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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

На початку звітного періоду (в кінці першої декади квітня) незважаючи на 

прогрівання повітря вдень до  +12..+16°С – ранком були приморозки (-1..-2°С), що 

уповільнювало весняні відновлювальні процеси – наростання вегетативної маси 

рослин озимих культур, розселення шкідників з місць зимівлі. В другій декаді 

квітня максимальні температури вдень становили +17..+20°С, мінімальні вранці 

+4..+5°С, що було сприятливим для життєдіяльності рослин та розселення 

шкідників. Грунт – достатньо зволожений, місцями – перезволожений. 

 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – кущення;                                                                                                                               

Ярі зернові – посів; 

Кукурудза – посів; 

Горох – посів; 

Озимий ріпак – листкова розетка; 

Картопля – початок посадки; 

Багаторічні трави – відростання; 

Сади – набухання бруньок, зелений 

конус. 

 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,148 тис.га), 

озимого ріпаку (пл. 0,126 тис.га) та багаторічних трав (пл. 0,12 тис.га) 

виявлено, що чисельність мишоподібних гризунів становить: 

- в посівах озимих зернових культур мишоподібними гризунами заселено 

100% посівів, при середній чисельності 1,2 жилих колоній/га, максимальній – 

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

- в посівах озимого ріпаку мишоподібними гризунами заселено 100% 

посівів, при середній чисельності 1,5 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 

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

- в посівах багаторічних трав мишоподібними гризунами заселено 

100% посівів, при середній чисельності 2,8 жилих колонії/га, максимальній – 

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

 

Шкідники та хвороби озимих зернових 

В посівах озимої пшениці (пл. 0,33 тис.га) відмічено ураження рослин 

наступними хворобами: 

Борошниста роса (зимуюча стадія) в посівах озимої пшениці  поширена 

на 11% обстежених площ, уражених виявлено 1,7-4,0% рослин. 

Септоріозом (зимуючою стадією) уражено 1,3-3,0% рослин на 9% 

посівів озимої пшениці. 

Кореневі гнилі поширені на 3% обстежених площ озимої пшениці, 

уражених нараховується 0,03-2,0% рослин. 



В посівах озимої пшениці продовжується шкодочинність хлібної 

смугастої блішки, чисельність 0,2-3,0 екз/кв.м., пошкоджено 0,2-3,0% 

рослин в слабкому ступені. 

Личинками хлібної жужелиці пошкоджено 0,3-1,0% рослин, 

чисельність 0,2 екз/кв.м. на 14% обстежених площ. 

Чисельність злакових попелиць в посівах озимої пшениці становить 4,0 

екз/100 помахів сачком.  
 

 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,2 тис.га) відмічено ураження посівів 

пероноспорозом, уражено 0,7-2,0% рослин на 14% обстежених площ. 

Після проведення хімобробок проти чорного стеблового 

прихованохоботника чисельність жуків прихованохоботників утримується на 

допороговому рівні. Чисельність великого ріпакового прихованохоботника 

становить 4 екз/жовту чашку за 3 дні, стеблового капустяного 

прихованохоботника – 4 екз, насіннєвого прихованохоботника – 2 екз. 

Продовжується відродження личинок яблуневої попелиці на деревах 

яблуні (пл. 0,026 тис.га). З чисельністю 1,0 екз/бруньку пошкоджено 2,0-3,0% 

рослин. 

Яблуневим квіткоїдом заселено 7% обстежених площ саду, 1,1% дерев 

яблуні з чисельністю 1,0-2,0 екз/дерево, пошкодженість бутонів 0,2%. 

 

В придорожніх смугах (пл. 0,01 тис.га) розпочали живлення на кущах – 

господарях личинки бурякової листкової попелиці. Чисельність яєць на 

кущах - живителях становить 3 екз/пог.м. 
 

        

 
 

 

 


