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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Впродовж першої половини звітного періоду на території Тернопільської 

області утримувалась помірно-тепла суха та вітряна погода. 21 травня 

спостерігались заморозки у повітря. З 24 травня розпочались щоденні 

короткочасні дощі, що супроводжувалось зниженням температури вночі до 

+5ºС, вдень +13…+16 ºС. 

Прохолодна погода, особливо у нічні та ранкові години стримує 

активність шкідників. 

Проходження дощів та проведені обробітки на посівах покращили стан 

сільськогосподарських рослин, зменшилась чисельність шкідників. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – прапорцевий лист, 

початок колосіння;   

Озимий ячмінь – колосіння;               

Ярий ячмінь – трубкування; 

Кукурудза – 3-5 листків; 

Горох – галуження, 6 листків; 

Соя – І-ІІ пара листків; 

Соняшник – ІІ-ІІІ пари листків; 

Цукрові буряки – І-ІІІ пара листків; 

Озимий ріпак – кінець цвітіння, 

формування насіння, ріст стручків; 

Картопля – сходи, стеблування; 

Багаторічні трави – бутонізація, поч. 

цвітіння; 

Капуста – приживання розсади у 

відкритому ґрунті;  

Яблуня – утворення зав’язі, ріст 

плодів. 
 

 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В  посівах  озимої  пшениці  (пл. 1,3 тис.га) продовжується заселення та 

живлення хлібних клопів, які перезимували за допорогової їх чисельності – 

0,2-0,3 екз/кв.м., заселено 0,5-1,4% рослин. 

Злаковими п’явицями пошкоджено 1,5-5,0% рослин, при чисельності 

личинок – 0,3-1,1 екз/кв.м, 2,0 яйцекладки. 

Злакові попелиці заселили 3,5-8,0% рослин озимої пшениці, середня 

чисельність личинок - 2,3 екз/рослину, імаго – 1,0 екз/рослину. 

Розвиток  борошнистої роси,  септоріозу,  плямистостей  в  посівах  

озимої  пшениці – слабкий. Відмічено ураження 0,7-3,0% рослин озимої 

пшениці бурою іржею (Кременецький район). 
 

В  посівах  озимого ячменю (пл. 0,24 тис.га) злакові попелиці заселили 

1,2-2,0% рослин, середня чисельність личинок - 2,0 екз/рослину, імаго – 1,0 

екз/рослину. 

Спостерігається ураження 0,8-2,0% рослин ячменю кореневими 

гнилями на 10% обстеженої площі. 2,8-4,0% рослин уражено темно-бурою 

плямистістю на 20% обстежених площ озимого ячменю.  



В окремих осередках Лановецького району виявлено ураження 0,6-

1,0% колосків озимого ячменю летючою сажкою (60 га). 
 

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

рослин злаковими попелицями. Заселено 2,9-6,0% рослин, при чисельності 

2,0 екз/рослину. 

Злакові мухи пошкодили 1,5-5,0% рослин ярого ячменю, при 

чисельності 1,2 екз/кв.м. 

Відмічено ураження ярого ячменю піренофорозом. Хвороба 

поширилась на 5% обстежених площ, уражених виявлено 0,2-1,0% рослин. 
 

В посівах кукурудзи (пл.0,5 тис.га) 2,0-5,0% рослин пошкоджено 

хлібною смугастою блішкою, при чисельності 1,6-2,0 екз/кв.м. 

Личинки шведської мухи пошкодили 1,3-3,0% рослин кукурудзи, 

середня чисельність – 1,0 екз/кв.м. Злакові попелиці заселили 0,7-2,0% 

рослин, при чисельності 1,0 екз/рослину. 
 

В  посівах  гороху (пл. 0,14 тис.га) зростає  чисельність  горохової  

попелиці – заселено 3,1-7,0% рослин, при чисельності 2,0 екз/рослину; 15,0 

екз/100 помахів сачком. 

Спостерігається пошкодження рослин гороховою зернівкою. 

Пошкоджено 1,4-3,0% рослин гороху, при чисельності 6,0 екз/100 помахів 

сачком. 
 

В посівах сої (пл. 0,2 тис.га) відмічено пошкодження 0,3% рослин 

травневими хрущами, чисельність 0,3-1,0 личинок/кв.м та 0,7% рослин 

дротяниками, при чисельності 0,5-1,0 екз/кв.м. 
 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,7 тис.га) ріпаковим насіннєвим 

прихованохоботником пошкоджено 1,6-4,0% рослин, при чисельності 

личинок – 1,0 екз/стручок. 

Капустяна галиця пошкодила 0,4-3,0% рослин озимого ріпаку, 

чисельність – 4,0-12,0 личинок/стручок. 

Спостерігається ураження 0,8-2,0% рослин альтернаріозом на 7% 

обстежених площ, пероноспороз уразив 4,7-8,0% рослин озимого ріпаку на 

28% площ. 
 

Продовжується заселення посівів цукрових буряків (пл. 0,4 тис.га) 

буряковою листковою попелицею – заселено 0,8-2,0% рослин, при 

чисельності 1,0 екз/рослину.  

Бурякова мінуюча муха пошкодила 1,0-2,0% рослин, при середній 

чисельності 1,0 личинка/рослину. 
 

В посівах соняшнику (пл. 0,55 тис.га) розпочалось заселення рослин 

геліхризовою попелицею. Заселено 3,0-5,0% рослин соняшнику, при 

чисельності імаго – 1,0 екз/рослину, личинок – 3,0 екз/рослину; 7,0 екз/100 

помахів сачком. 
 



Спостерігається початок льоту метеликів озимої совки І генерації. В 

посівах кормових буряків чисельність шкідника становить 2,0 екз/ловильне 

коритце за 7 днів. 
 

На посадках ранньої картоплі (пл. 0,013 тис.га) зростає щільність 

колорадського жука, а також відкладання яєць шкідником. Імаго 

пошкоджено 10,0-25,0% рослин, з чисельністю 2,0-5,0 екз/рослину, 

яйцекладками заселено 5,5-16,0% рослин, при середній чисельності 29,0-40,0 

екз/кущ. 
 

Зростає ураженість яблуні (пл. 0,029 тис.га) борошнистою росою. 

Хвороба поширилась на 22% обстеженої площі, уражено в середньому 9,2-

16,0% дерев та 2,1-5,0% листків. 

Розпочався літ метеликів яблуневої плодожерки І покоління, 

чисельність 1,0-2,0 екз/ловче коритце за добу. 

Яблуневою попелицею заселено 2,6-5,0% листків яблуні на 31% дерев, 

з чисельністю 4,0 екз/листок. 

Яблуневий пильщик пошкодив 0,2-1,0% плодів на 1,2% дерев яблуні, 

чисельність – 1,0 екз/плід. 
 

На деревах вишні розвивається моніліоз, який уразив 3,2-4,0% пагонів 

на 15% дерев. 

 

 

 


