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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався 

контрастною погодою – теплі сонячні дні чергувалися із прохолодними та 

дощовими, було вітряно. 

Максимальна температура повітря підвищувалася до +18…+20ºС. Мінімальна 

температура повітря вночі становила +8…+10ºС. 

Вегетація сільськогосподарських культур відбувалася за нестійких температур 

повітря та оптимального зволоження ґрунту. Агрометеорологічні умови другої 

половини травня сприяли формуванню врожаю зернових культур, потужної 

кореневої системи та наростанню рослинної маси. 

   

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – трубкування;  

Озимий ячмінь – початок колосіння;                                                                                                                                    

Ярі зернові – кущення, трубкування; 

Кукурудза – 3 листок; 

Горох – 3-6 листок; 

Соя – посів, проростання, сходи; 

Озимий ріпак – цвітіння; 

Цукрові буряки – ІІ-ІІІ пара справжніх 

листків; 

Соняшник – І-ІІ пара справжніх листків; 

Картопля – сходи; 

Багаторічні трави – стеблування, 

скошування; 

Груша, вишня – формування плодів; 

Яблуня – кінець цвітіння. 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Шкідники та хвороби озимої пшениці 

Продовжується заселення  посівів озимої пшениці  (пл. 0,5 тис.га) 

злаковими попелицями. При чисельності личинок 1,0-4,0 екз/рослину, імаго 

– 1,0 екз/рослину заселено 0,3-3,0% рослин на 35% обстежених площ. 

Спостерігається заселення посівів озимої пшениці хлібними клопами 

(Лановецький район), зокрема елією гостроголовою, яка виявлена на 25% (40 

га) обстеженої площі, чисельність – 0,3 екз/кв.м. 

Хлібні смугасті блішки пошкодили 2,8% рослин в слабкому ступені на 

32% обстеженої площі, чисельність – 2,0-3,0 екз/кв.м. 

Злаковими п’явицями пошкоджено 0,4-2,0% рослин на 16% площ, 

чисельність – 0,3 екз/кв.м. 

Пшеничним трипсом заселено 0,6-1,0% рослин на 32% площі, з 

чисельністю 1,0-2,0 екз/рослину. 

Продовжується ураження рослин озимої пшениці хворобами: 

борошниста роса – 2,0-7,0% рослин на 12% площ; септоріоз – 1,6-6,0% 

рослин на 9% площ; піренофороз – 0,8-3,0% рослин на 15% площ, кореневі 

гнилі – 1,8-4,0% рослин на 5% площ. 
 

 



Шкідники та хвороби ярого ячменю 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,08 тис.га) продовжується заселення 

злаковими попелицями, на 40% площі заселено 0,3-2,0% рослин, чисельність 

личинок 0,6-3,0 екз/рослину, імаго – 1,0 екз/рослину. 

Личинками шведської мухи пошкоджено 0,3-2,0% рослин з чисельністю 

1,0-2,0 екз/кв.м. на 20% обстежених площ ярого ячменю. 

Злакові п’явиці пошкодили 0,2-1,0% рослин ячменю на 4% площ, 

чисельність – 0,2 екз/кв.м. 

  Спостерігається ураження рослин ярого ячменю ринхоспоріозом, 

уражено 0,4-2,0% рослин на 8% обстежених площ. Продовжується ураження  

гельмінтоспоріозом 1,6-3,0% рослин на 23% площі, кореневими гнилями 

0,9-2,0% рослин на 8% площі. 
 

                                         Шкідники кукурудзи 

Посіви  кукурудзи (пл. 0,12 тис.га) продовжує пошкоджувати хлібна 

смугаста блішка, якою на 30% площі, при чисельності 0,5 екз/кв.м. 

пошкоджено 0,9-2,0% рослин в слабкому ступені.  

Личинки шведської мухи пошкодили 0,4-1,0% рослин, чисельність 0,3 

екз/кв.м на 8% обстежених площ. 

Злакові попелиці заселили 0,2-1,0% рослин на 4% площ, чисельність – 

0,3 екз/рослину. 
 

                               Шкідники та хвороби гороху 

В посівах гороху (пл. 0,09 тис. га) продовжується пошкодження рослин 

гороховою попелицею. Заселено 1,6-4,0% рослин на 50% обстежених площ, 

чисельність 9,0 екз/100 помахів сачком. 

