
Оперативна iнформацiя
про розвиток та розповсюдження основних шкiдникiв i хвороб

сiльськогосподарських рослин у Тернопiльськiй областi
станом на 04.04.2019 року

Кiнець березня - початок квiтня на територп Терношльськот областi
характеризувався нестiйким температурним режимом iз значним дефiцитом

. . . . . .опадтв, низькою волопстю повпря, заморозками у повпрт та на поверхш
грунту.

У найтеплiший день 31 березня максимальна температура повпря
пiдвищувалася до плюс 20°С.

Мiнiмальна температура повiтря в найхолодншп ночт знижувалася до
мiнус 7 ... 9°С.

Погоднi умови звпного перюду
. .розвитку та размножения шюдниюв

сшьськогосподарських культур.
1

були помгрно-сприятливими для
поширення хвороб в посiвах

Фенологiя с/г культур
Озимi зерновi - кущения;
Ярi зерновi - посiв, поява сходiв;
Горох - посiв, поява сходiв;
Цукровi буряки - початок посiву;

Озимий рiпак - формування листковот
розетки, рiст стебла;
Багаторiчнi трави - вiдростання;
Сади - зелений конус.

Фiтосанiтарний стан агроценозiв

Фiтосанiтарним монiторингом посiвiв озимоz· пшеницi (пл. 0,7 тис. га),
озимого ячменю (пл. 0,04 тис. га), озимого рiпаку (пл. 0,5 тис. га) та
багаторiчних трав (пл. 0,08 тис. га) виявлено, що чисельнiсть мишоподьбних
гризунiв становить:

- в посiвах озимоz· пшеницi заселено 60% обстежених площ при середнiй
чисельностi гризунiв 2,0 жилих колонiй/га, максимально -4,0 жилих колонiй/га
(3,0-4,0 жилих нори/колонiю);

в посiвах озимого ячменю заселено 20% обстежених площ при середнiй
чисельностi гризунiв 1,0-2,0 жилих колонiй/га;

- в посiвах озимого рiпаку заселено 50% обстежених площ, при середнiй
чисельностi шкiдникiв 2,0 жилих колонiй/га, максимально - 4,0 жилих
колонiй/га (3,0-4,0 жилих нори/колонiю);

- в посiвах багаторiчних трав мишоподiбними гризунами заселено 80%
обсгеженог площi, при середнiй чисельностi 3,0 жилих колонiй/га, максимально
- 5,0 жилих колонiй/га (3,0-5,0 жилих нiр/колонiю).

В посiвах озимоz· пшеницi вiдмiчено заселения 6% обсгеженог площi
хзибною жужелицею. Середня чисельнiсть личинок становить 0,2 екз/кв.м.,
максимальна - 1 екз/кв.м., пошкодженiсть рослин - 0,3% в слабкому ступенi.



В посiвах озимог пшеницi продовжусться ураження культури
борошнистою росою. В середньому уражено 1,8% рослин, максимально - 4,0%
на 13% обстежених площ.

Спостерпаегься подальше ураження посiвiв озимог пшеницi септорiозом
- 1,2-3,0% рослин на 12% обсгеженог площi.

В посiвах озимого рiпаку вiдмiчено продовження заселения жуками
чорного стеблового (хрестоцвiтого) прихованохоботника, вiдкладання ним
ясць. Розпочалось заселения капустяним стебловим прихованохоботииком,
чисельнiсть якого становить 5 жукiв на 25 рослин, в середньому пошкоджено
2,0% рослин, максимально - 3,0% на 20% обстежених площ.

Виявлено заселения посiвiв озимого рiпаку стебловим ртаковим
прихованохоботником на 5% обстежених площ, середня чисельнiсть - 0,2
екз/рослину, максимальна - 1,О екз/рослину.

В посiвах озимого рiпаку вiдмiчено ураження 5% обстежених площ
пероноспорозом. В середньому уражено 0,7% рослин, максимально - 2,0%,
розвиток хвороби - 0,2%.

В посiвах багаторiчних трав виявлено заселения культури
бульбочковими довгоносиками. Середня чисельнiсть жукiв становить 0,3
екз/кв.м., максимально - 1,0 екз/кв.м. на 8% обстежених площ.


