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Метеорологічні умови
Перша декада жовтня характеризувалась мінливою прохолодною та 

дощовою погодою. З другої декади жовтня відбулось значне потепління. 
Температура повітря вночі коливалась від +8°С до +10°С, вдень - від +17°С до 
+24°С.
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Фенологія розвитку с/г культур

Озима пшениця - 
Озимий ріпак - 
Багаторічні трави -

сходи 
2 п.с.л. 
відростання

Багатоїдні шкідники
Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується живлення та 

перехід гусениць в старші віки. Середня чисельність гусениць на посівах 
озимої пшениці та ріпаку становить -  0,5-1 екз./м2. Віковий склад: IV -  20%, V 
-  50%, VI -  30%. Пошкоджено від 8% до 12% рослин у слабкому ступені.

Дротяники та несправжньодротяники. В посівах озимини чисельність 
шкідника складає 1 екз./м2.

Мишоподібні гризуни. Продовжується міграція в посіви озимих 
культур та багаторічних трав. Чисельність на озимих культурах - 1 кол./га, 
багаторічних травах -  2 кол./га, в нескошеній кукурудзі по 2 кол./га, в 
колоніях від 4 до 8 жилих нір. На неорних землях чисельність становить 2 
кол./га. Достатня кормова база та погодні умови сприяють їх розвитку та 
розселенню.

Хлібна жужелиця (турун). Продовжується розвиток та шкодочинність 
личинок. При обстеженні посівів озимої пшениці чисельність становить 
0,5екз./м2. Личинки переважно І-ІІ віків. Пошкоджено до 1% рослин в 
слабкому ступені.

Цикадками пошкоджено 1-2% рослин, за чисельності 2екз./м2.
Шведською мухою пошкоджено до 1% рослин. Чисельність личинок - 

1 екз./м2, на 10 п.с. -  1-2 імаго.
Гессенська муха. В сонячні дні продовжується слабкий літ шкідника. 

На 10 п.с. уловлюється 1-2 особини.

Озимий ріпак
Хрестоцвіті блішки. Шкідником заселено 6-10% рослин, середня 

чисельність -  2 екз. /м2.

У сховищах обстежено 148 т ячменю. При обстеженні комірних 
шкідників не виявлено.

Озима пшениця

Комірні шкідники



Аналіз бульб картоплі

При проведенні аналізу перед закладкою картоплі на зберігання 
встановлено:

Хвороби, % Рів' єра Пікассо Невська Рокко Белла
росса

Фітофтороз 1 1 - 0,5 0,5

Суха гниль 0,5 1 1 1,5 2,0

Мокра
гниль

1

Звичайна
парша

0,5 1 0,5

Ризоктоніоз - - - - -

Кільцева
гниль

1 1

Всього 2 3 3 3,5 2,5

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
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