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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Впродовж звітного періоду на території Тернопільської області 

спостерігалася прохолодна та суха погода з поривчастим вітром.  

Максимальна температура повітря вдень піднімалась до +13…+16ºС, 

мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +2…-3ºС.  
 

Фенологія с/г культур 

 
 

Озимі зернові – сходи, 2-3 листки;                     

Кукурудза – збір врожаю; 

Цукрові буряки – збір врожаю; 

Озимий ріпак – розетка листків; 

Багаторічні трави – відростання. 

 

 

 

 

 
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

 

   В посівах озимої пшениці (пл. 0,5 тис.га) продовжується заселення 

злаковими попелицями  1,8% рослин на 11% площі. Триває літ опомізи 

пшеничної чисельність імаго 1,0-2,0 екз/10п.сачком, злакові цикадки 1,0-2,0 

екз/10п.сачком. Помічено пошкодження гусеницями озимої совки  на 14% 

площі 0,3% рослин, чисельність шкідника 0,5 екз/м2. 

В окремих осередках озимої пшениці відмічено ознаки ураження 

борошнистою росою,  уражених виявлено 1,2-3,0% рослин на 5% обстежених 

площ. Септоріозом уражено 0,8-2,0% рослин на 3% обстежених площ, 

кореневі гнилі уразили 0,5-1,0% рослин на 3% обстежених площ. 

В посівах озимого ячменю (пл. 0,06 тис.га) спостерігається заселення 

рослин шкідниками. Злакові попелиці заселили 2,4% рослин, при чисельності 

імаго – 1,0 екз/рослину, личинок – 2,0 екз/рослину на 40% обстежених площ. В 

окремих осередках відмічено шкодочинність злакових цикадок  – 1,0-2,0 

екз/10 п.с.  Гусениці озимої совки виявлені на 100% площі, при чисельності 0,5 

екз/кв.м, шведською мухою пошкоджено 0,3% рослин, чисельність – 2,0 

екз/кв.м. на 33% обстежених площ. 

 

 

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

підгризаючими совками на 8% обстеженої площі, чисельність 0,7 екз/кв.м.      



Продовжується ураження рослин озимого ріпаку хворобами. 

Альтернаріозом уражено 1,3-3,0% рослин на 6% площ, пероноспорозом – 

1,5-4,0% рослин на 13% площ,  циліндроспоріозом– 1,4-2,0% рослин на 5% 

обстежених площ. 

 

 

  Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,5 тис.га), 

озимого ячменю (пл. 0,06 тис.га) та озимиго ріпаку (пл. 0,4 тис.га) виявлено, 

що чисельність мишоподібних гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 17% площ, при середній 

чисельності 1,3 жилих колоній/га, максимально – 2,0 жилих 

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

- в посівах озимого ячменю заселено 12% обстежених площ, при 

середній чисельності 1,5 жилих колоній/га, максимально – 3,0 

жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нори/колонію); 

- в посівах озимого ріпаку заселено 36% обстеженої площі, при 

середній чисельності 1-2 жилих колоній/га, максимально – 3,0 

жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нори/колонію). 

      

 
 

 

                                              
 

 

 
 

 

 
 

 

 


