
Прогноз фiтосанiтарного стану основних с/г рослин у
господарствах Тернпшльськот областi в квiтнi 2019 року

Впродовж квiтня, вiдповiдно до перебiгу гiдротермiчних умов,
вiдбуватиметься розвиток шкiдливих комах, якi за попереднiми результатами
перезимували добре, загибель i"x за перiод перезимiвлi була незначною.

За умов нарастания стiйкого тепла та прогрiваннi грунту активнiсть
комах збiльшуватиметься, а також вiдмiчатиметься i"x шкiдливiсть.

У квiтнi, за сприятливих погодних умов, вiдбуватиметься
перезараження рослин збудниками зимуючих стадiй хвороб, якi в
подальшому створюватимуть загрозу сшьськогосподарським культурам, за... .порушення технологц вирощування та невиконання захисних заходгв.

БАГАТОiДНI ШКIДНИКИ
Мишоподiбнi гризуни. Перезимiвля мишоподiбних гризунiв на всiй

територп областi вiдбулася благополучно.
Проведеним фiтосанiтарним монiторингом встановлено, що чисельнiсть

мишоподiбних гризунiв в посiвах озимог пшеницi та озимого рiпаку
становить в середньому 2,0 жилих колонiй/га (3,0-4,0 жилих нори/колонiю),
на багаторiчних травах - 3,0-5,0 жилих колонiй/га (3,0-5,0 жилих
нори/колонiю).

При сприятливих агроклiматичних умовах (тепла погода без значних
опадiв та рiзких перепадiв температур), триватиме iнтенсивне размножения
та зростатиме чисельнiсть мишоподiбних гризунiв на посiвах озимих культур
i багаторiчних трав.

fрунтовi шкiдники. За прогрiвання грунту на глибинi зимiвлi до 10-12°С,
активiзуються та перемiстяться у верхнi шари (5-6 см) гусеницi тдгризаючих
совок та личинки хрущiв, хлiбних жукiв, чорнииив i коваликзв.

Умови перезимiвлi для шкiдникiв були сприятливими, за рахунок чого
ймовiрне збереження досгатньот чисельностi зимуючих стадiй даних комах i
утворення вогнищ пiдвищеноi" i"x шкiдливостi у посiвах с/г культур.

ЗЕРНОВIКОЛОСОВIКУЛЬТУРИ
Хлiбна жужелиця (турун). Впродовж мiсяця очткуеться осередкове

. . .живлення личинок шкщника, яю активно харчуватимуться в поствах,
розмiщених пiсля стерньових попередникiв. Помiрно-тепла погода на фонi
досгатньот вологозабезпеченостi грунту, сприятиме зростанню шкiдливостi
туруна.

В кiнцi мiсяця очткуеться вихiд з мiсць зимiвлi хлiбних клопiв, якi за
теплот погоди переселятимуться на озимину.

Триватиме живлення личинок злакових мух в посiвах зернових культур.
Злаков! попелицi продовжуватимуть вiдроджуватися з зимуючих ясць за

середньодобовоi" температури +б ... +8°С, а пiзнiше активно
розмножуватимуться в поствах.



Цикадки за теплот посушливот погоди заселятимуть посгви озимих
культур, живитимуться соком рослин, а вiроформнi особини
переноситимуть вiруснi хвороби.

За середньодобовоi" температури повiтря +9 ... + 10°С озимi зерновi
культури заселятимуть хлiбнi п 'явицi та хлiбнi блйики, вiд яких в першу
чергу потерпатимуть ослабленi та виснаженi рослини.

Фiтосанiтарним монiторингом постыв озимих зернових культур
встановлено, що рослини озимог пшеницi ураженi збудниками борошнистоё
роси (13% площ, 1,8-4,0% рослин) та септорiозу (12% площ, 1,2-3,0%
рослин).

За пiдвищеноi" вологостi повiтря та встановленнi температури + 12°С
прогнозуеться перезараження рослин зимуючими збудниками даних хвороб.

За умов вологог погоди спостерiгатиметься поширення кореневих
гнилей, що поширенi на 6% площ озимог пшеницi, при ураженнi 0,8-2,0%
рослин.

Також, у посiвах озимих зернових культур очткуеться розвиток
тренофорозу, гельмiнтоспорiозу, ринхоспорюзу та буроi· листковт ipжi.

БОБОВIКУЛЬТУРИ
В квiтнi на вiдростаючих багаторiчних травах за середньодобовоi"

температури повiтря +7 ... + 12°С шкодитимуть рiзноманiтнi довгоносики
(бульбочковi, атон), трав'ян! клопи та гусеницi тдгризаючих совок.

При появi сходiв гороху, посiви заселятимуть та наноситимуть шкоду
жуки бульбочкових довгоносик!е.

