
 

Термінове повідомлення №13 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 

 
 

 
ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ КАРТОПЛІ І ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

(присадибний сектор)  

 В посадках капусти, спостерігається відродження та живлення личинок 

капустяної молі, які пошкодили 16,2% рослин, при чисельності 6,0 

екз/рослину. 

 Рекомендується для регулювання чисельності гусениць капустяної молі 

провести інсектицидний обробіток препаратами: Енжіо 247 SC, к.с. 1,8 мл на  

5 л води на 1 сотку,  Блискавка, КЕ 1,0-1,5 мл на 3 л води та інші.  

 Погодні умови були сприятливими для розмноження та зростання 

щільності капустяної попелиці на капусті. Шкідником заселено 3,4-8,0% 

рослин, при середній чисельності 9,0 екз/рослину. 

 Рекомендується для знищення личинок попелиці провести 

оприскування одним з препаратів: Альтекс КЕ 2,0-3,0 мл на 6-10 л води на                

2 сотки, Актара 240 SC к.с. 0,7-0,9 мл на 3-5 л води на 1 сотку, Енжіо 247 SC, 

к.с. 1,8 мл на  5 л води на 1 сотку, Оперкот з.п. 1,5 г на 10 л води, Антигусінь, 

КС 4 мл на 4-5 л води на 1 сотку.   
  

 Погодні умови сприяли прояву та інтенсивному поширенню 

фітофторозу в посадках картоплі та альтернаріозу в посадках картоплі і 

томатів. Хворобами уражено в середньому 0,8-3,0% та 0,9-2,0% рослин 

відповідно на 11% обстежених площ. 

 Рекомендується, негайно провести захисні міроприємства, з метою 

недопущення масового розвитку та поширення фітофторозу в посадках 

пасльонових культур, використавши для цього один з дозволених препаратів:  

Інфініто 61 SC, 687,5 к.с. 15 мл на 5 л води на 1 сотку, Ацидан, ЗП, 25 г на 5 л 

на 1 сотку, Док ПРО, ЗП, 4-6 г на сотку, Квадріс 250 SC, к.с. 6 мл на 5 л води 

на 1 сотку,  Тайтл 50 в.г. 15 г на 10 л води на 2,5 сотки або інші. 
 

Наголошуємо!!! Населенню необхідно використовувати лише 

препарати, які мають дрібне заводське фасування!!! 

 

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог. 
 

 

 


