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Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 13 травня 2021 року

Метеорологічні умови
Перша декада травня характеризувалась прохолодною та вітряною, з 

короткочасними дощами погодою. Температура повітря вночі знижувалась до 
20С тепла, вдень підвищувалась -  до 9-160С тепла. В окремі дні на поверхні 
ґрунту спостерігались заморозки 0-40С.

Друга декади травня характеризувалась прохолодною з мінливою 
хмарністю погодою. Температура повітря вдень підвищувалась до 170С, вночі 
знижувалась до 20С тепла. По області проходили дощі різної інтенсивності.

Дані погодні умови стримують темпи вегетації сільськогосподарських 
культур.

Фенологія розвитку с/г культур
Озима пшениця - 
Озиме жито - 
Озимий ріпак -  
Ярі зернові -  
Соняшник -  
Цукрові буряки - 
Г орох -
Багаторічні трави -  
Сад зерняткові -

кісточкові -

трубкування
трубкування
бутонізація
3-й листок, кущіння
сходи
сходи, 1-2 п.с.л.
3-5 листків 
відростання
рожевий бутон, цвітіння 
цвітіння

Багатоїдні шкідники
Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується живлення 

гусениць, середня чисельність становить 0,5 екз./м2, максимально -  2. 
Розпочалось лялькування шкідника -  20%.

Продовжується слабкий літ травневих жуків. На 1 дерево налічується до 
3 екземплярів.

Озима пшениця
Злакова п’явиця. Продовжується заселення посівів жуками. Середня 

чисельність становить 0,1 екз./м2, пошкоджено 3% рослин.
Злаковою попелицею заселено 1% рослин з середньою чисельністю 2 

екз./рослину.
Шведські мухи. Продовжується слабкий літ шкідника. На 10 п.с. в 

сонячні дні уловлюється 1-3 екземпляри.



Хлібні клопи. Спостерігається заселення крайових смуг посівів.
Кореневі гнилі. Уражено 2-4% рослин озимих зернових культур, 

розвиток хвороби -  3%.
Відмічено переураження рослин борошнистою росою, яке виявлено на 

2% рослин з розвитком хвороби -  2%.
Септоріозом уражено 3% рослин з розвитком хвороби -  2%.

Ярі зернові культури
Хлібні блішки. В сонячні дні чисельність шкідника становить 2 екз./м2, 

пошкоджено 4% рослин в слабкому ступені.
Горох

Середня чисельність бульбочкових довгоносиків становить 0,5-1 екз. /м2, 
пошкоджено 1% рослин в слабкому ступені.

Цукрові буряки
Середня чисельність звичайного бурякового довгоносика - 0,1 екз./м2, 

пошкоджено -  1 % рослин у слабкому ступені.

Бурякові блішки. Середня чисельність - 2 екз./м2, пошкоджено 1% у 
слабкому ступені.

Багаторічні трави
На 100 помахів сачком уловлюється: сітонів -  5, апіона -  2, клопів 

різних видів -  2, попелиць -  4, сірого бурякового довгоносика -  1 екземпляр.
Озимий та ярий ріпаки

Хрестоцвіті блішки. Відмічається поодиноке заселення посівів ярого 
ріпаку.

В посівах озимого ріпаку відмічено заселення рослин ріпаковим 
квіткоїдом. Середня чисельність -  2 екз./рослину, пошкоджено 5% рослин у 
слабкому ступені.

Спостерігається літ метеликів капустяного білана. За 10 хв. в полі зору 
налічується 1 -2 метеликів.

Соняшник
Сірий буряковий довгоносик. Шкідником пошкоджено рослини осоту, 

за чисельності 0,1 екз. /м2.
Картопля та овочі

Хрестоцвітими блішками. В приватному секторі пошкоджено до 3% 
рослин капусти, з середньою чисельністю 2-5 екз./рослину.

Колорадський жук. Відмічено поодинокий вихід шкідника на поверхню 
ґрунту.

Сад
Яблунева попелиця. Заселено 20% дерев, з середньою чисельністю - 12 

екз./п.м.г.
Продовжується живлення садових довгоносиків, чисельність 

яблуневого квіткоїда -  7-12 екз./дерево, пошкоджено 6% квіток.



Оленка волохата. Спостерігається шкідливість шкідника в плодових 
насадженнях приватного сектору. На дерево нараховується від 5 до 8 
екземплярів шкідника.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
77-90-25


