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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Завершення другої початок третьої декад червня на території Тернопільської 

області характеризувався  проходженням дощів в більшості випадків зливного 

характеру, надалі настання спеки з підвищеними температурами та вологістю 

повітря.. 

Максимальна температура повітря підвищувалася до +28…+32ºС. Мінімальна 

температура повітря вночі становила +16…+21ºС. Поверхня ґрунту  в найтепліші 

дні нагрівалась до плюс 45-53℃. 

Вегетація сільськогосподарських культур відбувалася за умов оптимального 

зволоження ґрунту та підвищеного температурного режиму.  

   

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – завершення цвітіння;  

Озимий ячмінь –  налив зерна;                                                                                                                                    

Ярі зернові – колосіння; 

Кукурудза – 6-11й листок; 

Горох – цвітіння утворення стручків; 

Соя –  2-4 трійчастих листка; 

Озимий ріпак –  ріст стручків; 

Цукрові буряки – змикання рядків; 

Соняшник – 4та пара лист.зірочка; 

Картопля – ріст бічних пагонів, бутоніз; 

Багаторічні трави – відростання; 

Груша, вишня – ріст плодів ; 

Яблуня – ріст плодів . 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Шкідники та хвороби озимої пшениці 

       Посівів озимої пшениці  (пл. 0,9 тис.га) проходить  заселення площ 

хлібними жуками.  Чисельності імаго 0,5-1,0 екз/кв.м,  заселено на 30% 

обстежених площ. 

Заселено хлібними клопами  -  на 18,2% обстеженої площі, чисельність 

–  0,3 екз/кв.м.,  личинок 0,2 - 0,3екз/кв.м 

Продовжується ураження рослин озимої пшениці хворобами:  

піренофороз – 3,5% рослин на 15-33% площ; фузаріоз колоса – 0,2% 

колосків на 3% обстежених площ. 
 

Шкідники та хвороби ярого ячменю 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,2 тис.га) триває вихід з ґрунту та 

заселення посівів хлібними жуками, чисельність імаго 0,7-1,0 екз/кв.м. По 

завершенні декади чисельність шкідника збільшиться. 

  Спостерігається ураження колоса ярого ячменю летючою сажкою, 

уражено 0,3% колосків на 17% обстежених площ(Борщівський район) та 

0,4% колосків на 20% площі (Лановецький район).  
 

                                          

 

 



Шкідники кукурудзи 

На посівах  кукурудзи (пл. 0,45 тис.га) продовжується розвиток  

листогризучих та підгризаючих совок пошкоджено відповідно 1,5;2,0% 

рослин на 25% площ, чисельність – 0,5-1,0 екз/кв.м. 
 

                               Шкідники та хвороби гороху 

В посівах гороху (пл. 0,0,7 тис. га) продовжується розвиток горохової 

попелиці,  чисельність – 40,0-60,0 екз/100 помахів сачком. 

Збільшується ураження рослин пероноспорозом  2,6-5,0% рослин на  

30% площ.  Кореневим гнилями уражено 2,0% рослин на 25% площі. 
 

Шкідники та хвороби соняшнику 

       Триває розвиток на посівах соняшнику ( 0,5тис.га) геліхризової попелиці 

4,0-6,0% рослин на 23% площі, чисельність 6,0-10,0екз/рослину.  

Спостерігається живлення гусениць підгризаючих та листогризучих совок 

пошкоджено відповідно: 2,5 ; 3,0% рослин на 25% площі. 

         Альтернаріозом уражено 0,5% рослин на 8% обстеженої площі. 

 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,13 тис.га) спостерігається пошкодження 

4,2-6,0% рослин ріпаку ріпаковим насіннєвим прихованохоботником з 

чисельністю 1,2 екз/стручок на 35% площ. 

Капустяна галиця, личинки пошкодили 3,8-7,0% рослин на 44% 

обстежених площ, чисельність – 12,0екз/стручок.  

Спостерігається ураження стручків альтернаріозом 5,7% стручків на 

34,6 % площі. 
                              
                               Шкідники та хвороби цукрових буряків 

 В посівах  цукрових буряків (0,15тис.га) личинками бурякової мінуючої 

мухи пошкоджено 2,7-5,0% рослин за чисельності 1,2екз/рослину на 31% 

площ. Буряковою листковою попелицею заселено 15% площі, 2,2% рослин , 

чисельність 6,0екз/рослину.  

Коренеїдом уражено 3,7% рослин на 25% обстеженої площі. 
 

                                           Шкідники картоплі 

          На посадках картоплі (пл. 0,005 га) триває масове відродження та 

пошкодження рослин личинками колорадського жука. Пошкоджено 22,0-

38,0% рослин на 100% площ, чисельність – 20,0-38,0 екз/рослину, 2-

3,яйцекладки/рослину.  
              

 

 

Шкідники саду 

 В яблуневих садах (пл. 0,021 тис.га) триває відродження личинок 

яблуневої плодожерки пошкоджено 0,6% плодів на 18% дерев. 



Борошнистою росою уражено 60% площі обстеженого яблуневого саду, 

15,0-18,0% дерев,  уражено листя 2,9-4,0%, пагонів 1,8-2,0%. 

 

                                      Шкідники та хвороби овочів 

Триває лі, масове заселення посадок  капусти  (пл..0,001га) білокрилою. 

Ураження  томатів (пл..0,001га)  ранньою сухою плямистістю 

альтернаріозом 0,4% рослин на 50% площі.  На площах озимої цибулі   

(пл..0,001га) пероноспорозу уражено 26,0-40,0% на 60% площі. 

 

 
 

 


