
 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Звітний період на території Тернопільської області характеризувався 

мінливою погодою – теплі сонячні дні змінювались на холодні із дощами та 

мокрим снігом, на зміну яким знову прийшли сонячні, проте прохолодні дні. 

Вночі температура повітря знижувалась до -7...-4°С, вдень повітря 

прогрівалося до +4…+6°С (27-29 березня  - до +16°С). 

 

Фенологія с/г культур 
Озимі зернові – кущення;                                  Багаторічні трави – відростання; 

Ярі зернові – посів;                                            Яблуня – зелений конус. 

Озимий  ріпак – листова розетка;   

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,7 тис. га), 

озимого ріпаку (пл. 0,7 тис. га) та багаторічних трав (пл. 0,1 тис. га) 

встановлено, що чисельність мишоподібних гризунів становить: 

- в посівах озимої пшениці заселено 80% обстежених площ, при середній  

чисельності гризунів 1,6 жилих колоній/га, максимально – 3,0 жилих колоній/га 

(3,0-4,0 жилих нори/колонію); 

- в посівах озимого ріпаку заселено 80% обстежених площ, при середній 

чисельності 1,9 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 2,7 жилих колоній/га, максимально – 4,0 жилих 

колоній/га (3,0-4,0 жилих нори/колонію). 

По всій території області проводилось розкладання отруєних принад для 

боротьби з мишоподібними гризунами. 
 

В посівах озимої пшениці продовжується ураження культури 

борошнистою росою (зимуюча стадія хвороби) на 22% обстежених площ. В 

середньому уражено 1,7% рослин, максимально – 3,0%.  

Септоріоз (зимуюча стадія хвороби) виявлено на 18% обстежених 

площ, уражено 1,3-4,0% рослин озимої пшениці.  

Продовжується ураження посівів озимої пшениці кореневими гнилями. 

В середньому уражено 0,7% рослин, максимально – 2,0% на 7% площ.  

Личинки хлібної жужелиці пошкодили 0,2% рослин озимої пшениці на 

5% обстежених площ, чисельність 0,1-1,0 екз/кв.м. 

 

В посівах озимого ріпаку продовжується ураження рослин бактеріозом 

коренів. В середньому хворобою уражено 2,2% рослин, максимально - 8,0% на 

25% обстежених площ.  

Пероноспороз виявлено на 4% обстежених площ, уражено 0,6-2,0% 



рослин озимого ріпаку. 

Продовжується шкодочинність стеблового ріпакового 

прихованохоботника в посівах озимого ріпаку – пошкоджено 0,3% рослин на 

3% обстежених площ, при чисельності 0,2-1,0 екз/рослину. 

 

                                        Бульбовий аналіз картоплі 

  Проведено аналіз бульб картоплі в дрібних селянських господарствах 

Кременецького району, вага партії 50 центнерів, для аналізу взято 500 клубнів 

картоплі, виявлено: 
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