
Прогноз фітосанітарного стану основних с/г рослин у господарствах 

Тернопільської області в липні 2021 року 
 

Червень поточного року виявився теплим та дощовим. 

Середня місячна температура повітря у червні становила 18,7-19,2° тепла, 

що на 1,1-1,5° вище за кліматичну норму.  

Максимальна температура повітря в останній декаді підвищувалася до 

плюс 30-34°. 23,024 і 30 червня метеостанції області зафіксували найвищі 

максимальні температури повітря, на  0,4-1,0° перекривали історичні  

максимуми на ці дати. 

Мінімальна температура повітря в найпрохолодніші ночі 1-3 червня 

знижувалася до 6-10° тепла. 

Розподіл опадів був вкрай нерівномірним по території області. 

Спостерігалася велика кількість короткочасних локальних злив, подекуди з 

градом та шквалами. Кількість днів з опадами за місяць склала 12-20 днів.  

В третій декаді червня відбулося інтенсивне накопичення ефективного 

тепла, що в свою чергу пришвидшило темпи розвитку усіх 

сільськогосподарських культур, скорочування міжфазних періодів: ранні 

зернові наливали зерно, картопля цвіла, кукурудза утворювала чергові листки, 

трави нарощували рослинну масу.    

В районах сильних злив з шквалистим посиленням вітру та градом 

відмічалося локальне полягання зернових колосових, замулювання посівів.      

Сприятливо складалися умови для інтенсивного росту бур'янів та 

поширенню грибкових хвороб і шкідників.  

Розвиток шкідливих об`єктів у липні залежатиме від погодних умов. 

Тому моніторинг фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин 

матиме важливе значення в регулюванні чисельності шкідливих організмів, 

своєчасному застосуванні засобів захисту рослин. 
 

 

Багатоїдні шкідники 

В липні, за жаркої посушливої погоди (t° 25-30°С), триватиме 

живлення личинок та перехід у старші віки нестадних видів кобилок, 

коників на пасовищах і узбіччях доріг. 

В окремих осередках посівів багаторічних трав, цукрових буряків, 

кукурудзи, соняшнику, овочевих та неорних земель не виключена поява та 

розвиток лучного метелика залітної популяції.  

Впродовж липня триватиме розвиток і шкідливість гусениць озимої 

совки та інших підгризаючих совок в посівах просапних та овочевих 

культур. Сприятливими умовами для розвитку гусениць буде температура 

20-27°С з відносною вологістю повітря 70-95%.  

В другій половині липня очікується літ метеликів ІІ покоління 

шкідника. В окремих районах, при оптимальних гідротермічних умовах 

можливі виникнення осередків підвищеної чисельності гусениць (ЕПШ в 

посівах буряків 1,0-2,0 екз/кв.м, інших просапних – 3,0-8,0 екз/кв.м). 

Також продовжуватиметься розвиток листогризучих совок, зокрема 

капустяної, С-чорне, совки-гамма. Підвищення річних та збільшення суми 



ефективних температур поточної вегетації, зумовить розширення ареалу 

більшості видів листогризучих совок. Ці шкідники активно розвиватимуться 

за помірних температур та достатнього вологозабезпечення. 

На всій території області можливе осередкове зростання шкідливості 

бавовникової совки в посівах кукурудзи та соняшнику, особливо за умов 

спекотної погоди. 

Обробітки краще проводити в найбільш уразливий період - 

виплодження - поява гусениць ІІ віку, у вечірні години, коли вони живляться 

відкрито і найбільш уразливі. Гусениці підгризаючих совок (озимої, 

окличної), дохарчувавшись у посівах просапних, овочевих культур, 

відходитимуть на заляльковування. 

В І-ІІ декадах липня проходитиме літ стеблового (кукурудзяного) 

метелика та відкладання яєць, розпочнеться масове відродження гусениць 

шкідника. При помірно-теплій та вологій погоді (+18 +30°С, з вологістю 

повітря понад 70%) відбуватиметься нормальна життєдіяльність всіх стадій 

фітофага, а також формування осередків високої чисельності та шкідливості 

гусениць. Зниження відносної вологості й аномально високі температури 

повітря призведуть до часткової або повної загибелі яйцекладок та гусениць 

молодших віків стеблового метелика.  

На початку та під час масового відкладання яєць для обмеження 

чисельності і шкідливості фітофага проводять знищення бур’янів і квітучих 

нектароносів, міжрядні розпушування просапних культур, випускають 

трихограму вогнівочної форми не менше трьох разів з інтервалом 5-6 діб. 

