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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 

прохолодною погодою із опадами у вигляді дощу, в окремі дні – із снігом та 

заморозками у повітрі і на поверхні ґрунту.  

Максимальна температура повітря становила +12ºС, мінімальна температура 

повітря вночі коливалася від +2 до +4ºС, 28 квітня становила -2ºС. 

Ґрунт достатньо зволожений, осередками – перезволожений. Поява та ріст 

сходів ярих культур затримується. Чисельність шкідників в посівах зростає 

повільно. 

 

 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – кущення, ранні – початок 

трубкування;                                                                                                                                     

Ярі зернові – проростання, сходи; 

Кукурудза – посів, набухання насіння; 

Горох – проростання; 

Озимий ріпак – ріст стебла; 

 

     Цукрові буряки – посів; 

Соняшник – посів; 

Картопля – посадка, проростання; 

Багаторічні трави – відростання; 

Сади – розпускання бруньок, початок 

оголення суцвіть. 

 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Шкідники та хвороби зернових 

В посівах озимої пшениці (пл. 0,7 тис.га) продовжується шкодочинність 

хлібної смугастої блішки, чисельність коливається від 0,3 до 4,0 екз/кв.м., 

пошкоджено 0,6-5,0% рослин в слабкому ступені на 37% обстежених площ. 

Личинками хлібної жужелиці пошкоджено 0,5-1,0% рослин, 

чисельність 0,2 екз/кв.м. на 6% обстежених площ. 

Чисельність злакових п’явиць в посівах озимої пшениці становить 0,5 

екз/кв.м на 4% площ.  

Борошниста роса в посівах озимої пшениці  поширилась на 9% 

обстежених площ, уражених виявлено 0,4-1,0% рослин. 

Септоріозом уражено 0,3-1,0% рослин на 10% посівів озимої пшениці. 

Кореневі гнилі поширені на 7% обстежених площ озимої пшениці, 

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

Розпочалось заселення ярого ячменю (пл. 0,03 тис.га) хлібною 

смугастою блішкою, яка з чисельність 3,0 екз/кв.м пошкодила 2,0-3,0% 

рослин в слабкому ступені на 100% площі. 

Піщаний мідяк пошкодив 1,5% рослин ярого ячменю, чисельність – 

0,5 екз/кв.м. на 29% обстеженої площі. 

Дротяники пошкодили 0,8-1,0% рослин, при чисельності личинок – 

1,0 екз/кв.м. на всій обстеженій площі.  



 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,7 тис.га) ріпаковий стебловий 

прихованохоботник заселяє 0,9-3,0% рослин на 14% площі чисельність 0,4 

екз/рослину.  

Ріпаковий квіткоїд пошкодив 0,6-4,0% рослин на 8% обстежених площ, 

чисельність – 0,3-2,0 екз/рослину. 

Пероноспороз виявлено на 9% обстежених площ, уражено 0,7-2,0% 

рослин озимого ріпаку. 

В посівах озимого ріпаку проводились обробітки від хвороб і шкідників. 

 

Шкідники конюшини 

В посівах конюшини (пл. 0,062 тис. га) продовжується заселення 

бульбочковими довгоносиками. Середня чисельність жуків становить 0,4 

екз/кв.м., пошкоджено 1,2-3,0% рослин на 50% обстежених площ.  

Виявлено заселення 20% обстежених площ багаторічних трав 

конюшинним насіннєїдом-апіоном. Середня чисельність жуків 0,2 екз/кв.м., 

пошкоджено 0,7-2,0% рослин.            

 

Шкідники саду 

Яблуневим квіткоїдом заселено 23% обстежених площ саду (пл. 0,026 

тис.га), 2,4% дерев яблуні з чисельністю 1,0 екз/дерево, пошкодженість 

бутонів 0,5-1,0%. 

 

        
 

 

 


