
Термінове повідомлення №8 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 
 

ЧОРТОПОЛОХІВКА  (СОНЦЕВИК БУДЯКОВИЙ  VANESSA CAPDUI L.) 

Продовжується літ метеликів чортополохівки, відкладання яєць, 

відродження гусениць.  Інтенсивність  льоту - 14-16 екз/10хв. в полі зору. Перше 

покоління зазвичай розвивалось на бур’янах, осоті, кропиві та ін. бурянах, друге 

покоління в більшості випадків розвивалось на сільськогосподарських культурах.  

Виявлено  осередки  заселення  гусеницями  в  посівах  сої  на 45%  площ, 

чисельність 1,0-2,0, максимально - 3,0 екз/м.кв., пошкоджено 1,4-2,0% рослин сої, в 

південних районах області - соя та соняшник. Також можлива шкідливість на 

площах кукурудзи, буряку, овочевих, зернобобових.  

Рекомендується  терміново  обстежити  посіви  сої,  бобів,  соняшнику,  

буряків, овочевих  та  інших  культур,  насамперед – забур’янених,  з  метою  

виявлення  осередків  з  загрозливою  чисельністю  гусениць  сонцевика будякового 

(ЕПШ –   1-3 гусениці/м2)  та  своєчасного  захисту  посівів сої інсектицидами – 

Ампліго 150ZC, ФК 0,2-0,4л/га, Белт 480SC, KS -0,1-0,15л/га та інші дозволені до 

використання, згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до 

використання в Україні». 

Обмежує  чисельність  фітофага  знищення  бур’янів,  розпушування  міжрядь  

просапних  культур  з  присипанням  зони  рядка.  За  появи  осередків  гусениць  з  

загрозливою  чисельністю,  посіви  захищають  рекомендованими  для  культур  

інсектицидами  з  дотриманням  регламентів  застосування  пестицидів,  техніки  

безпеки  та  санітарних  норм  при  роботі  з  пестицидами. 

 

КОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК (Leptinotarsa decemlineata Sau.) 

Продовжується  заселення  посадок  картоплі  жуками,  відкладання  яєць,  

відродження  і  живлення  личинок - 12-28 екз/кущ, яйцекладок - 2-6 шт  – на 

початку першої декади червня. По закінченні декади  відмічена масова поява  

личинок ІІ віку на 14,4-16,0% рослин. За умов теплої погоди збільшиться 

чисельність та шкідливість. 

Рекомендується  при   масовій  появі  личинок  колорадського жука І-ІІ  віків 

(10-20 екз/кущ  на  кожній  з  8-10% заселених  рослин) провести обробітки одним з 

дозволених до використання інсектицидів : Біскайя 240 OD, МД – 2л/га, Кайзо, ВГ- 

0,1-0,3кг/га, Суперкіл 440 КЕ - 0,75л/га, Каліпсо 480 SC,КС -0,1-0,2л/га, Енжіо 247 

SC, к.с – 0,18л/га, Фастак,КЕ 0,07-0,1л/га та інші. 

Погодні умови сприятливі розвитку хвороб на посадках картоплі. 

Рекомендується  провести профілактичні обробітки системно – контактними 

фунгіцидами : Консенто 450 SC,КС 1,7-2,0л/га, Арева Голд,ВГ 1,8-2,0 кг/га,Акробат 

МЦ в.г. 2,0кг/га, Танос 50,в.г 0,6кг/га, Інфініто 61 SC,687,5 к.с.1,2-1,6л/га, Татту к.с 

3,0л/га, Ридоміл Голд МЦ 68 WG,в.г.2,5кг/га Метаксил, ЗП 2,5 кг/га, їх аналогами 

або інші. 

Увага! При роботі з пестицидами необхідно  дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та 

санітарно – гігієнічних вимог. 
 


