
  Інформаційне повідомлення № 7 

Про фітосанітарний стан  

посівів с/г культур 

станом на 24 травня 2018 року 

 

Метеорологічні умови 

У звітному періоді спостерігалась ясна тепла погода. Температура 

повітря вночі коливалась від +10
0
С до +14

0
С, вдень - від +20

0
С до +26

0
С. 

З 20 травня по області спостерігались дощі різної інтенсивності.  

Фенологія розвитку с/г культур 

Озимі зернові – 

Озиме жито -   

прапорцевий листок, початок колосіння 

колосіння 

Озимий ріпак -   

Цукрові буряки  -   

Ярі зернові –  

Горох –  

Соняшник –  

Ярий ріпак –  

Кукурудза –  

Соя -  

цвітіння 

3-4 п.с.л. 

трубкування 

утворення бічних пагонів 

3-4 п.с.л. 

стеблування 

4-5-й листок 

2-3 п.с.л. 

Багаторічні трави  -  

Картопля -  

Сад:     

зерняткові -  

кісточкові -  

  

бутонізація, початок цвітіння 

сходи, утворення бічних пагонів 

 

ріст плодів 

ріст плодів 

Багатоїдні шкідники 

Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується літ метеликів 

І-го покоління. На світлопастку за ніч уловлюється 1-2 метелика.  

Листогризучі совки. Спостерігається поодинокий літ метеликів.  

Дротяники та несправжньодротяники. Середня чисельність 

шкідника в посівах кукурудзи становить 1-2 екз./м
2
, пошкоджено 2-4% 

рослин. 

Озимі та ярі зернові колосові 

Злакова п’явиця. Продовжується яйцекладка шкідника. Середня 

чисельність становить 0,2 екз./м
2
, пошкоджено 3% рослин.  

Злаковою попелицею заселено 3-5% рослин з  середньою 

чисельністю 3 екз./рослину.  

Шведські мухи. Продовжується слабкий літ шкідника. На 10 п.с. 

уловлюється 1-3 екземпляри. 



Продовжується заселення посівів та живлення на озимій пшениці всіх 

видів хлібних клопів, за видовим складом переважають гостроголовий та 

маврський. Середня чисельність їх складає 0,1екз./м
2
, пошкоджено 2% 

рослин у слабкому ступені. Відмічається яйцекладка шкідника. 

Трипсами заселено 3% рослин з середньою чисельністю 1-2 

екз./рослину. 

Борошнистою росою уражено – 6% рослин, розвиток хвороби – 5%.  

Септоріозом уражено 8% рослин, розвиток хвороби – 4%. 

Бура листкова іржа. Хворобою уражено 6% рослин, з розвитком 

хвороби 3% рослин. 

Цукрові буряки 

Звичайний та сірий бурякові довгоносики. Пошкоджено 3% рослин 

у слабкому ступені, середня чисельність  – 0,2 екз./м
2
. 

Бурякова листкова попелиця.  Шкідником заселено переважно 

поодинокі рослини в крайових смугах посівів.  

На коренеїд хворіє 2% рослин.  

Озимий та ярий ріпаки 

Продовжується заселення рослин озимого ріпаку ріпаковим 

квіткоїдом.  Середня чисельність становить 2-5 екз./рослину, пошкоджено 

5% рослин. 

 Чисельність ріпакового прихованохоботника на озимому ріпаку –   

0,5-1 екз./рослину, заселено 2% рослин.  

Спостерігається літ метеликів капустяного білана. За 10 хв. в полі 

зору налічується 2-3 метелика. 

Оленка волохата. Чисельність на рослину – 2-4 екземпляри. 

Соняшник                                                   

Сірий буряковий довгоносик. Шкідником пошкоджено –5-8% рослин 

у слабкому ступені за чисельності 0,2 екз./м
2
. 

Багаторічні трави 

На 100 помахів сачком уловлюється: сітонів – 7, апіона – 3, клопів 

різних видів – 5, попелиць – 56, сірого бурякового довгоносика –                

2 екземпляр. 

Горох 

Бульбочкові довгоносики. В посівах гороху середня чисельність 

становить 2 екз./м
2
. Пошкоджено 4% рослин у слабкому ступені. 

Картопля та овочі 

Хрестоцвітими блішками. В приватному секторі пошкоджено 12% 

рослин капусти, з середньою чисельністю 2-4 екз./рослину.   



Колорадський жук. Продовжується  заселення, живлення та 

яйцекладка шкідника на сходах картоплі. Заселено дорослими жуками 15% 

кущів, за чисельності 1-2 екз./кущ, яйцекладками заселено 5% кущів.  

Сад 

Яблунева попелиця. Середня чисельність складає 8-10 екз./п.м.г., 

заселено 4-6% пагонів. 

 

 

 

 

Перший заступник начальника                                             Є.А. Лазоренко 
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