
 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Початок звітного періоду на території Тернопільської області 

характеризувався теплою, сухою та сонячною погодою з густими туманами 

вночі та вранці. В подальшому відмічено похолодання із заморозками на 

поверхні ґрунту та випадання незначних опадів. Погодні умови були 

сприятливі для збору урожаю пізніх культур, проте зволоження ґрунту під 

озимі культури залишається недостатнім. 

Максимальна температура повітря вдень становила +15…17ºС тепла, 

мінімальна вночі опускалася до 0...3ºС морозу.  

Впродовж даного періоду агрометеорологічні умови 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 – кущення; 

Кукурудза – збір врожаю; 

Озимий ріпак – листкова розетка; 

Цукрові буряки – збір врожаю; 

Багаторічні трави – відростання; 

Яблуня – осіннє забарвлення листя, 

листопад.

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

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

гусениць озимої  совки. Пошкоджено 0,6-2,0% рослин в слабкому ступені на 

35% обстеженої площі з середньою чисельністю 0,8 екз/кв.м.   

Відмічено збільшення заселення посівів злаковими попелицями. 

Проходить живлення личинок, з середньою чисельністю 2,0-6,0 екз/рослину 

пошкоджено 4,0-6,0% рослин на 50% обстеженої площі.  

В посівах культури спостерігався літ злакових цикадок з чисельністю 

3,0-4,0 екз/10 п.с. на 15% обстеженої площі та опомізи пшеничної - 1,0 

екз/10 п.с. на 10% площі.  

Відмічено подальше заселення культури мишоподібними гризунами на 

всій обстеженій площі. Середня чисельність 1,3-2,0 жилих колоній/га, 2,0-3,0 

жилих нір/колонію. 

В посівах озимої пшениці продовжується ураження культури 

септоріозом. Хвороба поширена на 5% обстеженої площі із зараженістю 0,7-

2,0% рослин. Відмічено подальше ураження культури борошнистою росою 

на 10% обстеженої площі із зараженістю 1,2-3,0% рослин та кореневими 

гнилями – 0,5-1,0% уражених рослин на 5% площі. Спостерігається 

ураження 5% обстеженої площі посівів озимої пшениці бурою іржею із 

зараженістю 0,6-1,0% рослин.  
 



На сходах озимого ячменю (пл. 0,3 тис. га) виявлено заселення 

культури злаковими попелицями на 40% площі з пошкодженістю 6,0-7,0% 

рослин. Спостерігався літ злакових цикадок з чисельністю імаго 3,0-4,0 

екз/10 п.с. на 60% обстеженої площі. Відмічено заселення культури озимою 

совкою. Личинками пошкоджено 1,8-3,0% рослин на 40% обстеженої площі з 

чисельністю 0,8 екз/кв.м. Личинками шведської мухи заселено 35% 

обстеженої площі озимого ячменю, з чисельністю 2,0 екз/кв.м. пошкоджено 

0,5-1,0% рослин в слабкому ступені. 

Виявлено ураження 0,02-1,0% рослин озимого ячменю борошнистою 

росою. Хворобою охоплено 3% обстеженої площі культури. 
 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,5 тис. га) спостерігається подальше 

заселення мишоподібними гризунами з чисельністю 1,6-3,0 жилих 

колоній/га, 3,0-4,0 жилих нір/колонію на всій обстеженій площі.  

Відмічено подальше заселення  культури озимою совкою на 40% 

обстежених площ. Проходить живлення гусениць, з чисельністю 0,5-1,0 

екз/кв.м пошкоджено 2,0-4,0% рослин в слабкому ступені.  

Зростає заселеність ріпаку капустяною попелицею. Личинками 

шкідника заселено 28% обстеженої площі з чисельністю 1,8 бал заселення, 

пошкоджено 10-12% рослин в слабкому та середньому ступені. 

Продовжується ураження культури хворобами: пероноспорозом – 1,7-

4,0% рослин на 18% обстеженої площі, циліндроспоріозом - 13% обстеженої 

площі з зараженістю 0,7-3,0% рослин та альтернаріозом – 5% площі з 

зараженістю 1,0-2,0% рослин. 

 

 
 


