
Оперативна iнформацiя
щодо фiтосанiтарного стану в господарствах

Тернопiльськоi" областi станом на 18.04.2019 року

Впродовж другот декади квiтня на територп Терношльськот областi
вiдмiчалося сутгеве коливання температур повiтря. На початку звiтного тижня

. . . . . .
спостертгалися невеликт доцп, максимальна температура повпря шдшмалася до
+ 14 °С. 15-16 квiтня температура повiтря вночi знизилася до 0°С, вiдмiчався
заморозок на грунп, опади у виглядi дощу з мокрим снiгом.

Погоднi умови звiтного перiоду були помiрно-сприятливими для
розвитку та размножения шкiдникiв i поширення хвороб в посiвах
сшьськогосподарських культур.

Фенологiя с/г культур
Озимi зерновi - кущения;
Ярi зерновi - поява сходiв;
Горох- проростання насiння, поява сходiв;
Озимий рiпак - рiст стебла;

Цукровi буряки - посiв;
Картопля - посадка;
Багаторiчнi трави - вiдростання;
Сади - зелений конус, розвертання
перших листкгв.

Фiтосанiтарний стан агроценозiв
Фiтосанiтарним монiторингом посiвiв озимоz· пшеницi (пл. 1,5 тис. га),

озимого рiпаку (пл. 1,1 тис. га) виявлено, що чисельнiсть мишоподьбних
гризунiв становить:

- в посiвах озимоz· пшеницi заселено 100% обстежених площ при середнiй
чисельностi гризунiв 2,0 жилих колонiй/га, максимально - 3,0 жилих колонiй/га
(3,0-4,0 жилих нори/колонiю);

- в посiвах озимого рiпаку заселено 85% обстежених площ, при середнiй
чисельностi шкiдникiв 2,0 жилих колонiй/га, максимально - 4,0 жилих
колонiй/га (3,0-4,0 жилих нори/колонiю);

В посiвах озимоz· пшеницi вiдмiчено продовження заселения культури
хзибною смугастою блйикою, Заселено 8% обсгеженог площi. Середня
чисельнiсть жукiв - 0,3 екз/кв.м., максимальна - 1,0 екз/кв.м. Пошкодженiсть
рослин - 0,6% в слабкому ступенi. Збшьшуеться заселения посiвiв хзибною
жужелицею - 10% обсгеженог площi. Середня чисельнiсть личинок - 0,2
екз/кв.м., максимальна - 1,0 екз/кв.м., пошкодженiсть рослин - 0,5% в слабкому
ступеш.

Спостерпаегься подальше ураження посiвiв озимог пшеницi хворобами.
Септорiозом уражено 5% обсгеженог площi, середня зараженiсть рослин 0,4%,
максимально уражено - 1,0% рослин, розвиток хвороби - 0,3%. Середнс
ураження рослин борошнистою росою - 0,4%, максимально уражено - 2,0%,
розвиток хвороби - 0,5% на 10% обстежених площ. Кореневими гнилями
уражено 8% обсгеженог площi, при середньому ураженнi - 1,2% рослин,
максимально - 2,0%.



В посiвах ярого ячменю (пл. 0,09 тис. га) вiдмiчено збiльшення заселения
культури хзибною смугастою блйикою з чисельнiстю 6,0 екз/кв.м.
Пошкоджено 5,5-8,0% рослин в слабкому ступенi на 100% обсгеженог площi.

Виявлено ураження посiвiв ярого ячменю гельмйипоспорйпом. Хворобою
уражено 65% обстежених площ, при середньому ураженнi 1,0% рослин,
максимально - 2,0%, розвиток хвороби - 0,5%.

В посiвах гороху (пл. 0,01 тис. га) виявлено заселения 100% обсгеженог
площi бульбочковими довгоносиками з чисельнiстю 1,0 екз/кв.м., пошкоджено
1,0-2,0% рослин в слабкому ступенi.

В посiвах озимого рiпаку вiдмiчено продовження заселения посiвiв
прихованохоботниками. Стебловим ртаковим прихованохоботником
заселено 12% обсгеженог площi. Середня чисельнiсть 0,3 екз/рослину,
максимальна - 1,0 екз/рослину, заселено 0,5% рослин. Капустяним стебловим
прихованохоботником заселено 8% обсгеженог площi з чисельнiстю 12 жукiв
на 25 рослин. Виявлено заселения посiвiв озимого рiпаку ртаковим
квйпктдом з чисельнiстю 1,0 жукiв на рослину на 8% обсгеженог площi.
Пошкоджено 2,0-3,0% рослин в слабкому ступенi.

В посiвах озимого рiпаку сцостерпаеться продовження ураження культури
пероноспорозом на 7% обстежених площ. Середнс ураження рослин - 0,9%,
максимально - 2,0%, розвиток хвороби - 0,5%.

В посiвах багаторiчних трав (пл. 0,1 тис. га) виявлено продовження
заселения культури бульбочковими довгоносиками . Середня чисельнiсть жукiв
становить 0,3 екз/кв.м., максимально - 1,0 екз/кв.м., заселено 0,7% рослин на
31 % обстежених площ. Виявлено заселения 12% обстежених площ
багаторiчних трав конюшинним нааннадом-атоном. Середня чисельнiсть
жукiв 1,0 екз/кв.м., максимальна - 2,0 екз/кв.м., пошкоджено 0,4% рослин.

У яблуневих садах (пл. 0,03 тис. га) продовжусться заселения насаджень
яблуневим квйпктдом. Шкiдником заселено 5% обстежених площ. Середня
чисельнiсть - 1,0 екз/ дерево, максимальна - 2,0 екз/дерево, пошкодженiсть
бутонiв - 0,4%. Виявлено заселения яблунi - 5% обстежених площ зеленою
яблуневою попелицею з чисельнiстю 2,0 екз/бруньку, пошкоджено 2,0-3,0%
бруньок в слабкому ступенi. Вiдмiчено заселения 5% обстежених площ саду
яблуневою медяницею, з чисельнiстю 1,0 екз/бруньку, пошкоджено 1,5-2,0%
бруньок в слабкому ступенi.


