
          Пояснююча записка до „Огляду поширення           

регульованих шкідливих організмів на території  

Хмельницької області у 2017  році” 

 
          Станом на 01 січня 2017 року в Хмельницькій області 

зареєстровано шість  карантинних об’єктів: 

 

1. Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury)- 

виявлено в 2003р. на сьогодні шкідник є в 3 районах, 4 

населених пунктах, 3 господарствах, 216 присадибних ділянках, 

на території районів (лісосмуги, вулиці сіл), загальна площа 

зараження –  113,8га.  

 

2. Золотиста картопляна нематода (Globodera  rostochiensis  Woll 

Mat St) – вогнища виявлено в 1982 році, на даний час шкідник 

виявлено в 7 районах, 10 населених пунктах, на 165 

присадибних  ділянках,  загальна площа – 21,66га. В результаті 

обстежень цього року, знято обмеження на площі 0,81га в  2 

населених пунктах, на 6 присадибних ділянках – розпорядження 

заступника голови  Ярмолинецької районної Державної 

адміністрації від  27.07.2016р. № 338-2016-р;  розпорядження  

голови Деражнянської районної Державної адміністрації  від 

15.07.2016р. № 373/2016-р. (копії розпоряджень додаються) 

 

 

3. Західний кукурудзяний жук (Diabrotika virgifera virgifera Le 

Conte) – виявлено в 2011 році в одному районі, одному 

господарстві на площі 100 га. В результаті обстежень цього 

року, виявлено нове вогнище РШО в Городоцькому районі на 

території Варовецької сільської ради, господарство 

«Варовецьке» площею 100га. – розпорядження голови  

Городоцької районної Державної адміністрації від 08.08.2016р. 

№594/2016-р. (копія розпорядження додається) 

 

4. Неповірус кільцевої плямистості тютюну (Tabacco Ringspot 

nepovirus (TRSV) – хвороба виявлена під час проведення 

обстежень рослин сої  в Кам’янець - Подільському районі на 

території Ластовецької сільської ради, господарство 

«Ластовецьке» площею 105,89га. – розпорядження голови 

Кам’янець – Подільської районної Державної адміністрації від 

01.09.2016р. №515/2016-р . (копія розпорядження додається) 

 

 



5. Ризоманія буряків (Beet nellow vein furovirus) – хвороба 

виявлена в 2005році, на даний час хвороба зареєстрована в 3 

районах, 3 населених пунктах, на 3 присадибних ділянках 

загальною площею – 1,58га. 

 

6. Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L) – виявлено в 

1995 році, на сьогодні вогнища бур’яна поширені у 13 районах, 

2 містах, 20 населених пунктах, 33 господарствах, площа в 

господарствах становить 104,88 га, на інших землях 8,5га, 

загальна площа 113,38 га. 

 

 

7. Повитиця польова (Cuscuta campestris J) – виявлена в 1946 

році, на сьогодні поширена в 1 місті (територія станції по 

очистці б/ трав), 1 господарство, загальна площа 0,03га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник відділу                                               

    карантину                                                                     В.А.Савицька 

 

 

 

 

 

 

 

 


