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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався 

прохолодною погодою, з проходженням дощів зливного характеру.  

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до 

+18…+20ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +11…+15ºС. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові –  посів, сходи – 2 листки;                     

Кукурудза – молочно-воскова, воскова 

стиглість; 

Соя – формування бобів, початок 

дозрівання; 

Цукрові буряки – пожовтіння нижніх 

листків; 

Соняшник – дозрівання насіння; 

Картопля – засихання бадилля, збирання 

врожаю; 

Капуста (пізня) – ріст головки; 

Багаторічні трави – дозрівання, 

скошування, відростання;  

Яблуня  – дозрівання плодів. 

 
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

 

В посівах кукурудзи (пл. 0,28 тис.га) продовжується заселення рослин 

стебловим кукурудзяним метеликом. Чисельність шкідників становить 1,0 

екз/рослину, заселено 3,6% рослин на 27% площі. 

 Західного кукурудзяного метелика виявлено на 22% площі, з 

чисельністю 2,0 екз/рослину. Бавовниковою совкою пошкоджено 2,5-3,0% 

рослин, з чисельністю 0,7 екз/кв.м. Злаковою попелицею заселено 4,0-6,0% 

рослин, з чисельністю 14,0 екз/рослину.  

Пухирчастою сажкою уражено 1,1-3,0% рослин, на 11% площ. 

Бактеріозом уражено 0,3-1,0% рослин на 5% площ. Фузаріозом уражено 0,7-

2,0% рослин на 7% площі. Гельмінтоспоріозом уражено 2,0-3,0% рослин на 

5% площі. Альтернаріозом уражено 3,5-5,0% рослин на 6% площі. 

Кореневою гниллю уражено 0,5-1,0% рослин на 2% площі. 

 

В посівах сої (пл. 0,2 тис.га) спостерігається пошкодження рослин 

бавовниковою совкою, пошкоджено 0,8-2,0% рослин, чисельність 0,3 

екз/кв.м. Соєвою попелицею заселено 9,7% рослин, чисельність 8,0 

екз/рослину. Павутинним кліщом заселено 1,9% рослин, з чисельністю 2,0 

екз/рослину. 

Спостерігається  ураження рослин сої хворобами. Септоріозом уражено 

4,3-8,0% рослин, аскохітозом – 10,4-15,0%, пероноспорозом – 5,2-11,0% 



рослин. Виявлено ураження 5,0-7,0% рослин жовтою мозаїкою, 

бактеріальним опіком уражено 2,8-5,0% рослин.  

 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,33 тис.га) продовжується заселення 

рослин буряковою листковою попелицею, заселено 6,4% рослин, при 

чисельності 7,0-10 екз/рослину. Продовжується пошкодження рослин 

цукрових буряків буряковою мінуючою мухою та совкою С-чорне. 

Буряковою мінуючою мухою пошкоджено 2,3-5% рослин з чисельністю 2,0 

екз/рослину  та совкою С-чорне пошкоджено 1,3-3,0% рослин з чисельністю 

0,5 екз/кв.м. Капустяна совка пошкодила 3,0-4,0% рослин з чисельністю 1,0 

екз/кв.м. Гусениці підгризаючих совок пошкодили 2,0-3,0% рослин з 

чисельністю 0,7 екз/кв.м. Трав’яні клопи пошкодили 3,5-5,0% рослин, з 

чисельністю 1,0 екз/кв.м.  

 Продовжує розвиватись церкоспороз, який уразив 7,3-20% рослин 

цукрових буряків. Спостерігається ураження 2,6-8,0% рослин цукрових 

буряків рамуляріозом, 2,3-7,0% рослин фомозом, вірусною жовтяницею 

уражено 1,8-4,0% рослин, кореневими гнилями уражено 0,6-2,0% рослин, 

борошнистою росою уражено 0,4-1,0% рослин та дуплистістю головки 

кореня уражено 2,5-4,0% рослин цукрових буряків. 

 

В посівах соняшнику (пл. 1,24 тис.га) стебловим кукурудзяним  

метеликом пошкоджено 1,4-3,0% рослин на 3% площі, бавовниковою 

совкою пошкоджено 0,9-3,0% рослин, на 2% площі. 

На листках соняшнику продовжує розвиток пероноспороз, який уразив 

10,6-20,0% рослин. Фомозом уражено 4,4-12%, септоріозом уражено 5,9-

11,0% рослин та білою гниллю уражено 1,2-3,0% рослин. Вертицильозне 

в’янення соняшнику виявлено на 2,3-5,0% рослин. 

 

В яблуневому саду (пл. 0,026 тис.га) продовжується пошкодження 

яблуневою плодожеркою, якою пошкоджено 3,4-7,0% дерев. 

Спостерігається ураження  плодовою гниллю, яка виявлена на 2,9-6,0% 

плодів, 23% дерев яблуні. 

Продовжує  розвиватись парша,  якою уражено 13,1-26% листків та 3,9-

10,0% плодів.  

 

Спостерігається розвиток хвороб на падалиці зернових (30га): 

гельмінтоспоріозу; темно-бурої плямистості; бурої іржі, а також розвиток 

шкідників – цикадок, злакової попелиці, клопів, нестадних видів 

саранових а також грунтових шкідників та мишоподібних 2,0-4,0 кол/га. В 

колонії 4-6 жилих нір на 40% площі. 

Триває розвиток кореневих попелиць на кукурудзі, моркві, столових та 

кормових буряків. 

Погодні умови ідеальні для розвитку слимаків, спостерігається їх 

шкідливість на овочевих культурах, пошкодження моркви та бульб картоплі, 

живлення шкідника на падилиці яблук, груш та ін. 



Мишоподібними гризунами заселено 12%  озимого ріпаку (пл. 0,15 

тис.га). Середня чисельність 1 жилих колоній/га, 1-2 жилих нори/колонію. В 

другій декаді вересня при сухій погоді буде продовжуватися заселення 

гризунами посівів озимого ріпаку. 

 

      

       

 

 

 
 

  
 

 

    
 


