
Термінове повідомлення №10 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 
 

 

ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

        В посівах озимих зернових культур спостерігається активне відродження  

та живлення на колосі злакових попелиць, пшеничного трипса, хлібних 

клопів. Шкідниками заселено 0,02-1,8% колосків, при чисельності попелиць 

2,0 екз/колос, (в посівах ярого ячменю заселено 5,8% рослин, з чисельністю -

4,0-6,0 лич/рослину) личинок трипса 1,0 екз/колос, клопів 0,2 екз/кв.м.    

Чисельність шкідників по закінченні другої,  на початку третьої декади червня 

збільшуватиметься за рахунок розмноження та появи нових видів (імаго 

хлібних жуків, туруна). 

Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг посівів 

зернових культур, а у фазу молочної стиглості, при чисельності шкідників 

вище ЕПШ (хлібні жуки – 3,0-8,0 екз/кв.м, пшеничний трипс – 40,0-50,0 

личинок/колос, злакові попелиці – 20,0-30,0 личинок/стебло, хлібні клопи – 

2,0 личинки/кв.м), необхідно провести інсектицидні обробітки дозволеними до 

використання препаратами: Децис f-Люкс 25ЕС,КЕ 0,3-0,4л/га, Карате Зеон, 

мк.с 0,15л/га Енжіо к.с.0,18л/га, Протеус МД 0,5-0,78л/га, Нурел Д,к.е.0,75-

1,0л/га, Оперкот з.п.0,15кг/га, Суперкіл 440,КЕ 0,7л/га, Піринекс Супер к.е.0,4-

1,0л/га, Фастак к.е.0,1-0,15л/га або їх аналогами. 

Погодні умови, запас інфекції в навколишньому середовищі сприяли 

прояву та розвитку в посівах озимої пшениці на листках бурої  листкової 

іржі. Хворобою уражено 2,2% рослин на 21% обстежених площ. Триває 

розвиток піренофорозу на листках озимої пшениці, уражено  5,4% рослин на 

34% обстежених площ. 

На початку другої декади червня помічено прояв та розвиток в посівах 

озимої пшениці фузаріозу колоса. Хворобою уражено 0,2% колосків на 5% 

обстежених площ пшениці. За умов підвищеної вологості повітря та 

температури повітря + 22..+25ºС, випадання дощів в період наливу зерна-

початок дозрівання ураженість колосків хворобами колоса зростатиме.  

Рекомендується для запобігання ураження посівів озимої пшениці 

хворобами колоса ( фузаріозу, септоріозу, альтернаріозу) провести захисні 

обробітки, застосувавши один з фунгіцидів: Замір 400в.е.0,75-1,5л/га, 

Колосаль к.е.1,0л/га, Імпакт т к.с.1,0л/га, Ікарус 250в.е.1,0л/га, Імпера Голд 490 

к.е. 0,8-1,2л/га, Солігор 425 ЕС к.е.0,9-1,0л/га, Абакус мк.е 1,25-1,75л/га, Альто 

Супер 330 ЕС,к.е. 0,4-0,5л/га,Тілт Турбо 575ЕС,КЕ 0,8-1,0л/га або інші. 

 

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог. 

 

 

 


