
 

Термінове повідомлення №12 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 

 

 
 

 

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

В посівах озимих зернових культур спостерігається активне розмноження та 

живлення на колосках імаго хлібних жуків, жужелиці та клопів.  Фітофагами 

заселено від 5 до 14% обстежених площ, при середній чисельності 0,3-1,0 екз/кв.м.  

Відмічається відродження та живлення личинок пшеничного трипса, злакових 

попелиць та хлібних клопів в колоссі озимини. Шкідниками заселено 1,5-11% 

колосків, при чисельності личинок трипса – 5,0 екз/колос,  попелиць – 5,0 екз/колос, 

клопів – 1,0 екз/колос.  

Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг посівів 

озимих зернових культур, і при чисельності шкідників вище ЕПШ (хлібні жуки – 3-8 

екз/кв.м., пшеничний трипс - 40-50 личинок/колос, злакові попелиці - 20-30 личинок/ 

стебло, хлібні клопи – 2 і більше личинок/кв.м.), необхідно застосувати інсектицидні 

обробки дозволеними до використання препаратами: Актара 240 SC, к.с. 0,15 л/га,  

Енжіо 247 SC, КС 0,18 л/га, БІ-58 новий к.е. 1,5 л/га, Пірінекс Супер, КЕ 0,4-1,0 л/га, 

Данадим Мікс, КЕ 1,0 л/га, Бестселлер Турбо 200, КС 0,05-0,08 л/га,  Борей, КС 0,12-

0,14 л/га,  Децис Профі 25 WG, ВГ 0,04 кг/га, Фастак, КЕ 0,1-0,15 л/га, Оперкот, ЗП 

0,15 кг/га,  Альфагард 100 к.е. 0,1-0,15 л/га, їх аналогами або інші. 

Підвищене вологозабезпечення  в період колосіння призвело до прояву та 

поширення в посівах озимої пшениці хвороб колоса: фузаріозу, септоріозу та 

альтернаріозу. Також, в окремих посівах відмічена білоколосиця, за рахунок 

ураження рослин кореневими гнилями.  

Рекомендується для захисту колоса пшениці в період достигання провести 

обприскування посівів одним з фунгіцидів: Імпера Голд, КЕ 0,8-1,2 л/га, Рекс Дуо, 

КС 0,4-0,6 л/га, Замір, ЕВ, 0,75-1,0 л/га, Імпакт Т, КС 1,0 л/га, Абакус мк.е. 1,25-1,75 

л/га, Амістар Екстра, 280 SC, КС 0,5-0,75 л/га, Віртуоз, КЕ 0,4-0,5 л/га,  Супрім, ЕВ 

0,75-1,5 л/га, Тілт Турбо 575 ЕС, КЕ 0,8-1,0 л/га, Фолікур 250 ЕW, ЕВ 1,0 л/га, їх 

аналогами або інші.  

 

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 
 


