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В 
цьо му мо жуть «по спри я ти» безліч комірних шкідників, най по ши
реніши ми се ред яких є пред став ни ки жуків: хру ща ки ма лий 
бо рош ня ний і бу ла во ву сий, дов го но сик комірний і ри со вий, зер

но вий шашіль, бо рош ноїд су ри намсь кий і ко рот ко ву сий ру дий, го ро хо
вий зер ноїд; мо лей та вогнівок: зер но ва міль, вогнівка півден на комір
на та мли но ва; кліщів: бо рош ня ний і зви чай ний во ло ха тий; ми шо
подібні гри зу ни: щу ри, мишіполівки то що. І цей пе релік да ле ко не 
по вний. Щоб за по бігти по яві ко мах — комірних шкідників, слід за де я
кий час до зби ран ня про ве с ти об роб ку складів інсек ти ци да ми. Най
простіше це зро би ти ме то дом во ло гої об роб ки піре т роїдним пре па ра
том Аль текс® (аль фаци пер ме т рин, 100 г/л), нор ма ви т ра ти пре па ра ту 
по вин на ста но ви ти не мен ше ніж 0,2 мл на ква д рат ний метр об роб лю
ва ної площі та 200 мл ро бо чо го роз чи ну все ре дині складів та 400 мл — 
зовні. Для до сяг нен ня мак си маль но го ефек ту слід за без пе чи ти ре тель
не суцільне по крит тя об роб лю ва них по вер хонь. 

Але інсек ти цидні пре па ра ти не діють на кліщів і гри зунів, та й 
зер но мо же бу ти за ра же не вже під час над хо д жен ня з по ля, то му 
ли ше об роб ка по рожніх складів не завжди га ран тує по вний за хист 
збе ре жу ва но го зго дом збіж жя. То му важ ли вим бу де обов’яз ко вий 
кон троль зер на під час йо го збе ріган ня, щоб за по тре би вжи ти 
терміно вих за ходів.

 
   За леж но від ви ду про дукції та умов зберіган ня, ви ко нан ня про
це ду ри об сте жен ня її ста ну має свої особ ли вості.

Зер но про до воль че та кор мо ве: за зберіган ня в умо вах тем пе ра
тур по над 15°С — один раз на де сять днів; від 15 до 5°С — один раз на 
15 днів; ниж че як 5°С — один раз на місяць, а та кож під час прий ман ня 
та відпу с ку зер на.

Ку ку руд за про до воль ча та кор мо ва в ка ча нах: не рідше ніж 
двічі на місяць, а та кож під час прий ман ня та відпу с ку.

Насіння: 
— во логістю по над 15%: за тем пе ра ту ри ви ще як 10°С — один раз 

на де сять днів; від 10 до 5°С — один раз на 15 днів;
— во логістю до 15%: за тем пе ра ту ри ви ще як 10°С — один раз на 

15 днів; 10°С і ниж че — один раз на місяць, а та кож під час прий ман ня 
і відпу с ку.

За ван та жені приміщен ня та при леглі те ри торії: од но час но з 
об сте жен ням за пасів.

Не за ван та жені схо ви ща, 
май дан чи ки та при леглі те ри
торії: після кож но го звільнен ня 
та пе ред за ван та жен ням.

Пе ре робні, насіннєві 
за во ди та ла бо ра торії: один 
раз на де сять днів.

По то кові лінії зер но очис
них ма шин, зер но су шар ки, 
транс пор те ри та інші 
ме ханізми й інвен тар: до і 
після ро бо ти з кож ною партією 
зер на, про дукції або відходів.

Те ри торія: не рідше од но го ра зу на місяць у теп лу по ру ро ку.
За со би пе ре ве зен ня (ва го ни, ав то мобілі та ін.): пе ред за ван та

жен ням і після роз ван та жен ня зер на й про дуктів йо го пе ре роб ки.
У разі ви яв лен ня пев но го ви ду шкідників про во дять фумігацію пре

па ра том, що ефек тив но зни щує ко мах, кліщів та гри зунів — Фосфір®.
 

   Фосфір® — це над зви чай но ефек тив ний засіб. Він ви го тов ле ний у 
формі таб ле ток, що містять фосфід алюмінію, 560 г/кг, який під дією 
во ло ги, яка є в повітрі, роз кла дається та виділяє фосфін — газ, що 
спри чи няє па раліч нер во вої си с те ми шкідників, унаслідок чо го во ни 
ги нуть. Таб лет ки слід за кла да ти в тов щу зер на за до по мо гою спеціаль
но го зон ду з роз ра хун ку 2–3 шт./т зер на.

Таб лет ки виділя ють фосфін не відра зу, а че рез де я кий час, який 
за ле жить від тем пе ра ту ри та во ло гості повітря в приміщені скла ду. 
Фосфін ура жує як ко мах — комірних шкідників на всіх стадіях їхньо го 
роз вит ку, так і гри зунів, що про ник ли на склад. Газ у до статній кількос
ті по трап ляє до цільо вих об’єктів не за леж но від то го, упа ко ва на про
дукція чи ні, так са мо як і від ви ду упа ков ки.

По вна за ги бель шкідників на стає за леж но від тем пе ра ту ри: на при
клад, за 26…27°С це відбу вається вже че рез три дні, за 5…8°С — 
че рез оди над цять.

Під час ви ко ри с тан ня пре па ра ту слід до три му ва тись відповідних 
за ходів без пе ки, до пуск лю дей в об роб лені при міщен ня доз во ле ний 
че рез п’ять днів після на леж но го провітрю ван ня складсь ко го 
приміщен ня.

Г. Підпаль ний,  
на ук. співробітник з аг ро номії  

ком панії Agrosfera®

Збе рег ли на полі — збе режіть в ко морі
Прой шов ши дов гий шлях від сівби до зби ран ня вро жаю, аг рарію ра но за спо ко ю ва ти ся — йо го 
ще тре ба якісно збе рег ти, щоб вигідно ре алізу ва ти. Ад же як зер но, так і ви роб лені з ньо го  
про  дук ти мо жуть бу ти зіпсо вані під час зберіган ня в складсь ких приміщен нях, на еле ва то рах, 
мли нах, пе ре роб них ви роб ництвах, у при ват них гос по дар ст вах.

За мо ви ти то вар та от ри ма ти кваліфіко ва ну кон суль тацію мож на  
за те ле фо ном га ря чої лінії: 0 800 20 42 42  

або на сайті: www.agrosfera.ua


