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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Впродовж першої декади травня, за температурним режимом та 

поповненням волозапасів ґрунту до оптимальних значень за рахунок дощів, 

на території Тернопільської області складалися сприятливі умови для 

вегетації усіх засіяних сільськогосподарських культур. 

Максимальна температура повітря 11 травня підвищувалася до +30 ºС, в 

решту днів коливалася від +18 до +24 ºС. Мінімальна температура повітря 

становила +6…+8 ºС, в ніч на 13 травня знизилась до 0 ºС, місцями 

спостерігались приморозки,  що пошкодили теплолюбові культури ранніх 

строків сівби (картопля, овочі, місцями – кукурудза). 

12 травня впродовж дня спостерігались сильні шквалисті вітри, які 

намітаючи пісок на сільськогосподарські угіддя знищили частково їх сходи. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – утворення нижнього 

вузла соломини;   

Озимий ячмінь – прапорцевий лист;               

Ярий ячмінь – кущіння, початок 

трубкування; 

Кукурудза – сходи, ІІ-ІІІ пара листків; 

Горох – галуження; 

Соя – проростання насіння, сходи; 

    Соняшник – сходи, І пара листків; 

Цукрові буряки – І-ІІ пара листків; 

Озимий ріпак – масове цвітіння; 

Картопля – сходи; 

Багаторічні трави – стеблування, 

утворення суцвіття; 

Яблуня – завершення цвітіння; 

Вишня – обпадання пустоцвіту. 
 

 

 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

Шкідники та хвороби озимої пшениці 

В посівах озимої пшениці (пл.1,3 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин злаковими п’явицями, при чисельності імаго – 0,5-1,0 екз/кв.м., 

личинок – 0,2 екз/кв.м. пошкоджено 1,6-4,0% рослин на 67% обстежених 

площ. Злакові попелиці заселили 1,2-3,0% рослин, при чисельності імаго – 

1,0 екз/рослину, личинок – 0,8 екз/рослину на 36% обстежених посівів озимої 

пшениці. 

Шкодочинність пшеничного трипса в посівах озимої пшениці 

залишилась на рівні минулого тижня – пошкоджено 1,3-2,0% рослин, 

чисельність 2,0 екз/рослину. 

Спостерігається пошкодження 0,02% рослин на 2% обстежених посівів 

озимої пшениці хлібними клопами, чисельність становить 0,2 екз/кв.м.  
 

Борошнистою росою та септоріозом охоплено 17% та 23% обстежених 

площ пшениці відповідно, уражених виявлено 1,1-5,0% та 2,1-4,0% рослин. 

Піренофорозом уражено 6% обстежених площ, уражено 0,7-3,0% рослин. 



Відмічено ураження 1,1-3,0% рослин  кореневими гнилями на 12% посівів 

озимої пшениці.  

 

Шкідники та хвороби ярого ячменю 

В посівах ярого ячменю (пл.0,4 тис.га) злакові попелиці заселили 0,7-

2,0% рослин на 17% обстежених площ, чисельність 0,5 екз/рослину. Злакові 

мухи виявлені на 20% посівів ячменю, пошкоджено 0,1-2,0% рослин, 

чисельність – 0,5-1,0 екз/кв.м. Злакові п’явиці при чисельності 0,5-3,0 

екз/кв.м. пошкодили 1,2-4,0% рослин на 32% обстежених площ ярого 

ячменю. Хлібна смугаста блішка виявлена на 30% площ, 6,0% рослин, при 

чисельності 3,5 екз/кв.м. 
 

На рослинах ярого ячменю продовжує розвиватися гельмінтоспоріоз.  

Хворобою уражено 0,8-2,0% рослин на 5% обстежених площ. Продовжується 

ураження рослин кореневими гнилями. Хвороба поширилась на 3% площ, 

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

 

Шкідники та хвороби кукурудзи 

В посівах кукурудзи (пл.0,03 тис. га) продовжується заселення рослин 

хлібною смугастою блішкою. Жуками пошкоджено 1,0-2,0% рослин, при 

чисельності 0,6-2,0 екз/кв.м. на 30% обстежених площ. 

Злакові п’явиці заселили 0,2-1,0% рослин кукурудзи в окремих 

осередках Лановецького району, з чисельністю 0,3 екз/кв.м.  

В окремих осередках Кременецького району шведські мухи виявлені на 

0,2-1,0% рослин кукурудзи, при чисельності 0,3 екз/кв.м. 

