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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався 

зниженням температури повітря, спостерігались дощі зливного характеру, 

місцями з градом.  

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до 

+25…+28ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +12…+16ºС. 

Погодні умови були сприятливими для розвитку і розмноження 

шкідників та поширення хвороб в посівах сільськогосподарських культур. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – збирання;                     

Ярий ячмінь – збирання; 

Кукурудза – молочна стиглість,цвітіння, 

формування качана; 

Горох – дозрівання бобів, збір врожаю; 

Соя – формування бобів; 

Озимий ріпак- збір врожаю; 

Цукрові буряки – ріст коренеплодів та 

змикання рядків; 

Соняшник –  цвітіння, утворення насіння; 

Картопля (пізня) - в’янення бадилля; 

Капуста  - утворення головки ; 

Багаторічні трави – відростання та 

початок цвітіння;  

Яблуня (рання)- дозрівання, (пізня)- 

ріст плодів. 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

 
 

В посівах кукурудзи (пл. 0,5 тис.га) продовжується заселення рослин 

злаковими попелицями. Чисельність шкідників становить 14 екз/рослину, 

заселено 3,6-18% рослин на 34% площі. 

Стеблового кукурудзяного метелика І-ІІ покоління, виявлено на 3% 

рослин, на 32% площі. Бавовниковою совкою пошкоджено 0,6-2,0 % 

рослин, з чисельністю 0,3 екз/кв.м  

Гельмінтоспоріозом уражено 5,1-11% рослин кукурудзи на 30% 

обстежених площ. 

Пухирчастою сажкою уражено 0,6-2% рослин, на 3% площ. 
 

В посівах сої (пл. 0,52 тис.га) продовжується пошкодження рослин 

гороховою попелицею. Пошкоджено 6,7-13% рослин, чисельність 6,0 

екз/кв.м. Спостерігається заселення 3,1-6,0% рослин сої тютюновим 

трипсом, чисельність 2,0 екз/рослину, чортополохівкою  заселено 0,4-2,0% 

рослин, чисельність 0,3 екз/кв.м, павутинним кліщом заселено 0,8-2,0% 

рослин, з чисельністю 2,0 екз/рослину, совкою С- чорне заселено 0,2-1,0% 

рослин сої, з чисельністю 0,3 екз/кв.м. 



Спостерігається  ураження рослин сої хворобами. Септоріозом уражено 

1,8-4,0% рослин, аскохітозом – 5,0-12,0%, пероноспорозом – 3,6-8,0% 

рослин. Виявлено ураження  0,7-2,0% рослин жовтою мозаїкою та 

бактеріальним опіком, яким уражено 0,7-2,0% рослин.  
 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,25 тис.га) продовжується заселення 

рослин буряковою листковою попелицею, заселено 7,5-16,0% рослин, при 

чисельності 6,0 екз/рослину. Продовжується пошкодження рослин цукрових 

буряків буряковою мінуючою мухою та совкою-гамма. Буряковою 

мінуючою мухою пошкоджено 2,7-6,0% рослин з чисельністю 2,0 

екз/рослину  та совкою-гамма  0,5-1,0% рослин з чисельністю 0,3 екз/кв.м.   

 Продовжує розвиватись церкоспороз, який уразив 5,2-11% рослин 

цукрових буряків. Спостерігається ураження 2,3-4,0%  рослин цукрових 

буряків рамуляріозом, 1,5-3,0% рослин фомозом та вірусною жовтяницею 

пошкоджено 0,5-2,0% рослин. 
 

В посівах соняшнику (пл. 0,27 тис.га) геліхризова попелиця заселила 

3,5-8,9% рослин, при чисельності 8,0-12 екз/рослину на 60% площі. 

Стебловим метеликом пошкоджено 0,6-2,0% рослин на 8% площі, 

бавовниковою совкою пошкоджено 0,2-2,0% рослин, на 4% площі. 

Клопами  пошкоджено 8,0-10,0% рослин. 

На листках соняшнику продовжує розвиток пероноспороз, який уразив 

6,7-13% рослин. Фомозом уражено 2,9-7%, септоріозом уражено 2,1-5% 

рослин. Виявлено вертицильозне в’янення соняшнику, яким пошкоджено 

0,3-1,0% рослин. 
 

Виявлено ураження помідорів  (пл.0,001 тис.га) відкритого ґрунту 

фітофторозом, уражених відмічено 10,2% рослин, розвиток хвороби 1,8%. 
 

На рослинах середньої капусти (пл.0,001 тис.га) відмічено літ 

капустяною білокрилкою, яка заселяє 100% рослин. Гусениці капустяної 

совки пошкодили 4,0-6,0% рослин, 1,0-2,0 екз/рослину. Слимаками 

пошкоджено 12,0-14,0% рослин. 
 

В яблуневому саду (пл. 0,017 тис.га) продовжується пошкодження 

яблуневою плодожеркою, якою пошкоджено 3,4-8,0% рослин. 

Спостерігається ураження  плодовою гниллю, яка виявлена на 1,7-4,0% 

плодів, 15% дерев яблуні. 

Продовжує  розвиватись парша,  якою уражено 10,2-20% листків, 2,6-

5,0% плодів. 

 

На стерні озимих зернових (пл.0,13тис.га), виявлено заселення всієї 

обстеженої площі мишоподібними гризунами. 

Середня чисельність 2,4 жилих колоній/га, 3 жилих нори/ колонію, 

максимальна чисельність 5 жилих колоній/га, 5 жилих нір/колонію. 

 

 



 
 


