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посівів с/г культур
станом на 01 вересня 2022 року

Метеорологічні умови
Перша декада серпня характеризувалась теплою та помірно вологою 

погодою. На переважній частині області проходили короткочасні грозові дощі.
Температура повітря вночі коливалась від +120С до +160С, вдень - від 

+230С до +300С.
Друга декада серпня характеризувалась теплою без істотних опадів 

погодою.
Температура повітря вночі коливалась від +140С до +160С, вдень - від 

+270С до +310С.
В третій декаді серпня спостерігалась ясна, жарка погода. Температура 

повітря вночі становила +160С, вдень - до +320С.
Фенологія розвитку с/г культур 

Соняшник - дозрівання
Кукурудза -  МВС, ВС
Соя - дозрівання
Багаторічні трави - відростання
Сад:
зерняткові - ріст плодів
кісточкові - дозрівання

Багатоїдні шкідники
Підгризаючі совки (озима та оклична). Спостерігається незначний літ 

метеликів ІІ-го покоління. Середня чисельність на просапних культурах 
становить -  0,5-1 екз./м2. Продовжується відродження гусениць, в приватному 
секторі пошкоджено 5% рослин овочевих культур.

Листогризучі совки. Продовжується літ, яйцекладка та відродження 
гусениць. В приватному секторі гусеницями совок пошкоджено до 20% рослин 
капусти, за чисельності 1-3 екз./рослину.

Лучний метелик. Продовжується літ метеликів шкідника. На неорних 
землях та узбіччях доріг відмічається збільшення чисельності, на 10 кроків - 7
16 екземплярів.

Стебловий (кукурудзяний) метелик. Продовжується живлення гусениць 
шкідника. Гусеницями заселено до 8% рослин по 1-2 екз./рослину.

Кукурудза



Пухирчастою сажкою уражено 2% рослин.
Соняшник

Пероноспорозом уражено 6% рослин з розвитком хвороби -  5%.
Фомоз. Хворобою уражено 5% рослин, за інтенсивності -  5%.
Білою гниллю охоплено 2% кошиків, з розвитком хвороби -  4%.
Сірою гниллю -  2% кошиків, розвиток хвороби -  3%.

Соя
Пероноспорозом уражено 8% рослин з розвитком хвороби -  4%.
Септоріоз. Уражено 12-15% рослин, за розвитку хвороби -  5%.
Церкоспорозом уражено 6-26% рослин, розвиток хвороби -  6%.
Бактеріальним опіком уражено 2-5% рослин.

Овочі
Капустяний білан. Продовжується літ метеликів, за 10 хвилин в полі 

зору налічується 4-6 екземплярів. Гусеницями пошкоджено 5% рослин, за 
чисельності 2-6 гус./рослину.

Капустяна міль. Пошкоджено до 12% рослин за чисельності 
5 екз./рослину.

Капустяною попелицею заселено та пошкоджено 6-12% рослин, по 1-2 
кол./рослину.

Фітофтороз. Уражено до 90% рослин томатів з розвитком хвороби -  5
12%.

Сад
Яблунева плодожерка. Гусеницями пошкоджено 8% плодів в кроні 

дерева та 80% падалиці.
Парша. На груші уражено 8% листків, 5% плодів з розвитком хвороби -  

8%. На яблуні уражено 25% листків, розвиток хвороби -  7%, плодів -  10% з 
розвитком хвороби -  6%.

Плодовою гниллю уражено 5-11% плодів.
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