розпочинається через 9–13 днів після появи сходів. Самці гинуть після 
спаровування. Яйця відкладаються по одному або групами (1–15 яєць) на колеоптиле, листкову 
пластину, за піхвою першого листка або на землю. Плодючість сягає близько 25-30 яєць. Розвиток 
ембріону триває від 4 до 10 днів. Шкідники першого покоління зазвичай завдають значної шкоди 
рослині, пошкоджуючи основний пагін або його стебла. Стадія личинки триває від 13 до 20 
днів. На одне стебло припадає лише одна личинка, перед заляльковуванням личинка прогризає 
стебло до епідермісу. Друге покоління мух з’являється в липні. Личинки другого покоління менш 
шкідливі, оскільки вони пошкоджують лише стебла вторинних пагонів. Третє покоління мух 
з’являється з кінця липня по вересень. Яйця відкладаються в серпні на падалицю ярих культур, 
на сходи озимих або дикорослі трави. Тривалість життя 22–46 днів.

Моніторинг

Оцінка ризику для озимих злакових можна здійснювати шляхом відбору проб рослинних 
рештків на наявність яєць та личинок шведської мухи перед оранкою. Спостереження в 
основному здійснюється після повної появи сходів.

Польовий контроль

Агротехнічні методи

Заходи боротьби включають глибоку (20–25 см) ранню зимову оранку з використанням плугів 
з сошниками, коткуванням землі перед сівбою, ранній посів, а також знищення бур’янів.

Стійкі сорти

Можна використовувати стійкі сорти (сорти з високою енергією росту та кущіння, швидкий 
розвиток механічних тканин).

Шкідники зернових культур
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Біологічні методи

Найважливішими ентомофагами є Triaspis obsaerellus Nees., Bracon longillus Wesm., Ganaspis sp., 
Trichomalus statutus Forst., Spalangia fuscipes Nees., Halticoptera circulus Walk., Ophonus rufipes Deg., 
Broscus cephalotes L., Pterostichus cupreus L., Pt. punctulatus Sch. та Carabus convexus F.

Хімічні методи

Боротьба з мухами проводиться у фази сходів - кущіння, в період масового вильоту та відкладання 
яєць.

Хімічна обробка посівів у критичні фази росту озимої пшениці. 

Протруювання насіння

Хімічні групи: 

1. Неонікотиноїди (д.р. імідаклоприд або імідаклоприд+ клотіанідин).

Інсектициди

2. Синтетичні піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин); (д.р. дельтаметрин); (д.р. імідаклоприд 
+ бета-цифлутрін);

3. Неонікотиноїди + піретроїди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!



177

Пильщик звичайний хлібний (трач) (Cephus pygmaeus L.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Пшениця, жито, ячмінь та інші види злакових (наприклад, овес, просо, тимофіївка).

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Довжина тіла 5–11 мм. Основний колір – чорний. Треті-шості сегменти черевця мають 
поперечний жовтий малюнок.

©С. Барклі, Alberta Agriculture © Bayer

Де зустрічаються?

Дорослих шкідників можна зустріти на квітках різних рослин або на рослинах-господарях.

Яйця

Яйця білого кольору, довжиною близько 0,8 мм.

Де зустрічаються?

Яйця можна зустріти на стеблах рослин-господарів.

Личинки

Личинки досягають довжини 10–15 мм. Тіло личинки має жовтувато-біле забарвлення, 
S-подібне, без ніг, вигнуте, покрите рідкими короткими щитинками.

Шкідники зернових культур
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© Державний Університет Північної 
Дакоти/ P. Beauzay

Де зустрічаються?

Личинки живуть в стеблах рослин озимої пшениці і живляться 
всередині стебла.

Лялечки

Лялечки довжиною 10–12 мм, спочатку білі, але згодом темніють до чорного і вкриваються 
жовтими цятками. 

© Державний університет штату 
Монтанa/ R.K.D. Петерсон

Лялечки пильщика звичайного хлібного

Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються в стеблі, ближче до коріння рослини.

Шкодочинність

Пильщик звичайний хлібний – це один з найбільш економічно небезпечних шкідників озимої 
пшениці; що завдає шкоди також житу, озимому та ярому ячменю. Меншою мірою шкодить 
вівсу та просу. Пошкоджує також різні дикі трави, такі як пирій повзучий, тимофіївка та дикий 
овес. Через пошкодження личинками провідних судинних волокон зменшується та знижується 
маса зерна, та його якість. Підгризені стебла легко зламуються, і внаслідок цього під час збору 
врожаю втрати зерна зростають. Шкодочинність пильщика звичайного хлібного буває в межах 
від 3 до 30 відсотків залежно від пошкодженості стебла.
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 © Дослідницький центр/ Б. Берес

Стебло, забите виділеннями (випорожненнями личинки) і рослинним матеріалом

Біологічні особливості

Самки відкладають від 35–50 яєць по одному в стебла злаків, частіше у верхніх міжвузлях. 
Розвиток яєць триває від 6 до 8 днів, розвиток личинок – від 20 до 40 днів, залежно від погодних 
умов у певній зоні. Личинки розвиваються всередині пошкодженого яйцем стебла. Далі вони, 
мігрують у нижню частину стебел, прогризаючи міжвузля соломини. Личинки зазвичай 
завершують свій розвиток до початку достигання зерна. Стадія лялечки триває від 7 до 10 днів.

Моніторинг

Дорослі комахи погано літають, і тому для збору комах рекомендується використовувати 
ентомологічні сачки. Стебла оглядають на наявність ознак внутрішнього живлення та зміни 
кольору частин рослини (наприклад, потемніння ділянок на стеблі) та ламкості стебла внаслідок 
присутності личинки. Рекомендується розрізати стебло, щоб знайти яйце (важко помітити) або 
личинку. 

