
Інформаційне повідомлення № 9

Про фітосанітарний стан
посівів с/г культур
станом на 13 серпня 2019 року

Метеорологічні умови
Початок першої декади серпня характеризувався прохолодною погодою. 

Температура повітря вночі становила +7...+170С, вдень - +21...+280С. 
Місцями по області проходили короткочасні дощі.

Фенологія розвитку с/г культур
ріст коренеплодів 
формування насіння 
молочна стиглість 
утворення бобів, дозрівання 
відростання, цвітіння 
ріст бульб

ріст плодів 
дозрівання

Багатоїдні шкідники

Підгризаючі совки (озима та оклична). Продовжується літ метеликів 
ІІ-го покоління. За ніч на світло та феромонну пастку уловлюється 3-5 
екземпляри.

Листогризучі совки. В приватному секторі гусеницями пошкоджено 
8% рослин капусти, за чисельності 1-3 гус./рослину.

Лучний метелик. Продовжується слабкий літ метеликів шкідника. На 
неорних землях та узбіччях доріг чисельність на 10 кроків становить 1-2 
екземпляри.

Стебловий (кукурудзяний) метелик. Гусеницями заселено 3% рослин 
по 1-2 екз./рослину.

Цукрові буряки - 
Соняшник -  
Кукурудза -  
Соя -
Багаторічні трави - 
Картопля - 
Сад:
зерняткові - 
кісточкові -

Кукурудза
Злакова попелиця. Шкідником заселено 2-10% рослин по 

24-45 екз. личинок.
Пухирчастою сажкою уражено 1% рослин.

Соя



Сою продовжують пошкоджувати попелиці, які за чисельності 2-5 
екз./рослину пошкодили 4% рослин у слабкому ступені.

Павутинний кліщ. Заселено 3% рослин за середньої чисельності 2 
екз./листок.

Септоріоз. Уражено 5% рослин, за розвитку хвороби -  3%.
Аскохітозом уражено 4% рослин, розвиток хвороби -  4%. 
Пероноспорозом уражено 2-6% рослин з розвитком хвороби -  5%. 
Бактеріальним опіком уражено 7% рослин.

Соняшник
Продовжується шкодочинність геліхризової попелиці, яка заселила та 

пошкодила до 10% рослин, за чисельності 10-32 екз./рослину.
Пероноспорозом уражено 3-5% рослин з розвитком хвороби -  2%. 

Фомоз. Хворобою уражено 7% рослин, за інтенсивності -  1%. 
Септоріозом уражено 2-5% рослин за розвитку хвороби -  2%.
Білою гниллю охоплено 1% стебел, з розвитком хвороби -  1%.

Цукрові буряки
Церкоспорозом уражено 3-5% рослин з розвитком хвороби 5%.
Фомоз. Хворобою уражено 1% рослин,з розвитком хвороби -  1%.

Картопля та овочі

Колорадський жук. Продовжується розвиток шкідника нового 
покоління, заселено 6-12% кущів. На кущ нараховується в середньому: жуків -
1- 3, личинок -  до 5 екземплярів.

Макроспоріозом уражено 10% рослин з розвитком хвороби -  5%. 
Фітофтороз. Уражено 10-25% рослин та 3% плодів томатів з розвитком 

хвороби -  3-5%.
Баштанна попелиця. Заселено до 10% рослин огірків, кабачків, 

гарбузів та інших культур від слабкого до сильного ступеня.
Капустяна міль. Пошкоджено 9-30% рослин за чисельності

2- 4 екз./рослину.
На огірках пероноспорозом уражено 12-35% рослин, розвиток хвороби 

-  9%, бактеріозом уражено 7% рослин.
Капустяний білан. Продовжується літ метеликів, за 10 хвилин в полі 

зору налічується до 5 екземплярів. Гусеницями пошкоджено 2-4% рослин, за 
чисельності 3 гус./рослину.

Сад



Яблунева плодожерка. Продовжується літ та відкладання яєць 
метеликами ІІ-го покоління. На феромонні пастки уловлюється до 6 
екземплярів.

Личинками пошкоджено 6% плодів в кроні дерева та 15% падалиці.
Яблунева попелиця. Заселено 30% листків, за чисельності 9-20 

екз./п.м.г.
Борошнистою росою уражено 5-22% дерев, 4-15% листя за розвитку 

хвороби -  1%.
Парша. Уражено 10-25% дерев, 4-32% листя, 6-12% плодів з 

розвитком хвороби -  5%, на яблуні -  9-15% листків, плодів -  5%, розвиток 
хвороби -  2%.

Плодовою гниллю уражено 1% плодів.


