
 

 

 

Оперативна інформація 
щодо фітосанітарного стану в господарствах  

Тернопільської області станом на 30.05.2019 року 
 

Третя декада травня на території Тернопільської області 

характеризувалася теплою, похмурою та вологою погодою з випаданням дощів 

різної інтенсивності, подекуди з грозами та градом. 

На окремих площах сільськогосподарських культур спостерігалося 

надмірне зволоження ґрунту. 

Мінімальна температура повітря вночі опускалася до 9-12ºС.  

        Максимальна температура повітря вдень піднімалася до 23-25°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, 

прапорцевий лист;   

Озимий ячмінь – колосіння;                                   

Ярий ячмінь – утворення нижнього вузла 

соломини; 

Кукурудза – 5-ий листок; 

Горох – галуження, поява суцвіть; 

Соя – посів, поява сходів; 

Озимий ріпак – завершення цвітіння, 

утворення перших стручків; 

Цукрові буряки – 2-га пара справжніх 

листків, утворення розетки листків; 

Соняшник – 3-тя пара листків; 

Картопля – утворення бічних пагонів; 

Багаторічні трави – бутонізація, 

скошування; 

Яблуня – ріст плодів; 

Вишня – ріст плодів. 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В посівах озимої пшениці (пл. 1,1 тис. га) спостерігається подальше 

заселення культури злаковими п’явицями з чисельністю імаго – 0,3 екз/кв.м., 

проходить відродження личинок – середня чисельність – 1,4 екз/кв.м., 

максимальна – 3,0 екз/кв.м., пошкоджено 1,0-3,0% рослин в слабкому ступені 

на 60% обстежених площ. Продовжується заселення посівів пшеничним 

трипсом – чисельністю 4,0 екз/100 п.с. на 10% обстежених площ. В посівах 

озимої пшениці триває подальше живлення імаго хлібних клопів з чисельністю 

- 0,3-1,0 екз/кв.м., пошкоджено – 0,03-0,5% рослин в слабкому ступені на 14% 

обстежених площ. Відмічено заселення посівів злаковими попелицями з 

середньою чисельністю імаго – 1,0 екз/рослину, личинок -  4,0-8,0 екз/рослину, 

заселено 6,0% рослин на 50% обстежених площ.     

Спостерігається подальше ураження посівів озимої пшениці септоріозом 

- 60% обстежених площ, в середньому уражено – 3,0% рослин, максимально – 

9,0% рослин та борошнистою росою - 55% обстежених площ, з ураженістю 

4,0-13% рослин. Продовжується ураження посівів культури кореневими 



гнилями - 20% обстежених площ, 2,0-4,0% рослин. Відмічено ураження посівів 

озимої пшениці піренофорозом - 4,0-6,0% рослин на 10% обстежених площ. 

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

злаковими попелицями – 58% обстежених площ культури з чисельністю – 3,0-

6,0 лич/рослину, заселено 3,6% рослин. Личинками злакових мух заселено 30% 

обстежених площ посівів з чисельністю – 2,0-4,0 екз/кв.м., пошкодженість 

рослин 4,0% в слабкому ступені.   

Спостерігається подальше ураження посівів ярого ячменю 

гельмінтоспоріозом. В середньому уражено 4,7% рослин, максимально – 9,0% 

на 40% обстежених площ. Відмічено ураження посівів культури 

ринхоспоріозом - 3,0–6,0% рослин на 13% обстежених площ. Кореневими 

гнилями уражено 1,1-3,0% рослин на 5% обстежених площ. 

В посівах кукурудзи (пл. 0,5 тис. га) продовжується заселення культури 

хлібною смугастою блішкою. Шкідником заселено 70% обстежених площ з 

чисельністю – 2,0-5,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин - 3,2% в слабкому 

ступені. Відмічено подальше заселення посівів кукурудзи личинками шведської 

мухи, при чисельності – 1,0-2,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин - 1,7% в 

слабкому ступені. Спостерігається заселення посівів злаковими попелицями – 

15% обстежених площ, середня чисельність – 1,0 лич/рослину, максимальна – 

2,0 лич/рослину, заселено 1,3% рослин. 

