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З
дається, ще зовсім не дав но закін чив ся 
ви роб ни чий рік і більшість сіль сько го с
по дарсь ких ви роб ників підби ва ли 

підсум ки своєї ро бо ти, на го ро д жу ва ли кра
щих та по ри на ли у вир но ворічноріздвя них 
свят. Та час швид ко спли ває, при но ся чи з 
со бою нові надії та пе ре жи ван ня. Особ ли вих 
пе ре жи вань до дає фер ме рам ози ма гру па 
куль тур, се ред якої по чес не місце відве де но 
ози мо му ріпа ку. 

Ози мий ріпак — куль ту ра, бе зу мов но, 
ви со ко рен та бель на, але й ува ги до се бе ви 
ма гає чи ма лої, особ ли во це сто сується періо
ду вес ня но го відро с тан ня. Тут тобі і зба лан су
ван ня жив лен ня (як ма к ро, так і мікро е ле
мен та ми), бо ро ть ба з бур’яна ми та хво ро ба
ми, а ще шкідни ки, для яких ози мий ріпак є в 
цей період чи не ос нов ним дже ре лом жив
лен ня. Так, за спри ят ли вих умов, вже з ІІІ 
де ка ди бе рез ня по чи нається за се лен ня посі
вів ози мо го ріпа ку при хо ва но хо бот ни ка ми. 
Найшкідливіши ми ви да ми для ріпа ку є: хре с
тоцвітий стеб ло вий або чор ний (Ceutorhyn
chus picitarsis), ве ли кий ріпа ко вий (Ceuto
rhynchus napi) та стебловий ка пу с тя ний 
(Ceutorhynchus quadridens). 

Слід за зна чи ти, що пер ший вид за се ляє 
ози мий ріпак пе ре важ но во се ни, ве ли кий і 
ка пу с тя ний шко дять ви ключ но вес ною. 
За се лен ня відбу вається за вста нов лен ня 

тем пе ра ту ри ви ще 5°С, а ка пу с тя ний де що 
пізніше, при близ но в ІІ–ІІІ де каді квітня. 
Ве ли кий ріпа ко вий при хо ва но хо бот ник 
відкла дає, як пра ви ло, од не яй це в ос нові 
стеб ла, ка пу с тя ний де що відрізняється від 
ве ли ко го мен шим розміром та світлою, до б
ре помітною пля мою на спині. Він відкла дає 
від 4 до 8 яєць, за зви чай в цен т раль ну жил
ку, або че ре шок ли ст ка. Шко ди посівам ози
мо го ріпа ку за вда ють ли чин ки, жив ля чись 
сер це ви ною ли ст ко вих че решків та сте бел, 
во ни по шко д жу ють провідну си с те му, а та 
кож спри я ють швид шо му за ра жен ню збуд
ни ка ми хво роб. 

По чи на ю чи вже з се ре ди ни квітня на 
посівах ріпа ку мож на спо с теріга ти цілий ком
плекс різно манітних шкід ників. Це і хре с то
цвіті блішки, і ріпа ко вий пиль щик, кло пи, ка пу
с тя на по пе ли ця, гу се ниці біланів та со вок. 
Та кож у цей період по чи нається за се лен ня 
по сівів ріпа ко вим квіткоїдом. То му по тріб но 
ре тель но об сте жу ва ти посіви для вста нов
лен ня ви до во го скла ду шкід ни ків. Це не о б
хідно, щоб пра виль но по бу ду ва ти си с те му 
за хи с ту посівів від не про ха них гос тей.

На уко во обґрун то ва на си с те ма за хи с ту 
посівів від шкідників по вин на вклю ча ти в се бе 
декілька ос нов них ме тодів, зо к ре ма: аг ро
технічний (сівозміни, си с те ма об робітку ґрун
ту й удо б рен ня); іму но логічний (ви ко ри с тан

ня сортів, стійких до уш ко д же ня шкідни ка ми); 
біологічний (ви ко ри с тан ня ко махен то мо
фагів, кліщів та пре па ратів на ос нові па то ген
них мікро ор ганізмів) та, зви чай но, хімічний, 
який пе ред ба чає ви ко ри с тан ня спеціаль них 
пре па ратів на ос нові хімічних ре чо вин, які 
на зи ва ють ся інсек ти ци да ми. 

Ком панія Agrosfera завжди го то ва прий ти 
на до по мо гу сільгоспви роб ни кам, ад же має в 
своїй лінійці пре па ратів ви со ко якісні інсек ти
ци   ди з трьох ос нов них хімічних груп. 

Син те тичні піре т роїди — пре па ра ти кон
такт ної та киш ко вої дії, які до б ре пра цю ють 
за низь ких по зи тив них тем пе ра тур. За вдя ки 
ви сокій ліпофільності миттєво про ни ка ють 
че рез по кри ви ко мах та ма ють швид ку дію. 
Са ме та ким є пре па рат Аль текс®, КЕ (аль
фаци пер ме т рин, 100 г/л), який у нормі 0,1–
0,15 л/га за без пе чить надійний за хист від 
блішок, гу се ниць біланів та со вок, квіт коїдів 
та ін. У зв’яз ку з мож ли вою ре зи с тентністю 
шкідників до діючих ре чо вин гру пи син те
тич них піре т роїдів, кра щим варіан том бу де 
їхнє поєднан ня з ре чо ви на ми з інших хіміч
них груп, на при клад не оніко ти ноїда ми або 
фо с фо рор ганікою. 

Поєднан ня з не оніко ти ноїда ми до дасть пре
па ра ту си с тем ної дії, а та кож по до вжить період 
за хи с ту рос лин від шкідників. Та ким ха рак те ри
с ти кам відповідає інсек ти цид Де с т рой®, КС, 
(імідак ло прид, 250 г/л + лямб даци га ло т рин, 
80 г/л), який ви ко ри с то вується в нормі 0,1–
0,15 л/га. Крім то го, слід за зна чи ти, що піре т
роїдна скла до ва пре па ра ту, лямб даци га ло т
рин, має ще й ре пе лент ний ефект. 

У поєднанні з фо с фо рор ганічною діючою 
ре чо ви ною, зо к ре ма хлорпіри фо сом, пре па
рат на бу ває фумігант них вла с ти во с тей, що 
дає змо гу бо ро тись з ко ма ха ми, які ве дуть 
скри тий спосіб жит тя. Пре па рат Ріфос®, КЕ 
(хлорпіри фос, 500 г/л + ци пер ме т рин, 50 г/л) є 
са ме та ким, і в нормі 0,5–0,6 л/га бе зу мов но 
до по мо же по бо ро ти при хо ва но хо бот ни ка.

Для бо роть би з си сни ми шкідни ка ми, 
квіткоїда ми та блішка ми вар то ви ко ри с та ти 
си с тем ний інсек ти цид на ос нові не оніко ти
ноїдів Ін Сет®, ВГ (імідак ло прид, 700 г/кг), 
який має ви сокі си с темні вла с ти вості, три ва лу 
за хис ну дію, яка не за ле жить від стадії роз
вит ку шкідни ка. Пре па ра ти на ос нові імідак
ло при ду є ан ти ст ре сан та ми для сільсько го с
по дарсь ких куль тур.
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