
 

 

 

Оперативна інформація 
щодо фітосанітарного стану в господарствах  

Тернопільської області станом на 16.05.2019 року 
 

Початок другої декади травня на території Тернопільської області 

характеризувався помірно теплою, дощовою погодою з грозами різної 

інтенсивності та перезволоженням верхніх шарів ґрунту.  

Агрометеорологічні умови, з випаданням дощів, покращилися для 

накопичення рослинної маси озимих, засіяних ярих культур та трав. 

 Мінімальна температура повітря вночі опускалася до 5-8ºС.  

        Максимальна температура повітря вдень піднімалася до 17-23°С. 

Погодні умови звітного періоду були помірно-сприятливими для 

розвитку та розмноження шкідників і поширення хвороб в посівах 

сільськогосподарських культур. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – трубкування, поява 

прапорцевого листка;   

Озимий ячмінь – початок колосіння;                                   

Ярі зернові – кущення, утворення 

нижнього вузла соломини; 

Кукурудза – сходи, 3-ій листок; 

Горох – листоутворення, галуження; 

Соя – посів, поява сходів; 

    Озимий ріпак – цвітіння; 

Цукрові буряки – вилочка, 3-я пара 

справжніх листків; 

Соняшник – сходи, 2-га пара листків; 

Картопля – сходи, стеблування; 

Багаторічні трави – відростання, 

утворення суцвіть; 

Яблуня -  кінець цвітіння. 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В посівах озимої пшениці (пл. 0,7 тис. га) відмічено продовження 

заселення культури злаковими попелицями. Шкідниками заселено 8% 

обстеженої площі з чисельністю імаго/личинок – 1,0/3,0 екз/рослину. 

Спостерігається подальше заселення посівів озимої пшениця злаковими 

п’явицями з чисельністю імаго - 3,0 екз/кв.м., яєць - 4,0 екз/кв.м.,  пошкоджено 

3,0-4,0% рослин в слабкому ступені на 45% обстеженої площі. 

Підвищення температури повітря 11-13 травня до +21..23°С були 

сприятливими для перельоту хлібних клопів на посіви озимої пшениці. 

Спостерігалось збільшення заселення шкідником обстежуваних площ – 20% 

посівів культури з чисельністю 0,2-0,3 екз/кв.м., пошкоджено 0,1% рослин в 

слабкому ступені. 

Спостерігається подальше ураження посівів озимої пшениці 

борошнистою росою – 20% обстежених площ, середнє ураження рослин – 

11%, максимально уражено – 13% рослин, розвиток хвороби – 3,0%. 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,4 тис. га)  продовжується заселення 

культури злаковими п’явицями. Шкідниками заселено 20% обстеженої площі з 

чисельністю імаго 5,0 екз/кв.м., яєць - 6,0 екз/кв.м., пошкоджено 5,0-7,0% 



рослин в слабкому ступені. Спостерігається подальше заселення посівів 

злаковими попелицями -  0,6% рослин на 5% обстеженої площі. Відмічено 

збільшення заселення посівів ярого ячменю шведською мухою з чисельністю 

0,5-1,0 екз/кв.м. Личинками шкідника пошкоджено 0,3% рослин на 10% 

обстеженої площі. 

В посівах кукурудзи (пл. 0,3 тис. га) виявлено заселення культури 

південним сірим (кукурудзяним) довгоносиком. Шкідником заселено 8% 

обстеженої площі з чисельністю 0,1 екз/кв.м., пошкоджено 0,5-1,0% рослин в 

слабкому ступені. 

В посівах гороху (пл. 0,02 тис. га) спостерігається збільшення кількості 

пошкоджених рослин бульбочковим довгоносиком з чисельністю 2,5 екз/кв.м., 

пошкоджено 8,0-10,0% рослин на 40% обстеженої площі. 

Відмічено подальше ураження культури кореневими гнилями. В 

середньому уражено 1,0% рослин на 15% обстеженої площі.  

В посівах цукрових буряків (пл. 0,2 тис. га) відмічено продовження 

заселення культури сірим буряковим довгоносиком. Шкідником пошкоджено 

1,6% рослин на 15% обстеженої площі з чисельністю 0,2-0,3 екз/кв.м. 

Збільшується заселення площі посівів буряковою листковою попелицею – 

заселено 2,2% рослин на 10% площі при чисельності личинок 3,0-5,0 

екз/рослину. Триває літ бурякової мінуючої мухи та відкладання нею яєць на 

2,0-3,0% рослин з чисельністю 2,0-3,0 шт/рослину.  

В посівах соняшнику (пл. 0,01 тис. га) відмічено продовження заселення 

культури піщаним мідляком – 100% обстеженої площі з чисельністю 0,3 

екз/кв.м., пошкоджено 1,0-2,0% рослин в слабкому ступені. 

Відмічено ураження яблуні (пл. 0,01 тис. га) паршею – 0,5-1,0% листків. 

11 травня відмічено початок льоту метеликів капустяної совки та 

масового льоту американського білого метелика. 

 

 

 
 