До випуску трихограми в кількості 50-100 тис. самиць на 1 га 

приступають на початку відкладання яєць. В період масового відкладання 

яєць (приблизно через 2 тижні після початку, залежно від погодно-

кліматичних умов) випуск трихограми проводять повторно.  

За наявності яйцекладок на 18% рослин або 6-8% рослин з гусінню 

фітофага посіви обприскують інсектицидами, згідно «Переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».  

В липні повсюди залишається ймовірність появи та шкідливості личинок 

чортополохівки (сонцевика будякового), що потребує проведення постійних 

обстежень просапних культур (сої, соняшнику), овочевих (томати) та 

плодових (яблуні, винограду). Нагадуємо, що гусениці чортополохівки дуже 

ненажерливі і здатні швидко пересуватися в пошуках нової поживи. В разі 

виявлення шкідливості личинок чортополохівки необхідне проведення 

заходів захисту – крайових або суцільних обробок інсектицидами, 

дозволеними «Переліком…» до використання в Україні на відповідних 

культурах проти листогризучих шкідників. 

 

Зернові та зернобобові культури 

В господарствах області проходитиме інтенсивне живлення хлібних 

клопів дозріваючим зерном, що заселили 17% озимих і пошкодили 1,0% 

колосків. Клопи продовжуватимуть завдавати шкоду в посівах зернових 

культур. Личинки старших віків, імаго нового покоління живитимуться 

зерном, готуючись до перезимівлі та накопичуючи запас жиру. Клопи, що не 



встигнуть дохарчуватися до збирання врожаю, живитимуться під валками 

скошених хлібів, на диких злаках. Пошкоджені зернівки стають щуплі, 

зморшкуваті, зі слідами уколу у вигляді темної крапки, навколо якої помітна 

зона пошкодження - світло-жовта пляма; ендосперм в цій зоні стає крихким. 

Під дією ферментів знижується пружність клейковини, підвищується її 

розтягнення і, як наслідок, погіршуються хлібопекарські якості борошна, 

знижується схожість і якість зерна. 

В колосках пшениці, ячменю, жита дозріваюче зерно 

пошкоджуватимуть хлібні жуки та жужелиця, що осередково може 

призвести до зменшення маси зерна. Живлення більшості жуків хлібної 

жужелиці закінчиться до настання жнив, фітофаги зосереджуватимуться в 

місцях втрати зерна. За сухої і спекотної погоди липня імаго перебуватимуть 

у стані літньої діапаузи. 

 Впродовж липня в дозріваючих хлібах харчуватимуться та 

розмножуватимуться  пшеничний трипс і  злакові попелиці, які заселили 

38% та 20% площ та відповідно 3,6-7,0% і 2,6-6,0% колосків озимої пшениці. 

Личинки трипса закінчать свій розвиток та опустяться у грунт, де залишаться 

на зимівлю. 

 Злакові мухи літнього покоління розвиватимуться в злакових бур’янах 

та падалиці зернових  культур.  

Помірно тепла і волога погода обумовлюватиме інтенсивний розвиток 

хвороб колосу: фузаріозу, септоріозу, альтернаріозу, бактеріозу, 

гельмінтоспоріозу, оливкової плісені та сажок. Шкідливість хвороб 

посилюватиметься при тривалому роздільному збиранні хлібів та 

періодичних опадах.  

Вегетуючі зернові культури хворітимуть на хвороби листя: 

борошнисту росу, піренофороз, септоріоз, буру листкову іржу, 

гельмінтоспоріоз, осередково ринхоспоріоз, червоно-буру плямистість, 

жовту листкову іржу та лінійну (стеблову) іржу.  

Кореневі гнилі (офіобольозні, церкоспорельозні, фузаріозні) в 

зернових культурах осередково спричинятимуть білоколосість та 

щуплозерність, від чого втрати врожаю можуть досягати 30% і більше. 

Зменшення можливої шкоди від хвороб колосу в липні досягається 

своєчасним проведенням збиральних робіт методом прямого комбайнування, 

розпочинаючи з уражених площ, насіннєвих посівів, швидким очищенням та 

просушуванням зерна до 13-14% вологості з метою запобігання його 

перезараженню збудниками хвороб. 

 В посівах гороху шкодитимуть гусениці горохової плодожерки, що 

заселили 3% площ гороху та1,2-3,0% бобів.  

Також в посівах гороху триватиме живлення горохової  зернівки (2,0% 

пошкоджених бобів), трипсів (1,3-3,0% заселених бобів).  

