
Після гарної перезимівлі, в більшості випадків, із збереженим листовим апаратом
ріпаку та встановленням позитивних температур відбувається активне відновлення
вегетації. Посіви ріпаку стають більш привабливішими як для сільгоспвиробників,
так і для шкідників та хвороб, які в свою чергу впливають на отримання стабільних
та якісних врожаїв. Різке коливання температур, їх підвищення (+12…+20°С)
прискорює одночасну та більш масову появу різноманітних шкідників.

Найбільшу загрозу посівам ріпаку серед шкідників несуть: прихованохоботники,
ріпаковий квіткоїд, попелиці, оленка волохата, ріпаковий пильщик, хрестоцвітні
блішки і т.д.

Першими шкідниками, що вже з’явилися чи будуть ще з’являтися за температури
повітря +6 °С, в залежності від регіону, є прихованохоботники. При досягненні
середньодобової температури 8-9 °С на посівах ріпаку з’являтимуться хрестоцвітні
блішки. Також докучатиме посівам і ріпаковий листоїд, відродження личинок
відбувається в квітні-травні. При подальшій вегетації початком настання періоду
цвітіння в посівах почне з’являтися ріпаковий квіткоїд. Якщо вчасно не проводити
заходів захисту від даного шкідника, то він може знищити врожай на 80-100%. Для
захисту посівів від шкідників рекомендуємо застосовувати наступні препарати:

Шкідники та хвороби ріпаку
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Тамер, ВП – 0,1-1,2 кг/га;
Карате 050 ЕС – 0,1-0,15 л/га;

Еванс, КЕ – 0,15-0,2 л/га;
Кіллітоп, КЕ – 0,5-0,6 л/га;

!

Препарати на основі діючої речовини (ацетаміприд 200 г/кг) – 0,1-0,12 кг/га
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!
Серед хвороб найбільшої шкідливості посівам завдають такі хвороби як:

Для обмеження розвитку збудників, вищезгаданих хвороб на Ваших посівах ріпаку,
рекомендуємо застосовувати наступні препарати:

За більш детальною інформацією щодо більш якісного використання вищезгаданих
препаратів, враховуючи особливості Вашого регіону, наявність тих чи інших
шкідників та хвороб, звертайтеся до регіональних експертів МПП Фірми «ЕРІДОН».

Вдалих Вам врожаїв!

Азоципер Нео, КС – 0,75-1,0 л/га;

Букат, КС – 0,5 л/га;

Вето, КЕ – 0,5 л/га;

Кларк, ВГ – 0,25-0,4 кг/га;

Нодісер, ЕВ – 1,0 л/га
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 альтернаріоз,

 фомоз,

 несправжня борошниста роса,

 сіра гниль

 борошниста роса

 склеротиніоз,

 циліндроспороз,

 вертицильозне

 фузаріозне в’янення.