В посівах гороху (пл. 0,1 тис. га) відмічено заселення 50% обстежених 

площ гороховою попелицею з середньою чисельністю – 3,0 лич/рослину, 

максимально – 8,0 лич/рослину. Спостерігається заселення 50% обстежених 

площ гороховою зернівкою з чисельністю – 7,0-12 екз/100 п.с. 

Виявлено ураження 50% обстежених площ гороху аскохітозом. В 

середньому уражено 1,8% рослин, максимально – 4,0%. 

В посівах сої (пл. 0,3 тис. га) відмічено живлення личинок травневого 

хруща. Заселено 36% обстежених площ з чисельністю 0,3-1,0 лич/кв.м. 

Дротяниками заселено 42% обстежених площ з чисельністю 0,5-1,0 лич/кв.м. 

Спостерігається заселення 24% обстеженої площі посівів сої бульбочковим 

довгоносиком з чисельністю 0,4-1,0 екз/кв.м. Відмічено заселення 29% 

обстеженої площі гороховою попелицею, чисельність – 9,0-15,0 екз/100 п.с. 

Спостерігається ураження 5% обстежених площ посівів сої кореневими 

гнилями, уражено 0,6-1,0% рослин. 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,7 тис. га) спостерігається подальше 

заселення культури ріпаковим насіннєвим прихованохоботником – 3,6-8,0% 

рослин, 1,2-3,0% стручків з чисельністю личинок 1,0екз/стручок на 25% 

обстежених площ. Відмічено заселення посівів культури капустяною галицею 

– 2,9-6,0% рослин, 0,8-2,0% стручків, чисельність личинок – 5,0 екз/стручок на 

15% обстежених площ. Спостерігається подальше ураження посівів озимого 

ріпаку хворобами: пероноспорозом - 50% обстежених площ, уражено 5,0-11% 

рослин та циліндроспоріозом – 20% площ, уражено 3,0-7,0% рослин. Відмічено 

ураження 10% обстежених площ озимого ріпаку альтернаріозом, уражено 2,0-

3,0% рослин.  



В посівах цукрових буряків (пл. 0,4 тис. га) відмічено продовження 

заселення культури буряковою листковою попелицею – 20% обстежених площ 

з чисельністю 1,0-2,0 лич/рослину. 

В посівах соняшнику (пл. 0,3 тис. га) спостерігається заселення 20% 

обстеженої площі геліхризовою попелицею з чисельністю 10-19 екз/100 п.с., 

заселено 1,3% рослин. Проходить відродження та живлення личинок. 

На сходах картоплі (пл. 0,005 тис. га) спостерігається подальше 

заселення культури колорадським жуком – 60% обстежених площ з 

чисельністю 2,0-6,0 екз/кущ, яйцекладок – 2-5 шт/кущ, яєць – 15-21 шт.  

В посівах багаторічних трав (пл. 0,05 тис.га) спостерігається заселення 

конюшинним насіннєїдом 100% обстежених площ з чисельністю жуків - 8 

екз/100 п.с., яєць – 1,0 екз/рослину, заселено – 5,2% рослин. Відмічено 

ураження всіх обстежених площ борошнистою росою – 3,6-9,0% рослин та 

бурою плямистістю – 3,2-7,0% рослин. 

В насадженнях яблуневого саду (пл. 0,04 тис. га) спостерігається 

подальше заселення яблуневої зеленої попелиці – 65% обстежених площ, 29% 

дерев з чисельністю 5,0-12,0 екз/листок. Відмічено заселення 3% обстеженої 

площі яблуневим пильщиком, личинками пошкоджено 0,3-1,0% плодів. 

Продовжується подальше ураження дерев борошнистою росою та паршею 

яблуні. 

На деревах вишні, черешні, абрикосу спостерігається розвиток моніліозу 

та клястероспоріозу. 

Триває масовий літ метеликів І покоління листогризучих та 

підгризаючих совок. 

 

 
 


