Термйюве повйюмлення №5
про появу та розвиток шюдник!в i хвороб альськогосподарських культур
ШКIДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Надмiрне вологозабезпечення на фонi помiрних температур повiтря
сприяли розвитку хвороб листя озимоi" пшеницi. Даними хворобами охоплено
16-40% площ, уражених виявлено 1,3-7 ,0% рослин в слабкому ступенi.
На окремих посiвах озимог пшеницi виявлено ознаки ураження рослин
тренофорозом (жовтою плямистлстю), уражених рослин нараховуеться 0,62,0% рослин в слабкому ступенi.
Розвиток та поширення хвороб листя в посiвах озимог площi
продовжуватиметься, уражентстъ рослин зросте.
Рекомендуеться проводити систематичний монiторинг посiвiв озимих
зернових культур i при виявленнi ураження рослин: борошнистою росою 1,0%, септорiозом або пiренофорозом 3,0-5,0% рослин, провести фунгiциднi
обробiтки посiвiв одним з дозволених препаратiв.
В посiвах озимог пшеницi з ураженням рослин пiренофорозом, дгсвими
будуть препарати з двома-трьома дiючими речовинами, яким при плануваннi
захисних мгроприемсгв, слiд надати перевагу: Аканта плюс 28, КС 0,5-0,75
л/га, Iмпакт К, КС 0,6-0,8 л/га, Солiгор 425 ЕС, КЕ. 0,7-0,9 л/га, Тiлт Турбо
575 ЕС, КЕ 0,8-1,0 л/га, Iмпера Голд, КЕ 0,8-1,2 л/га, Медiсон 263 SC, КС 0,70,9 л/га, Вiртуоз, КЕ 0,4-0,5 л/га, та iн.
В посiвах ярого ячменю сцостерпаеться живлення iмаго хлзбно:
смугаспия блйики. Пошкоджених блiшками нараховуеться 8,0-10,0% рослин,
за чисельностi 3,0-4,0 екз/кв.м.
Рекомендуеться при пiдвищеннi чисельностi до ЕПШ (хлiбнi блiшки 30-50 екз/кв.м.) в посiвах ярих зернових, провести обробiтки одним з
.
.
дозволених до використання шсектипидгв.
Погоднi умови сприяли ураженню рослин ярого ячменю сiтчастим
гельмйипоспорйпом. Хвороба охопила 10% обстежених площ, уражених
нараховуеться вiдповiдно 1,2-2,0% рослин ячменю.
В окремих посiвах ярого ячменю сцостерпаеться ураження рослин
кореневими гнилями. Хвороба поширена на 3% площ, уражено 0,3-1,0%
рослин ярого ячменю.
Рекомендуегъся для оздоровления рослин i запобiгання масовому поширенню
хвороб в посiвах ярих зернових культур, провести захиснi обприскування iз застосуванням
одним з дозволених фунгiцидiв: Авiатор Xpro 225 ЕС, КЕ 0,6-0,8 л/га, Амiстар Екстра 280
SC, КС 0,5-0, 75 л/га, Дерозал 500 SC, КС 0,5 л/га, Дазiм 80, ВГ 0,3 кг/га, Топсiн М-500, КС
1,2-1,4 л/га, Абакус мк.е. 1,25-1,75 л/га, Аканта плюс 28, КС 0,5-0,75 л/га, Тiлт Турбо 575
ЕС, КЕ 0,8-1,0 л/га, Солiгор 425 ЕС, КЕ 0,7-0,9 л/га, Алiот, КЕ 0,4-0,5 л/га, Колосаль Про,
МЕ 0,3-0,4 л/га, Вареон 520, к.е. 0,6-1,0 л/га, Мiраж, КЕ 1,0 л/га, Флуафол, КС 0,5 л/га, Реке
Дуо, КС 0,5 л/га, Мiстiк Супер к.е. 1,0 л/га, Талiус 20, КЕ О, 15-0,25 л/га, Супрiм, ЕВ 0,8-1,2
л/га, або i:x аналогами.
Увага!!! При роботi з пестицидами необхлдно суворо дотримуватись
регламенпив застосування препаратiв, правил технлки безпеки та санйпарно
гiгieniчnux вимог.

