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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, спостерігалися опади у вигляді снігу, утримувався 

сталий сніговий покрив. 

Мінімальна температура повітря в окремі дні знижувалася до -18ºС, 

максимальна вдень піднімалась до -4…-7ºС. 

 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – стан спокою; 

Озимий ріпак –  стан спокою; 

Багаторічні трави – стан спокою.

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Проведено аналіз зерна та насіння зернових культур із використанням 

проб по 100 шт. зерен у дворазовій повторності. 

Пшениця продовольча (60 тонн) уражено: фузаріоз – 1,3%; альтернаріоз 

– 0,7%; бактеріоз – 0,5%, гельмінтоспоріоз – 0,4%; плісняві грибки – 1,6%. 

Ячмінь (продовольчий) (44 тонн): фузаріоз – 1,0%; бактеріоз – 0,2%; 

ринхоспоріоз – 0,4%; гельмінтоспоріоз – 2,9%; плісняві грибки – 1,2%. 

Ячмінь ярий, сорт Геліос (16 тонн): фузаріоз – 0,9 %;  бактеріоз – 0,4%; 

ринхоспоріоз – 0,7%; гельмінтоспоріоз – 2,0%; плісняві грибки – 1,7%; 

втрата схожості насіння –5%. 

Овес, сорт Ірен (7 тонн): фузаріоз – 0,8%; бактеріоз – 0,4%; 

гельмінтоспоріоз – 2,1%; плісняві грибки – 1,8%; втрата схожості насіння – 

7%. 

Соя (15 тонн): фузаріоз – 1,0%; аскохітоз – 1,8%; бактеріоз – 0,3%; 

втрата схожості – 5%. 

Боби, сорт Візир (12 тонн): аскохітоз – 1,2%; плісняві грибки – 1,5%; 

втрата схожості – 6%. 

Гречка, сорт Антарія (6 тонн): фузаріоз – 0,8%; плісняві грибки – 1,6%; 

втрата схожості – 6%. 

 

При просіюванні насіннєвого та продовольчого зерна виявлено 

борошнистого кліща – 1-3 екз. у зразках пшениці продовольчої, 2 екз. у 

зразках ячменю продовольчого. 

При просіюванні зерна від інших партій комірних шкідників не 

виявлено. 
 

 

Небезпечних явищ для перезимівлі озимих культур з початку зими не 

спостерігалося, про це свідчать результати їх відрощування. За результатами 

відрощування зразків озимої пшениці, озимого ріпаку і люцерни, взятих з 



полів 25 січня, пошкоджень і загибелі рослин у всіх зразках не виявлено. 

Рослини повністю відросли. 

За даними відрощування плодових гілок яблуні, груші, вишні, сливи, яке 

було проведено після морозів середини січня, загибелі бруньок у них не 

відмічено (дані Тернопільського обласного центру з гідрометеорології). 

 

 


