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Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

Перша половина звітного тижня на території Тернопільської області 

характеризувалася спекотною погодою, а в другій спостерігались дощі 

зливного характеру, місцями з градом.  

Максимальна температура повітря вдень, в першій половині тижня 

становила +32ºС, а в другій половині тижня  підвищувалася до +25ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +14…+16ºС. 

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 – воскова стиглість, 

збирання;                     

Ярий ячмінь – молочна-воскова, воскова 

стиглість; 

Кукурудза – викидання волоті, початок 

цвітіння; 

Горох – дозрівання бобів; 

Соя – цвітіння, утворення бобів; 

Озимий ріпак- дозрівання та збирання; 

Цукрові буряки – ріст коренеплодів та 

змикання рядків; 

 

     Соняшник –  початок цвітіння; 

Картопля (пізня) - цвітіння, утворення 

ягід; 

Капуста (пізня) - листкова мутовка; 

Огірки – цвітіння, плодоношення; 

Багаторічні трави – відростання та 

початок цвітіння;  

Яблуня – ріст плодів. 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В колосі озимої пшениці (пл. 0,9 тис.га) продовжують шкодити личинки 

хлібних клопів виявлених на 14,0% обстеженої площі, пошкоджено 0,4-4,0% 

рослин з чисельністю 0,3екз/квм   хлібних жуків на 22,0% обстеженої площі, 

пошкоджено 1,9-5,0% рослин, чисельність 0,3 екз/кв.м. Імаго хлібних 

жужелиць виявлено на 11,0% обстеженої площі, чисельність 0,5 екз/кв.м. 

Відмічено незначне наростання ураженості озимої пшениці хворобами 

колоса. Фузаріозом уражено 2,9-9% рослин, септоріозом – 3,4-8%, 

альтернаріозом – 1,7-5%. Спостерігається ураження озимої пшениці 

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

плямистістю – 1,9-4,5%,  білоколосиця – 0,2-1%, кореневі гнилі – 1,2- 2%, 

бура листкова іржа 5,8 – 8%   колосків озимої пшениці. 

 



В посівах озимого ячменю (пл. 0,05 тис.га) продовжується ураження 

рослин хворобами. Альтернаріозом уражено 0,3-1,0% колосків. Біла іржа 

уразила 2,6-4,0% листя озимого ячменю. 

 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,5 тис.га) продовжується пошкодження 

рослин шкідниками. Хлібні жуки пошкодили 1,3% рослин, чисельність 0,5 

екз/кв.м; хлібними клопами пошкоджено 0,02% рослин, з чисельністю  

личинок 0,5 екз/кв.м; хлібними жужелицями пошкоджено 0,01% рослин, 

чисельність 0,5 екз/кв.м. 

Триває ураження рослин смугастим гельмінтоспоріозом, уражено 1,0-

2,0%  рослин на 4,3% обстеженої площі, фузаріозом уражено 1,0- 2,0% 

рослин на 6,6% обстеженої площі, альтернаріозом уражено 4,2- 0,6%  

рослин на 6,6% обстеженої площі та бурою іржею 4,2-6,0% рослин на 8,7% 

обстеженої площі. 
 

 

В посівах кукурудзи (пл. 0,5 тис.га) спостерігається заселення рослин 

злаковими попелицями. Чисельність шкідників становить 1,0 екз/рослину, 

заселено 4,8-7,6% рослин. 

Продовжується літ стеблового кукурудзяного метелика І-ІІ 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 сої (пл. 0,5 тис.га) продовжується пошкодження рослин  

попелицями. Гороховою попелицею пошкоджено 6,1-12% рослин, 

чисельність 0,5 екз/рослину. Соєвою попелицею пошкоджено 3,0-5,0% 

рослин, чисельність 3,0  екз/рослину Спостерігається заселення 1,8-4,0% 

рослин сої тютюновим трипсом, чисельність 2,0 екз/рослину. Виявлено 

пошкодження 4,6-6,0% рослин трав’яними клопами, при чисельності 0,5 

екз/кв.м., павутинним кліщом пошкоджено 0,4-1,0% рослин, при 

чисельності 1,0 екз/рослину, нестандартними видами саранових 

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

Триває ураження рослин хворобами. Септоріозом уражено 0,9-2,0% 

рослин, аскохітозом – 3,4-10,0%, пероноспорозом – 2,2-5,0%. Виявлено 

ураження  1,1-3,0% рослин жовтою мозаїкою та 3,5-5,0 кореневими 

гнилями. 
 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,31 тис.га) продовжується заселення 

