
Інформаційне повідомлення № 5

Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 08 квітня 2021 року

Метеорологічні умови
Перша декада квітня характеризувалась прохолодною та вітряною 

погодою. Вночі температура повітря знижувалась до -10С та підвищувалась до 
+40С, вдень -  від +80С до +120С. В окремі дні спостерігались опади у вигляді 
короткочасних дощів, а на півночі області і снігу.

Озима пшениця - 
Озиме жито - 
Озимий ріпак - 
Багаторічні трави - 
Сад -

Фенологія розвитку с/г культур
кущіння
кущіння
розетка
відростання
набубнявіння плодових бруньок

Багатоїдні шкідники
Травневі хрущі. За результатами ґрунтових розкопок, середня 

чисельність хрущів становить 1 екз./м2, максимально -  2.
Підгризаючі совки (озима та оклична). Відмічено початок живлення 

шкідника. Середня чисельність складає 1 екз./м2, максимально -  2. По віковому 
складу: V -  10%, VI -  90%.

Ховрахи. Середня чисельність шкідника складає 1 кол./га. 
Переважаючий вид -  крапчастий.

Озима пшениця
Хлібна смугаста блішка. В теплу сонячну погоду було відмічене 

поодиноке заселення посівів шкідником.
Багаторічні трави

В кінці березня, в сонячні дні було відмічене поодиноке заселення 
рослин бульбочковими довгоносиками.

Озимий ріпак
Хрестоцвіті блішки. Відмічене поодиноке заселення посівів 

шкідником.
Хвороби розсади овочевих культур

При обстеженні розсади капусти та перцю в приватному секторі 
уражено 1% рослин чорною ніжкою в слабкому ступені.

Шкідники саду
При обстеженні плодових дерев на предмет перезимівлі шкідників саду 

встановлено:



Яблуневою плодожеркою заселено 100% дерев. Середня чисельність 
гусениць на дерево складала 3 екз. Загибель гусениць за зиму складала 12-18%.

Яблунева міль. Заселено 30% дерев, з середньою чисельністю 1щиток/2 
п.м.г. Відсоток загибелі гусениць за зиму становить 10%.

Яблуневою попелицею заселено 80% дерев, чисельність яєць на 1 п.м.г. 
складає 10-13 екземплярів. Загибель яєць за зимовий період -  10%.

Кільчастий шовкопряд. Яйцекладки виявлені на 20% дерев, з 
чисельністю 0,02-0,07 яйцекладок/п.м.г., загибелі не виявлено.

Непарний шовкопряд. Шкідником заселено 50% дерев, з чисельністю 
1,6 яйцекладка/дерево. За зимовий період загибелі шкідника не виявлено.

Комоподібною щитівкою заселено близько 10-40% дерев, з 
чисельністю 1 екз./п.м.г. За зимовий період загибелі шкідника не відмічено.

Бурий плодовий кліщ. Заселено 20-40% дерев з чисельністю 2екз./2 
п.м.г., максимально -  5, загибелі за зимовий період не відмічено.

Яблунева листоблішка -  заселено 20-30% дерев з чисельністю 2 
екз./п.м.г., загибелі за зимовий період не виявлено.

Розанова листокрутка -  заселено 2% дерев з чисельністю яйцекладок 
0,3 екз./п.м.г. За зимовий період загинуло близько 25-33% яйцекладок.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
77-90-25


