
 

Оперативна інформація 
щодо фітосанітарного стану в господарствах  

Тернопільської області 
    Кінець третьої декади серпня на території Тернопільської області характеризувався 

аномально теплою погодою з дефіцитом опадів та наявністю суховійних явищ. У перші дні 

вересня спостерігалось зниження температури повітря з невеликими опадами у вигляді дощу. 

Максимальна температура повітря вдень піднімалася до +29…+33ºС. Мінімальна 

температура повітря в найпрохолодніші ночі знижувалася до +10…+12ºС.  

Внаслідок жаркої, без опадів погоди з суховійними явищами погіршувалися умови 

зволоження ґрунту, вегетації пізніх культур та підготовки площ під сівбу озимини. 

Погодні умови звітного періоду були помірно-сприятливими для розвитку та 

розмноження шкідників і поширення хвороб в посівах сільськогосподарських культур. 
 

 

Фенологія с/г культур 
 

Кукурудза рання – воскова стиглість;                                     

Соя – дозрівання; 

Озимий ріпак – посів, проростання, 2 листки; 

Цукрові буряки – пожовтіння нижніх 

листків; 

 Соняшник – дозрівання; 

    Картопля (рання) – збирання; 

Картопля (пізня) – ріст бульб; 

Томати – збір врожаю; 

Багаторічні трави – дозрівання; 

Яблуня (пізня) –  дозрівання плодів. 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Триває розвиток мишоподібних гризунів. Достатня кількість корму, а 

також сухий, спекотний період без опадів спричинює збільшення 

шкодочинності їх в посівах с/г культур. Продовжується розмноження гризунів 

на площах просапних та овочевих культур. В посадках картоплі (пл. 0,002 га) 

чисельність малят мишоподібних в кублі становить 6,0-8,0 штук, 3,0-5,0 

колоній/га, поодинокі нори. 

На падалиці ріпаку (пл. 0,08 га) триває живлення хрестоцвітих блішок, 

гусениць біланів, псевдогусениць ріпакового трача, листогризучих та 

підгризаючих сосок. 

Продовжується розвиток слимаків, які активно харчуються в саду 

обпалими яблуками, грушами, а також на овочевих та коренеплодах. 
 

В посівах кукурудзи (пл.1,0 тис.га) бавовникова совка пошкодила 2,1-

5,0% рослин, чисельність 0,4-1,0 екз/кв.м. Гусениці стеблового кукурудзяного 

метелика пошкодили 12,0-20,0% рослин, та 1,2-3,0% качанів кукурудзи з 

чисельністю 1,6 екз/рослину. Злакові попелиці заселили 8,0-16,0% рослин, 

чисельність 14,0 екз/рослину. 

В посівах кукурудзи продовжується ураження рослин іржею (7,0-12,0% 

рослин),  альтернаріозом (12,0-14,0% рослин), оливковою плямистістю (6,0-

8,0% рослин). Летюча сажка уразила 0,5-1,0% качанів, пухирчаста сажка 

уразила 1,8-5,0% стебел та 0,5-2,0% качанів. Фузаріозом та бактеріозом 

уражено 1,1-3,0 та 0,6-2,0% рослин. 
 

В посівах сої (пл. 0,3 тис.га) бавовникова совка пошкодила 1,2-3,0% 

рослин, при чисельності 0,4 екз/кв.м.  



В посівах сої продовжується ураження рослин сої хворобами: 

аскохітозом (13,6-27,0% рослин), пероноспорозом (6,2-14,0% рослин), 

септоріозом (7,4-16,0% рослин), жовтою мозаїкою (5,1-12,0% рослин) та 

бактеріальним опіком (3,6-9,0% рослин). 
 

На сходах озимого ріпаку (пл. 0,2 тис.га) хрестоцвітими блішками 

пошкоджено 2,2-3,0% рослин, чисельність 2,0 екз/кв.м. Підгризаючі совки 

пошкодили 0,2-1,0% рослин, чисельність гусениць становить 0,3 екз/ кв.м. 
 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,5 тис.га) продовжується заселення 

рослин  листогризучими совками, які пошкодили 3,0-12,0% рослин, при 

чисельності 0,3-2,2 екз/кв.м. Бурякова попелиця заселила 8,6-10,0% рослин, 

при чисельності 18,0 екз/рослину. Бурякова мінуюча муха пошкодила 2,3-5,0% 

рослин, середня чисельність становить 1,0 екз/кв.м. Озимою совкою 

пошкоджено 2,1% рослин, чисельність 0,3-1,0 екз/кв.м. 

В посівах цукрових буряків продовжується ураження рослин 

церкоспорозом (16,0-23,0% рослин), рамуляріозом (4,2-12,0% рослин), 

вірусною жовтяницею (2,0-5,0% рослин), фомозом (3,6-11,0% рослин), 

борошнистою росою (0,6-2,0% рослин), кореневими гнилями (0,5-4,0% 

рослин), паршею звичайною (1,2-3,0% рослин). На 8,0-12,0% буряків виявлена 

нестача елементів живлення. 
 

В посівах соняшнику (пл. 0,4 тис.га) стебловим кукурудзяним 

метеликом пошкоджено 8,0-18% рослин, при чисельності 1,6 екз/рослину. 

Бавовникова совка пошкодила 2,6-4,0% рослин, чисельність 2,6-4,0 екз/кошик. 

В посівах соняшнику продовжується ураження рослин фомозом (8,4-

18,0% рослин), вертицильозним в’яненням (2,3-7,0% рослин), сірою гниллю 

(1,1-3,0% кошиків) та білою гниллю (0,9-2,0% кошиків). Відмічено ураження 

0,5-1,0% кошиків соняшнику сухою гниллю.  
 

В посадках томатів (пл. 0,001 тис.га) фітофторозом уразив 10,0-22,0% 

рослин. 

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

яблуневою плодожеркою 5,1-11,0% плодів на 58% дерев. 

Плодова гниль уразила 5,0-8,0% плодів на 15,0-32,0% дерев яблуні. 

Парша уразила 4,2-12,0% плодів та 17,0-29,0% листя на 52,0-79,0% дерев 

яблуні. Борошнистою росою уражено 16,0-18,0% листя на 27,0-30,0% дерев. 
 

 


