
Інформаційне повідомлення № 8

Про фітосанітарний стан 
посівів с/г культур 
станом на 14 липня 2022 року

Метеорологічні умови
У І декаді липня утримувалась жарка спекотна погода. Температура 

повітря вночі коливалась від +150С до +180С, вдень - від +300С до +320С.
З 10 липня по області проходять значні грозові дощі. Температура повітря 

вночі знижувалась до +130С, вдень підвищувалась до +200С.

Озимі зернові -  
Озимий ріпак - 
Ярі зернові -  
Г орох -  
Соняшник -  
Ярий ріпак -  
Кукурудза -  
Соя -
Багаторічні трави - 
Картопля - 
Сад: зерняткові - 

кісточкові -

Фенологія розвитку с/г культур
МВС, ВС 
дозрівання 
налив зерна, МВС 
налив бобів
утворення суцвіть, формування кошика 
ріст стручків
13-й листок, викидання волоті 
інтенсивне галуження, бутонізація 
цвітіння, відростання 
цвітіння, ріст бульб 
ріст плодів 
ріст плодів

Багатоїдні шкідники
Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується відродження, 

живлення гусениць та перехід їх в старші віки. Середня чисельність гусениць 
на просапних культурах становить -  0,5 -1 екз./м2.

Листогризучі совки. Продовжується літ метеликів, яйцекладка та 
відродження капустяної совки. В приватному секторі пошкоджено 4% рослин 
капусти, за чисельності 2-3 екз./рослину.

Лучний метелик. Продовжується літ метеликів шкідника. На 
багаторічних травах чисельність становить 2-5 екз./10 кроків, на узбіччях доріг 
-  5 екз./10 кроків.

Стебловий кукурудзяний метелик. Продовжується літ шкідника.
На неорних землях продовжується живлення нестадних видів саранових 

(коники, цвіркуни, кобилки) з чисельністю 0,2 екз. /м2.
Озимі та ярі зернові колосові

Хлібні п’явиці - відмічається лялькування личинок шкідника.



Продовжується заселення крайових смуг посівів хлібними жуками - 
0,5 екз./м2, переважаючий вид -  кузька.

Злаковими попелицями заселено до 9% рослин з чисельністю 6-14 
екз./рослину).

Пшеничний трипс. Заселено 12% рослин за чисельності 4-6 екз./колос.
Продовжується відродження личинок хлібних клопів, переважно 

маврський, гостроголовий (0,3 екз./м2).
Борошнистою росою уражено 8-13% рослин, за розвитку хвороби -  5%.
Септоріозом уражено 16% рослин, за розвитку хвороби -  6%.
Бура листкова іржа. Хворобою уражено 11% рослин, з розвитком 

хвороби 5% рослин.
Сітчастий гельмінтоспоріоз. Уражено 13% рослин, з розвитком 

хвороби -  5%.
Кукурудза

В посівах кукурудзи продовжується заселення крайових смуг 
попелицями, які за чисельності 15-30 екз./рослину пошкодили в середньому 
2% рослин у слабкому ступені.

Соняшник
Геліхризова попелиця. В крайових смугах середня чисельність -  7-16 

екз./рослину, заселено 18% рослин.
Пероноспорозом уражено 2% рослин, з розвитком хвороби -  4%.

Горох
Г ороховою попелицею заселено 9% рослин, з середньою чисельністю 6

10 екз./рослину.
Продовжується заселення крайових смуг зерноїдом, середня чисельність 

1 екз./біб.
На нижніх листках гороху відмічається розвиток аскохітозу і 

пероноспорозу до 5%.
Озимий та ярий ріпаки

Продовжується літ метеликів капустяного білана. За 10 хв. в полі зору 
налічується 2 -5 метеликів.

Ріпаковий прихованохоботник. Заселено 4% рослин з середньою 
чисельністю -  0,5-1 екз./рослину.

Фомозом уражено 5% рослин, з розвитком хвороби -  2%.
Соя

Пероноспорозом. Уражено 3% рослин з розвитком хвороби -  2%.
Септоріозом уражено 4% з розвитком хвороби -  1%.

Багаторічні трави
На багаторічних травах продовжують свій розвиток і шкідливість 

насіннєїд -  апіон, попелиці, гусениці совки -  гамми.
Спостерігається слабкий розвиток борошнистої роси та іржі.



Картопля та овочі
Після проведених обробітків личинками колорадського жука заселено 

15% рослин. Середня чисельність становить 3 екз./кущ.
Фітофторозом уражено 7% рослин, з розвитком хвороби -  2%.
Цибулевий прихованохоботник. Пошкоджено 3% рослин, за середньої 

чисельності -  1-2 екз./рослину.
Пероноспорозом на цибулі уражено 6% рослин, з розвитком хвороби -  

4%.
Пероноспорозом на огірках уражено 5% рослин, з розвитком хвороби

2%.
Капустяна міль. Пошкоджено 20% рослин за середньої чисельності 4

8 екз./рослину.
Білокрилкою заселено до 70% рослин з чисельністю 20-60 екз./рослину.
Капустяна попелиця. Пошкоджено 10% рослин за середньої 

чисельності 10-14 екз./рослину.
Сад

В садах продовжується відродження і шкідливість гусениць яблуневої 
плодожерки І-го покоління. Пошкоджено 6% плодів у кроні дерева.

Яблунева попелиця. Заселено 20% дерев та 4-12% молодих пагонів з 
середньою чисельністю 1 кол./п.м.г.

Парша. На яблуні уражено 5% листків та 2% плодів з розвитком 
хвороби -  4%.

Борошнистою росою уражено 7% листків, за інтенсивності -  4%.

Перший заступник начальника Євген ЛАЗОРЕНКО

Наталія Хілько 
77-90-25


