Захистити озимі восени
Зберегти посіви озимих в осінній період – завдання настільки ж важливе, як і
вчасно покласти якісне насіння в добре підготовлений грунт.
В поточному році найбільш поширеними хворобами на посівах зернових
колосових були септоріоз листя і колоса, борошниста роса, бура листкова іржа,
кореневі гнилі, гельмінтоспоріози. Збудники хвороб будуть зберігатися і на
посівному матеріалі, тому доведене до посівних кондицій насіння необхідно
обов’язково знезаразити, що досягається завдяки протруєнню. Серед усіх методів
захисту рослин від хвороб цей прийом є найбільш ефективним, економічним та
екологічно безпечним. Своєчасно якісне проведене протруювання дозволяє
знищити збудники хвороб, які знаходяться на поверхні (твердої головні пшениці,
ячменю, сітчастої плямистості ячменю, септоріозу пшениці, фузаріозної кореневої
гнилі), у середині насіння (летючої сажки пшениці і ячменю, смугастої плямистості
ячменю, фузаріозу колосу); захистити насіннєві паростки і сходи культури від
зараження їх збудниками хвороб, які знаходяться на рослинних рештках, падалиці і
в грунті, до 1,5 місяця.
На сьогодні в Україні для захисту зернових колосових культур зареєстровано
багатий асортимент протруйників. До протруйників широкого спектру дії
належать: Байтан універсал, з.п. - 2,0 кг/т, Вінцит 050 CS, к.с. - 2,0 л/т, Вітавакс
200 ФФ, з.п. - 3,0 кг/т, Вітавакс 200 ФФ, в.с.р. 2,5-3,0; Кінто-Дуо, к.с. - 2,0-2,5,
Колфуго-Дуплет, к.с. - 2,0, Юнта Квадро 373,4, FS, т.к.с. – 1,5-1,6 л/т та інші.
Протруйники вибирають з урахуванням результатів фітоекспертизи, попередників,
прогнозу розвитку хвороб, спектру дії препаратів, їх ефективності. Необхідною
умовою якісного протруювання насіння є дотримання норм витрати препаратів.
Обробку насіння системними препаратами краще проводити ближче до посіву.
Одночасно з протруюванням доцільна обробка насіння регулятором росту рослин:
Агростимулін, в.с.р., Біосил, в.с.р., Емістим С, в.р. - 10 мл/т, Вермістим, р. 810 мл/т, Вітамін в.р.к. – 0,02-0,03 л/т, Гуміам, р. – 7,5 л/т, Ендофіт L1, в.с.р. – 35 мл/т, тощо. Ефективно також застосування біопрепаратів Агат 25-К, т.п., - 40 г/т,
Азотофіт, р. – 100 мл/т, Мікосан В та Н, 3% в.р.к. – 5,0-10,0 л/т, Планриз БТ, в.с. 1,0-2,0 л/т та інших.
Від фітосанітарного стану посівів восени дуже залежить їх весняно-літній
стан і формування майбутнього урожаю. Тому з появою сходів озимих і до кінця
осінньої вегетації необхідно встановити постійний контроль за фітосанітарним
станом посівів.
За умов теплої вологої погоди посіви озимих, особливо ранніх строків, можуть
бути уражені такими хворобами, як борошниста роса, септоріоз, кореневі гнилі.
При необхідності посіви оздоровлюють одним із рекомендованих фунгіцидів:
Байлетон 25 WP, з.п. – 0,5-1,0 кг/га; Дерозал, к.с. – 0,5; Дінасті 250, в.е. – 1,0;
Імпакт 25 SC, к.с. – 0,5; Імпакт Т, к.с. – 1,0; Рекс Дуо, к.е. – 0,5; Рекс Т, к.с. – 0,51,0; Фалькон 460 ЕС, к.е. – 0,6 л/га.
