
Інформаційне повідомлення № 6

Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 13 червня 2019 року

Метеорологічні умови
У звітному періоді по області спостерігалась спекотна з короткочасними 

грозовими дощами погода. Температура повітря вночі коливалась від +140С до 
+170С, вдень - від +260С до +330С.

Фенологія розвитку с/г культур
Озимі зернові - налив зерна
Озимий ріпак - дозрівання
Цукрові буряки - змикання рослин у рядках
Ярі зернові - колосіння
Г орох - цвітіння
Соняшник - 8-10 п.с.л., початок бутонізації
Ярий ріпак - цвітіння
Кукурудза - 6-8-й листок
Соя - інтенсивне галуження
Багаторічні трави - цвітіння, відростання
Картопля - бутонізація, цвітіння
Сад:
зерняткові - ріст плодів
кісточкові - ріст плодів

Багатоїдні шкідники
Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується літ метеликів 

І-го покоління, відродження та живлення гусениць. За ніч на світлопастку 
уловлюється 2 метелика.

Листогризучі совки. Продовжується літ метеликів, яйцекладка та 
відродження капустяної совки. За ніч на світлопастку уловлюється до 2 
екземплярів. В приватному секторі пошкоджено до 2% рослин капусти, за 
чисельності 1-2 екз./рослину.

Лучний метелик. Продовжується середній літ метеликів шкідника 
інтенсивністю 1-5 екз. на 10 кроків.

Личинками нестадних видів саранових (коники, цвіркуни, кобилки)
заселено 100% площ неорних земель за чисельності 0,2 екз./м2.



Чортополохівка. З 31 травня спостерігався інтенсивний літ метелика 
(в полі зору не можливо було обрахувати). Продовжується відродження 
гусениць шкідника, в посівах сої чисельність становить 7 екз./м2, максимально 
-  32 екз./м2.

Продовжується лялькування стеблового (кукурудзяного) метелика -  
85% шкідника.

Озимі та ярі зернові колосові
В озимих та ярих зернових колосових культурах, які перебувають у 

фазах колосіння, налив зерна продовжують шкодочинність хлібні п’явиці 
(0,004 екз./рослину), пошкоджено -  10% рослин, хлібні жуки (0,5-2,0 екз./м2, 
крайові смуги до 5 екз.м2), злакові попелиці (5-10 екз./рослину) до 15% 
рослин, трипси (4-10 екз./колос), хлібні клопи переважно маврський, 
гостроголовий (0,3 екз./м2) -  8% рослин, значно менше шкідлива черепашка 
(0,1 екз./м2).

Борошнистою росою уражено 10-25% рослин, за розвитку хвороби -
6%.

Септоріозом уражено 8-22% рослин, за розвитку хвороби -  6%.
Бура листкова іржа. Хворобою уражено 5-16% рослин, з розвитком 

хвороби 4% рослин.
Сітчастий гельмінтоспоріоз. Уражено 8-10% рослин, з розвитком 

хвороби -  4%.
Цукрові буряки

Бурякова листкова попелиця продовжує свій розвиток і шкідливість. 
Заселено 15% рослин з середньою чисельністю 4-10 екз./рослину, переважно в 
крайових смугах.

Щитоноски, бурякові мінуючі мухи, які у слабкому ступені 
пошкодили в середньому 2-6% рослин у слабкому ступені.

Коренеїдом уражено 3% рослин.
Кукурудза

В посівах кукурудзи продовжується заселення крайових смуг 
попелицями, які за чисельності 2-9 екз./рослину пошкодили в середньому 4% 
рослин у слабкому ступені.

Озимий та ярий ріпаки
Ріпаковим квіткоїдом пошкоджено 5-10% рослин з середньою 

чисельністю 2-5 екз./рослину.
Ріпаковий прихованохоботник. Заселено 5% рослин з середньою 

чисельністю -0,5- 2 екз./рослину.
Спостерігається літ метеликів капустяного білана. За 10 хв. в полі зору 

налічується 2-4 метелика.



Фомозом уражено 4% рослин, з розвитком хвороби -  2%.
Альтернаріоз. Хвороба виявлена на 4% рослин, з розвитком хвороби -  

3%.
Пероноспороз. Уражено 4-6% рослин з розвитком хвороби -  2%.

Соняшник
В посівах соняшнику продовжується шкідливість геліхризової 

попелиці. Шкідником заселено 5-10% рослин з середньою чисельністю 4-10 
екз./рослину.

Пероноспорозом уражено 10% рослин, з розвитком хвороби -  5%.
Багаторічні трави

На багаторічних травах продовжують свій розвиток і шкідливість 
насіннєїд -  апіон, попелиці, гусениці совки -  гамми.

Спостерігається слабкий розвиток борошнистої роси.
Горох

Посіви гороху за допорогової чисельності пошкоджують горохова 
попелиця (заселено 6% рослин, середня чисельність -  5-9 екз./рослину). 
Продовжується заселення крайових смуг зерноїдом, проходить яйцекладка.

Із хвороб на посівах має розвиток аскохітоз (2%) і пероноспороз (2%) 
на нижніх листках.

Картопля та овочі

Посадки картоплі (приватний сектор) продовжує пошкоджувати 
колорадський жук, продовжується яйцекладка, відродження і шкідливість 
личинок шкідника. Середня чисельність імаго становить 3 екз./кущ. 
Личинками заселено 60% рослин з чисельністю 17-23 екземплярів, 
яйцекладками заселено 45% кущів по 2-3 яйцекладки на кущ.

Цибулевий прихованохоботник. Пошкоджено 2-12% рослин, за 
середньої чисельності -  2 -4 екз./рослину.

Пероноспорозом на цибулі уражено 3% рослин, з розвитком хвороби -
2%.

Капустяна міль. Пошкоджено 5-10% рослин за середньої чисельності 
2 екз./рослину.

Сад

В садах продовжується літ, яйцекладка та відродження і шкідливість 
гусениць яблуневої плодожерки І-го покоління. На світлопастку за ніч 
уловлюється 2 метелика.

Яблуневою попелицею заселено 80% дерев, з середньою чисельністю 
6-20 екз./п.м.г.

Парша. На яблуні уражено 10% листків, з розвитком хвороби -  6%.
Борошнистою росою уражено 5% листків, за інтенсивності -  3%.