За теплої вологої погоди розмножуватиметься і завдаватиме шкоди  

горохова попелиця, що на 26% площ гороху заселила 11,0-18,0% рослин.  

 Розвитку пероноспорозу та аскохітозу гороху, що поширились на 34-

55% обстежених площ культури і уразили в середньому 4,6-8,0% та 4,2-

14,0% рослин в слабкому ступені, сприятиме дощова погода за температури 



19-25оС, а також пошкодження рослин бульбочковими довгоносиками та 

механічні травмування. За високої температури і ґрунтової посухи посіви 

гороху хворітимуть на кореневі гнилі. 

 За умов сухої жаркої погоди липня в посівах сої розвиватимуться та 

завдаватимуть шкоди павутинний кліщ, тютюновий трипс, соєва 

попелиця. Можливе підвищення шкідливості гусениць листогризучих 

совок, особливо в окремих осередках.  

У фазу формування бобів за надпорогової чисельності шкідників 

посіви захищають рекомендованими інсектицидами згідно «Переліку 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». 

Підвищена вологість повітря сприятиме поширенню аскохітозу, 

пероноспорозу, антракнозу, бактеріального опіку. 

Ймовірне поширення також вірусних хвороб сої (зморшкуватої та 

жовтої мозаїки) із-за наявності в посівах сисних шкідників – переносників 

даних захворювань. 

За появи перших ознак захворювань під час бутонізації - цвітіння на 

насіннєвих посівах сої проводять обробку рослин дозволеними фунгіцидами. 

        У посівах багаторічних трав продовжуватимуть свій розвиток та 

шкідливість жуки і личинки довгоносиків (бульбочкові, фітономуси, апіон), 

клопи, попелиці, трипси,  гусениці листогризучих совок. 
 

Технічні культури 

В посівах цукрових буряків триватиме розвиток бурякової листкової 

попелиці, що заселила 42% площ, 3,4-11,0% рослин. Чисельність даного 

шкідника регулюватиметься комплексом біотичних (ентомофаг:попелиця - 

1:40) та абіотичних факторів. 

 Тепла і волога погода сприятиме розвитку бурякової мінуючої мухи 

та молі, проте шкідливість личинок фітофагів очікується незначною, а в 

окремих місцях - помірною. Ймовірне виникнення осередків підвищеної 

чисельності і шкідливості гусениць підгризаючих та листогризучих совок.  

Короткочасні дощі, ранкові рясні роси і температури повітря в межах 

+21ºС сприятимуть розвитку церкоспорозу у посівах буряків, насамперед 

кормових та столових. Надалі церкоспороз розвиватиметься в посівах 

повсюдно. За температури 20-25°С і відносної вологості повітря вище 70% у 

посівах поширюватиметься пероноспороз, альтернаріоз, рамуляріоз, 

борошниста роса, фомоз, інші хвороби листків. Вірусні жовтяницю і 

мозаїку розповсюджуватимуть сисні комахи (попелиці, цикадки, клопи). 

Надмірне зволоження або пересушування ґрунту, чи його ущільнення, 

сприятимуть розвитку хвороб коренеплодів (гнилей, дуплистості, парші). В 

посівах буряків за появи ознак пероноспорозу, церкоспорозу на 3-5% рослин, 

борошнистої роси на 5-10% рослин ефективні обробки рекомендованими 

фунгіцидами згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні». 

  За теплої вологої погоди, посіви соняшнику заселятиме і масово 

розмножуватиметься геліхризова попелиця, що заселила 4,9-9,0% рослин 

соняшнику, при чисельності 7,0 екз/рослину. 



У вогнищах відмічатиметься шкідливість листогризучих та 

підгризаючих совок. 

 За теплої з періодичними опадами погоди у посівах соняшнику 

поширюватимуться біла і сіра гнилі, пероноспороз, фомоз та інші хвороби. 

Захищають соняшник до цвітіння в разі заселення попелицею понад 

20% рослин або наявності на кожній 40-50 екз. за відсутності ентомофагів 

рекомендованими інсектицидами. За умов очікування епіфітотії хвороб 

проводять обробку дозволеними фунгіцидами (першу на початку цвітіння, 

другу - через 14діб) згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених 

до використання в Україні». 

 У насінні ярого ріпаку дохарчовуватимуться личинки насіннєвого 

прихованохоботника і капустяної стручкової галиці. У вогнищах кользи 

шкодитимуть гусениці совок, біланів, попелиці.  

Тепла волога погода сприятиме розвитку в посівах ярого ріпаку 

альтернаріозу, пероноспорозу, фомозу, гнилей. 
 

