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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався 

прохолодною, але сонячною погодою з поривчастим вітром, наприкінці 

тижня спостерігалися незначні опади.  

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +12ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до -3ºС. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові –  посів, сходи, 2-3 листки;                     

Кукурудза – збір врожаю; 

Соя – збір врожаю; 

Озимий ріпак – розетка листків; 

Соняшник – збір врожаю; 

 

Капуста – збір врожаю; 

Багаторічні трави – відростання;  

 

 
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

 

       В посівах озимої пшениці (пл. 0,58 тис.га) спостерігається заселення 

злаковими попелицями  2,5% рослин на 9% площі. Триває літ опомізи 

пшеничної чисельність імаго 2,0 екз/10п.сачком, злакові цикадки 3,0-4,0 

екз/100п.сачком, шведської мухи 3,0-4,0 екз/100п.сачком. Помічено   

пошкодження: гусеницями озимої совки  на 20% площі 0,3 %рослин, 

чисельність шкідника 0,5 екз/м2; хлібною жужелицею пошкоджено 0,3% 

рослин на 10% площі чисельність 0,5 екз/м2. 

       Септоріозом уражено 0,5-2,0% рослин на 2% площі, борошнистою 

росою уражено 0,7-2,0% рослин на 4% площі, кореневими гнилями 

уражено 0,3-1,0% рослин на 2% площі. 

В посівах кукурудзи (пл. 0,09 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин стебловим кукурудзяним метеликом, яким пошкоджено 2% качанів 

на 30% площі.  

 Фузаріозом уражено 2% качанів від 2-3 шт. зерен на 30% площі; білью  

уражено 2-3 зерен на 1% качанів на 10% площі. Пліснявіння качанів 

уразило 1,0% рослин кукурудзи на 40% площі. 

 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,4 тис.га) спостерігається ураження 

пероноспорозом 1,9-4,0% рослин, циліндроспорозом 0,8-2,0% рослин, 

альтернаріозом 0,9-2,0% рослин. 

 

 



  Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,58 тис.га), 

озимого ріпаку (пл. 0,4 тис.га) та багаторічних трав (пл. 0,08 тис.га) 

виявлено, що чисельність мишоподібних гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 10% площ, при середній 

чисельності 1,1 жилих колоній/га, максимально – 2,0 жилих 

колоній/га (2,0-3,0 жилих нори/колонію); 

- в посівах озимого ріпаку заселено 22% обстежених площ, при 

середній чисельності 1,4 жилих колоній/га, максимально – 3,0 

жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нори/колонію); 

- в посівах багаторічних трав заселено 60% обстеженої площі, при 

середній чисельності 3,0 жилих колоній/га, максимально – 4,0 

жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нори/колонію). 

 

 

 

                                                   
 

 

                                              

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 


