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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 утримувалася 

прохолодна зимова погода. З 7 лютого розпочались сильні снігопади, які утворили 

покрив висотою 20-30 см та снігові замети. 

Мінімальна температура повітря знижувалася до -6…-8ºС, максимальна вдень 

піднімалась до -1…-3ºС. 

 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – стан спокою; 

Озимий ріпак –  стан спокою; 

Багаторічні трави – стан спокою.

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Через утворення стійкого снігового покриву обстеження проводились 

вибірково. 

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,2 тис.га) та 

озимого ріпаку (пл. 0,05 тис.га) виявлено, що чисельність мишоподібних 

гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 20% обстежених площ, при 

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

жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нори/колонію); 

- в посівах озимого ріпаку заселено 30% обстеженої площі, при 

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

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

 

Проведено аналіз зерна та насіння зернових культур із використанням 

проб по 100 шт. зерен у дворазовій повторності. 

Пшениця продовольча (32 тонни) уражено: фузаріоз – 1,5%; бактеріоз – 

0,6%, гельмінтоспоріоз – 0,3%; плісняві грибки – 2,1%. 

Ячмінь (продовольчий) (21 тонна): фузаріоз – 1,2%; бактеріоз – 0,5%; 

ринхоспоріоз – 0,8%; гельмінтоспоріоз – 2,6%; плісняві грибки – 2,0%. 

Ячмінь ярий, сорт Сталкер (15 тонн): фузаріоз – 0,8%;  бактеріоз – 

0,5%; ринхоспоріоз – 0,6%; гельмінтоспоріоз – 2,1%; плісняві грибки – 1,8%; 

втрата схожості насіння – 6%. 

Овес, сорт Візит (6 тонн): фузаріоз – 0,7%; бактеріоз – 0,4%; 

гельмінтоспоріоз – 2,0%; плісняві грибки – 1,9%; втрата схожості насіння – 

7%. 

Горох, сорт Оплот (14 тонн): аскохітоз – 2,1%; плісняві грибки – 1,9%; 

втрата схожості насіння – 8%. 

Гречка, сорт Українка (4 тонни): фузаріоз – 0,9%; плісняві грибки – 1,8%; 

втрата схожості насіння – 7%. 
 



При просіюванні 92 тонн насіннєвого та продовольчого зерна виявлено 

борошнистого кліща – 1 екз. у зразку пшениці продовольчої. 

При просіюванні зерна від інших партій комірних шкідників не 

виявлено. 
 

 

 