Гороховою зернівкою пошкоджено 0,4-2,0% рослин на 6% площ гороху, 

чисельність – 5,0 екз/100 помахів сачком. 

Відмічено ураження сходів гороху 0,5-2,0% рослин аскохітозом на 9% 

площі. Кореневим гнилями уражено 0,8-2,0% рослин на 8% площі. 
 

Шкідники та хвороби сої 

В посівах сої (пл. 0,1 тис. га) спостерігається живлення бульбочкового 

довгоносика. Фітофагом заселено 16% площі, чисельність 0,2-1,0 екз/кв.м, 

пошкоджено 0,3-1,0% рослин в слабкому ступені. 

Гороховою попелицею заселено 0,3-1,0% рослин на 7% обстежених 

площ, чисельність 6,0 екз/100 помахів сачком. 
 

 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,5 тис.га) продовжується повторне 

заселення ріпаковим квіткоїдом, який пошкодив 2,6% рослин на 11% 

обстежених площ, чисельність – 1,0-2,0 екз/рослину. 

Спостерігається пошкодження 3,0-5,0% рослин ріпаку капустяним 

стручковим прихованохоботником з чисельністю 2,0 екз/рослину на 10% 

площ. 



Ріпаковий насіннєвий прихованохоботник пошкодив 1,6% рослин на 

8% обстежених площ, чисельність – 1,0-2,0 екз/рослину.  

В посівах озимого ріпаку проводились обробітки від хвороб і шкідників. 
                              
                               Шкідники та хвороби цукрових буряків 

Спостерігається заселення посівів цукрових буряків (пл. 0,25 тис.га) 

буряковою листковою попелицею. Личинками фітофага заселено 0,2-1,0% 

рослин, при чисельності 1,0 екз/рослину на 7% обстежених площ. 

Буряковою крихіткою пошкоджено 1,3-3,0% рослин на 24% обстежених 

площ, чисельність – 1,9 екз/кв.м. 

Бурякова блішка виявлена на 2,1-5,0% рослин 75% площ буряка, з 

чисельністю – 0,8 екз/кв.м. 

Імаго сірого бурякового довгоносика (Кременецький район) пошкодили 

0,9-3,0% рослин на 33% площ буряка, чисельність – 0,2 екз/кв.м. 

В окремих осередках цукрових буряків Лановецького району відмічено 

пошкодження рослин буряковою мінуючою мухою (1,0-2,0 екз/10 п.с.). 

Спостерігається ураження 0,5-3,0% коренеплодів цукрових буряків на 

20% обстежених площ коренеїдом. 
 

Спостерігається також ураження коренеїдом 1,4-2,0% рослин кормових 

буряків на присадибних ділянках (пл. 0,03 га). 
 

                                           Шкідники картоплі 

          На сходах картоплі (пл. 0,013 га) продовжується пошкодження рослин 

колорадським жуком. Імаго пошкоджено 4,0-8,0% рослин на 90% сходів, 

чисельність – 1,0-3,0 екз/рослину, 1 яйцекладка/рослину. 
 

Шкідники саду 

 В яблуневих садах (пл. 0,035 тис.га) продовжується заселення дерев 

яблуневою попелицею. Заселено 1,1-3,0% пагонів, 12% дерев на 48% 

обстежених площ, чисельність – 2,0 екз/листок.  

Яблуневою міллю заселено 12% саду, 1,6% дерев, 0,3% пагонів з 

чисельністю – 1,0 гніздо/дерево. 

Борошнистою росою уражено 60% площі обстеженого яблуневого саду, 

3,0-8,0% дерев, 0,5-2,0% пагонів. 

 

На початку третьої декади травня розпочалося масове ураження пагонів 

вишні моніліозом (8,0-20%). 

 

24.05 відмічено початок льоту метеликів совки гамми.  

Триває літ імаго травневого хруща – 8,0-16,0 екз/дерево на придорожніх 

смугах, що межують з полями. 

Триває масове відродження слимаків, равликів, шкодочинність яких 

відмічена на сходах овочевих культур присадибного сектору. 
 

 

 

 


