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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Ріст та розвиток сільськогосподарських культур впродовж звітного 

періоду на території Тернопільської області відбувався в умовах теплої з 

дефіцитом опадів погоди. В окремі дні спостерігались неістотні опади, 

місцями – локальні дощі, які були малоефективними для зволоження ґрунту, 

проте тимчасово призупиняли збирання зернових культур. 

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до 

+28…+30ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +15…+17ºС. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові –  збирання;                                                    

Ярі зернові - повна стиглість, збирання; 

Кукурудза – цвітіння, молочна стиглість; 

Горох – завершення збирання; 

Соя – формування бобів; 

Соняшник –  цвітіння, утв. насіння; 

Цукрові буряки –  ріст коренеплодів; 

Озимий ріпак – завершення збирання; 

     Картопля – в’янення бадилля; 

Багаторічні трави – відростання, 

цвітіння; 

Капуста – ріст качана; 

Огірки – плодоношення;  

Томати – дозрівання; 

Яблуня – ріст плодів. 
 

 
 

 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,14 тис.га) відмічається слабке ураження 

колосків хворобами. Фузаріозом уражено 0,6-0,9%, оливковою пліснявою – 

3,4-4,0%, гельмінтоспоріозом – 0,5-0,6% та альтернаріозом – 0,4-0,5% 

колосків ячменю. 
 

В посівах кукурудзи (пл. 1,2 тис.га) злакові попелиці заселили 10,3-

16% рослин на всій обстеженій площі, чисельність – 13,0-27,0 екз/рослину. 

Стебловим метеликом (ІІ-ІІІ покоління) пошкоджено 4,0-9,0% рослин 

кукурудзи 49% обстежених площ, при чисельності 1,5 екз/рослину. 

Бавовникова совка пошкодила 0,7-2,0% рослин на 9% обстежених площ, 

чисельність – 0,2 екз/кв.м. 

Продовжується ураження рослин кукурудзи гельмінтоспоріозом. 

Хворобою уражено 5,9-13,0% рослин на 82% обстежених площ. Пухирчаста 

сажка уразила 0,6-2,0% стебел кукурудзи на 8% площ. 
 

В посівах сої (пл. 0,5 тис.га) продовжується ураження рослин 

хворобами. Аскохітозом уражено 7,5-13,0% рослин, пероноспорозом – 3,4-

8,0% рослин, септоріозом – 2,2-4,0%, бактеріальним опіком – 0,9-3,0%, 

жовтою мозаїкою – 1,9-4,0% рослин. 



 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,3 тис.га) бурякова листкова 

попелиця заселила 7,3-16,0% рослин на 100% обстежених площ, чисельність 

– 6,0 екз/рослину. Буряковою мінуючою мухою пошкоджено 2,9-6,0% 

рослин на 34% площі, чисельність – 2,0 екз/рослину. Совка-гамма 

пошкодила 0,3-1,0% рослин цукрових буряків на 8% обстежених площ, при 

чисельності 2,0 екз/рослину. 

Церкоспороз уразив 6,0-12,0% рослин, фомоз – 0,9-3,0%, рамуляріоз – 

1,0-4,0% рослин, вірусна жовтяниця – 0,6-2,0% рослин цукрових буряків. 
 

В посівах соняшнику (пл. 0,6 тис.га) геліхризовою попелицею 

заселено 8,1-17,0% рослин на всій обстеженій площі, чисельність – 12,0 

екз/рослину. Стебловим кукурудзяним метеликом пошкоджено 0,5-2,0% 

рослин на 14% обстежених площ, чисельність – 1,0 екз/рослину. 

Бавовникова совка пошкодила 0,4-1,0% рослин на 7% обстежених площ 

соняшнику, з чисельністю 0,2 екз/кв.м. 

Фомозом уражено 3,2-7,0% рослин, пероноспорозом – 7,3-13,0%, 

септоріозом – 3,4-5,0%, альтернаріозом – 1,9-4,0%, вертицильозним 

в’яненням – 0,6-2,0% рослин соняшнику. 

В господарствах Лановецького району (211 га) виявлено ураження 

рослин соняшнику склеротоніозом – уражено 0,5-6,0% рослин на всій 

обстеженій площі (прикоренева частина стебла). 

В посівах соняшнику у Лановецькому районі виявлено нові вогнища 

ураження рослин філодіями – уражено 2,5% рослин (гібрид Конді) на площі 

51 га. 

В даних посівах (Лановецький район, площа посіву соняшнику – 51 га) 

виявлено вовчок соняшниковий на 2% обстеженої площі, бал ураження – 

0,2. 
 

В посівах конюшини (пл. 0,024 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин конюшинним насіннєїдом (аніоном) – пошкоджено 13,2-25,0% 

рослин на всій обстеженій площі, при чисельності 1,0 екз/головку. Совка С-

чорне пошкодила 0,8-3,0% рослин конюшини, з чисельністю 0,3 екз/кв.м на 

46% обстеженої площі. 

Продовжується ураження рослин конюшини хворобами. Аскохітозом 

уражено 11,3-20,0% рослин, бурою плямистістю – 7,8-13,0% рослин, 

борошнистою росою – 5,9-10,0% рослин на всій обстеженій площі. 

 

В посівах огірків (пл. 0,001 тис.га) продовжується ураження рослин 

бактеріозом (9,8-14,0%) та пероноспорозом (7,4-12,0% рослин). 
 

На томатах (пл. 0,003 тис.га) продовжується розвиток ранньої сухої 

плямистості, уражено 6,0-8,3% плодів. Продовжується ураження рослин 

фітофторозом – 17% рослин. 
 

На рослинах капусти (пл. 0,011 тис.га) капустяна білокрилка заселила 

всю обстежену площу. Слимаками пошкоджено 8,0-12,0% рослин. 



 

В яблуневих садах (пл. 0,035 тис.га) яблунева плодожерка пошкодила 

3,8-8,0% плодів на 47% дерев.  

Плодовою гниллю уражено 2,1-4,0% плодів на 8,6-16,0% дерев яблуні. 

Парша уразила 2,8-6,0% плодів та 11,3-21,0% листків на 37-54% дерев 

яблуні. 
 

На стерні озимих зернових (пл. 0,263 тис.га) спостерігається заселення 

всієї обстеженої площі мишоподібними гризунами при середній  

чисельності гризунів 2,3 жилих колоній/га, максимально – 5,0 жилих 

колоній/га (3,0-5,0 жилих нори/колонію). 

 

 


