
Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

На початку звітного періоду (впродовж 19-20.03) на території 

Тернопільської області утримувалась помірно тепла погода (вночі +5...+6°С, 

вдень +15...+18°С). В третій  декаді березня похолодало, вночі температура 

повітря знизилась до мінусових показників (мінус 5-6°С), вдень максимально 

повітря прогрівалось до +3..+5°С. Випадали опади у вигляді дощу, дощу з 

мокрим снігом та снігу, утворювався суцільний сніговий покрив впродовж 2 

днів, який до кінця дня – руйнувався. В кінці періоду – посилився холодний 

вітер. 

В другій декаді березня вітряна погода та денні температури повітря 

прискорили підсихання та прогрівання верхніх шарів ґрунту, що дозволило 

на 2 тижні раніше розгорнути польові роботи та розпочати сівбу самих 

ранніх зернових культур.  

 

Фенологія с/г культур 

Озима  пшениця – слабка  вегетація – кущіння; 

Ярий ячмінь – початок  посіву;  

Озимий  ріпак – слабка  вегетація – формування  листової  розетки;   

Багаторічні трави – відростання; 

Яблуня – набухання  бруньок.              

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,3 тис. га) та 

озимого ріпаку (пл. 0,3 тис. га) встановлено, що чисельність мишоподібних 

гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселені всі обстежені площі, при середній  

чисельності гризунів 1,5 жилих колоній/га, максимально – 2,0 жилих колоній/га 

(2,0-3,0 жилих нори/колонію); 

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

чисельності 1,8 жилих колоній/га, максимально – 3,0 жилих колонії/га (3,0-4,0 

жилих нори/колонію). 

 

За  умов  холодної  погоди  уповільнились  ростові  процеси  у  озимих  

культур,  розселення  шкідників  з  місць  перезимівлі,  складаються  

сприятливі  умови  для  розвитку  бактеріозу  ріпаку,  кореневих  гнилей  

озимих  зернових  культур. 
 

В посівах озимої пшениці продовжується ураження культури 

борошнистою росою (зимуюча стадія хвороби) на 18% обстежених площ. В 

середньому уражено 1,6% рослин, максимально – 3,0%.  



На 13% площ відмічено ураження 1,1-3,0% рослин озимої пшениці 

септоріозом (зимуюча стадія хвороби).  

Продовжується ураження посівів озимої пшениці кореневими гнилями. 

В середньому уражено 0,6% рослин, максимально – 1,0% на 5% площ.  

 

В посівах озимого ріпаку продовжується ураження рослин бактеріозом 

коренів. В середньому хворобою уражено 2,2% рослин, максимально - 5,0% на 

20% обстежених площ.  

Спостерігалася незначна шкодочинність стеблових 

прихованохоботників в посівах озимого ріпаку – 2,0-5,0 екз/25 рослин. 

 


