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ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ                      

ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД ШКІДНИКІВ                                             

В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

О.В. Сніжок 
 

Рівненська ДСГДС 

 
Досліджено видовий склад домінантних видів шкідників агроценозу 
озимого ріпаку в західному Лісостепу України. Встановлено, що                      
проти листогризучих шкідників ріпаку найбільш ефективною є 
передпосівна обробка насіння препаратами Семафор - 20% т.к.с.                
(2,5 л/т) та Круїзер - 350, 35% т.к.с. (3л/т), а при обприскуванні сходів і в 
період вегетації - інсектициди БІ 58 новий, 40%, к.е. (1,5 л/га) та Карате 
Зеон, 5% мк.с. (0,15 л/га). 
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Вступ. Програмою розвитку ріпаківництва, запропонованою 

Міністерством аграрної політики України, передбачається до 2010 року довести 

посіви озимого і ярого ріпаку до 3,0 млн.га. Тому щороку площі під цією 

культурою збільшуються, а отже і збільшується концентрація і накопичення 

потенціального запасу шкідників, хвороб, ареалу їх розповсюдження та 

шкодочинності. 

Ріпак потребує великої уваги і захисту протягом всього                                 

періоду вегетації. В осінній період в даній зоні найбільшої шкоди                            

завдають листогризучі шкідники, зокрема ріпаковий пильщик, капустяна                        

міль, капустяний та ріпаковий білани, озима совка, а також личинки                             

плодової мухи - скаптоміза флавеола. Весною, в фазу бутонізації, генеративні 

органи та стебло пошкоджують: ріпаковий квіткоїд, капустяний стручковий 

комарик, ріпаковий насіннєвий прихованохобітник та стебловий 

прихованохобітник. 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводили на посівах 

озимого ріпаку сорту Мангал на полях Рівненської державної дослідної станції 

протягом 2006-2008 років згідно із загальноприйнятими методиками [5, 6, 8 ]. 

Агротехніка вирощування культури загальноприйнята для зони, попередник – 

озима пшениця. Норма висіву насіння ріпаку - 7 – 8 гк/га. Інсектициди, які 

застосовували, та норми їх витрати наведені в таблицях 1 – 3. Для визначення 

ефективності дії інсектицидів проти шкідників сходів використовували 

напівсухий спосіб допосівного протруєння (10 л робочого розчину інсектициду 

на 1 т насіння). Обприскування посівів здійснювали в фазу сходів та в період 

бутонізації з нормою робочої рідини 300 л/га. Розмір дослідних ділянок – 50 м
2
,  

4 – разове повторення. Обліки чисельності шкідників і ступеня пошкодженості 

ними рослин проводили через 7 і 10 днів після появи сходів, а при обприскуванні 

посівів – через 3, 7, 10 днів після обробки. Обліки – за допомогою 

ентомологічного сачка і огляду рослин на облікових ділянках. Коефіцієнт 

пошкодженості рослин визначали за формулою: 

Кп = А х Б / 100, 
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де А – відсоток пошкоджених рослин; 

     Б – середній бал пошкодження рослин. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. В зв'язку з розширенням 

площ ріпаку і повернення його через рік, на посівах накопичується шкодочинна 

ентомофауна. 

Так, в 2006 році на посівах озимого ріпаку відмічалися поодинокі міни 

скаптомізи, в 2007 році на 1 м
2
 нараховувалося до 13 рослин, пошкоджених цим 

шкідником, а в 2008 році вже 67 рослин мали міни, в яких розвивалися личинки 

мухи. 

За роки досліджень відмічено, що за теплої осені ріпак пошкоджують 

цикадки: смугаста та шестикрапкова. Ці шкідники не є спеціалізованими,                

але при чисельності 180-190 особин на 100 помахів сачка, вони пошкоджували до 

80% першу пару листків, що значно притупило розвиток ріпаку, а в весняний 

період до 10% рослин були уражені мікоплазмовою хворобою – позеленіння 

квіток. 

Проти шкідників насіння озимого ріпаку перед сівбою ми обробили 

різними інсектицидами-протруйниками. Найвища ефективність проти 

листогризучих шкідників відмічалася на варіантах, оброблених Семафором                

(2,5 л/т) та Круїзером (3 л/т) та становила 74,3-82,6% в залежності від шкідника 

(табл. 1). Токсикація насіння проти сисних шкідників та личинок плодової 

мушки була досить низька. 

Таблиця 1 

Ефективність інсектицидів при передпосівній обробці  

насіння озимого ріпаку  
(дані РДСГДС, 2006-2008 рр.) 

