
Інформаційне повідомлення № 5

Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 09 квітня 2020 року

Метеорологічні умови
Перша декада квітня характеризувалась сухою, ясною та вітряною 

погодою. Температура повітря вночі коливалась від -50С до +10С, вдень - від 
+90С до +150С.

Фенологія розвитку с/г культур

Озима пшениця - 
Озиме жито - 
Озимий ріпак -  
Багаторічні трави 
Сад :
зерняткові - 
кісточкові -

кущіння
кущіння
розетка
відростання

набрякання плодових бруньок 
цвітіння (абрикос)

Багатоїдні шкідники
Ґрунтові шкідники (дротяники та несправжньодротяники, личинки 

травневих хрущів).
Продовжується живлення шкідників корінням озимих, плодових, 

ягідних культур, багаторічних трав та насінням ярих культур. Середня 
чисельність шкідника в посівах озимих та ярих зернових становить 1 екз./м2, 
пошкоджено до 2% рослин.

Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується живлення 
гусениць, середня чисельність складає 0,5 екз./м2, максимально -  1, 
пошкоджено 2% рослин. Віковий склад: V -  70%, VI- 30%.

Мишоподібні гризуни. Чисельність шкідника в посівах озимої пшениці 
та ріпаку становить 1,0, максимально 2,0 кол./га, на багаторічних травах та 
неорних землях -  2-3 кол./га.

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

Озима пшениця



Хлібна смугаста блішка. В теплу сонячну погоду продовжується 
поодиноке заселення посівів шкідником.

Хлібна жужелиця. Продовжується живлення личинок за середньої 
чисельності -  0,5 екз./м2, пошкоджено 1% рослин. Віковий склад личинок: ІІІ 
-  100%.

Кореневими гнилями уражено 2% рослин озимих зернових культур, 
розвиток хвороби -  2%.

Переураження борошнистою росою та септоріозом не відмічено.

Озимий ріпак
Хрестоцвіті блішки. В сонячні години спостерігається заселення 

рослин шкідником за середньої чисельності 1-2 екз./м2.

Багаторічні трави
Бульбочкові довгоносики (сітони). Продовжується заселення 

багаторічних трав, чисельність становить - 1-3 екз./м2. Пошкоджено 2% 
рослин у слабкому ступені.

Сад
Яблунева попелиця. Продовжується відродження личинок шкідника з 

чисельністю 5-10 екз./п.м.г.
Продовжується розвиток і шкідливість садових довгоносиків, 

чисельність сірого брунькового довгоносика, яблуневого квіткоїда.
Казаркою та букаркою пошкоджено 2% бруньок, за чисельності 3-5 

екз./дерево.
Яблуневий квіткоїд. Середня чисельність складає 1 екз./дерево, 

максимально -  3 екз./дерево.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
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