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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, але сонячною погодою, наприкінці тижня спостерігалися 

короткочасні дощі.  

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до 

+20…+24ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +8…+10ºС. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові –  сходи – 2-4 листки;                     

Кукурудза – воскова стиглість; 

Соя – дозрівання; 

Цукрові буряки – пожовтіння нижніх 

листків, ріст коренеплодів; 

Соняшник – дозрівання насіння, збір 

врожаю; 

Картопля – збирання врожаю; 

Капуста (пізня) – ріст головки; 

Багаторічні трави – відростання;  

Яблуня  – дозрівання плодів, збір 

врожаю. 

 
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

 

В посівах кукурудзи (пл. 0,47 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин стебловим кукурудзяним метеликом. Чисельність шкідників 

становить 1,2 екз/рослину, заселено 5,6% рослин на 19% площі. 

  Бавовниковою совкою пошкоджено 2,6-5,0% рослин, з чисельністю 

0,8 екз/кв.м.   

Пухирчастою сажкою уражено 1,2-5,0% рослин на 7% площ. 

Бактеріозом уражено 0,6-2,0% рослин на 5% площ. Фузаріозом уражено 1,6-

4,0% рослин на 8% площі. Летючою сажкою уражено 0,5-1,0% рослин на 3% 

площі. 

 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,30 тис.га) продовжується 

пошкодження рослин буряковою мінуючою мухою, якою пошкоджено 2,7-

5% рослин з чисельністю 2,0 екз/рослину. Гусениці підгризаючих совок 

пошкодили 5,0-8,0% рослин з чисельністю 1,5 екз/кв.м. Гусениці 

листогризуючих совок пошкодили 8,0-12,0% рослин, з чисельністю 1,8 

екз/кв.м.  

 Продовжує розвиватись церкоспороз, який уразив 11,0-25% рослин 

цукрових буряків. Спостерігається ураження 3,6-10,0% рослин цукрових 



буряків рамуляріозом, 3,4-9,0% рослин фомозом, вірусною жовтяницею 

уражено 2,9-6,0% рослин, кореневими гнилями уражено 0,8-3,0% рослин, 

борошнистою росою уражено 1,8-3,0% рослин, дуплистістю головки 

кореня уражено 3,5-5,0% рослин цукрових буряків, парша звичайна 

уразила 0,7-2,0% рослин та нестача елементів живлення виявлена на 3,5-

5,0% рослин цукрових буряків. 

 

В посівах соняшнику (пл. 0,24 тис.га) стебловим кукурудзяним  

метеликом пошкоджено 8,5-10,0% рослин на 5% площі, бавовниковою 

совкою пошкоджено 4,0-5,0% рослин, на 5% площі. 

На листках соняшнику продовжує розвиток фомоз, який уразив 8,2-

16,0% рослин. Білою гниллю уражено 1,7-3,0% рослин, сірою гниллю 

уражено 1,1-3,0% рослин та вертицильозним в’яненням соняшнику 

уражено 2,6-5,0% рослин. 

 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,39 тис.га) ріпаковим пильщиком 

пошкоджено 0,8-2,0% рослин на 8% площі, ріпаковий трач (псевдо 

гусениці) пошкодив 0,2-1,0% рослин на 10% площі. Хрестоцвіті блішки 

пошкодили 3,0-6,0% рослин на 23% площі, капустяна совка пошкодила 0,3-

1,0% рослин на 4% площі, капустяна попелиця заселила 6,2-8,0% рослин на 

4% площі. Капустяний білан пошкодив 0,4-1,0% рослин на 5% площі, 

капустяною білокрилкою пошкоджено 16,0-20,0% рослин на 6% площі та  

0,4-1,0% рослин підгризаючими совками на 6% площі озимого ріпаку.  

 

На рослинах капусти (пл. 0,002 тис.га) виявлено пошкодження 

капустяним біланом 4,5-6,0% рослин на 50% площі та капустяною совкою 

3,5-6,0% рослин на 20% плоші. 

Спостерігається ураження 1,0-2,0% рослин судинним бактеріозом та 

4,0-6,0% рослин фомозом.  

 

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

яблуневою плодожеркою, якою пошкоджено 5,1-10,0% дерев. 

Спостерігається ураження  плодовою гниллю, яка виявлена на 6,9-

15,0% плодів, 14,4-29% дерев яблуні. 

Продовжує  розвиватись парша,  якою уражено 14,6-29% листків та 5,1-

12,0% плодів.  

 

Мишоподібні гризуни продовжують шкодити на посівах цукрових 

буряків, кукурудзи, соняшнику. 

На падалиці зернових (80 га) спостерігається ураження рослин 

хворобами: гельмінтоспоріозом, борошнистою росою, іржою, темно-бурою 

плямистістю. 

Озимою совкою заселено 32% площі, середня чисельність 0,4-1,0 

екз/кв.м, пошкодженість рослин 3,6% в слабому ступені. 



Злаковими мухами заселено 100% посіві, середня чисельність личинок 

1екз/кв.м., пошкодженість 2,1 %. 

Злаковими попелицями заселено 100% обстеженої площі, чисельність 

1,0-2,0%, заселено 3,2% рослин. 

Септоріозом  уражено 100% обстеженої площі рослин падилиці озимої 

пшениці, середня зараженість рослин 6,7% максимально уражено 11%, 

розвиток хвороби 1,5%. 

Бурою іржею пшениці уражено 24% обстеженої площі падалиці озимої 

пшениці. Середня зараженість рослин 1,7%, максимально уражено 3%, 

розвиток хвороби 0,5%. В третій декаді вересня, за умов вологої погоди, 

хвороба буде розвиватися на рослинах падалиці озимої пшениці. 

 

         

 

 

                  
 

 

                                              

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 


