
Термінове повідомлення №9 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 
 

 

                                             ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ  ЯБЛУНІ 

            Погодні умови сприятливі для збільшення чисельності та щільності 

зеленої яблуневої попелиці в яблуневих садах. Заселено 100% обстежених 

площ плодових насаджень, заселених дерев 33% та 2,9-7,0% листків, при 

чисельності 6,0-9,0 екз/листок. 

          Надалі розвиток зеленої яблуневої попелиці залежатиме від погодних 

умов. Тепла з незначними опадами погода сприятиме збільшенню чисельності 

та шкідливості фітофага в яблуневих садах. 

Рекомендується провести обприскування дерев в яблуневих садах 

інсектицидними препаратами: Актара 240SC, к.с.0,14-0,15л/га, Балазо 100,К.Е 

0,4-0,5л/га, Варант 200,в.р.к.0,25л/га, Децис f–Люкс 25ЕС,КЕ 0,5-1,0л/га, 

Карате 050 ЕС, к.е.0,4л/га, Нурел Д, к.е. 1,0-1,5л/га, Когінор 200 SL.РК 

0,25л/га або інші. 

           По закінченні третьої декади травня відмічено початок льоту метеликів 

яблуневої плодожерки І генерації. Льотна активність - 2,0-3,0 екз/ловче 

коритце за 7 днів. В першій декаді червня спостерігається  початок масового 

льоту метеликів (3,0-5,0 екз/ловче коритце за 7 днів), відкладання яєць та 

відродження личинок. 

Рекомендується : в період  відкладання яєць яблуневої плодожерки, провести 

обприскування яблуневого саду препаратами з стерилянтним ефектом та 

овіцидною дією: Люфокс 105 ЕС к.е.1,0л/га, Матч к.е 1,0л/га, Рімон к.е.0,6/га ; 

під час відродження гусениць плодожерки проводити інсектицидні обробітки 

препаратами Біотлін в.р.к. 2,5мл/сотку на 10л води, Децис Профі 25WG,ВГ 1,0 

г на 10л води, Каліпсо 480 SC, КC 2,0 мл на 10 л води на 1 сотку, Карате Зеон 

050CS, мк.с. 4,0 мл на 10л води, Конфідор Екстра в.г. 0,7 г на 10 л води на 1 

сотку.  

            Погодні умови сприяють збільшенню кількості уражених дерев яблуні 

борошнистою росою. Хвороба поширилася на 100% обстежених площ, 

уражено пагонів 2,2-4,0%  на 14-25% дерев.  

            Запас інфекції в садах, а також погодні умови спричинили прояв та 

розвиток парші на листках яблуні. Хвороба поширилась і уразила 1,7-4,0% 

листків на 4,8-8,0% дерев яблуні. 

Рекомендується для недопущення масового розвитку хвороб та оздоровлення 

дерев провести обробіток дозволеними до використання фунгіцидами: 

Бенелеус, КЕ 1,0-1,2л/га, Акіра,КС 2,5-3,0л/га, Бордо МК,ВП 15,0-18,0 кг/га, 

Медея, МЕ 0,8-1,2л/га, Ікарус 250в.е 0,5-0,6 л/га, Медян Екстра 350 SC, к.е. 

1,5-2,0, Імпакт 25 SC, к.е.0,1-0,15л/га, Сапроль к.е. 1,0-1,5л/га, Стробі в.г. 0,2 

кг/га або їх аналоги. 

         Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно  дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та 

санітарно - гігієнічних вимог. 
 


