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Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 28 квітня 2021 року

Метеорологічні умови
Друга декада квітня характеризувалась прохолодною, з короткочасними 

дощами погодою. Температура повітря вночі знижувалась до 3-50С, вдень 
підвищувалась -  до 9-130С тепла.

В кінці третьої декади відмічалась холодніша звичайної, з опадами у 
вигляді дощу та мокрого снігу погода. Температура повітря вночі знижувалась 
до 1-30С, вдень підвищувалась -  до 5-100С тепла.

Зниження температурного режиму уповільнює темпи вегетації 
сільськогосподарських культур та стримує активний розвиток шкодочинних 
організмів. Також заморозки 0-50С морозу можуть пошкодити бутонам та 
квіткам плодових культур.

Похолодання в ІІ-ІІІ декаді квітня стримало подальший розвиток 
шкідників.

Ґрунтові шкідники (дротяники та несправжньодротяники, личинки 
травневих хрущів). Продовжують живлення корінням озимих, плодових, 
ягідних культур, багаторічних трав та насінням ярих культур. Середня 
чисельність шкідника становить -  0,5 екз./м2, максимально -  1 екз./м2, 
пошкоджено 1-2% рослин.

Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується живлення 
гусениць, середня чисельність становить 0,5 екз./м2, максимально -  1. 
Пошкоджено 2% рослин. Віковий склад: V -10%, VI -  90%.

Хлібна смугаста блішка. В теплі, сонячні дні продовжується поодиноке 
заселення крайових смуг посівів шкідником.

Фенологія розвитку с/г культур
Озима пшениця - 
Озиме жито - 
Озимий ріпак -  
Ячмінь -
Багаторічні трави - 
Сад -

кущіння
кущіння, стеблування 
розетка, стеблування 
сходи
відростання
набрякання плодових бруньок, початок 
цвітіння

Багатоїдні шкідники

Озима пшениця



Хлібна жужелиця. Триває живлення личинок, чисельність якої становить 
0,5-1,0 екз./м2.

Початок переураження борошнистою росою та септоріозом не
відмічено.

Кореневими гнилями уражено 1-2% рослин.

Багаторічні трави
Бульбочкові довгоносики (сітони). Продовжується слабке заселення 

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

Озимий ріпак
Хрестоцвіті блішки. Продовжується поодиноке заселення рослин 

шкідником.
На минулорічних листках культури, переважно з краю поля, відмічено 

ознаки пероноспорозу та альтернаріозу - 1%.

Сад
Яблунева попелиця. Продовжується відродження личинок шкідника з 

чисельністю 12-16 екз./п.м.г.
З 15 квітня відмічено розвиток і шкідливість садових довгоносиків, 

сірого брунькового довгоносика, яблуневого квіткоїда за чисельності 1 
екз./дерево.

Оленка волохата. З 13 квітня відмічено вихід шкідника. В приватному 
секторі, на декоративних квітах спостерігається шкодочинність з середньою 
чисельністю -  4 екз./рослину.
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