Термінове повідомлення №16
про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур
ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ СОЇ
В посівах сої відмічено активне розмноження та розселення сисних
шкідників: тютюнового трипса та горохової попелиці, якими заселено 4,99,0% рослин, при чисельності личинок 1,0-5,0 екз/рослину відповідно.
В посівах сої спостерігається відродження та живлення гусениць
листогризучих совок, що пошкодили 1,0-4,0% рослин, при чисельності 0,3
екз/кв.м.
Відмічено заселення 12,0-16,0% рослин сої павутинними кліщами, при
чисельності 2,0 екз/лист та пошкодження 3,0-5,0% рослин трав’яними
клопами, при чисельності 0,5 екз/кв.м.
Рекомендується, проводити систематичний моніторинг посівів сої в
період формування бобів і при чисельності шкідників вище ЕПШ (тютюновий
трипс – 10-15 екз/рослину, листогризучі совки – 1,0-3,0 екз/кв.м.), використати
дозволені до використання інсектициди: Актеллік 500 ЕС, КЕ 1,2-2,0 л/га,
Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ 0,25-0,3 л/га, Енвідор 240 SC, КС 0,4-0,5 л/га, Брейк,
МЕ 0,07-0,1 л/га, Кораген 20, КС 0,15 л/га, Пірінекс Супер, КЕ 0,75-1,25 л/га,
Сірокко, КЕ 0,8-1,2 л/га, Цезар, КЕ 0,2-0,3 л/га, Суперкіл 440, КЕ 0,5-0,75 л/га,
Коннект 112,5 SC, КС 0,4-0,5 л/га, Борей, КС 0,14 л/га, Кемастраюрі 100 ЕW,
ЕВ 0,1-0,15 л/га, Золон 35, к.е.2,5 л/га або інші.
Заселення посівів сої сисними шкідниками призвело до прояву жовтої
мозаїки. Вірусне захворювання виявлено на 3% обстежених площ, уражених
нараховується 1,1-3,0% рослин.
В посівах сої відмічається розвиток та зростання поширення грибкових
хвороб: пероноспорозу, аскохітозу та септоріозу, якими уражено 1,4-11,0%
рослин.
В посівах сої відмічено ураження рослин бактеріальним опіком.
Хворобою охоплено 2% обстежених площ, уражено 0,2-1,0% рослин.
За сприятливих погодних умов розвиток даних хвороб триватиме,
ураженість рослин збільшиться.
Рекомендується, обстежити посіви сої, і при ураженні рослин провести
обробітки фунгіцидами: Абакус, мк.е. 1,5 л/га, Косайд 2000, ВГ 1,5-2,5 л/га, Амістар
Екстра 280 SC, КС 0,5-0,75 л/га, Імпера Голд, КЕ 0,8-1,5 л/га, Фитал, РК 2,5-3,0 л/га,
Аканто Плюс 28, КС 0,75-1,0 л/га, Купроксат, КС 1,0-2,0 л/га, Мерпан, ВГ 2,0-2,5
кг/га, Піктор Актив, КС 0,7-1,0 л/га, Бампер Супер, КЕ 0,8-1,5 л/га, їх аналогами, або
іншими препаратами. Обробітки при необхідності повторити.

Наголошуємо!!! Для запобігання розвитку резистентності, при
повторних обробках, слід дотримуватись чергування пестицидів, тобто не
застосовувати препарати з одними і тими діючими речовинами.
Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись
регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарногігієнічних вимог.

