
Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Впродовж звітного періоду на території Тернопільської області 

утримувалась тепла погода, відмічалися опади у вигляді дощу(2,2мм),мряки, 

сильних туманів.  13,14,17 листопада на території області спостерігався 

сильний шквалистий вітер. 

           Температура повітря в день піднімалася до +10…+16°С, в нічні години 

коливалася від +8 до +11ºС, мінімальна +4ºС.  

Температурні умови другої декади листопада сприяли продовженню 

осінньої вегетації озимих культур: відбувалися фазові зміни їх розвитку, 

спостерігався лінійний приріст висоти, тривало укорінення рослин. 

  Погодні умови звітного періоду були помірно-сприятливими для 

розвитку та розмноження шкідників і поширення хвороб в посівах 

сільськогосподарських культур. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – 3й лист, кущення;  

Озимий ячмінь – кущення; 

 

Озимий ріпак – листкова розетка; 

Багаторічні трави – відростання; 

Яблуня –  листопад.
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 1,2 тис.га), 

озимого ячменю (пл. 0,26 тис.га), озимого ріпаку (пл. 0,65 тис.га) та 

багаторічних трав (пл. 0,13 тис.га) встановлено, що чисельність 

мишоподібних гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 62% площ, при середній 

чисельності 1,9 жилих колоній/га, максимально – 3,0 жилих 

колоній/га (2,7-4,0 жилих нори/колонію) на пізніх посівах 

поодинокі нори по краю поля; 

- в посівах озимого ячменю заселено 60% площ, при середній 

чисельності 1,8 жила колонія/га, максимально – 3,0 жилих 

колоній/га ; 

- в посівах озимого ріпаку заселено 75% площі, при середній 

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

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

- в посівах багаторічних трав заселено 100% площі, при середній 

чисельності 3,7 жилих колоній/га, максимально – 6,0 жилих 

колоній/га (5,0-6,0 жилих нори/колонію). 
 

 

В посівах озимої пшениці (пл. 1,2 тис.га) продовжується живлення 

злакових попелиць. Заселено 1,2% рослин на 10% обстеженої площі, 

чисельність личинок –1,0-3,0 екз/рослину.  



Триває пошкодження рослин озимої пшениці злаковими мухами – при 

чисельності личинок 1,8 екз/кв.м. пошкоджено 0,5-0,6% рослин на 18 % 

обстежених площ. 

Продовжується ураження посівів озимої пшениці хворобами. 

Септоріозом уражено 1,0-3,0% рослин на 14% обстежених площ, 

борошнистою росою уражено 1,5-3,0% рослин на 18% обстежених площ, 

кореневі гнилі уразили 0,9-2,0% рослин на 5% обстежених площ, бурою 

іржею уражено 0,5-1,0% рослин на 15% обстежених площ. 

Посіви озимого ячменю (0,26тис.га) уражені гельмінтоспоріозом 0,6-

1,0% рослин на 34% площі. 
 

Продовжується ураження посівів озимого ріпаку (0,65тис.га) хворобами, 

пероноспорозом уражено 2,1-4,0% рослин на 21% обстежених площ.  

  

 
 
  


