
 

 

Оперативна інформація 
щодо фітосанітарного стану в господарствах  

Тернопільської області 
 

    Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався 

спекотною посушливою погодою. 

Максимальна температура повітря вдень піднімалася до +30…+34ºС. 

Мінімальна температура повітря в найпрохолодніші ночі знижувалася до +14…+16ºС.  

Погодні умови звітного періоду були помірно-сприятливими для розвитку та 

розмноження шкідників і поширення хвороб в посівах сільськогосподарських 

культур. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Ярі зернові – збирання; 

Кукурудза – молочно-воскова стиглість; 

Соя – дозрівання; 

Озимий ріпак – посів; 

Цукрові буряки – пожовтіння нижніх 

листків; 

Соняшник – дозрівання; 

Картопля (рання) – збирання; 

Картопля (пізня) – ріст бульб; 

Капуста (пізня) – утворення качана; 

Томати – плодоношення, збирання; 

Огірки – кінець плодоношення; 

Багаторічні трави – відростання, 

побуріння головок; 

Яблуня (пізня) –  ріст плодів. 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Фітосанітарним моніторингом встановлено пошкодження посівів 

соняшнику, кукурудзи, цукрових буряків мишоподібними гризунами. В 

присадибному секторі відмічено пошкодження гризунами моркви, столових та 

кормових буряків, картоплі. Спостерігається збільшення чисельності та 

шкодочинності на культурах: 

- на стерні зернових (пл. 0,4 тис.га) заселено 100% обстежених площ при 

середній  чисельності гризунів 2,6 жилих колоній/га, максимально – 5,0 жилих 

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

- на падалиці озимого ріпаку (пл. 0,2 тис.га) середня чисельність 

шкідників 2,0 жилих колоній/га, максимально – 5,0 жилих колоній/га; 

- в посівах багаторічних трав (пл. 0,1 тис.га) мишоподібними гризунами 

заселено 100% обстеженої площі, при середній чисельності 3,0 жилих 

колоній/га, максимально – 5,0 жилих колоній/га (4,0-6,0 жилих нір/колонію). 
 

 

В посівах кукурудзи (пл. 0,4 тис.га) зростає заселеність рослин злаковими 

попелицями, заселено 12,0-16,0% рослин, чисельність 16,0 екз/рослину. 

Гусениці стеблового кукурудзяного метелика пошкодили 8,0-16,0% рослин, та 

0,4-1,0% качанів кукурудзи з чисельністю 1,6 екз/рослину. 

В посівах кукурудзи продовжується ураження рослин іржею (1,6-4,0% 

рослин),  гельмінтоспоріозом (10,3-20,0% рослин), пухирчастою сажкою 

(1,2-3,0% стебел та 0,2-1,0% качанів). Летюча сажка уразила 0,3-1,0% качанів, 

фузаріозом та бактеріозом уражено 1,0-4,0 та 0,3-1,0% рослин. 



 

В посівах сої (пл. 0,5 тис.га) соєва попелиця заселила 6,8-10,0% рослин, 

при чисельності 8,0 екз/рослину. Нестадні види саранових пошкодили 13,0-

16,0% рослин сої, при чисельності 0,6 екз/кв.м. 

В посівах сої продовжується ураження рослин сої хворобами: 

аскохітозом (10,5-22,0% рослин), пероноспорозом (4,0-12,0% рослин), 

септоріозом (2,0-8,0% рослин), жовтою мозаїкою (3,2-10,0% рослин) та 

бактеріальним опіком (2,3-7,0% рослин). 
 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,4 тис.га) продовжується заселення 

рослин  капустяною та совкою-гаммою, які пошкодили 2,6-4,0% рослин, при 

чисельності 0,5 екз/кв.м. Бурякова попелиця заселила 6,8-22,0% рослин, при 

чисельності 16,0 екз/рослину.  

В посівах цукрових буряків продовжується ураження рослин 

церкоспорозом (6,0-19,0% рослин), рамуляріозом (2,8-8,0% рослин), вірусною 

жовтяницею (1,6-4,0% рослин), фомозом (2,7-9,0% рослин), кореневими 

гнилями (0,5-3,0% рослин). Відмічено ураження 0,5-2,0% коренеплодів буряків 

паршею звичайною. 
 

В посівах соняшнику (пл. 0,5 тис.га) стебловим кукурудзяним 

метеликом пошкоджено 12-14% рослин, при чисельності 1,6 екз/рослину. 

Бавовникова совка та совка С-чорне пошкодили 2,2-4,0% та 1,8-3,0% рослин 

сої відповідно, чисельність 0,6-1,0 екз/кв.м. 

В посівах соняшнику продовжується ураження рослин фомозом (3,5-

13,0% рослин), пероноспорозом (5,2-22,0% рослин), вертицильозним 

в’яненням (0,6-4,0% рослин). Відмічено ураження 0,3-1,0% кошиків соняшнику 

сірою та білою гниллями.  
 

В посівах кормових буряків (пл.0,005 тис.га) на присадибних ділянках 

спостерігається ураження 6,2-8,0% рослин рамуляріозом, 8,2-10,0% рослин 

церкоспорозом та 3,2-5,0% рослин кореневими гнилями. 
 

В посадках капусти (пл. 0,002 тис.га) продовжується ураження рослин  

судинним бактеріозом (0,5-1,0% рослин) та фомозом (1,5-4,0% рослин). 
 

В посадках томатів (пл. 0,001 тис.га) фітофторозом уражено 18,0-

20,0% рослин, макроспоріозом уражено 4,0-5,0% рослин. 
 

В яблуневому саду (пл. 0,03 тис.га) спостерігається пошкодження 4,3-

10,0% плодів на 45% дерев. 

Плодова гниль уразила 2,9-6,0% плодів на 13,0-24,0% дерев яблуні. 

Парша уразила 4,0-10,0% плодів та 14,0-25,0% листя на 40,0-72,0% дерев 

яблуні. 
 

Спостерігається прискорений розвиток шкідників на площах з-під 

озимого ріпаку урожаю поточного року, на яких живляться гусениці ріпакового 

білана (ІІ покоління) – 1,8 екз/ кв.м. на 4,0-6,0% рослин, листогризучих совок 

(ІІ покоління) – 2,5 екз/кв.м. на 5,2-8,0% рослин, хрестоцвіті блішки - 8,0 

екз/кв.м. на 9,0-13,0% рослин, білокрилка – 20,0 екз/рослину на 27,0-39,0% 

рослин. 

 


