
Захист лісу від шкідників та хвороб 
 
 
Кліматичні та фізико-географічні умови України є сприятливими для масового розмноження 
шкідників і хвороб лісу. 
Сукупність сприятливих для розповсюдження шкідників і хвороб лісу природних факторів в 
останні роки зумовила значне поширення їх осередків на площу біля 600 тис. га. 
 

 

Роботи із захисту лісу в Україні здійснює спеціалізована служба Держлісагентства. До 
завдань зазначеної служби входять нагляд, облік шкідників і хвороб лісу, проведення 
лісопатологічних обстежень, призначення та проведення лісозахисних заходів, методична 
допомога працівникам лісової охорони на місцях. Завдяки ефективно проведеним у 2011 році 
заходам боротьби зі шкідниками, у 2012-2014 роках ситуація значно покращилась і зовсім не 
відмічалось спалахів чисельності звичайного соснового пильщика. 
 



 

Найбільш поширеними в лісах Держлісагентства є звичайний та рудий соснові пильщики, 
сосновий шовкопряд, непарний шовкопряд, зелена дубова та інші листовійки, п’ядуни. 
Хвороби у лісових насадженнях, що потребували лісогосподарського втручання, 
розповсюджені на площі більше 300 тис. га, з них найбільш поширена коренева губка сосни 
та ялини – більше 120 тис. га. 
На сьогодні лісопатологічна ситуація в лісах України продовжує бути напруженою, особливо 
у центральних, південних та східних областях, і вимагає у поточному році постійної уваги та 
оперативних дій щодо недопущення масового ураження насаджень шкідниками і хворобами 
лісу. 
Біологічні препарати для обробки лісових насаджень (Вірін-ЗСП, Вірін-Діпріон та Вірін-
НШ) виробляються біологічною лабораторією державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства „Харківлісозахист”. 
Для Карпатського регіону значною проблемою залишається прогресуючий процес всихання 
як похідних, тобто таких, що ростуть у невідповіднихлісорослиннихумовах, так і корінних 
ялинників. Це негативне явище охопило більше 36 тис. га. Першопричиною всихання 
ялинників є коренева губка, опеньок, довготривалі посухи та пониження рівня ґрунтових 
вод. Під дією кореневих гнилей погіршується санітарний стан деревостанів, зростає кількість 
вітровальних дерев, посилюється процес заселення насаджень стовбуровими шкідниками – 
переважно короїдами. 
Всихання ялинників в Карпатах фахівцями і науковцями розглядається як стихійне лихо, 
причиною якого є зниження природного імунітету та ослаблення насаджень в результаті 
глобального потепління клімату і техногенного впливу. Всихання ялинників спостерігається 
не лише в Україні, а і в усій Центральній Європі. 
 


