
 

Інформаційне повідомлення № 9 

Про фітосанітарний стан  

посівів с/г культур 

станом на 25 червня 2018 року 

 

Метеорологічні умови 

Перша декада червня характеризувалась ясною та прохолодною 

погодою.  

Температура повітря вночі становила від +80С до +130С, вдень  - від 

+180С до +280С.  

З 12 червня по області проходили зливові дощі. 

Друга та початок третьої декади червня характеризувались ясною 

погодою. З 24 червня по області спостерігається незначне похолодання. 

 

Фенологія розвитку с/г культур 

Озимі зернові – налив зерна 

Озимий ріпак -   

Цукрові буряки  -   

Ярі зернові –  

Горох –  

Соняшник –  

Ярий ріпак –  

Кукурудза –  

Соя -  

дозрівання 

ріст коренеплодів 

цвітіння, налив зерна 

цвітіння, утворення бобів 

утворення суцвіть 

цвітіння 

8-10-й листок 

інтенсивне галуження, бутонізація 

Багаторічні трави  -  

Картопля -  

Сад:     

зерняткові -  

кісточкові -  

цвітіння, відростання 

цвітіння 

 

ріст плодів 

ріст плодів 

 

Багатоїдні шкідники 

Підгризаючі совки (озима та оклична). На світлопастку за ніч 

уловлюються поодинокі екземпляри. Продовжується відродження  та 

живлення гусениць. Середня чисельність гусениць на просапних культурах 

становить 0,5-1 екз./м2.  

Листогризучі совки. Продовжується поодинокий літ метеликів, 

яйцекладка та відродження капустяної совки. За ніч на світлопастку 

уловлюється до 2 екземплярів. В приватному секторі пошкоджено до 3% 

рослин капусти, за чисельності 1-4 екз./рослину. 



Лучний метелик. Продовжується незначний літ метеликів шкідника. 

На багаторічних травах чисельність становить 1 екз./10 кроків, на неорних 

землях та узбіччях доріг 2 екз./10 кроків. 

  Стебловий кукурудзяний метелик. Продовжується лялькування 

шкідника – 85%. Відмічено поодинокий літ та яйцекладка шкідника. 

Личинками нестадних видів саранових (коники, цвіркуни, кобилки) 

заселено 100% площ неорних земель за чисельності 0,2-1 екз./м2.  

 

Озимі та ярі зернові колосові 

В озимих та ярих зернових колосових культурах, які перебувають у 

фазах колосіння, налив зерна продовжують шкодити хлібні п’явиці (0,004 – 

0,006 екз./рослину), хлібні жуки (0,5екз./м2), злакові попелиці (8-14 

екз./рослину), трипси (5-11 екз./колос), хлібні клопи переважно маврський, 

гостроголовий (0,3екз./м2, максимально - 1).    

Септоріозом уражено 16-21% рослин, розвиток хвороби – 5%. 

Борошниста роса. Уражено 14-25% рослин, розвиток – 5%. 

Бурою листковою іржею уражено10% рослин, розвиток –4%.  

Посіви ячменю продовжують хворіти на гельмінтоспоріоз (9% 

рослин, розвиток хвороби – 4%). 

 

Цукрові буряки 

Бурякова листкова попелиця. Заселено 10-15% рослин з середньою 

чисельністю 4-10 екз./рослину, переважно в крайових смугах. 

Коренеїд. Хворобою уражено 3% рослин. 

 

Озимий та ярий ріпаки 

Ріпаковим квіткоїдом пошкоджено 5-15% рослин з середньою 

чисельністю 2-6 екз./рослину. 

Ріпаковий прихованохоботник. Заселено 3-5% рослин з середньою 

чисельністю – 1-2 екз./рослину. 

Продовжується літ метеликів капустяного білана. За 10 хв. в полі 

зору налічується 2-4 метелика. 

Фомозом уражено 2% рослин, з розвитком хвороби – 1%. 

Альтернаріоз. Хвороба виявлена на 3% рослин, з розвитком хвороби 

– 2%. 

Соняшник                                                   

Геліхризова попелиця. Шкідником заселено до 10% рослин з 

середньою чисельністю 10-22 екз./рослину. 

 

Багаторічні трави 



На багаторічних травах продовжують свій розвиток і шкідливість 

насіннєїд – апіон, попелиці, гусениці совки – гамми.  

Спостерігається слабкий розвиток борошнистої роси та іржі. 

 

Горох 

Гороховою попелицею заселено 8% рослин, з середньою чисельністю 

5-10 екз./рослину. 

На нижніх листках гороху продовжується розвиток аскохітозу і 

пероноспорозу до 5%. 

 

 

 

Картопля та овочі 

В приватному секторі посадки картоплі продовжує пошкоджувати 

колорадський жук, спостерігається яйцекладка, відродження і шкідливість 

личинок шкідника. Середня чисельність імаго становить 1-2 екз./кущ. 

Личинками заселено до 60% рослин з чисельністю 20 екземпляри і більше. 

Проводяться обробітки рекомендованими препаратами. 

Цибулевий прихованохоботник. Пошкоджено 5-8% рослин, за 

середньої чисельності – 1-2 екз./рослину. 

Пероноспорозом на цибулі уражено 5% рослин, з розвитком хвороби 

– 2%. 

Капустяна попелиця. Пошкоджено 10% рослин за середньої 

чисельності 5-15 екз./рослину. 

 

Сад                    

В садах продовжується літ, яйцекладка, початок відродження і 

шкідливість гусениць яблуневої плодожерки І-го покоління. На світло- 

пастку за ніч уловлюється 2 метелика. 

Яблунева попелиця. Відмічається збільшення чисельності шкідника. 

Заселено 15% молодих пагонів, з середньою чисельністю 10 екз./п.м.г. 

Парша. На яблуні уражено 5-10% листків, з розвитком хвороби – 5%. 

Борошнистою росою уражено 8% листків, за інтенсивності – 3%. 

 

 

 

Перший заступник начальника                                          Є.А. Лазоренко 
 

 

Вик. 



Хілько Н.В. 

77-90-25 

         

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 




