
Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

У другій декаді жовтня на території Тернопільської області зберігалася 

стійка антициклональна погода – було дуже тепло, сухо і сонячно. Майже по 

всій території області спостерігалися типові для цього періоду тумани. 

Температурний фон був значно вищим кліматичної норми і відповідав 

показникам середини вересня. 

          Максимальна температура повітря вдень піднімалася до +20…+25°С. 

Мінімальна температура повітря в більшості ночей знижувалася до 

+2…+7ºС.  

За відсутності дощів, по всій території області ситуація зволоження 

ґрунту продовжувала погіршуватися. 

  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 – сходи, три листки, 

початок кущення;  

Озимий ячмінь – 3-й лист, початок 

кущення; 

Кукурудза – збір врожаю; 

Озимий ріпак – листкова розетка; 

Цукрові буряки – збір врожаю; 

Багаторічні трави – відростання; 

Яблуня – осіннє забарвлення листя, 

листопад.
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,8 тис.га) та 

озимого ріпаку (пл. 0,7 тис.га) виявлено, що чисельність мишоподібних 

гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 79% площ, при середній 

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

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

- в посівах озимого ріпаку заселено 45% площ, при середній 

чисельності 1,4 жилих колоній/га, максимально – 3,0 жилих 

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

 

 

В посівах озимої пшениці (пл. 0,8 тис.га) продовжується живлення 

злакових попелиць. Заселено 2,2-5,0% рослин на 23% обстеженої площі, 

чисельність личинок –2,0-6,0 екз/рослину, імаго – 2,0 екз/рослину. 

Продовжується живлення гусениць озимої совки на сходах озимої 

пшениці. Шкідника виявлено на 14% обстежених площ, чисельність гусениць 

– 0,3-1,0 екз/кв.м, пошкодженість рослин – 0,8-2,0% в слабкому ступені. 

Продовжується ураження сходів озимої пшениці хворобами. 

Септоріозом уражено 0,5-2,0% рослин на 5% обстежених площ, 



борошнистою росою уражено 0,6-2,0% рослин на 6% обстежених площ, 

кореневі гнилі уразили 0,4-1,0% рослин на 3% обстежених площ. 
 

 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,7 тис.га) спостерігається живлення 

гусениць озимої совки. Шкідника виявлено на 18% обстежених площ, 

чисельність – 0,3-0,5 екз/кв.м, пошкодженість рослин – 0,8-2,0% в слабкому 

ступені. 

Капустяною попелицею заселено 10,0-12,0% рослин озимого ріпаку на 

12% обстежених площ, бал заселення – 1,8. 

Продовжується ураження сходів озимого ріпаку хворобами. 

Пероноспорозом уражено 1,5-3,0% рослин на 16% обстежених площ, 

циліндроспоріозом – 0,6-2,0% рослин на 7% площ, альтернаріозом – 0,8-2,0% 

рослин на 9% площ ріпаку.  

  

 


