
ЗАХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН 

 
Стан посівів сільськогосподарських культур та метеорологічна ситуація  

у Львівській області на 24.06.2020 р. 
 

1.Перебіг метеорологічних умов  
 
Для тижневого періоду з 18 до 24 червня була властива хмарна з дощами,             

тепла погода. Середньодобові температури повітря коливалися в досить вузькому         
діапазоні: 18,1‒20,5 °С і перевищували кліматичний показник (16,0 °С у ІІ та            
17,2 °С у ІІІ декадах червня) на 0,9‒3,3 °С. Достатньо високий мінімум і             
комфортний максимум були характерними для цього періоду: вони відповідно         
дорівнювали 14,8 та 24,8 °С. 

Дощі, подекуди з грозами, різної інтенсивності випадали щодня. Найбільша         
їх кількість ‒ 20,4 мм (68 % до декадної норми) випала 20.06. Сума за весь період                
становила 33,0 мм. 

Ґрунт, залежно від його типу та відміни, сильно та добре зволожений.  
 

Запаси продуктивної вологи (сівозміна лабораторії рослинництва) станом на        
23.06 (ґрунт сірий лісовий поверхнево оглеєний) 

Культура Шар ґрунту, см Продуктивна волога, мм 
Овес (викидання волоті) 0‒20 44,1 

 20‒40 40,5 
 

2.Стан посівів 
 
На 23.06 рослини пшениці озимої сортів Полісянка й Тобак за сівби 01.10 є у              

Х етапі органогенезу ‒ фаза формування зерна; жита озимого сорту Інтенсивне 99            
(сівба 02.10) – на початку ХІ етапу ‒ початок молочної стиглості; пшениці ярої             
сорту Недра (сівба 06.04) – у ІХ етапі ‒ цвітінні; вівса сорту Аркан (сівба 09.04) –                
у VІІІ етапі ‒ викидання волоті (сівозміна лабораторії рослинництва). Похмура,          
дощова погода та порівняно невисокі температури подовжують тривалість етапів         
органогенезу. Так, рослини пшениці озимої відстають у розвитку порівняно з 2018           
і 2019 рр. відповідно на 17 та 12 діб. 

 
3.Фітосанітарний стан озимих  та ярих культур  на 24.06.2020 р. 
 
Згідно з результатами наших обстежень при моніторингу посівів озимих         

зернових станом на 24.06.2020 р. залежно від сорту розвиток септоріозу листя           
становив 17,0−37,7 %, борошнистої роси − 12,5−22,7 %, ринхоспоріозу –          
12,7−28,8 %, темно-бурої плямистості – 9,7−17,6 %, смугастої плямистості −          
9,5−15,5 %, жовтої іржі – 4,4–15,5 %, фузаріозу колосу ‒ 0,2−2,5 %, септоріозу             
колосу ‒ 0,5−1,2 %.  



 

У роки надмірного зволоження відзначено тенденцію до збільшення        
глибокого ураження зерна пшениці фузаріозом, а загальна кількість фузаріозного         
зерна може зростати втричі-вчетверо. Серед заходів на сьогодні хімічний метод є           
найбільш ефективним проти фузаріозу зернових культур. Усім господарникам        
радимо обов’язково провести фунгіцидні обробки для захисту колосу. Якщо через          
погодні умови (часті дощі) або технологічні причини немає можливості провести          
обприскування на початку цвітіння пшениці, застосування фунгіцидів пізніше (до         
кінця цвітіння) також має сенс, хоча ефективність захисту буде дещо меншою.  

У “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в         
Україні” для контролю фузаріозу колосу рекомендовано такі фунгіциди: абакус,         
мк.е. – 1,25‒1,75 л/га, альто Супер, к.е. – 0,4‒0,5 л/га, амістар Екстра, к.с. –              
0,5‒0,75 л/га, амістар Тріо, к.е. ‒ 1,0 л/га, бампер Супер, к.е. – 0,8‒1,2 л/га, імпакт               
Т, к.с. – 1,0 л/га, колосаль, к.е. ‒ 1,0 л/га, колосаль Про, м.е. – 0,3‒0,4 л/га, рекс                 
Дуо, к.е. – 0,4‒0,5 л/га, солігор, к.е. – 0,9‒1,0 л/га, тілмор, к.е. – 1,0‒1,5 л/га, тілт                
Турбо 575, к.е. ‒ 0,8‒1,0 л/га, фолікур 250 EW, к.е. – 1,0 л/га, беркут, к.е. ‒ 1,0 л/га,                  
тіома ‒ 1,2‒1,5 л/га, віртуоз, к.е. ‒ 0,4‒0,5 л/га та інші. 

За результатами наших досліджень відзначено дуже високу технічну        
ефективність проти фузаріозу колосу фунгіциду тілмор, к.е. за норми         
використання 1,0 л/га, внесеного у фазі ВВСН 60 – початок цвітіння колосу. 

На посівах ячменю ярого залежно від сорту розвиток борошнистої роси          
становив 3,2−8,2 %, сітчастої плямистості − 1,5−7,5 %, темно-бурої плямистості          
листя ‒ 2,5−6,2 %, смугастої плямистості ‒ 1,5−6,5 %. На посівах вівса розвиток             
червоно-бурої плямистості становив 1,5−6,5 %. 

Під час вегетації ярих зернових, враховуючи розвиток грибних хвороб та          
погодні умови, потрібно провести обробку одним з таких фунгіцидів: акула, к.е. –            
0,6−1,0 л/га, тілт Турбо 575 ЕС, к.е. – 0,8−1,0 л/га, альфа-Тебузол, к.е. – 0,5–               
1,0 л/га, аканто Плюс, к.с. – 0,5−0,75 л/га, авіатор Хpro, к.е. – 0,6−0,8 л/га, абакус                
Ультра, с.е. – 1,0−1,5 л/га, капало, с.е. – 1,0−1,5 л/га, кустодіятм КС – 0,8–1,0 л/га,                  
фалькон, к.е. – 0,6 л/га та ін., що входять до “Переліку пестицидів і агрохімікатів,               
дозволених до використання в Україні”. 

Зливні дощі, рясні роси та висока відносна вологість повітря сприяли          
масовому поширенню та розвитку хвороб на ріпаку озимому. Розвиток         
альтернаріозу залежно від сорту становить 12‒30 %, фомозу ‒ 8,0‒20,0 %. Ці            
патогени почали швидко поширюватися по стеблах і стручках ріпаку озимого. 

Вологість повітря, яка сягала 90 %, і помірна температура у фазі цвітіння –             
зеленого стручка призвела до появи на посівах деяких сортів ріпаку озимого білої            
(склеротініозу) та сірої (ботрідіозу) гнилей, а також циліндроспоріозу. 

 
Матеріали підготували: 
Антін Михайлович Шувар, завідувач відділу рослинництва, кандидат с.-г.        

наук; 
Любов Любомирівна Беген, науковий співробітник відділу рослинництва; 
Галина Ярославівна Біловус, завідувач лабораторії захисту рослин, кандидат        

с.-г. наук. 


