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посівів с/г культур
станом на 26 березня 2020 року

Метеорологічні умови
У другій декаді березня утримувалась помірно тепла без опадів погода. 

Температура повітря вночі коливалась від -40С до +10С, вдень - від +80С до 
+110С.

Третя декада березня характеризувалась прохолодною та вітряною 
погодою. Температура повітря вдень підвищувалась до 4-110С тепла, вночі 
знижувалась до 4-70С морозу.

Фенологія розвитку с/г культур
відновлення вегетації 
відновлення вегетації 
відновлення вегетації 
набрякання плодових бруньок

Багатоїдні шкідники
Погодні умови ІІ декади березня сприяли розмноженню та поширенню 

мишоподібних гризунів.
Чисельність шкідника в посівах озимої пшениці та ріпаку становить 1,0, 

максимально 2,0 кол./га, на багаторічних травах та неорних землях -  2-3 
кол./га.

Ховрахи. З 12 березня, при обстеженні неорних схилових земель, 
виявлено пробудження ховрахів. Середня чисельність шкідника складає 1 
кол./га. Переважаючий вид -  крапчастий.

Озима пшениця
Продовжується живлення ґрунтових шкідників. Середня чисельність 

гусениць озимої совки -  0,5 екз./м2. Середня чисельність дротяників та 
несправжньодротяників, личинок травневих хрущів в посівах озимих 
зернових становить 1,0 екз./м2.

Озима пшениця - 
Озимий ріпак - 
Багаторічні трави - 
Сад -

Шкідники саду
Погодні умови, які склалися взимку нинішнього року в цілому 

позитивно відобразилися на перезимівлі шкідників саду.
При обстеженні плодових дерев на предмет перезимівлі шкідників саду 

встановлено:



Яблунева плодожерка. Для обстеження вибрали 10 облікових дерев. 
Шкідником заселено 60% дерев, з середньою чисельністю 2,2 екз/дерево. При 
огляді ловчих поясів було виявлено 1 екземпляр шкідника, який загинув. 
Відсоток загибелі гусениць за зиму становить 8%.

Яблунева міль. При огляді саду на 10% дерев було виявлено щитки з 
гусеницями шкідника, середня чисельність яких становить 1,2 щитка на 2 
п.м.г. Відсоток загибелі гусениць за зиму становить 10%.

Яблунева попелиця. При огляді молодих пагонів, яйця шкідника були 
виявлені на 40% дерев, з середньою чисельністю 10 яєць на п.м.г. За зимовий 
період загинуло близько10% яєць шкідника.

Кільчастий шовкопряд. Яйцекладки кільчастого шовкопряда 
виявлені на 20% дерев, з середньою чисельністю 0,06 яйцекладок на п.м.г. За 
зимовий період загибель шкідника не виявлено.

Непарний шовкопряд. Шкідником заселено 30% дерев, з чисельністю 
1,3 яйцекладка на дерево. За зимовий період загибель шкідника не виявлено.

Комоподібна щитівка. Шкідником заселено 30% дерев з слабким 
ступенем заселення. За зимовий період загибелі шкідника не відмічено.

Бурий плодовий кліщ. При огляді саду, яйця шкідника були виявлені 
на 4 деревах, що становить 40%, від обстежених, з середньою чисельністю 
5екз. на.2 п.м.г. За зимовий період загибелі шкідника не відмічено.

Яблунева листоблішка. Шкідником заселено 20% дерев, з середньою 
чисельністю 5 екз. на п.м.г. За зимовий період загибель шкідника не виявлено.

Розанова листокрутка. Яйцекладки шкідника виявлені на 5 деревах, 
що становить 50% від обстежених дерев, з середньою чисельністю 0,5 
яйцекладки на п.м.г. За зимовий період загинуло близько 20% яйцекладок.

Білан жилкуватий. Шкідником заселено 20% дерев, з чисельністю 1 
гніздо на дерево. За зимовий період , від руйнування гнізд птахами, загинуло 
до 70% гнізд шкідника.

Золотогуз. Шкідником заселено 20% дерев, з середньою чисельністю 
1,5 гнізда на дерево. При порівнянні з чисельністю, яка була виявлена при 
осінньому обстеженні, можна зробити висновок, що за зимовий період, від 
руйнування гнізд птахами загинуло близько 63% гнізд шкідника
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