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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Температурний режим першої декади травня на території Тернопільської 

області виявився нижчим норми, спостерігалися заморозки на поверхні ґрунту та в 

повітрі, опадів випало менше норми. 

Максимальна температура повітря 10 травня підвищувалася до +20…+24ºС, в 

інші дні коливалася від 9 до 18 ºС тепла. Мінімальна температура повітря вночі 9 

травня знижувалася до -2ºС, в інші ночі становила +4…+11ºС. 

Впродовж першої декади травня зберігався недостаток тепла та достатня 

кількість вологи в ґрунті. Агрометеорологічні умови для вегетації більшості 

сільськогосподарських культур склалися задовільно. 

   

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – трубкування;                                                                                                                                     

Ярі зернові – сходи, 3 листок, кущення; 

Кукурудза – сходи, 2 листок; 

Горох – сходи, 3 листок; 

Озимий ріпак – бутонізація; 

Цукрові буряки – вилочка, І пара 

справжніх листків; 

Соняшник – сходи; 

Картопля – посадка, проростання; 

Багаторічні трави – стеблування; 

Овочеві – посів, посадка розсади; 

Яблуня – рожевий бутон, рання – 

початок цвітіння; 

Груша, вишня – початок цвітіння. 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Шкідники та хвороби зернових 

В посівах озимої пшениці (пл. 0,55 тис.га) продовжується шкодочинність 

хлібної смугастої блішки, при чисельності 1,0-2,0 екз/кв.м. пошкоджено 

1,0% рослин в слабкому ступені на 10% обстежених площ. 

Злаковими попелицями заселено 1,1-2,0% рослин, чисельність 1,0 

екз/рослину на 9% обстежених площ. Чисельність злакових п’явиць в 

посівах озимої пшениці становить 0,5-2,0 екз/кв.м, пошкоджено 0,4-1,1% 

рослин на 32% площ.  

Опоміза пшенична пошкодила 0,3% рослин на 5% обстежених площ 

озимої пшениці, чисельність – 1,0 екз/кв.м.  

Борошниста роса в посівах озимої пшениці  поширилась на 23% 

обстежених площ, уражених виявлено 1,8-4,0% рослин. Септоріозом 

уражено 0,7-3,0% рослин на 11% посівів озимої пшениці. Піренофороз 

виявлено на 4% обстежених площ, уражено 0,3-2,0% рослин. Кореневі гнилі 

поширені на 7% обстежених площ озимої пшениці, уражених нараховується 

1,5-3,0% рослин. 

В посівах озимої пшениці проведено фунгіцидні обробітки. 
 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,2 тис.га) відмічено наростання 

чисельності хлібної смугастої блішки, яка з чисельністю 0,5 екз/кв.м., 



(Борщівський район - 5,5 екз/кв.м.) пошкодила 3,0-8,0% рослин в слабкому 

ступені на 88% площі. 

Чисельність шведської мухи в посівах ярого ячменю становить 6 

екз/100 п.с. 

9.05 відмічено початок льоту жуків травневого хруща. Шкідником 

пошкоджено 0,6% рослин ярого ячменю на 28% обстежених площ, 

чисельність личинок - 0,3-1,0 екз/кв.м.  

Спостерігається збільшення інтенсивності льоту жуків квітневого 

хруща (Борщівський район) в порівнянні з середньобагаторічними даними, 

інтенсивність льоту становить 5 екз/світло пастку за 3 дні.  

Дротяниками пошкоджено 1,8% рослин ячменю в слабкому ступені на 

38% обстежених площ, чисельність – 0,5-1,0 екз/кв.м. 

На півдні області спостерігається вихід жуків сірого бурякового 

довгоносика, які за відсутності масових сходів кормових, цукрових буряків 

концентруються на ділянках ярого ячменю, засмічених осотами. Чисельність 

шкідників становить – 0,2 екз/кв.м. 

Спостерігається ураження рослин ярого ячменю гельмінтоспоріозом – 

3,2% рослин на 14% обстежених площ. Кореневі гнилі поширені на 6% 

обстежених площ, уражених нараховується 0,7-2,0% рослин. 

 

Шкідники гороху 

В посівах гороху (пл. 0,08 тис.га) відмічено наростання чисельності 

бульбочкових довгоносиків, які при чисельності 1,4-4,5 екз/кв.м. пошкодили 

3,0-5,0% рослин на всій обстеженій площі (Борщівський район – 26% 

рослин). 

Відмічено ураження 0,5-2,0% рослин кореневими гнилями на 4% 

обстежених площ. 

    

Шкідники кукурудзи 

В посівах кукурудзи (пл. 0,09 тис.га) відмічено початок заселення 

хлібною смугастою блішкою, пошкоджено 0,2% рослин в слабкому ступені 

на 10% площі, чисельність – 1,0-2,0 екз/кв.м. 

 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,21 тис.га) відбувається повторне 

заселення посівів озимого ріпаку ріпаковим квіткоїдом, який пошкодив 2,0-

8,0% рослин, Борщівський район – 19% рослин на 40% обстежених площ, 

чисельність – 1,0-6,0 екз/рослину. 

В посівах озимого ріпаку проводились обробітки від хвороб і шкідників. 

 

Шкідники та хвороби цукрових буряків 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,24 тис.га) в господарствах 

Кременецького району спостерігається пошкодження рослин шкідниками. 

Буряковою блішкою пошкоджено 0,8-3,0% рослин на 36% обстеженої 

площі, при чисельності 0,4 екз/кв.м. Сірий буряковий довгоносик пошкодив 



0,3-1,0% рослин на 14% площі, чисельність – 0,2 екз/кв.м. Буряковою 

крихіткою пошкоджено 0,4-3,0% рослин на 12% обстеженої площі, 

чисельність – 1,0 екз/кв.м.  

В господарствах Борщівського району спостерігається слабке ураження 

посівів цукрових буряків коренеїдом. Уражено 0,4-0,8% коренеплодів на 64% 

обстежених площ (65 га). 

 

Шкідники саду 

Яблуневим квіткоїдом заселено 100% обстежених площ саду (пл. 0,026 

тис.га), 52% дерев яблуні з чисельністю 3,0-8,0 екз/дерево, пошкоджено 3,2-

6,0 % бутонів. 

Зелена яблунева попелиця заселила 3,1% дерев яблуні на 14% 

обстежених площ саду, чисельність – 1,0 екз/листок. Червоний плодовий 

кліщ виявлено на 2,7% дерев яблуні з чисельністю 1,0 екз/п.м. гілки на 7% 

площ саду. 

Оленку волохату виявлено на 7% дерев яблуні, чисельність – 2,0-4,0 

екз/дерево. 

 

       Продовжується літ біланів – 5,0-8,0 екз/10 хвилин в полі зору 
 

 

 

 

 

 

 

 


