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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 спостерігалося 

незначне підвищення температури.  

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до 

+17…+19ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +4…+7ºС. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові –  посів, проростання;                     

Кукурудза – воскова, повна стиглість; 

Соя – дозрівання; 

Цукрові буряки – ріст коренеплодів. 

збирання; 

Озимий ріпак – сходи, розетка листків; 

Соняшник – початок збирання врожаю; 

Картопля – збирання врожаю; 

Капуста – збір врожаю; 

Багаторічні трави – відростання;  

Яблуня  – збір врожаю. 

 
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

 

В посівах кукурудзи (пл. 0,48 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин стебловим кукурудзяним метеликом. Чисельність шкідників 

становить 1,2 екз/рослину, заселено 10,5% рослин на 20% площі. 

Пухирчастою сажкою уражено 2,0-5,0% рослин на 9% площ. 

Бактеріозом уражено 1,6-4,0% рослин на 11% площ. Фузаріозом уражено 

2,3-6,0% рослин на 16% площі. Летючою сажкою уражено 0,5-1,0% рослин 

на 3% площі. Пліснявіння качанів уразило 1,0-2,0% рослин кукурудзи на 

8% площі. 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,35 тис.га) спостерігається ураження  

кореневими гнилями уражено 1,9-5,0% рослин, дуплистістю головки 

кореня уражено 1,1-3,0% рослин цукрових буряків, парша звичайна 

уразила 2,7-5,0% рослин, парша пояскова уразила 0,8-3% рослин та некроз 

судин виявлено на 0,7-2,0% рослин цукрових буряків. 

 

В посівах соняшнику (пл. 0,47 тис.га)  білою гниллю уражено 1,7-4,0% 

рослин, сірою гниллю уражено 1,4-5,0% рослин. 

 



В посівах озимого ріпаку (пл. 1,56 тис.га) ріпаковим пильщиком 

пошкоджено 1,4-4,0% рослин на 6% площі, ріпаковий білан (псевдо 

гусениці) пошкодив 0,5-2,0% рослин на 2% площі. Хрестоцвіті блішки 

пошкодили 2,6-5,0% рослин на 14% площі. Підгризаючі совки пошкодили 

0,3-1,0% рослин, капустяна совка пошкодила 0,3-1,0% рослин на 3% площі,   

капустяна попелиця заселила 3,2% рослин на 4% площі, листогризучі 

совки пошкодили 1,0-2,0% рослин на 3% площі. 

Спостерігається ураження пероноспорозом 0,7-2,0% рослин, 

циліндроспорозом 0,9-2,0% рослин, чорна ніжка уразила 1,0-2,0% рослин. 

 

 

   Мишоподібними гризунами заселено 8% посівів озимого ріпаку. Середня 

чисельність 1,2-2 жилих колоній/га та 2-3 жилих нори/колонію. 

   Оптимальні умови для розвитку слимаків, проходить їх живлення сходами 

рослин шкідливість зростатиме. 

   Спостерігається розвиток гусениць листогризучих та підгризаючих совок 

різних віків. На площах озимого ріпаку, де в наявності берізка польова 

чисельність озимої совки 2,0-3,0 екз/кв.м., III-V віку. 

 

 

         

 

 

                                      
 

 

                                              

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


