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ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ОЗИМОГО РІПАКУ 

Тривалий період утримання низьких температур повітря та ґрунту в 

березні - першій  декаді  квітня  після  відновлення  вегетації  озимого ріпаку 

сприяв ослабленню рослин, створювались сприятливі умови для розвитку 

бактеріозу коренів озимого ріпаку. В першій декаді квітня проявилась 

загибель рослин в посівах пізніх строків сівби. Уражених нараховується 10-

15% рослин. 

Розвиток бактеріозу кореня буде продовжуватись в другій декаді квітня, 

зросте зрідженість посівів озимого ріпаку пізніх строків посіву. 

Рекомендуємо обстежити посіви ріпаку з метою визначення ураженості 

посівів бактеріозом кореня, густоти посіву, оцінки фітосанітарного стану 

посівів, прийняття своєчасних агрорішень по догляду за посівами. 

В посівах озимого ріпаку відмічено прояв пероноспорозу, яким уражено 

0,7-2,0% рослин. За умов вологої та помірно-теплої погоди, розвиток та 

поширення пероноспорозу в посівах озимого ріпаку значно зросте.   

 Рекомендується проводити систематичні спостереження посівів ріпаку і 

при виявленні ознак ураження рослин хворобами, застосувати для захисту 

один з  фунгіцидів: Колосаль Про, МЕ 0,4-0,6 л/га, Аканто плюс 28, КС 0,5-1,0 

л/га,  Беркут, КЕ 0,5-0,75 л/га, Оріус 250, в.е. 1,0 л/га, Альєтт 80 WР, ЗП 1,2-1,8 

кг/га, Містік,Супер к.е. 1,0 л/га, Амістар Екстра 280 SС, КС 0,75-1,0 л/га, 

Ікарус 250, ВЕ 1,0 л/га, Сетар 375 SС, КС 0,3-0,5 л/га, Альтерно, КЕ 0,5-1,0 

л/га або інші. 

Захисні обприскування проти шкідників та хвороб, для підвищення 

ефективності, необхідно комбінувати (за сумісності препаратів), 

використавши бакові суміші препаратів (інсектицид + фунгіцид).  

Також, слід пам’ятати, що оптимальним часом для проведення захисних 

робіт є період: з 6 по 9 ранку або з 7 по 9 вечора, в безвітряну суху погоду, при 

температурі повітря від +8°С до +25°С. 
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Зберігається загрозлива чисельність жуків прихованохоботників в 

посівах озимого ріпаку, які відкладають яйця в рослини ріпаку. 

Відмічено появу в посівах ріпаку жуків ріпакового квіткоїда 

(поодиноко). В другій декаді квітня розпочнеться відродження личинок 

прихованохоботників, зростатиме щільність ріпакового квіткоїда. 

За умов теплої та сухої погоди чисельність фітофагів в посівах озимого 

ріпаку зросте і наблизиться до ЕПШ. 

Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг в 

посівах озимого ріпаку і при підвищенні чисельності жуків ріпакового 

квіткоїда до ЕПШ (5-6 екз/рослину) в період бутонізації провести захисні 

заходи, використавши один з дозволених до використання препаратів: Децис 

Профі 25 WG, ВГ 0,07 кг/га, Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ 0,025-0,5 л/га, 

Бестселлер Турбо 200 КС 0,05-0,08 л/га, Сумітіон, КЕ 0,75-1,0 л/га, Суперкіл 

440, КЕ 0,6 л/га, Маврік ВЕ 0,2-0,25 л/га, Фастак, КЕ 0,1-0,15 л/га або їх 

аналоги. 

В посівах ріпаку, де окрім ріпакового квіткоїда відмічено підвищену 

чисельність стеблових прихованохоботників, що відкладають яйця, найбільш 

доцільним буде використання наступних інсектицидів: Біскайя 240 ОD, МД 

0,3-0,4 л/га, Моспілан в.р.к. 0,1-0,12 кг/га, Данадим Мікс, КЕ 1,0 л/га, Коннект 

112,5 SC, КС 0,4-0,5 л/га, Релдан 22 ЕС, КЕ 1,0-1,5 л/га, Пірінекс Супер 420, 

к.е. 0,4-0,75 л/га.  

  

   Увага!!!   Для уникнення отруєння бджіл інсектицидами, за 3-5 днів 

перед початком проведення хімічних інсектицидних обробітків, необхідно 

попередити бджільників про захисні роботи.  

 

При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 
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