
 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Впродовж звітного періоду на території Тернопільської області 

спостерігалась тепла, як для даного періоду погода, з сонячними днями, лише 

два дні проходили короткочасні дощі. 

          Максимальна температура повітря вдень піднімалася до +15…+17°С. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +8…+13ºС.  

Для осінньої вегетації озимини накопичилося достатньо ефективного 

тепла, однак зберігалося погіршення зволоження ґрунту.  

  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 - чотири 

листки, кущення;  

Озимий ячмінь – кущення; 

Кукурудза – збір врожаю; 

Озимий ріпак – листкова розетка; 

Цукрові буряки – збір врожаю; 

Багаторічні трави – відростання; 

Яблуня –  листопад.
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

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

озимого ячменю (пл. 0,1 тис.га) та озимого ріпаку (пл. 0,5 тис.га) 

встановлено, що чисельність мишоподібних гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 48% площ, при середній 

чисельності 1,4 жилих колоній/га, максимально – 2,0 жилих 

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

- в посівах озимого ячменю заселено 15% площ, при середній 

чисельності 1,0 жила колонія/га, максимально – 2,0 жилих 

колоній/га (поодинокі нори по краю поля); 

- в посівах озимого ріпаку заселено 52% площ, при середній 

чисельності 1,6 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 0,9% рослин на 5% обстеженої площі, 

чисельність личинок –1,0-2,0 екз/рослину. 

Продовжується живлення гусениць озимої совки на сходах озимої 

пшениці. Шкідника виявлено на 19% обстежених площ, чисельність гусениць 

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

Збільшується кількість рослин, пошкоджених личинками шведської мухи – 

0,4% рослин, чисельність 1,4 екз/кв.м. В теплі сонячні дні продовжувався літ 



і шкодочинність злакових цикадок (6-10 екз/100 п.с.) та опомізи (3-4 екз/100 

п.с.) 

Продовжується ураження сходів озимої пшениці хворобами. 

Септоріозом уражено 0,8-2,0% рослин на 4% обстежених площ, 

борошнистою росою уражено 1,2-3,0% рослин на 5% обстежених площ, 

кореневі гнилі уразили 0,6-2,0% рослин на 2% обстежених площ, бурою 

іржею уражено 0,4-1,0% рослин на 2% обстежених площ. 
 

 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,5 тис.га) продовжується ураження сходів 

озимого ріпаку хворобами. Пероноспорозом уражено 1,9-3,0% рослин на 

13% обстежених площ, альтернаріозом – 1,1-2,0% рослин на 7% площ 

ріпаку.  

  

На придорожніх смугах, на кущах калини, бруслини (0,02 тис.га) 
спостерігається заселення 44% дерев буряковою листковою 

попелицею, чисельність – 22 яєць/пог.м. гілки.  

 
 
  


