
Термінове повідомлення №8 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 

 
ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ 

 

В посівах кукурудзи/зерно ранніх строків сівби спостерігається початок 

льоту та відкладання яєць кукурудзяним стебловим метеликом. 

Інтенсивність льоту метеликів фітофага слабка.  

В другій декаді липня передбачається зростання інтенсивності льоту та 

відкладання яєць кукурудзяним стебловим метеликом. 

Рекомендується постійно моніторити посіви кукурудзи і при виявленні 

стеблового метелика, застосувати біологічний метод боротьби: провести 

випуск трихограми вогнівочної форми (50-100 тис. самиць/га): перший раз – 

на початку відкладання яєць, другий раз - в період масового відкладання яєць. 

За наявності понад 18% рослин з яйцекладками стеблового 

(кукурудзяного) метелика або 6-8% рослин з гусеницями шкідника 

рекомендовано обприскування посівів одним із дозволених до 

використання інсектицидів: Ампліго 150 ZC, ФК – 0,2-0,3 л/га, Децис f-люкс 

25 ЕС, КЕ – 0,4-0,7 л/га, Кораген 20, КС – 0,15 л/га та інші. Обприскування 

слід проводити проти гусениць молодших віків, які живляться відкрито, 

досить чутливі до інсектицидної дії і ще не встигли завдати рослинам 

відчутної шкоди. 
 

Спостерігається розселення та розмноження злакових попелиць в посівах 

кукурудзи. Шкідника виявлено на 30% площ культури, заселених 

нараховується 3,0-10,0% рослин, при чисельності личинок 6-12 екз/рослину. 

За умов теплої, з помірними опадами погоди, чисельність та шкідливість 

попелиць в посівах кукурудзи зросте.  

 Рекомендується для регулювання чисельності попелиць застосувати 

препарати Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ 0,4-0,7 л/га, Рімон Фаст, КС 0,4-0,6 л/га 

або інші.  
  

Відмічено прояв та розвиток гельмінтоспоріозу на листках кукурудзи. 

Хворобою охоплено 20% обстежених площ, уражених виявлено 2,1-6,0% 

рослин.  

 Розвиток та поширення хвороби триватиме, ураження рослин 

збільшиться.  

Рекомендується для запобігання поширення гельмінтоспоріозу провести 

обприскування посівів кукурудзи одним з фунгіцидів: Ретенго, КЕ 0,5 л/га, 

Аканто плюс 28, КС 0,75-1,0 л/га, Абакус мк.е. 1,5-1,7 л/га, Коронет 300 SС, 

КС 0,6-0,8 л/га, Амістар Екстра 280 SC, КС 0,5-0,75 л/га або інші. Через 14-18 

днів фунгіцидний захист необхідно повторити. 

 
Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

 


