
 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Звітний період на території Тернопільської області характеризувався 

чергуванням нічних морозів та денного тепла, з незначними опадами у 

вигляді снігу (14 березня), в окремі дні – сильні поривчасті вітри. 

Вночі температура повітря знижувалась до +2...-6°С, вдень повітря 

прогрівалося до +10…+14°С. 

 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – відновлення вегетації;          Кормові трави – відростання; 

Озимий ріпак – відновлення вегетації;          Яблуня – набрякання бруньок. 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,4 тис. га), 

озимого ячменю (пл. 0,1 тис. га), озимого ріпаку (пл. 0,4 тис. га) та багаторічних 

трав (пл. 0,032 тис. га) встановлено, що чисельність мишоподібних гризунів 

становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 72% обстежених площ при середній  

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

(2,0-3,0 жилих нори/колонію); 

- в посівах озимого ячменю заселено 100% обстеженої площі при середній  

чисельності гризунів 2,5 жилих колоній/га;  

- в посівах озимого ріпаку заселено 100% обстежених площ, при середній 

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

жилих нори/колонію); 

- заселення гризунами виявлено на всій обстеженій площі багаторічних 

трав, при середній чисельності 3,2 жилих колоній/га, максимально – 5,0 жилих 

колоній/га (3,0-5,0 жилих нори/колонію). 

В посівах озимої пшениці виявлено ураження культури борошнистою 

росою (зимуюча стадія хвороби) на 12% обстежених площ. В середньому 

уражено 1,4% рослин, максимально – 3,0%. На 9% площ відмічено ураження 

0,9-3,0% рослин озимої пшениці септоріозом (зимуюча стадія хвороби). 

Виявлено ураження посівів озимої пшениці кореневими гнилями. В 

середньому уражено 0,5% рослин, максимально – 1,0% на 3% площ.  

Личинки злакових мух пошкодили 0,3% рослин озимої пшениці на 10% 

обстежених площ, чисельність 2,0 екз/кв.м. Гусениці озимої совки пошкодили 

2,2% рослин на 15% площ, чисельність 0,7 екз/кв.м.  

В посівах озимого ячменю відмічено ураження культур кореневими 

гниллями – 50% обстежених площ з ураженням рослин – 2,4-3,0%. 

  В посівах озимого ріпаку виявлено ураження рослин бактеріозом коренів. 

В середньому хворобою уражено 1,8% рослин, максимально - 4,0% на 14% 

обстежених площ. Фомозом уражено 1,2-2,0% рослин на 5% обстежених площ. 



Спостерігалося зниження активності стеблових капустяних 

прихованохоботників та вилов на жовту чашку-пастку, змінився їх видовий 

склад. Чисельність чорного (хрестоцвітого) становила 2,0 екз/жовту чашку за 3 

дні, великого ріпакового – 6,0, стеблового капустяного (плямистого) – 5,0 

екземплярів. 

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 

перезимівля зимуючих культур завершилася в першій декаді березня. 

Шкідливих явищ впродовж зими не спостерігалося, про це свідчать результати 

відрощування (відбір зразків 20 лютого). Рослини озимого ріпаку та 

багаторічних трав відросли повністю, а в озимої пшениці відмічалася 

зрідженість  до 7% у 25% взятих зразків. 

 


