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Iнформацiя
про висоту снiгового покриву,
промерзання rруIIту на20 лютого 2015 року
в Сумськiй областi

Характеристика умов перезимiвлi озимих культур станом на 20 JIютого 2015 року в
порiвняннi з умовами2014 року i середнiми багаторiчними.

Взимку 2014-20|5 року зимуючи польовi культури знаходились у cTaнi спокою.
Мiнiмальна температура {рунту на глибинi зЕlJuIгання вузла кущiння озимrх культур
утримувitлась в межах - 2-8О морозу, що вище критичноi температури вимерзання. Пiд час
iнтенсивних похолодtlнь в кiнцi грудня та в серединi першоi декади сiчня, на поJuD( де висота
снiгового покриву не перевищувала 5см температура rрунту на вузлi кущiння впродовж 1-3

днiв знижувалась до 11-13О морозу, що створювi}ло напруженi умови для перезимiвлi рiпаку та
сrrаборозвиненоТ озимоi пшеницi.

Розрахункова критична температура вимерзання дJuI добре розвиненоТ озимоi пшеницi
середньоiморозостiйкостi складас 16-180 морозу. Ступiнь морозостiйкостi слаборозвиненоi
озимоi пшеницi на 5-60 слабша.

На переважнiй територii областi на 10-90Оlо площi полiв з озиминою протягом 3х декад
зберiгаеться притерта льодова KipKa товщиною до 0,6-2,0 см.

ПерезимiвJIя озимих культур у минулий перiод зими проходила задовiльно, про що
свiдчать результати вiдрощування зразкiв озимих культур, вiдiбраних метеостанцiями областi
25 сiчня. Загибелi росJIин в бiльшостi проб не зареестровано. В окремих пробах пошкодженtul

рослин не rrеревищило l\Yо. Основна причина зрiдженостi - пошкодження шкiдниками.

Умови дJuI перезимiвлi плодових культур упродовж зими були також задовiльними.
За визначенням метеостанцiй областi станом на 8 лютого запаси продуктивноi вологи пiд

озимими культурчtми в метровому шарi фунту на переважнiй територii сформувtIлись у меж!lх
1 00- 1 70мм, тобто близько найменшоi польовоi вологоемкостi.

Згiдно з прогнозом УкраiЪського гiдрометцентру у найближчi днi очiку€ться :

21 лютого: Мiнлива xMapHicTb, невеликi опади, на дорогах ожеледиця. ,

BiTep пiвденний 5-1 0м/с.'
Температура повiтря вночi 0-50 морозу, вдень вiд20 морозу до 30 тепла.

22 лютого: Мiнлива xMapHicTb, без iстотних опадiв, на дорогах ожеледлiця.
BiTep пiвденний 7 -|2Ml с.
Температура повiтря вночi 3-80 морозу, вдень вiд 20 морозу до 30 тепла.
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l4 4| lб 55 1 0.6
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Конотоп ] 10 зб 55 62 1 2,0
Ромни 10 11 30 30 47 6 |,6
Суми 2| l2 1з 30 49
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23 лютого: Мiнлива xMapHicTb, без iстотнrлс опадiв, на дорогах мiсцями ожеледиця.
BiTep пiвденно-схiдшй 5- 1 0м/с.
Температура повiтря вночi 1-60 морозу, вдень вiд 10 морозу до 40 тепла.

24 лютого: Мiнrгива xMapHicTb, без iстотних опадiв, на дорогчж мiсцями ожеледиця.
BiTep пiвнi.пtо-схiдний 5- 1 0м/с.
Температура повiтря вночi 1-60 морозу, вдень 0-50 тепла.
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