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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Перша декада червня на території Тернопільської області 

характеризувалась чергуванням теплої сонячної погоди із щоденними 

грозовими дощами, місцями з градом, та посиленням вітру. Температура 

повітря в нічні години +15..+18ºС, в денні +26..+31ºС. Висока вологість 

повітря. 
 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця –   колосіння,цвітіння;   

Озимий ячмінь – формування зернівки;               

Ярий ячмінь – прапорцевий лист ; 

Кукурудза – 4-6 листків; 

Горох – бутонізація,початок цвітіння; 

Соя – ІІ пара листків,5 листків; 

Соняшник – ІV пари листків; 

Цукрові буряки –  3тя пара листків, 

змикання в рядку; 

Озимий ріпак – формування насіння; 

Картопля – стеблування,р. бутонізація; 

Багаторічні трави – 

бутонізація,цвітіння; 

Капуста - рання,середня - листкова 

мутовка;  

Яблуня – ріст плодів. 
 

 
 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В  посівах  озимої  пшениці  (пл. 1,0 тис.га) спостерігається заселення 

колосків злаковими попелицями 0,7-2,0% рослин озимої пшениці,  

чисельність личинок – 1,0-2,0 екз/колос на 13% площі. Продовжується 

розвиток на посівах пшеничного трипса – чисельністю личинок 1,0-

2,0екз/колос, заселено 0,4-1,0% колосків. Помічено відродження личинок 

хлібних клопів –середня чисельність 0,2-0,3екз/кв.м на 13,8% обстеженої 

площі. 

Триває ураження посівів озимої пшениці піренофорозом на 24,5% 

обстежених площ уражено 3,1- 8,0% рослин. Кореневими гнилями уражено 

2,2% рослин на 17,0% площі. Продовжується ураження борошнистою росою 

в середньому уражено 8,7% рослин, максимально 18,0% на 78,2% площі. 
 

В  посівах  озимого ячменю (пл. 0,36 тис.га) злакові попелиці заселили 

3,3-6,0% рослин, середня чисельність личинок - 3,0 екз/колос. 

Спостерігається ураження 4,4-7,0% рослин ячменю 

гельмінтоспоріозом на 26,5% обстеженої площі.  

В окремих осередках Борщівського району виявлено ураження рослин 

озимого ячменю карликовою іржею 6,0-8,0%  (25 га). 
 

В  посівах  ярого ячменю (пл. 0,47 тис.га) триває шкідливість злакових 

попелиць. Заселено 3,6-9,0% рослин, при чисельності 4,0 екз/рослину. 



          Спостерігається подальше ураження посівів ярого ячменю 

гельмінтоспоріозом. В середньому уражено 5,8% рослин, максимально 

14,0% 
 

В посівах кукурудзи (пл.0,54 тис.га)  Злакові попелиці заселили 1,9-

4,0% рослин, при чисельності 2,0 екз/рослину. 
 

На  посівах  гороху (пл. 0,11 тис.га)     горохова  попелиця – заселяє  

5,9-11,0% рослин, при чисельності 6,0 екз/рослину. 

Спостерігається пошкодження рослин гороховим трипсом, заселено 

1,5-3,0% рослин гороху, при чисельності 1,0-2,0 екз/рослину. 
 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,82 тис.га) спостерігається ураження 

2,8-5,0% рослин альтернаріозом на 32% обстежених площ, пероноспороз 

уразив 7,7-15,0% рослин озимого ріпаку на 80%  обстежених площ. 
 

Продовжується заселення посівів цукрових буряків (пл. 0,37 тис.га) 

буряковою листковою попелицею – заселено 2,0-5,0% рослин, при 

чисельності 3,0 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) триває заселення рослин 

геліхризовою попелицею. Заселено 4,3-10,0% рослин соняшнику, при 

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

Триває літ метеликів озимої совки І генерації. В посівах цукрових 

буряків чисельність шкідника становить 1,0-2,0 екз/ловильне коритце за 

добу. 
 

На посадках картоплі (пл. 0,015 тис.га) зростає щільність колорадського 

жука,  пошкоджено 20,0-25,0% рослин, з чисельністю 2,0-5,0 екз/рослину, 

яйцекладками заселено 13,0-16,0% рослин, при середній чисельності 30,0-

42,0 екз/кущ. На 1,0-2,0% рослин помічено початок відродження личинок 

шкідника  чисельність 3,0-6,0екз/рослину. 

Капуста  роння (0,002тис.га) гусениці капустяних біланів заселяють 

0,2% рослин, чисельність 2,0 екз/рослину. Капустяна попелиця заселяє 0,6% 

рослин чисельність 4,0 - 6,0екз/рослину.  

Літ капустяної совки І покоління 1-2,0екз/на ловильне коритце за добу. 

Томати  (0,001тис.га) помічено ураження рослин альтернаріозом на 

25% площі 0,5-1,0% рослин . 
 

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

Хвороба поширилась на 100% обстеженої площі, уражено в середньому 14,7-

26,0% дерев та 4,1-8,0% листків. Паршою уражено 2,2-4,0% листків на 3,6-

8,0% дерев саду. 



Триває літ метеликів яблуневої плодожерки І покоління, чисельність 

1,0-3,0 екз/ловче коритце за добу. Помічено відродження личинок шкідника, 

на 1,3% дерев, пошкоджено плодів 0,2-1,0 

Яблуневою попелицею заселено 4,6-8,0% листків яблуні на 47% дерев, 

з чисельністю 8,0 екз/листок. 

Яблуневий пильщик пошкодив 0,8-2,0% плодів на 1,3% дерев яблуні, 

чисельність – 1,0 екз/плід. 
 

На черешні  (0,001тис.га) спостерігається ураження 

клястероспоріозом   3,0-4,0% листків на 50% площі. 

 

 

 


