
Інформаційне повідомлення № 9

Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 27 травня 2021 року

Метеорологічні умови
У другій декаді травня спостерігалась прохолодна з мінливою хмарністю 

погода. Температура повітря вдень підвищувалась до 19-220С, вночі 
знижувалась до 9-160С. По області проходили грозові дощі різної інтенсивності, 
місцями з градом.

Третя декада травня характеризувалась теплою погодою. Температура 
повітря вночі становила від +100С до +140С, вдень - від +170С до +250С. Опади 
проходили у вигляді дощів з різною інтенсивністю.

Озима пшениця - 
Озиме жито - 
Озимий ріпак -  
Ярі зернові -  
Соняшник -  
Цукрові буряки - 
Кукурудза - 
Г орох -
Багаторічні трави -  
Картопля -
Сад зерняткові

кісточкові -

Фенологія розвитку с/г культур
трубкування, прапорцевий листок
прапорцевий листок, колосіння
цвітіння
кущіння
2-3 п.с.л.
2-4 п.с.л.
3 листок
утворення бічних пагонів 
бутонізація 
сходи 
ріст плодів 
рі ст плодів

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

шкідника.
Продовжується літ травневих жуків. На 1 дерево налічується до 50 

екземплярів.
Листогризучі совки. Продовжується слабкий літ метеликів, спарювання 

та відкладання яєць. За ніч на світлопастку уловлюються поодинокі 
екземпляри.

На неорних землях відмічається живлення нестадних видів саранових 
(коники, цвіркуни, кобилки). Чисельність 0,2 екз./м2, зливові дощі сприяють 
загибелі личинок.

Озима пшениця



Злакова п’явиця. Продовжується заселення посівів жуками. Середня 
чисельність становить 0,3 екз./м2, пошкоджено 4% рослин. Продовжується 
яйцекладка шкідника.

Злаковою попелицею заселено 6% рослин з середньою чисельністю 4-5 
екз./рослину.

Шведські мухи. Продовжується літ шкідника. На 10 п.с. в сонячні дні 
уловлюється до 5 екземплярів.

Продовжується живлення на озимій пшениці всіх видів хлібних клопів, 
за видовим складом переважають гостроголовий та маврський. Середня 
чисельність їх складає 0,1екз./м2, пошкоджено 3% рослин у слабкому ступені.

Борошнистою росою уражено 7% рослин з розвитком хвороби -  3%.
Септоріозом уражено 5% рослин з розвитком хвороби -  4%.

Горох
Гороховою попелицею заселено 3% рослин, з середньою чисельністю 5 

екз./рослину.

Цукрові буряки
Продовжується живлення довгоносиків. Середня чисельність 

звичайного бурякового довгоносика -  0,1 екз./м2, сірого -  0,2 екз./м2 
пошкоджено -  3% рослин у слабкому ступені.

Бурякова листкова попелиця. Заселено 2% рослин з середньою 
чисельністю 2-8 екз./рослину, переважно в крайових смугах.

Коренеїд. Хворобою уражено 1% рослин.
Багаторічні трави

На 100 помахів сачком уловлюється: сітонів -  10, фітономуса -  3, апіона
-  2, клопів різних видів -  12, попелиць -  63, сірого бурякового довгоносика
-  2 екземпляр.

Озимий та ярий ріпаки
В посівах озимого ріпаку продовжується заселення рослин ріпаковим 

квіткоїдом. Середня чисельність -2-5 екз./рослину, пошкоджено 5-10% рослин 
у слабкому ступені.

Ріпаковий прихованохоботник. Заселено 2% рослин з середньою 
чисельністю -  0,5-1 екз./рослину.

Продовжується літ метеликів капустяного білана. За 10 хв. в полі зору 
налічується 2-5 метеликів.

Соняшник
Сірий буряковий довгоносик. Шкідником пошкоджено -  4% рослин, за 

чисельності 0,2 екз. /м2.
Картопля та овочі



Хрестоцвіті блішки продовжують шкодити на посадках капусти в 
приватному секторі. Пошкоджено 10% рослин капусти, з середньою 
чисельністю 2-5 екз./рослину.

Колорадський жук. Проходе активне заселення та живлення шкідника, 
продовжується яйцекладка. Шкідником заселено 21% кущів. Середня 
чисельність жуків на 1 кущ становить від 2 до 4 екземплярів. Яйцекладками 
заселено 5% рослин.

Сад
Зеленої яблуневої попелиці чисельність становить 12-15 екз./п.м.г., при 

заселенні 8% молодих пагонів та 40% дерев.
Личинками яблуневого квіткоїда заселено до 10% бутонів.
Парша. На яблуні уражено 2% листків, з розвитком хвороби -  1%.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
77-90-25


