
Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

На початку першої декади жовтня на території Тернопільської області 

продовжувала утримуватися тепла та сонячна погода, проте в другій 

половині звітного тижня спостерігалося різке похолодання із заморозками на 

поверхні ґрунту. 

    Мінімальна температура повітря вночі опускалася до 0…-1ºС.  

    Максимальна температура повітря вдень піднімалася до +10…+15°С. 

Зволоження ґрунту в орному шарі залишалося недостатнім для розвитку 

озимих культур. 

Погодні умови звітного періоду були помірно-сприятливими для 

розвитку та розмноження шкідників і поширення хвороб в посівах 

сільськогосподарських культур. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – посів, проростання, 

поява сходів;  

Озимий ячмінь – поява сходів, 

проростання; 

Кукурудза – збір врожаю; 

Соя – збір врожаю; 

Озимий ріпак – формування листової 

розетки, 2-4 листок; 

Цукрові буряки – збір врожаю; 

Соняшник – збір врожаю; 

Капуста – збір врожаю; 

Багаторічні трави – відростання; 

Яблуня – збирання.
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

В посівах озимих зернових культур розпочалось заселення полів 

мишоподібними гризунами: 

- в посівах озимої пшениці (пл. 0,4 тис. га) заселено 40% обстежених 

площ при середній  чисельності гризунів 2,0 жилих колоній/га, максимально 

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

- в посівах озимого ячменю (пл. 0,2 тис. га) шкідниками заселено всі 

обстежені площі при середній  чисельності гризунів 1,0 жила колонія/га. 

В сонячні дні спостерігалося заселення посівів озимих зернових 

культур злаковими цикадками та злаковими мухами на 4-5% обстежених 

площ озимої пшениці та озимого ячменю відповідно, з чисельністю 1,0-2,0 

екз/10 п.с. Злаковими попелицями заселено 0,02-0,03% рослин на 3-5% 

обстежених площ з чисельністю 1,0 екз/рослину, в слабкому ступені.  

На сходах озимого ячменю відмічено заселення культури гусеницями 

підгризаючих совок. З чисельністю 0,3 екз/кв.м. пошкоджено 0,01-0,02% 

рослин в слабкому ступені на 8% обстежених площ.  

На сходах озимого ріпаку (пл. 0,8 тис. га) продовжується заселення 

культури ріпаковим пильщиком. З чисельністю личинок 1,0 екз/кв.м. 

пошкоджено 2,1-4,0% рослин в слабкому ступені на 40% обстеженої площі.  

Спостерігається подальше заселення посівів культури хрестоцвітими 

блішками на 100% обстеженої площі. З чисельністю імаго 1,0 екз/кв.м.  



пошкоджено 2,7-6,0% рослин в слабкому ступені. Продовжується заселення 

культури ріпаковим біланом на 20% обстеженої площі. Проходить живлення 

гусениць ІІ віку з чисельністю 1,0 екз/рослину, пошкоджено 0,6-2,0% рослин 

в слабкому ступені. Спостерігається подальше заселення посівів культури 

гусеницями озимої та листогризучих совок – на 20% обстежених площ з 

чисельністю 0,8-0,5 екз/кв.м. відповідно пошкоджено 2,4-4,0% та 9,6-11,0% 

рослин. Псевдогусениці ріпакового трача та личинки капустяної попелиці 

відмічено на 12% обстежених площ озимого ріпаку. 

Спостерігається подальше заселення посівів озимого ріпаку 

мишоподібними гризунами - 70% обстежених площ, при середній  

чисельності шкідників 1,3 жилих колоній/га, максимально – 2,0 жилих 

колоній/га (2,0-3,0 жилих нори/колонію).  

Продовжується ураження посівів озимого ріпаку пероноспорозом – 

1,1-3,0% рослин на 15% обстеженої площі, циліндроспоріозом – 2,0-3,0% 

уражених рослин та альтернаріозом – 0,5-2,0% уражених рослин на 10% 

площі. 

Відмічено високу шкідливість мишоподібних гризунів в посівах 

кормових буряків (пл. 0,004 тис. га) в дрібних селянських господарствах. 

Гризунами заселено вся обстежена площа, з середньою чисельністю 4,0 

жилих колоній/га, пошкоджено 9,2-11% рослин. 

Відмічено заселення 25% обстежених площ кормових буряків 

буряковою кореневою попелицею. З чисельністю личинок 8,0 екз/рослину 

пошкоджено 1,0-2,0% коренеплодів в слабкому ступені. 

При збиранні столових буряків (пл. 0,002 тис. га) виявлено осередки 

розвитку бурякової кореневої попелиці з чисельністю 11 екз/рослину, 

пошкоджено 1,3-2,0% коренеплодів в слабкому ступені на 25% обстежених 

площ. 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,2 тис. га) спостерігається 

продовження розвитку хвороб коренеплодів на всій обстеженій площі. 

Зокрема, кореневими гнилями уражено 0,9-1,0% рослин та паршою 

звичайною – 3,6-5,0% рослин. Дуплистістю головки кореня уражено 4,0-

6,0% рослин на 10% обстежених площ. 
  


