
 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 

 

Впродовж звітного періоду на території Тернопільської області 

спостерігалася тепла погода зі стійким дефіцитом опадів, незадовільним 

запасом продуктивної вологи в верхніх та орних шарах ґрунту. 

Агрометеорологічні умови кінця вересня – початку жовтня були 

малосприятливими для розвитку засіяних озимих культур. 

Максимальна температура повітря вдень становила +16…+20ºС,   

мінімальна вночі опускалася до +3..+1ºС. 

Погодні умови впродовж тижня дозволяли проводити збір врожаю пізніх 

культур та були помірно сприятливими для розвитку шкідників і хвороб 

сільськогосподарських культур. 

 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – посів, проростання;  

Озимий ячмінь – поява сходів, 

проростання; 

Кукурудза – повна стиглість, збирання; 

Соя – збір врожаю; 

Озимий ріпак – формування листової 

розетки, 2-4 листок; 

Цукрові буряки – ріст коренеплодів, 

збирання; 

Соняшник – збір врожаю; 

Картопля – збір врожаю; 

Капуста – збір врожаю; 

Багаторічні трави – відростання; 

Яблуня  – дозрівання плодів, збирання.
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

На сходах падалиці озимої пшениці (пл. 0,1 тис. га) спостерігається 

значне ураження обстежених площ бурою іржею. Хворобою охоплено в 

середньому 9,8% рослин, максимально – 12% на 47% обстежених площ. 

В посівах кукурудзи (пл. 0,5 тис. га) спостерігається розвиток та 

шкідливість личинок стеблового кукурудзяного метелика. Чисельністю 1,6 

екз/рослину пошкоджено 21,0-22% рослин на 25% обстежених площ. 

В посівах кукурудзи відмічено розвиток хвороб качанів. Зокрема, 

фузаріозом початків уражено в середньому 2,3% рослин, максимально - 7% 

на 49% обстежених площ. Бактеріозом початків уражено 1,2-3% рослин на 

17% площ.  

На сходах озимого ріпаку (пл. 0,7 тис. га) продовжується заселення 

культури ріпаковим пильщиком. Проходить живлення личинок ІІ віку з 

чисельністю 1,0-4,0 екз/кв.м. Пошкоджено 7,8-9,0% рослин на 40% обстеженої 

площі. Збільшується заселення посівів культури хрестоцвітими блішками на 

всій обстеженій площі. Спостерігається висока щільність жуків в посівах ріпаку 

з чисельністю 4,0-8,0 екз/кв.м. Пошкоджено 14-16% рослин в слабкому ступені. 

Продовжується заселення культури ріпаковим біланом на 15% обстеженої 

площі. Пошкоджено 0,5-2,0% рослин в слабкому ступені. 



Відмічено заселення культури підгризаючими та листогризучими 

совками. З чисельністю личинок 0,6-0,8 екз/кв.м. пошкоджено 1,8-3,0% та 9,2-

11% рослин відповідно на 30% обстежених площ культури. 

На сходах озимого ріпаку спостерігається подальше заселення культури 

мишоподібними гризунами на 55% обстежених площ. Середня чисельність - 

1,3 жилих колоній/га, максимально – 2,0 жилих колонії/га (2,0-3,0 жилих 

нори/колонію). 

Продовжується ураження посівів озимого ріпаку пероноспорозом – 0,8-

2,0% рослин на 10% обстеженої площі, альтернаріозом – 0,4-1,0% уражених 

рослин на 5% площі та циліндроспоріозом – 2,6-4,0% уражених рослин на 8% 

обстежених площ. 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,3 тис. га) відмічено ураження 

коренеплодів хоробами. Зокрема, кореневими гнилями уражено 1,6-4% рослин 

на 32% обстежених площ. Паршою звичайною та паршою поясковою 

охоплено 1,9-5% та 0,6-2% коренеплодів на 26% та 7% обстежених площ 

відповідно. Некрозом судин  уражено 0,9-2% рослин на 18% обстежених площ 

цукрових буряків. Дуплистість коренеплоду виявлена на 5% обстежених площ 

посівів з ураженістю 0,3-1,0% рослин. 

В посівах соняшнику (пл. 0,3 тис. га) спостерігається ураження рослин 

білою та сірою гнилями – 0,5-1,0% та 2,0-3,0% рослин на 15% обстеженої 

площі. Відмічено ураження культури фомозом та альтернаріозом – 6,5-9,0% 

та 4,8-7,0%  стебел та кошиків на 25% обстежених площ.  

  В посадках картоплі (пл. 0,001 тис. га) спостерігається ураження всієї 

обстеженої площі хворобами: чорна ніжка та кільцева гниль – 0,2-0,4% 

уражених бульб; фітофтороз та фомоз – 1,6-2,0%, потемніння судинного 

кільця  та суха гниль – 4,0-5,0%, ризоктоніоз, залізиста плямистість та 

звичайна парша - 0,5-1,4% уражених бульб культури. 

На посадках капусти (пл. 0,001 тис. га) спостерігається висока щільність 

жуків хрестоцвітих блішок на всій обстеженій площі. Пошкоджено 17-20% 

рослин з чисельністю 12,0 екз/рослину. Триває розвиток капустяної попелиці, 

чисельністю 1,5 бал засел. пошкоджено 10-13% рослин. 
 

                           