В теплі сухі дні в осередках Борщівського району спостерігалося масове 

розселення південного сірого довгоносика (кукурудзяного), який 

пошкодив 4,0-5,0% рослин кукурудзи, середня чисельність – 1,0 екз/кв.м. 

Пліснявіння проростаючого насіння та сходів виявлено на 15% 

обстежених площ кукурудзи, уражено 3,2-4,2% проростаючого насіння.  

 

Шкідники та хвороби цукрових буряків 

В посівах цукрових буряків (пл.0,2 тис. га) продовжується пошкодження 

сходів шкідниками. Сірий буряковий довгоносик, при чисельності 0,3 

екз/кв.м. пошкодив 1,0-3,0% рослин; бурякові блішки з чисельністю 0,6 

екз/кв.м. пошкодили 1,1-4,0% рослин; буряковою крихіткою пошкоджено 

0,8-3,0% рослин, з чисельністю 1,3 екз/кв.м. 

Спостерігається літ імаго бурякової мінуючої мухи (3,0-5,0 екз/100 п.с.) 

та відкладання яєць шкідником. 

Коренеїд уразив 0,4-2,0% рослин цукрових буряків на 11% обстежених 

площ. 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл.0,9 тис.га) продовжується живлення 

личинок стеблових прихованохоботників, літ капустяної галиці, повторне 

заселення після обробітків квіткоїдом, насіннєвим прихованохоботником.  



Ріпаковим квіткоїдом заселено 5,0% рослин при чисельності 1,0 

екз/суцвіття, насіннєвим прихованохоботником заселено 5,0-7,0% рослин, 

із чисельністю 2,0 екз/суцвіття, капустяним стебловим 

прихованохоботником заселено 4,0% рослин, із чисельністю личинок 1,0-

екз/рослину.  

Чисельність біланів в посівах озимого ріпаку становить 6,0-8,0 екз/10 хв. 

в полі зору. 

Спостерігається продовження ураження рослин озимого ріпаку 

пероноспорозом та циліндроспоріозом, які поширені на 10% та 12% площ, 

уражених нараховується відповідно 3,0% та 5,0% рослин. 
 

Шкідники та хвороби соняшнику 

В посівах соняшнику (пл.0,3 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин сірим буряковим довгоносиком – при чисельності 0,3 екз/ кв.м 

пошкоджено 2,0-5,0% рослин. Піщаним мідяком пошкоджено 1,8-4,0% 

рослин, при чисельності 0,3 екз/кв.м.  

Спостерігалося розселення південного сірого довгоносика в посівах 

соняшнику. Уражено 1,2-2,0% рослин в окремих осередках Борщівського 

району (уражена площа – 4 га), середня чисельність – 0,2 екз/кв.м. 

 

Шкідники картоплі 

При обстеженні сходів картоплі (пл.0,003 тис.га) виявлено масовий вихід 

з ґрунту колорадського жука, який пошкодив 3,2-8,0% рослин, чисельність 

1,0-2,0 екз/кущ.  

 

Шкідники та хвороби саду  

В яблуневих садах (пл. 0,03 тис.га) продовжується пошкодження дерев 

шкідниками. 

Зелена яблунева попелиця заселила 17% дерев яблуні на 49% 

обстеженого саду, чисельність личинок становить 2,5-6,0 екз/листок, імаго – 

1,0 екз/листок. 

Розановою листокруткою пошкоджено 24% дерев, при чисельності 5,0 

екз/ дерево на 50% обстежених площ. 

Яблунева медяниця виявлена на 6% дерев яблуні, пошкоджено 0,6-

1,0% пагонів, при чисельності імаго 2,0 екз/пагін, личинок – 8,0 екз/пагін.  

Личинки червоного плодового кліща виявлені на 7% дерев яблуні на 

6% обстежених садів, чисельність – 2,0 екз/п.м. гілки. 

Грушева медяниця пошкодила 1,4-2,0% листків на 10% дерев груші, з 

чисельністю імаго 2,0 екз/пагін, личинок - 10 екземплярів. 

Листокрутками пошкоджено 10% дерев вишні, чисельність личинок – 

5,2 екз/дерево. 

Триває літ травневого хруща, чисельність якого становить 3,0-5,0 екз/ 

10 хв. в полі зору. 

Борошнистою росою уражено 0,7-3,0% листків на 3,1-6,0% дерев яблуні 

на 3% обстежених площ саду. 



0,3-1,0% суцвіть та 0,5-2,0% пагонів вишні та абрикосу уражено 

моніліозом. 

  

Розпочався масовий літ метеликів І генерації АБМ. 

 

 


