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Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 25 лютого 2021 року

Метеорологічні умови
У першій декаді лютого спостерігалась нестійка за температурним 

режимом погода із значними опадами у вигляді снігу. Температура повітря 
вночі коливалась від -40С до -210С, вдень - від -90С до -140С.

Друга декада лютого характеризувалась складними погодними умовами. 
Температура повітря вночі коливалась від -150С до -260С, вдень - від -80С до - 
120С. Відмічались сильні опади у вигляді снігу з хуртовинами. Висота снігового

покриву на переважній території області складала 30-40 см, а місцями -  80 см.
В третій декаді лютого утримувалась нестійка, без істотних опадів 

погода. Температура повітря вночі коливалась від -70С до -130С, вдень - від -70С 
до +30С.

Фенологія розвитку с/г культур
Озима пшениця - стан спокою
Озимий ріпак - стан спокою
Багаторічні трави - стан спокою

Багатоїдні шкідники
Мишоподібні гризуни. Озимих зернових культур обстежено 48,7 тис. га, 

заселено 20,3 тис. га (42% обстежених площ) за чисельності 1,0, максимально 
2,0 кол./га.

Озимого ріпаку обстежено 7,5 тис. га, заселено 4,5 тис. га, що складає 
60% площ, за чисельності 1,0, максимально -  2,0 кол./га.

На багаторічних травах (заселено 100% обстежених площ) 12,0 тис. га, за 
чисельності 2,0, максимально -  3 кол./га.

Неорних земель обстежено 8,3 тис. га, заселено 8,3 тис. га, чисельності 
2,0, максимально -  3 кол./га.

При обстеженні скирт соломи мишоподібними гризунами заселено 100% 
скирт в середньому ступені.

Комірні шкідники
У зерносховищах обстежено 143т ячменю, ярої пшениці -  98т, вівса -  

45т, гречки -  20т, сої -  30т. Комірних шкідників не виявлено.
Аналіз бульб картоплі

При проведенні аналізу картоплі встановлено:



Х вороби, % Бородянська
рож ева

Санте П ікассо

Ф ітофтороз 1,0 1,5 3,0
Суха гниль 0,5 2,5 2,0
М окра гниль - - 1,5
Звичайна
парш а

1,0 1,0 3,5

Ризоктоніоз - - -
К ільцева
гниль

0,5 - 2,0

Всього 3,0 5,0 12,0

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО
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