
 

Термінове повідомлення №11 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 

 

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ СОЇ 

        Погодні умови сприятливі для розвитку шкідників та хвороб. В посівах 

сої спостерігається розмноження та активне живлення горохової попелиці, 

гусениць  листогризучих совок, сонцевика будякового, заселення площ та 

шкідливість нестадних видів саранових, трав’яних клопів. Гороховою 

попелицею заселено 2,0-4,0% рослин при чисельності – 3,0-6,0 екз/рослину на 

35% площі, гусеницями листогризучих совок пошкоджено 1,6% рослин на 

25% площі, гусеницями чортополохівки пошкоджено 3,2-5,0% рослин, 

чисельність 1,3-3,0 екз/кв.м.      

        Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг 

посівів, при чисельності шкідників вище ЕПШ  необхідно провести 

інсектицидні обробітки дозволеними до використання препаратами: Децис f-

Люкс 25ЕС, КЕ 0,3-0,4 л/га, Золон 35, к.е. 2,5л/га, Шаман, КЕ 0,75-1,0л/га, 

Суперкіл 440,КЕ 0,7л/га, Драгун, КЕ 0,8-1,2л/га або їх аналогами. 

      

        В посівах сої відмічається розвиток та поширення аскохітозу, кореневих 

гнилей, уражено 1,2-3,0%  та 0,8-1,0% рослин на 10%  обстеженої площі. За 

сприятливих умов розвиток хвороб триватиме, ураженість рослин 

збільшуватиметься. 

 Рекомендується для оздоровлення посівів сої провести обприскування,  

застосувавши один з фунгіцидів: Аканто Плюс 28,КС 0,75-1,0л/га, Амістар 

Екстра 280 SC,КС 0,5-0,75л/га, Мерпан 80,ВГ 2,0-2,5 кг/га, Бампер Супер 490, 

КЕ 0,8-1,5 л/га або їх аналогами. 

                    

                                       ХВОРОБИ КАРТОПЛІ 

                                         (присадибний сектор) 

          Погодні умови травня, початку червня сприяли швидкому розвитку 

хвороб на посадках картоплі ранніх сортів, а також ранніх строків посадки. 

Фітофторозом уражено 1,3 - 3,0% рослин на 20% площі, в південних 

районах області після надмірних дощів, що призводили до затоплення площ 

спостерігається розвиток фузаріозного в’янення 10,2-13,0% рослин на 20% 

площі.  

          Рекомендується терміново провести захисні заходи з метою 

недопущення масового розвитку та поширення фітофторозу в посадках 

картоплі, пасльонових культур, використавши для цього один з дозволених 

препаратів : Інфініто 61SC,687,5 к.с.15мл на 5л води на 1 сотку, Квадріс топ 

325, КС 10 мл на 1 сотку, Дітан м -45,З П 20г на 5л води на 1 сотку, Квадріс 

250 SC, к.с. 6 мл на 5л води на 1 сотку, Консенто 450 SC 20мл на 5-8л води на 

1 сотку або інші. 

 



            На площах цибулі спостерігається ураження рослин пероноспорозом, 

на 20% площі 1,0-2,0% рослин. Погодні умови сприятливі для розвитку 

хвороби. 

            Рекомендується  для запобігання масового поширення пероноспорозу 

цибулі провести захист одним у фунгіцидів: Косайд 2000 в.г.2,0-2,5л/га, 

Акробат МЦ в.г. 2,0кг/га, Кабріо Дуо КЕ 2,5л/га, Квадріс 250SC к.с.0,6л/га, 

Консенто 450SC к.с.1,5-2,0л/га, Метаксил ЗП 2,5 кг/га,або інші. 

 
Застереження! Не використовувати після обробітку цибулю на 

‘перо’!!! 

         

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог. 

 

 

 

 

 


