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На глибині 5 см спостерігається дефіцит вологи, ріпак перебуває в стадії росту стебла, 
тому такі посіви потрібно обробити за схемою:
Келпак (2 л/га) + Розалік Mg, Mn, N, S (2-3 л/га) + фунгіцид + інсектицид + Спрей-Ейд (0,06 л/га)

Захист від хвороб та формування оптимальної архітектоніки
ОЗИМИЙ РІПАК

        Різке підвищення температури та наявність 
вологи в ґрунті сприяють активному розвитку 
озимого ріпаку. Посіви перебувають у фазі росту 
стебла (BBCH 30-32), а це найкращий час для за- 
хисту рослин від хвороб та формування їх опти- 
мальної архітектоніки.

Навесні особливо шкідливими для озимого ріпа- 
ку є фомоз, сіра гниль, склеротиніоз, альтерна- 
ріоз. Звертаємо вашу увагу, що посіви, які не були 
оброблені восени фунгіцидами, або регулятора- 
ми росту із фунгіцидними властивостями – мають 
надзвичайно високий ризик ураження сірою 
гниллю та фомозом.

В фазі стеблування ефективним заходом виступає 
обприскування посівів одним із наступних фунгі- 
цидів:

Імпакт Т (1 л/га) – Тілмор (0,1 л/га) – Альтерно 
(0,7 л/га) – Тебукур (1 л/га) – Аканто Плюс (0,75 
л/га) – Амістар Екстра (0,75 л/га) в баковій 
суміші з одним із позакореневих добрив: Розалік 

Mg, Mn, N, S (2-3 л/га) або Розасоль 29-10-10+3+
МЕ (3-4 кг/га).

З метою покращення розвитку кореневої системи 
та формування архітектоніки рослини (бокових 
пагонів) актуальним та ефективним заходом в 
даній стадії є додаткове використання в баковій 
суміші із мікроелементами та фунгіцидами сис- 
темного регулятору росту – Келпак (2 л/га).
 
Для контролю на посівах озимого ріпаку хре- 
стоцвітих блішок, квіткоїда та стеблового прихо- 
ванохоботника рекомендуємо використовувати 
інсектициди: 

Карате (0,2 л/га) – Фастак (0,2 л/га) – Бестселер 
Турбо (0,1 л/га) – Вантекс (0,06 л/га) – Конект 
(0,5 л/га) – Данадім Стабільний (1 л/га) – Дана- 
дім Мікс (1 л/га) – Пірінекс Супер (0,8 л/га).

Всі продукти є в наявності на складах компанії 
«ЕРІДОН».
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