Агротехнічні методи

• своєчасний швидкий збір врожаю; 
• рання оранка;
• ретельна обробка ріллі перед посівом;
• сівозміна.

Стійкі сорти

Сорти з виповненою соломиною пригнічують розвиток і пересування личинок, що призводить 
до їх вищої смертності. До стійких сортів озимої пшениці відносяться: Легенда, Миронівська, 
Смуглянка, Дон 95, Гарант, Віта, Дока, Артек та Колега.

Шкідники зернових культур
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Біологічні методи

Комахи-ентомофаги, насамперед спеціалізований паразит Collyria coxator, регулюють чисельність 
пильщиків, знищуючи до 80  відсотків личинок шкідника.

Хімічні методи

Найбільш рекомендованими методами хімічної обробки проти звичайного хлібного пильщика 
є обприскування інсектицидами у критичні фази вегетації озимої пшениці. 

1. Неонікотиноїди + піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
2. Синтетичні піретроїди (д.р. дельтаметрин або імідаклоприд + бета-цифлутрін);
3. Неонікотиноїди + піретроїди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!
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Пильщик (трач) хлібний чорний (Trachelus tabidus F.)

Загальний вигляд
Рослини-господарі 

Пшениця, жито, ячмінь та інші види злакових.

Морфологічні ознаки
Дорослі особини

Дорослий пильщик завдовжки 7–10 мм, чорний. 

© Superagronom

Де зустрічаються?

Дорослих шкідників можна зустріти на квітах різних рослин. 

Яйця

Яйця білого кольору, довжиною близько 0,9 мм.

Де зустрічаються?

Яйця можна зустріти на стеблах рослин-господарів.

Личинки

Довжина личинок сягає 10–15 мм. Личинки жовтувато-білі з темною головою. Має S-подібне 
безноге тіло, вигнуте і вкрите рідкими короткими волосками.

© Syngenta

Де зустрічаються?

Личинки розвиваються і живляться всередині стебла 
злакових зернових.

Лялечки

Лялечки довжиною 10–12 мм. Спочатку білі, а згодом темніють до чорного. 

Шкідники зернових культур
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Де зустрічаються?

Лялечки зустрічаються в стеблі, ближче до коріння рослини.

Шкодочинність

© Syngenta

Чорний хлібний трач – це один з найбільш економічно 
небезпечних шкідників озимої пшениці.  Через 
пошкодження личинками провідних судинних волокон, 
вага зерна зменшується, знижується якість зерна. 
Підгризені стебла легко зламуються, і внаслідок цього під 
час збору врожаю втрати зерна зростають. 

Біологічні особливості

Довжина тіла 7–10 мм. Основний колір – чорний. Задні гомілки зсередини чорні, ноги брудно-
жовтого кольору. На грудях є жовті цятки. Личинки жовтувато-білі, голова світло-коричнева, 
довжина тіла досягає 10–15 мм. Тіло має S-подібну форму, безноге, вигнуте, покрите рідкими 
короткими волосками на кінці черевця і має відросток з 14–26 шипиками. Самки відкладають 
від 35–50 яєць по одному в стебла злакових культур, частіше у верхніх міжвузлях. Розвиток 
яєць триває від 6 до 8 днів, розвиток личинок – від 20 до 40 днів, залежно від погодних умов у 
певній зоні. Личинки розвиваються всередині пошкодженого яйцекладом стебла. Личинки, що 
розвиваються, мігрують у нижню частину стебел, прогризаючи міжвузля соломини. Зазвичай 
вони завершують свій розвиток до початку достигання зерна. У цей час пошкоджене стебло легко 
розпізнати по темній ділянці на стеблі під міжвузлям. Стадія лялечки триває від 7 до 10 днів. 
Впродовж року розвивається одне покоління шкідника.

Моніторинг

Дорослих рекомендують збирати ентомологічним сачком. Рослини слід оцінювати на наявність 
шкідника та вираженість симптомів. Стебла оглядають на наявність ознак присутності живлення 
та зміни кольору частин рослини (наприклад, затемнених ділянок на стеблі. Рекомендується 
розрізати стебло, щоб знайти яйця (важко помітити) або личинку. Пошкоджені стебла містять 
екскременти комах.

Агротехнічні методи

• своєчасний швидкий збір врожаю; 
• рання оранка під зиму;
• ретельна обробка ріллі перед посівом;
• сівозміна. 
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Стійкі сорти

Сорти з виповненою соломиною пригнічують розвиток і пересування личинок, що призводить до 
того їх вищої смертності. До стійких сортів озимої пшениці відносяться: Легенда, Миронівська, 
Смуглянка, Дон 95, Гарант, Віта, Дока, Артек та Колега.

Біологічні методи

Комахи-ентомофаги, наприклад, спеціалізований паразит Collyria coxator, регулюють чисельність 
пильщиків, знищуючи до 80 відсотків личинок шкідника.

Хімічні методи

Найбільш рекомендований метод хімічної обробки проти пильщика є обприскування 
інсектицидами у найважливіші фази вегетації озимої пшениці.

1. Неонікотиноїди + піретроїди (д.р. лямбда-цигалотрин + тіаметоксам);
2. Синтетичні піретроїди (д.р. дельтаметрин або імідаклоприд + бета-цифлутрін);
3. Неонікотиноїди + піретроїди (д.р. тіаклоприд + дельтаметрин).

Ці інсектициди зареєстровані в Україні.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, щодо дозування, застосування та 
безпеки!

Шкідники зернових культур
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