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Погодні умови сприяють виходу із місць зимівлі і заселенню плодових насаджень
сірим бруньковим довгоносиком.  Наступними завдаватимуть шкоди букарки, казарки,
яблуневий  квіткоїд. Одночасно  із  садовими  довгоносиками  розповзатимуться  з  гнізд,
живитимуться бруньками, а потім листками гусениці  білана жилкуватого і  золотогуза,
передусім у занедбаних незахищених садах.

За перевищення порогу шкодочинності сірим бруньковим довгоносиком -  3-5 жуків
на 1 м гілок, букарки - 30 – 40 жуків на дерево, казарки – 7-9 жуків на дерево, яблуневого
квіткоїда  -  30  –  40  жуків  на  дерево  при  обтрушуванні,  щоб  не  допустити  масового
поширення шкідників необхідно провести обприскування дозволеними до використання в
Україні інсектицидами: актара 240SC, к.с. - 0,14 л/га, воліам флексі 300 SС, КС – 0,3-0,5
л/га, каліпсо 480 SC -  0,3 л/га, ламдекс,СК – 0,4 л/га, люкс максі, КС -0,4 л/га, маврік, ЕВ –
0,2-0,6  л/га,  пірінекс  супер,  КЕ  –  1,25-1,5  л/га  та  інші.  Оптимальними  строками  для
захисту  садів  від  комплексу  довгоносиків  є  період  початку  розпускання  бруньок  –
«зелений конус» .

Проти хвороб парші, борошнистої роси рекомендовані фунгіциди: ардент, кс – 0,2
л/га, белліс, ВГ - 0,8 кг/га, бенелус, КЕ – 1-1,2 л/га,  бордо МК,ВП – 15-18 кг/га,  джерело,
КС – 0,15 л/га, ембрелія 140 SC – 1,2-1,5 л/га, імпакт 25 SC, к.с. – 0,1-0,15 л/га, корнет,КС  -
0,1-0,15 л/га  та інші.

Для обробітку  садів приватного сектору застосовувати препарати дозволені для
роздрібного продажу населенню: інсектициди –  актара 240 SC  - 1,5 мл на 8-10 л води на
1 сотку, антикліщ макс, КЕ – 8-10 мл на 8 – 10 л води/на 1 сотку, енжіо 247 SC к. с.  - 1,8 мл
на 5 л води,  каліпсо, кс – 2 мл на 10 л води, фунгіциди –  бордо МК,ВП – 100-200г на 10 л
води, гарт, з.п - 30г на 8-10 л води, джек пот, ке – 2-4 мл на 10 л води, коронет 300 SC -8-10
мл на 5 л води на 1 сотку, самшит, кс  - 3 мл на 10 л води, сапроль, к.е.  – 10-20 мл на 10 л
води, скор. 250 ЕС, к.е -1,5-2 мл на 10 л води, стробі, в.г – 2 г на 10 л води,  топсін М, з.п. -
8 - 10 г на 10 л води, флінт, в.г - 1,5 – 2 г на 10 л води та іншими.

Для захисту від хвороби курчавість листя персика дерева персика обробляють по
зеленому конусу хорусом, в. г. -  2-3 г на 10 л води, луна сенсейшен, кс - 2,5-3,5 мл на 10 л
води. 

Обробітки  проводити  в  тиху  безвітряну  погоду  в  ранішні  та  вечірні  години.
Обов`язково попереджуйте про час і місце обробітку Голів сільських і селищних  рад та
пасічників.

 При роботі з засобами захисту рослин слід дотримуватись загальноприйнятих
державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.
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