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Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 30 вересня 2021 року

Метеорологічні умови
Друга та третя декади вересня характеризувались прохолодною та 

дощовою погодою. Температура повітря вдень підвищувалась до 90С -140С 
тепла, вночі знижувалась до 30С-50С.

З 18 вересня по області спостерігались короткочасні дощі із зниженням 
температури повітря вночі до 00С.

Фенологія розвитку с/г культур
сходи 
1-2 п.с.л.
ріст коренеплодів 
повна стиглість 
повна стиглість 
повна стиглість 
відростання

дозрівання

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

гусениць шкідника та перехід їх в старші віки.
У приватному секторі на овочевих культурах чисельність гусениць 

становить 0,5 екз. /м2, максимально -  1. Пошкоджено за різних ступенів до 8% 
рослин. На полях після стерньових попередників середня чисельність становить 
0,5 екз./м2, максимально -  1. Віковий склад гусениць: ІІІ -  10%, IV -  26% V -  
52%, VI -  12%.

Листогризучі совки. Гусеницями капустяної совки в приватному 
секторі пошкоджено до 15% рослин пізньої капусти за чисельності 1-3 
гус./рослину, заляльковано 62% шкідника.

Дротяники та несправжньодротяники. В посівах озимини чисельність 
шкідника складає 0,5-1 екз./м2.

Стебловий (кукурудзяний) метелик. Гусениці продовжують міграцію у 
нижню частину стебла, де і буде проходити перезимівля.

Погодні умови та достатня кормова база сприяють розвитку та 
розповсюдженню мишоподібних гризунів. В посівах багаторічних трав

Озима пшениця - 
Озимий ріпак -
Цукрові буряки - 
Соняшник -  
Кукурудза -  
Соя -
Багаторічні трави - 
Сад:
зерняткові -



чисельність становить 1-2 кол./га, в посівах зернових культур -  1 кол./га, в 
колоніях 2-4 жилих нір.

Кукурудза
Пухирчастою сажкою уражено 3% рослин.

Цукрові буряки
Церкоспорозом уражено 20% рослин з розвитком хвороби 7%.
Фомоз. Хворобою уражено 5% рослин,з розвитком хвороби -  2%. 
Борошниста роса. Уражено 2% рослин, з розвитком хвороби -  2%.

Соняшник
Фомоз. Хворобою уражено 10-15% рослин з розвитком хвороби 6%.
Біла гниль. Уражено 4% рослин з розвитком хвороби -  3%.
Сіра гниль. Уражено 3% рослин з розвитком хвороби -  2%.

Озимий ріпак
Продовжується заселення крайових смуг хрестоцвітими блішками, 

пошкоджено до 4% рослин у слабкому ступені.

Овочі
Капустяними біланами пошкоджено 6% рослин капусти, за чисельності 

2-5 екз./рослину.

На слизовий та судинний бактеріози хворіє 3% качанів.

Сад
Яблунева плодожерка. Відмічається переміщення шкідника в місця 

зимівлі.
Плодовою гниллю уражено 15% плодів.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
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