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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 

зниженням температури повітря, спостерігались дощі зливного характеру, 

місцями з градом.  

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до 

+28…+30ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +12…+15ºС. 

Випадання дощу зливного характеру з градом в супроводі з вітрами, 

спричинило пошкодження сільськогосподарських культур, місцями 

вилягання озимих та ярих зернових, пошкодження листя кукурудзи, сої, 

буряків, стручків гороху, а також овочевих культур ягідних та плодів яблук. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – молочна, молочно-воскова 

стиглість;                       

Ярий ячмінь – молочна стиглість; 

Кукурудза – 11-13 листків; 

Горох – достигання бобів; 

Соя – цвітіння; 

Озимий ріпак- формування насіння; 

Цукрові буряки – ріст коренеплодів та 

змикання рядків; 

 

     Соняшник –  утворення суцвіть; 

Картопля –  цвітіння; 

Капуста рання - збір врожаю, пізня - 

листкова мутовка; 

Огірки – цвітіння, плодоношення; 

Багаторічні трави – відростання та 

скошування;  

Яблуня – ріст плодів. 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В колосі озимої пшениці (пл. 1,6 тис.га) продовжують шкодити личинки 

хлібних клопів, пшеничного трипса, злакових попелиць, імаго хлібних жуків 

за низької їх чисельності. Імаго хлібної жужелиці виявлено на 8% 

обстеженої площі, чисельність 0,3 екз/кв.м. 

Відмічено незначне наростання ураженості озимої пшениці хворобами 

колоса. Фузаріозом уражено 2,9-4% рослин, септоріозом – 0,9-3%, 

альтернаріозом – 0,6-2%. Спостерігається ураження озимої пшениці 

бактеріозом – 0,2-1%, гельмінтоспоріозом – 0,3-1%, оливковою 

плямистістю – 0,4-1%  колосків озимої пшениці. 

 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,3 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин шкідниками. Хлібні жуки пошкодили 0,1% рослин, чисельність 1,0 

екз/кв.м; хлібними клопами пошкоджено 0,2% рослин, з чисельністю імаго 

0,3 екз/кв.м, личинок 0,3 екз/кв.м. 



Триває ураження рослин смугастим гельмінтоспоріозом, уражено 14,0-

16% рослин на 65% обстеженої площі. 
 

 

В посівах кукурудзи (пл. 1,4 тис.га) спостерігається заселення рослин 

злаковими попелицями. Чисельність шкідників становить 5,0 екз/рослину, 

заселено 4,2-9% рослин. 

Розпочався літ та відкладання яєць стеблового кукурудзяного 

метелика І покоління, яйцекладки виявлено на  0,5-2,2% рослин, яєць 1-15 

штук.  

Гельмінтоспоріозом уражено 1,6-4,0% рослин кукурудзи на 8% 

обстежених площ. 
 

В посівах гороху (пл. 0,08 тис.га) продовжують шкодити горохова 

плодожерка (2,1—4,0% рослин, чисельність 1,0 екз/біб), горохова зернівка 

(2,9-6,0% рослин, чисельність 1,0 екз/біб). Відмічено пошкодження 0,9-2,0% 

рослин  гороховою галицею, чисельність 4,0 екз/біб. 

Продовжується ураження рослин гороху хворобами. Аскохітозом 

уражено 5,3-17,0% рослин, пероноспорозом – 4,8-12,0% рослин, 

кореневими гнилями – 2,5% рослин гороху. 
 

В посівах сої (пл. 0,6 тис.га) продовжується пошкодження рослин 

листогризучими совками. Пошкоджено 0,4-1,2% рослин, чисельність 0,3 

екз/кв.м. Спостерігається заселення 0,9-2,5% рослин сої тютюновим 

трипсом, чисельність 1,0-2,0 екз/рослину.   

Збільшилось ураження рослин хворобами. Септоріозом уражено 0,4-

1,0% рослин, аскохітозом – 3,8-6,0%, пероноспорозом – 1,1-3,0%. Виявлено 

ураження  0,9-2,0% рослин жовтою мозаїкою. 
 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,4 тис.га) продовжується заселення 

рослин буряковою листковою попелицею, пошкоджено 5,8-12,0% рослин, 

при чисельності 5,0 екз/рослину. Відмічено пошкодження рослин цукрових 

буряків листогризучими та підгризаючими совками. Листогризучими 

совками пошкоджено 2,5-4% рослин з чисельністю 0,4-1,0 екз/кв.м та 

підгризаючими совками 2,0-3,0 рослин з чисельністю 0,7 екз/кв.м. Виявлено 

пошкодження рослин цукрових буряків клопами (буряковий, трав’яний), 

чисельність 0,5 екз/кв.м.  

 Продовжує розвиватись церкоспороз, який уразив 1,6-3,0% рослин 

цукрових буряків. Спостерігається ураження 0,2%  коренеплодів цукрових 

буряків паршою. 
 

В посівах соняшнику (пл. 0,12 тис.га) геліхризова попелиця заселила 

5,3-11,0% рослин, при чисельності 8,0 екз/рослину. 

На листках соняшнику продовжує розвиток пероноспороз, який уразив 

3,8-6,0% рослин. Фомозом уражено 0,3-1,0% листків. 
 



В посівах озимого ріпаку (пл. 0,08 тис.га) продовжується ураження 

рослин хворобами. Альтернаріозом уражено 3,1-6,0% стручків та 8,9-17,0% 

стебел озимого ріпаку. Біла гниль уразила 1,6-4,0% стебел озимого ріпаку. 

 

В посадках картоплі (пл. 0,007 тис.га) колорадським жуком 

пошкоджено 12,0-17,0% рослин картоплі у слабкому та середньому ступенях, 

при чисельності імаго – 0,5 екз/кущ, личинок – 4,0 екз/кущ.  

Фітофторозом уражено 5,4-11,0% рослин на 80% обстеженої площі. 
 

Виявлено ураження огірків (пл.0,001 тис.га) відкритого ґрунту 

пероноспорозом, уражених відмічено 0,6-2,0% рослин на 20%  обстеженої 

площі. Бактеріоз уразив 1,4-3,0% листків огірків. 
 

На рослинах середньої капусти (пл.0,002 тис.га) відмічено літ біланів, 

якими пошкоджено 2,1-4,0% рослин, при чисельності 3,0 екз/рослину. 

Капустяна міль пошкодила 2,9-5,0% рослин, чисельність 4,0 екз/рослину.  
 

В яблуневому саду (пл. 0,029 тис.га) продовжується пошкодження  

яблуневою плодожеркою, яка виявлена на 1,2-4% плодів, 21% дерев. 

Продовжує  розвиватись парша,  якою уражено 6,7-12,0% листків, 0,4-

1% плодів на 16-29% дерев. 

Плодова гниль пошкодила 0,5%  плодів на 10% дерев. 

 

Спостерігається пошкодження мишоподібними гризунами в 

приватному секторі: ранньої картоплі 1,5% кущів, пошкоджено бульб в кущі 

1-2 шт.;  моркви та столових буряків 3,5% рослин;  0,5-1,0% рослин цукрових 

та кормових коренеплодів. 

 

Триває масовий літ імаго червневого хруща 10,0 – 12,0 екз/дерево, 

збільшена чисельність поблизу неорних земель. 

 

 
 