Розміщення озимих по колосових попередниках, помірно тепла волога погода
буде сприяти розвитку і розповсюдженню шкідників і, насамперед, хлібного
туруна. Для боротьби з цим фітофагом доцільно одночасно з протруюванням
провести токсикацію насіння інсектицидом Круізер 350 FS, т.к.с. - 0,4-0,5 або Юнта
Квадро 373,4 FS, т.к.с. – 1,5-1,6 л/т. Слід уникати ранніх строків сівби. За даними
Миколаївського інституту АПВ в фазу осіннього кущіння на посівах озимої
пшениці по колосовому попереднику раннього строку сівби (5/ІХ) на одному

квадратному метрі в середньому за п’ять років досліджень (2006-2010 рр.)
нараховувалось до 27 личинок хлібного туруна, що в 13 разів більш порівняно з
пізнім строком (5/Х). Ефективним захистом озимої пшениці проти туруна є
наземне обприскування інсектицидом посівів у період сходи – 3–й листок за
наявності 1-2 личинок/м2, або початок кущіння – 2-3 екз./м2. Рекомендуються
препарати: Дамаск 60%, в.е; Діазинон 60%, к.е.; Діазол 60%, в.е. – 1,5-1,8; Дурсбан
48%, к.е. – 1,0-1,5; Маршал 25%, к.е. – 0,8-1,2; Нортон, к.е – 1,0; Нурелл Д 55%, к.е.
– 0,75-1,0; Парашут 45%, мк.с. – 0,50-0,75; Пірінекс 48%, к.е. – 1,2; Фостран 40%,
к.е. – 1,5 л/га. Залежно від характеру розповсюдження шкідника (дифузного або
осередкового) проводиться обробка всього масиву або осередків із захватом 4-6 м
посіву навкруги них.
У фазу сходів - початку кущіння озимих, особливо ранніх строків сівби,
очікується масове заселення їх злаковими мухами, попелицями, цикадками.
Відомо, що для врожаю озимих найбільш небезпечне осіннє покоління злакових
мух, насамперед в початковий період розвитку рослин, а попелиці, цикадки
небезпечні не тільки як шкідники, але і як переносники вірусних захворювань,
зокрема ВЖКЯ. Проти даних фітофагів доцільна обробка насіння препаратом
Круізер 350 FS, т.к.с. - 0,4-0,5, Рубіж 405, к.е., Фосфамід 40%, к.е. - 2,0 або Юнта
Квадро 373,4 FS, т.к.с. – 1,5-1,6 л/т. За наявності злакових мух – 30-50 екз./100 п.с.,
попелиць – 5-10 особин/рослину (при 50% заселено рослин), цикадок – 70150 екз./м2 посіви обробляють одним із рекомендованих інсектицидів: Бі-58 новий
40%, к.е.-1,5; Данадим 40%, к.е.; Данадим стабільний 40%, к.е. – 1,0-1,5; Децис фЛюкс, к.е. – 0,20-0,25; Парашут 45%, мк.с. – 0,50-0,75; Рубіж 40%, к.е. – 0,5-1,5;
Сумі-альфа 5%, к.е. – 0,3; Супер Бізон, к.е. – 1,0-1,5; Фостран 40%, к.е. - 1,5 л/га.
В останні роки в області посилилась шкодочинність мишоподібних гризунів.
Серед них найбільш розповсюджена сіра (звичайна) полівка, в окремих місцях
переважає курганчикова миша, зустрічається також польова. Задовільний
фізіологічний стан гризунів свідчить про потенційну можливість їх масового
розповсюдження. Заселення посівів озимих розпочнеться з середини жовтня. У разі
виявлення на посівах 3 і більше колоній на гектарі застосовують зернові принади
Бактероденциду – 2 г, Бродісану А, Роденфосу – 3 г; Смерть щурам №1 – 10 г,
воскові брикети Шторму – 1 брикет на нору, тощо.
Слід пам΄ятати, що своєчасне виявлення шкідливих організмів, дотримання
технологій застосування пестицидів та правил техніки безпеки – важливі умови
ефективного захисту посівів від шкодочинних об’єктів та збереження
навколишнього середовища.
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