
Інформаційне повідомлення № 7

Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 07 травня 2020 року

Метеорологічні умови
Третя декада квітня характеризувалась ясною та сухою погодою. 

Температура повітря вночі знижувалась від -10С до +10С.
Перша декада травня відмічалась теплою з короткочасними грозовими 

дощами погодою. Температура повітря вдень підвищувалась від +190С до 
+260С, вночі від +70С до +110С.

Фенологія розвитку с/г культур
трубкування, прапорцевий листок 
бутонізація, цвітіння
2- 3 листок, початок кущіння
3- 5 листок 
сходи, 1 п.с.л. 
сходи, 1 п.с.л. 
відростання 
рожевий бутон цвітіння

Багатоїдні шкідники
Ґрунтові шкідники (дротяники та несправжньодротяники, личинки 

травневих хрущів). Продовжуєть живлення корінням озимих, ярих, 
плодових, ягідних культур, багаторічних трав. Середня чисельність шкідника 
становить -  0,5 екз./м2, максимально -  1 екз./м2, пошкоджено 2% рослин.

З 28 квітня відмічений поодинокий літ травневих жуків.
Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується живлення 

гусениць, середня чисельність становить 0,5 екз./м2, максимально -  1. 
Пошкоджено 2% рослин. Розпочалось лялькування шкідника -  10%.

Озима пшениця
Злакова п’явиця. Продовжується заселення посівів жуками. Середня 

чисельність становить 0,1 екз./м2, пошкоджено 5% рослин. Відмічена 
яйцекладка шкідника.

Злаковою попелицею заселено 1% рослин з середньою чисельністю 2 
екз./рослину.

Озима пшениця - 
Озимий ріпак -  
Ячмінь - 
Г орох -
Цукрові буряки -  
Соняшник - 
Багаторічні трави - 
Сад -



Шведські мухи. В ясні сонячні дні спостерігався слабкий літ 
шкідника. На 100 п.с. уловлювалось 1-3 екземпляри.

Відмічається крайове заселення посівів зернових культур 
перезимувалими хлібними клопами (австрійським, гостроголовим, 
маврським, елією та шкідливою черепашкою). Шкідники концентруються біля 
лісосмуг.

Відмічено переураження рослин борошнистою росою, яке виявлено на 
4% рослин з розвитком хвороби -  2%.

Септоріозом уражено 3% рослин з розвитком хвороби -  2%.
Кореневими гнилями уражено 2% рослин, розвиток хвороби -  3%.

Ярі зернові культури
Хлібні блішки. Чисельність у сонячні дні становить 2-4 екз./м2, 

пошкоджено 4% рослин в слабкому ступені.

Цукрові буряки
Середня чисельність звичайного бурякового довгоносика -  0,1

екз./м2, пошкоджено -  2% рослин у слабкому ступені.
Середня чисельність бурякових блішок 2 екз./м2, пошкоджено 3% у 

слабкому ступені.

Озимий ріпак
Продовжується заселення рослин озимого ріпаку ріпаковим 

квіткоїдом. Середня чисельність шкідника становить 1 екз./рослину, 
пошкоджено 3-8% рослин.

Спостерігається слабкий літ метеликів капустяного білана. За 10 хв. в 
полі зору нараховується 1 -2 метелика.

Соняшник
Сірий буряковий довгоносик. Шкідником пошкоджено у слабкому 

ступені -  3% рослин, за чисельності 0,5 екз./м2.

Горох
В крайових смугах спостерігається незначне пошкодження рослин 

бульбочковими довгоносиками за чисельності 1-2 екз./м2. Пошкоджено 3% 
рослин у слабкому ступені.

Багаторічні трави
В посівах багаторічних трав залишаються шкідливими горохова 

попелиця, конюшиновий насіннєїд-апіон, бульбочкові довгоносики. На



100 п.с. уловлюється: сітонів -  5 шт., апіона -  2 шт., клопів різних видів -  4, 
попелиці -  17, сірого бурякового довгоносика -  2 екземпляри.

Картопля та овочі

Хрестоцвітими блішками. В приватному секторі пошкоджено 3% 
рослин капусти, з середньою чисельністю 2-4 екз./рослину.

Колорадський жук. Відмічено вихід на поверхню ґрунту та поодиноке 
заселення ранніх сходів картоплі.

Сад
Середня чисельність яблуневого квіткоїда становить 3-6 екз./дерево, 

казарки -  4 екз./дерево, букарки -  7 екз./дерево. Пошкоджено до 8% квіток.
Яблунева попелиця. Продовжується розселення шкідника. Заселено в 

середньому 2% пагонів з чисельністю 5-12 екз./п.м.г.
Продовжується літ оленки волохатої, чисельність якої становить 5-8 

екз./дерево.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
77-90-25