Картопля та овочеві культури 

  В агроценозах пасльонових культур шкодитимуть жуки і личинки 

колорадського жука, продовжиться спарювання імаго та яйцекладка, а 

наприкінці липня вийдуть жуки літнього покоління. Інтенсивне заселення 

рослин картоплі, томатів, інших пасльонових відбуватиметься за теплої і 

сонячної погоди. При температурі вище 26°С і вологості 58-75% 

спостерігатиметься прискорений розвиток усіх стадій фітофага і, відповідно, 

зростатиме його шкідливість, особливо у посівах середніх і пізніх сортів 

картоплі. Захищають посіви картоплі обприскуванням одним з препаратів 

згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні».  

Випадання зливових дощів у червні, сприяли розвитку та поширенню 

фітофторозу, альтернаріозу. Для оздоровлення картоплі, томатів від 

комплексу хвороб застосовують дозволені фунгіциди. 

 У липні на капусті шкодитимуть гусениці біланів, молі, совок, зросте 

поширення та чисельність капустяної попелиці. Осередково шкодитимуть 

бариди і прихованохоботники.  

Захист доцільно проводити за чисельності гусениць совок ЕПШ більше 

5 екз. на кожну з 5% і більше заселених рослин пізньої капусти, молі, біланів 

2-5 екз. на 10% заселених рослин одним з препаратів згідно «Переліку 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». 

За теплої дощової погоди, рясних рос прогнозується розвиток 

фітофторозу пасльонових, від середнього до епіфітотійного рівня.  

Аналогічні погодні умови сприятимуть розвитку бактеріозів 

(судинного і слизистого) капусти. 

На огірках розвиватимуться хвороби – пероноспороз та антракноз. 

Більш інтенсивному розвитку хвороб сприятиме дощова погода, наявність 

рос, перепади нічних та денних температур повітря. При дощовій, вітряній 

погоді за температур повітря 25-27˚С можливе ураження рослин 

бактеріозом. Суха жарка погода сприятиме проявленню та розвитку 

борошнистої роси. 



Для оздоровлення огірків, цибулі використовують рекомендовані 

фунгіциди згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні». 

 

Плодові насадження 

В яблуневих садах протягом липня дохарчовуватимуться гусениці 

яблуневої плодожерки першого покоління, що пошкодили 1,7-4,0% плодів 

яблуні.  

Продовжуватиметься літ метеликів зимуючого покоління та 

відкладання ними яєць, тому слід постійно вести спостереження, 

використовуючи феромонні пастки. Личинки І генерації 

заляльковуватимуться, після чого розпочнеться літ метеликів ІІ генерації та 

імовірне відкладання яєць на зимових сортах яблуні. Через накладання 

поколінь в липні в плодах зустрічатимуться одночасно гусениці обох 

генерацій.  Вони морфологічно не відрізняються, тому розмежувати 

покоління за візуальними спостереженнями в природі неможливо.  

За сприятливих погодних умов зросте чисельність зеленої яблуневої 

попелиці.  

Тепла з помірними опадами погода, сприятиме зростанню чисельності і 

шкідливості інших сисних шкідників (плодових кліщів, медяниць, 

щитівок і несправжніх щитівок). 

У разі відлову феромонною пасткою за 7 днів спостережень 3 і більше 

метеликів яблуневої плодожерки, а також проти рухомих личинок щитівок і 

несправжніх щитівок, мінуючих молей, кліщів, червиці в’їдливої сади 

обробляють рекомендованими інсектицидами згідно «Переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». 

За помірно-теплої дощової погоди зросте інтенсивність розвитку парші 

яблуні, яка уразила 3,3-10,0% листків та 0,4-1,0% плодів на 14,3-24,0% дерев. 

За таких же погодних умов, на кісточкових культурах очікується 

інтенсивний розвиток кокомікозу, клястероспоріозу, кучерявості листків 

персика. 

Посушлива погода сприятиме розвитку борошнистої роси, що уразила 

5,8-16,0% листків та3,2-8,0% пагонів на 21,4-39,0% дерев яблуні. 

Дощова  погода призведе до поширення плодової гнилі. 

Зимові сорти яблуні та груші наприкінці липня проти парші та 

борошнистої роси обприскують дозволеними фунгіцидами, дотримуючись 

чергування препаратів.  

 

При роботі з засобами захисту рослин слід дотримуватись 

загальноприйнятих  державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та  правил 

особистої гігієни. 
 

 

 

 


