
Термінове повідомлення №7 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 

 
ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

В посівах цукрових буряків спостерігається активне розмноження та 

живлення бурякової листкової попелиці. Личинками  шкідника заселено 5,3-

11,0% рослин, при середній чисельності 5,0 екз/рослину. 

Триває літ імаго ІІ покоління, відкладання яєць та відродження личинок 

бурякової мінуючої мухи, пошкоджених виявлено 0,9-2,0% рослин, при 

середній чисельності личинок 1,0 екз/рослину. 

Живлення шкідників в посівах цукрових буряків триватиме, 

прогнозується зростання заселення та пошкодження рослин.  

Рекомендується для регулювання чисельності шкідників в посівах 

цукрових буряків при перевищенні ЕПШ: заселенні личинками бурякової 

попелиці 10% рослин, мінуючої мухи - 30% рослин (3,0-5,0 личинок/рослину), 

провести обприскування крайових смуг, а при необхідності і всього поля, 

одним з препаратів: Актара 25 WG, ВГ 0,08 кг/га, Карате 050 ЕС, к.е. 0,125-

0,15 л/га, Данадим стабільний, КЕ 0,5-1,0 л/га,  Енжіо 247 SC, КС 0,18 л/га, 

Моспілан, ВП 0,050-0,075 л/га, БІ-58 новий, к.е. 0,5-1,0 л/га, Пірінекс, КЕ 2,5 

л/га, Актеллік 500 ЕС, КЕ 1,0 л/га, Фуфанон 570, КЕ 1,0-2,5 л/га, Вантекс, 

Мк.с. 0,06-0,07 л/га, їх аналогами або інші. 
 

 Наявність інфекції та погодні умови, що склалися впродовж червня 

сприяли прояву та поширенню церкоспорозу в посівах цукрових буряків. 

Хвороба поширилася на 16% обстежених площ, уражених виявлено 1,5-4,0% 

рослин. 

При достатньому вологозабезпеченні розвиток церкоспорозу триватиме, 

прогнозується і поширення кореневих гнилей в посівах цукрових буряків. 

Рекомендується здійснювати систематичний фітосанітарний моніторинг 

посівів цукрових буряків і при появі перших ознак ураження церкоспорозом 

на 3-5% рослин, негайно провести фунгіцидні обробітки:  Рекс Дуо, КЕ 0,4-0,6 

л/га, Колосаль Про, МЕ 0,4-0,6 л/га, Топсін-М 500, КС 0,8-1,2 л/га, Аякс, КС 

0,4-0,6 л/га, Альто Кьюр 330 ЕС, КЕ 0,5 л/га, Імпакт К, КС 0,6-0,8 л/га,  

Емінент, ЕВ 0,8 л/га, Аканто Плюс 28, КС 0,5-0,75 л/га, Колфуго Супер, в.с. 

2,0 л/га, Штефозал, КС 0,5 л/га, Медян Екстра 350 SC, КС 4,0 л/га, Замір, ЕВ 

0,75-1,0 л/га, Церкоштеф, КС 0,5 л/га їх аналоги або інші. 

 
Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

 


