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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

За звітний період 18.06-24.06 погодні умови на території Тернопільської 

області характеризувалась чергуванням теплої сонячної погоди із щоденними 

грозовими дощами, місцями з градом, та посиленням вітру до штормового, в 

окремих районах проходження смерчів. Температура повітря в нічні години 

становила +18..+21ºС, в денні +26..+30ºС. Висока вологість повітря. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця –  початок наливу зерна;   

Озимий ячмінь – молочна стиглість;                     

Ярий ячмінь – колосіння ; 

Кукурудза – 8й – 10й листок; 

Горох – цвітіння, ріст стручків; 

Соя – утворення бічних пагонів; 

Соняшник –  зірочка; 

Цукрові буряки –  змикання в рядку та 

рядків; 

Озимий ріпак – формування насіння; 

Картопля – стеблування, р.бутонізація; 

Багаторічні трави – цвітіння; 

Капуста – середня - листкова мутовка;  

Яблуня – ріст плодів. 
 

 
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

Розвиток шкідників та хвороб проходив в умовах теплої дощової 

погоди. Дощі спостерігались різної інтенсивності від помірних до сильних 

(35 мм за добу) зливного характеру, що призводило до затоплення, змивання, 

замулювання, локального вилягання сільськогосподарських культур. На всій 

території області зволоження ґрунту надмірне, особливо в нижніх шарах. 

Польові роботи були призупиненні. 

За умов підвищеної вологості та температури повітря склались 

сприятливі умови для розвитку хвороб, зокрема кореневих гнилей польових 

культур, також помічено слабкий розвиток хвороб колоса. 
 

В  посівах  озимої  пшениці  (пл. 0,56  тис.га) спостерігається ураження  

фузаріозом 0,2-0,4% колосків на 14,6% площі, альтернаріозом 0,1-0,2% 

колосків на 10% площі, оливковим пліснявінням уражено 4,2-5,0% 

колосків на 50 га у Борщівському районі. 
 

Триває живлення  злакових попелиць 2,0-4,0 екз/колос на 2,6% колосків 

озимої пшениці  (дрібні селянські господарства - 0,01тис.га), продовжується 

ураження посівів піренофорозом на 35% обстежених площ, уражено 6,8- 

10,0% рослин. Септоріозом уражено 16,2-20% рослин на 80,0% площі,  

фузаріозом  уражено 0,4-1,0% колосків на 40% площі.  
 

В  посівах  ярого ячменю (пл. 0,210 тис.га) спостерігається ураження 

рослин лінійним гельмінтоспоріозом. В середньому уражено 2,6% рослин. 



В посівах ярого ячменю дрібних селянських господарств (0,03 тис.га) 

лінійним гельмінтоспоріозом уражено 4,2% рослин на 40% площі, 

септоріозом уражено 0,2-0,3% колосків, також помічено ураження 0,1-0,2 

колосків летючою сажкою. 
 

В посівах кукурудзи (пл. 0,21  тис.га)  шкодять гусениці підгризаючих 

та листогризучих совок на 15% площі, чисельність 0,3-0,4екз/кв.м. 
 

В посівах гороху (пл. 0,04 тис.га)  спостерігається збільшення ураження 

рослин пероноспорозом - 4,6-6,0% рослин на  35% площі. 
 

В посівах кормових буряків д.с.г (пл. 0,002 тис.га) спостерігається 

ураження 0,2-0,3% рослин церкоспорозом на 2% обстежених площ, фомоз 

уразив 0,1-0,2% рослин на 2% обстежених площ. 
 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,06 тис.га) спостерігається відродження 

гусениць листогризучих та підгризаючих совок при чисельності 0,3 

екз/кв.м на 15% площі.  
 

В посівах соняшнику (пл. 0,16 тис.га) триває відродження гусениць 

листогризучих та підгризаючих совок  на 25% площі, чисельність 0,4 

екз/кв.м. 
 

На посадках картоплі (пл. 0,006  тис.га) зростає ураження фітофторозом, 

уражено 0,2-0,3% рослин на 16,7-18,0%  площ, альтернаріозом уражено 0,2-

0,4% рослин на 16% площ, ризоктоніозом уражено 0,2% рослин на 12% 

площ.  

В посадках капусти (0,002 тис.га) гусениці капустяної совки заселяють 

0,2-0,3% рослин, на 15% площі, чисельність 1,0 екз/рослину. Білокрилка 

масово заселяє 100% рослин.  
 

На черешні (0,002 тис.га) спостерігається ураження плодовою гниллю    

1,3-2,0% плодів на 50% площі. 
 

Розпочався літ червневих хрущів (20.06), чисельність3,0-5,0 

екз/10хв.п.з. 

 

 


