
10.06.2021     

 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався  

теплими сонячними в супроводі   дощів різної інтенсивності, та вітру. 

Максимальна температура повітря підвищувалася до +17…+26ºС. Мінімальна 

температура повітря вночі становила +10…+13ºС. 

Вегетація сільськогосподарських культур відбувалася в умовах поступового 

наростання температур повітря та оптимального зволоження ґрунту. 

Агрометеорологічні умови сприяли формуванню врожаю зернових культур та 

технічних культур  та наростанню рослинної маси. 

   

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – колосіння,ранні цвітіння;  

Озимий ячмінь –  колосіння;                                                                                                                                    

Ярі зернові – трубкування; 

Кукурудза – 3-8й листок; 

Горох – галуження,утворення суцвіть; 

Соя –  сходи, поява трійчастого листка; 

Озимий ріпак –  ріст стручків; 

Цукрові буряки – утворення розетки 

листків; 

Соняшник –ІІ-Vпара справжніх листків; 

Картопля – утворення бічних пагонів; 

Багаторічні трави – скошування; 

Груша, вишня – ріст плодів ; 

Яблуня – утворення зав’язі, ріст плодів . 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Шкідники та хвороби озимої пшениці 

       Посівів озимої пшениці  (пл. 0,7 тис.га) проходить повторне заселення 

злаковими попелицями.  Чисельності личинок 1,0-5,0 екз/рослину, імаго – 

1,0 екз/рослину заселено 3,8-5,0% рослин на 32,2% обстежених площ. 

Продовжується заселення  посівів озимої пшениці хлібними клопами  - 

клоп шкідлива черепашка на 22,7% обстеженої площі, чисельність – 0,3 

екз/кв.м., розпочалось відкладання яєць шкідником, яйцекладку виявлено на 

3% обстеженої площі. 

Личинками злакових п’явиць пошкоджено 0,5-1,0% рослин на 12% 

площ, чисельність – 1,0 екз/кв.м. 

Продовжується ураження рослин озимої пшениці хворобами: 

борошниста роса – 6,0-16,0% рослин на 60% площ; септоріоз – 4,5-10,0% 

рослин на 65% площ; піренофороз – 2,0-5,0% рослин на 15% площ, бура 

іржа 1,4-4,0% рослин на 9% площ; кореневі гнилі – 2,0-5,0% рослин на 10% 

площ. 
 

Шкідники та хвороби ярого ячменю 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,2 тис.га) триває розвиток злакових 

попелиць, на 26% площі заселено 2,0-3,0% рослин, чисельність личинок 1,0-

3,0 екз/рослину, імаго – 1,0 екз/рослину. Хлібні клопи елія гостроголова 

0,3екз/кв.м  на 5% обстежених площ. 



  Спостерігається ураження рослин ярого ячменю борошнистою росою, 

уражено 1,0-2,0% рослин на 5% обстежених площ. Продовжується ураження  

гельмінтоспоріозом 3,7-6,0% рослин на 57,6% площі. 
 

                                         Шкідники кукурудзи 

Посіви  кукурудзи (пл. 0,16 тис.га) продовжують заселяти злакові 

попелиці, 1,3-3,0% рослин на 40% площ, чисельність – 1,0-2,0 екз/рослину. 
 

                               Шкідники та хвороби гороху 

В посівах гороху (пл. 0,13 тис. га) продовжується заселення гороховою 

зернівкою,  чисельність – 7,0-10,0 екз/100 помахів сачком. 

Відмічено ураження рослин гороху 2,7-5,0% рослин аскохітозом на 22% 

площі. Пероноспорозом уражено 1,1-3,0% рослин на  53% площ.  Кореневим 

гнилями уражено 1,2-2,0% рослин на 18% площі. 
 

Шкідники та хвороби сої 

В посівах сої (пл. 0,12 тис. га) триває живлення бульбочкового 

довгоносика. Фітофагом заселено 60% площі, чисельність 2,0-3,0 екз/кв.м, 

пошкоджено 2,2-3,0% рослин в слабкому ступені. 

Фузаріоз сім’ядольних листочків, уражено 1,0-2,0% рослин на 58% 

площ. Кореневі гнилі уражено 0,5-1,0% рослин на 22% обстежених площ. 
 

Шкідники та хвороби соняшнику 

       Триває заселення посівів соняшнику ( 0,5тис.га) геліхризовою 

попелицею 2,0-5,0% рослин на 20% площі, чисельність 1,0-3,0екз/рослину.  

Кореневми гнилями уражено 0,5% рослин на 10% площі. 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,6 тис.га) спостерігається пошкодження 

3,0-5,0% рослин ріпаку ріпаковим насіннєвим прихованохоботником з 

чисельністю 1,2 екз/стручок на 32% площ. 

Капустяна галиця, личинки пошкодили 2,5% рослин на 29% 

обстежених площ, чисельність – 11,0-16,0екз/стручок.  

В посівах озимого ріпаку проводились обробітки від хвороб і шкідників. 
                              
                               Шкідники та хвороби цукрових буряків 

Триває заселення посівів цукрових буряків (пл. 0,15 тис.га) буряковою 

листковою попелицею. Личинками фітофага заселено 2,0-4,0% рослин, при 

чисельності 1,0-2,0 екз/рослину на 29% обстежених площ. 

 Личинками бурякової мінуючої мухи пошкоджено 1,2-2,0% рослин на 

20% площ. 
 

                                           Шкідники картоплі 

          На посадках картоплі (пл. 0,016 га) триває пошкодження рослин імаго 

колорадського жука пошкоджено 17,5-21,0% рослин на 100% площ, 

чисельність – 1,0-3,0 екз/рослину, 2-3,яйцекладки/рослину. По закінченні 



декади на 1,5% рослин помічено початок відродження личинок 15,0-

30,0екз/кущ на 6% площ. 
 

Шкідники саду 

 В яблуневих садах (пл. 0,038 тис.га) продовжується літ метеликів 

яблуневої плодожерки І генерації 4,0екз/5д. заброджену приманку. 

Борошнистою росою уражено 100% площі обстеженого яблуневого 

саду, 14,0-19,0% дерев,  уражено листя 2,9-4,0%, пагонів 0,5-2,0%. 

 

 

Триває літ метеликів: озимої совки 1,0-3,0екз/на ловче коритце за добу; 

капустяної совки 1,0-2,0екз\на ловче коритце за добу. 
 

 

 

 

 