TEXHIЧHI КУЛЬТУРИ
В залежностi вiд погодних умов, в квiтнi розпочнеться вихiд жукiв сiрого

бурякового довгоносика. При пiдвищеннi температури повiтря до
+ 17 ... +27°С, а на поверхнi грунту до +25 ... +30°С, фiтофаг масово
розселятиметься з мiсць зимiвлi. Значнот щiльностi та шкiдливостi даного
фiтофага не очгкуеться.

Вищезазначенi умови сприятимуть розселенню з мiсць зимiвлi буряковоё
крихйпки, щитоносок, активнiй мпрацп дротяник!в та несправжнiх
дротяник!в в верхнi горизонти грунту.

На сходах бурякiв за умов теплот i сонячног погоди очткуеться розвиток
та шкiдливiсть бурякових блiшок.

Тепла погода сприятиме активному вiдродженню буряковоё листковт
попелицi на рослинах-господарях (калина, бруслина, жасмин).

За теплот сухот погоди хрестоцвiтi блйики заселятимуть та активно
пошкоджуватимуть рослини озимого рiпаку, що вiдростають. Також, на
рослинах озимого рiпаку шкодитимуть стебловi прихованохоботники,
рiпаковий квйпктд, iншi комахи.

За надмiрноi" вологостi та понижених температур повiтря в посiвах
озимого рiпаку, що ослабленi та зрiдженi пiсля перезимiвлi,



поширюватимуться пероноспороз, фомоз, альтернарюз, цилiндроспорiоз та
бiла плямистiсть (сiростеблiсть).

БАГATOPIЧHI ПЛОДОВ! НАСАДЖЕННЯ
Погоднi умови, що вiдмiчалися протягом зимового перiоду сприяли

. . . .перезимтвгп шюдниюв саду, за рахунок чого значна частина зимуючого
запасу вижила, i за оптимальних умов вегетацiйного перiоду шкiдники

. . . .можуть ВlДНОВИТИ чисельнють та ШЮДЛИВlСТЬ.

За середньодобовоi" температури повiтря понад +б0С (у перюд
набубнявiння бруньок) спостерiгатиметься вихiд з мiсць зимiвлi садових
довгоносик!в (яблуневий квйпктд, сiрий бруньковий довгоносик iн. ), а за
температури + 1 О ... + 14°С очткуеться масове розселення жукiв.

За температури повiтря + 12°С на початку розпускання бруньок,
залишатимуть гнiзда i живитимуться бруньками гусеницi золотогуза.

Гусеницi непарного шовкопряда вiдроджуватимуться (пiсля
розпускання бруньок) за середньодобовоi" температури понад +б0С, а
кiльчастого - через 3-7 днiв пiсля переходу середньодобовоi" температури
через + 11 °С, насамперед у незахищених присадибних i лiсопаркових
багаторiчних насадженнях.

Початок вiдродження гусениць розановос листокрутки очткуеться за
суми ефективних температур 50°С, а масовий вихiд спостерiгатиметься при
досягненнi суми ефективних температур 70°С.

У фазi вiдокремлення бутонiв розпочнеться вилiт яблуневого пильщика,
заляльковуванню якого сприятиме прогрiвання грунту на глибинi 1 Осм до
+ 12°С.

За середньодобовоi" температури повiтря понад +7°С активно
вiдроджуватимуться личинки яблуневоi· листоблйики.

В перiод набубнявiння i розпускання бруньок, триватиме виплодження
личинок яблуневоi· попелицi iз зимуючих ясць.

Вiдродження личинок червоного i бурого плодових клiщiв
вiдбуватиметься пiд час вiдокремлення бутонiв, при переходi середньо
добовот температури через +7°С.

Розвиток личинок комоподьбно: щитiвки розпочнеться в перiод
набубнявiння квiткових бруньок на яблунi за середньодобовоi" температури
повiтря +7 ... +8°С.

Для розвитку клястероспорiозу кiсточкових, пiд дкю атмосферних
опадiв достатнiми будуть вiдносно низькi (+4 ... +5°С) температури повiтря, а
оптимальними - + 19 ... +2б0С.

Ймовiрному масовому поширенню кучерявостi листкiв персика
сприятиме прохолодна дощова погода, наявнють тумашв 1 рос.

За умов чергування зволоженостi i пiдсихання листя, а також
температури понад +7°С (оптимум + 18 ... +20°С), можна передбачити значний
розвиток паршi яблунi.



За температури повiтря + 18 ... +25°С i значного насичення повiтря
вологою, очткуеться масовий розвиток борошнистоё роси в молодих i
плодоносних, неосвiтлених, слабо провiтрюваних садах i розсадниках.

Монйиоз (монииальний опiк) кiсточкових матиме швидке поширення за
високот вологостi (понад 70%) i помiрно1 температури повiтря (+ 12 + 16°С),
навiть за короткий промiжок часу (впродовж олше] ночi).