 

Варіанти 

Ефективність інсектицидів, % 

капустяна 

міль 

ріпаковий 

пильщик, білан 

Контроль  

(без інсектицидів) 
- - 

Семафор 20% т.к.с. (біфентрин), 2,0 л/т 69,6 69,8 

Семафор 20% т.к.с. (біфентрин), 2,5 л/т 82,6 81,4 

Круїзер 350, 35% т.к. (тіаметоксам) 2,0 л/т 61,4 65,9 

Круїзер 350, 35% т.к.с. (тіаметоксам) 3,0 л/т 74,3 76,8 

Промет 400 SC, 40% мк.с., (фуратіокарб), 2,0 

л/т 
46,3 52,6 

Промет 400 SC, 40% мк. с., (фуратіокарб), 

2,5 л/т 
56,1 58,8 

БІ–58 , к.е. (діметоат ), 2,0 л/т  37,5 46,5 

БІ–58, к.е. (діметоат), 2,5 л/т 463 58,3 

БІ–58, к.е. (діметоат), 2,5 л/т + біогумат, 6 л/т 48,8 55,2 

 

При обприскуванні сходів озимого ріпаку найкращі результати 

спостерігалися на варіантах з інсектицидами Карате Зеон, БІ-58 Новий та 

Актофіт,  ефективність яких складала проти несправжніх гусениць ріпакового 

пильщика 70,7-82,9%, проти гусениць капустяної молі - 84,7-92,9% (табл. 2). 
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Обприскування проти шкідників генеративних органів проводили в фазу 

бутонізації. Технічна ефективність інсектицидів проти імаго шкідників 

становила 100%. 

Таблиця 2 

Ефективність інсектицидів  

при обприскуванні сходів озимого ріпаку  
(дані РДСГДС, 2006-2008 рр.) 

 

Варіанти 

Ефективність інсектицидів, % 

капустяна 

міль 

ріпаковий 

пильщик, білан 

Контроль (без інсектицидів) - - 

Конфідор 20% в.р.к. (імідаклоприд) 0,2 кг/га 62,9 65,2 

Моспілан 20% р.п. (ацетаміприд) 0,3 кг/га 80,1 65,3 

БІ-58, 40% к.е. (діметоат) 1,5 л/га 87,2 70,7 

Карате Зеон 5% мк.с (лямбда цигалотрин) 

0,15 л/га 
92,9 82,9 

Актофіт, 0,2% к.е. (аверсиктин С) 0,4 л/га 84,7 74,3 

 

Найкращий результат боротьби проти личинок шкідників спостерігався                            

на варіанті Карате Зеон і становив 79,9-82,9% в залежності від                           

шкідника (табл. 3). 

Захист озимого ріпаку від шкідників способом передпосівної                    

обробки насіння інсектицидами дав змогу одержати врожайність до 35,2 ц/га (на 

контролі – 18,1 ц/га), способом обприскування посівів інсектицидами –                     

до 35,9 ц/га (на контролі – 19 ц/га). 

Таблиця 3 

Ефективність інсектицидів проти личинок шкідників озимого ріпаку при 

обприскуванні посівів в фазу бутонізації  

(дані РДСГДС, 2007-2009 рр.) 
 

Варіанти 

Ефективність інсектицидів, % 

ріпаковий 

квіткоїд 

капустяний 

стручковий 

комарик 

ріпаковий 

насіннєвий 

приховано-

хобітник 

Контроль (без інсектицидів) - - - 

Конфідор, 20% в.р.к. 

(імідаклоприд) 0,2 кг/га 
80,1 68,4 71,4 

Моспілан, 20% р.п. (ацетаміприд) 

0,3 кг/га 
75,2 65,3 77,4 

БІ-58 Новий, 40% к.е. (діметоат) 

1,5 л/га 
81,3 72,8 86,0 

Карате Зеон, 5% мк.с (лямбда 

цигалотрин) 0,15 л/га 
86,0 79,9 89,2 

Актофіт, 0,2% к.е. (аверсиктин С) 

0,4 л/га 
81,1 65,7 80,3 
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Висновки. Передпосівна обробка насіння інсектицидами-

протруйниками забезпечує ефективність боротьби проти листогризучих 

шкідників на рівні 74,3-82,6%. Обприскування інсектицидами сходів озимого 

ріпаку забезпечує ефективність 70,7-92,9%, в залежності від шкідника. 

Проти шкідників генеративних органів найкращий                                      

результат відмічається на варіанті, обробленому інсектицидом Карате Зеон (79,9-

89,2%).  
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОЗИМОГО РАПСА ОТ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ В ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Е.В. Снежок  
 
Изучен видовой состав доминантных вредителей агроценоза озимого 
рапса в западной Лесостепи Украины. Определено, что против 
листогрызущих вредителей рапса наиболее еффективной является 
обработка семян препаратами Семафор, 20% т.к.с. (2,5 л/т) и Круизер 
350, 35% т.к.с. (3 л/т), а при опрыскивании всходов и в период 
вегетации - инсектициды БИ-58 новый, 40% к.е. (1,5 л/га) и Карате Зеон, 
5% мк.с. (0,15 л/га). 

 
INTENSIVE TECHNOLOGY OF BRASSICA NAPUS PROTECTION 

AGAINST THE PESTS IN WEST FOREST – STEPPE OF UKRAINE 

 

E.V. Snegok  
 
The specific structure of dominat pests studied in agrocenosis Brassica 
napus of West Forest – Steppe Ukraina. Is determined, that against type's 
pests, most effective treatment seed preparation Semaphor (2,5 l/t), Cruizer 
(3 l/t), application in the period vegetational with insecticides BI – 58 novel 
(1,5 l/ha), Carate Zeon (0,15 l/ha).  
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