рослин буряковою листковою попелицею, пошкоджено 3,5-14,0% рослин, 

при чисельності 1,0 екз/рослину. Відмічено пошкодження рослин цукрових 

буряків буряковою мінуючою мухою, яка пошкодила 1,7-4,0% рослин з 

чисельністю 1,0  екз/рослину та буряковою щитоноскою, яка пошкодила 0,3 

– 1,0% рослин з чисельністю 0,2 екз/рослину. 



 Продовжує розвиватись церкоспороз, який уразив 4,2-6,0% рослин 

цукрових буряків. Спостерігається ураження 0,6%  коренеплодів цукрових 

буряків фомозом та ураження 0,7% коренеплодів буряків рамуляріозом. 
 

В посівах соняшнику (пл. 0,4 тис.га) геліхризова попелиця заселила 

6,0-15,0% рослин, при чисельності 8,0 екз/рослину, совка гамма заселила 

0,3-1,0% рослин, при чисельності 0,2  екз/рослину, стебловий кукурудзяний 

метелик заселив 2,5-3,0% рослин, при чисельності 1,0-2,0 екз/рослину, 

клопи ягідний, люцерновий заселили 12-14% рослин, при чисельності 1,0  

екз/рослину, нестандартні види саранових заселили 5,0-7,0% рослин, при 

чисельності 0,3  екз/кв.м.  

На листках соняшнику продовжує розвиток пероноспороз, який уразив 

5,2-10,0% рослин. Фомозом уражено 1,6-3,0% листків. 

 

В посадках картоплі (пл. 0,004 тис.га) колорадським жуком І 

покоління  пошкоджено 2,8-50% рослин картоплі, при чисельності личинок 

– 0,8-12,0 екз/кущ та колорадським жуком ІІ покоління пошкоджено 2,2-4,0% 

рослин картоплі, при чисельності 2,0-3,0 екз/рослину 

Фітофторозом уражено 3,0-4,4% рослин на 50% обстеженої площі. 
 

Виявлено ураження огірків (пл.0,003 тис.га) відкритого ґрунту 

пероноспорозом, уражених відмічено 1,6-5,0% рослин на 66%  обстеженої 

площі. Бактеріоз уразив 2,1-4,0% листків огірків. 

 

Спостерігається ураження помідорів ( пл. 0,001 тис.га ) фітофторозом, 

уражених відмічено 3,4-8% рослин на 100% обстеженої площі. 
 

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

білокрилки, якою пошкоджено 1,8-2,2% рослин, при чисельності 1,0 

екз/рослину. Капустяна совка пошкодила 1,2-3,0% рослин, чисельність 3,0 

екз/рослину.  

Виявлено пошкодження рослин конюшини ( пл.0,012 тис.га ) – 

конюшинним насіннєїдом, яким пошкоджено 11,3-22,0% рослин. 

Виявлено ураження конюшини аскохітозом 5,3-9,0% рослин, бурою 

плямистістю 3,8-7,0% рослин, борошнистою росою 1,1-3,0% рослин. 
 

В яблуневому саду (пл. 0,02 тис.га) продовжується пошкодження  

яблуневою плодожеркою, яка виявлена на 4,3-8,0% плодів, 24% дерев. 

 

В яблуневому саду продовжується ураження плодів яблуні плодовою 

гниллю як ранніх так і пізніх сортів. 

 

Погодні умови завершення ІІ, початку ІІІ декади липня сприятливі для 

розвитку слимаків, личинок: хрущів, хлібних жуків, дротяників. Триває 

розвиток гусенець листогризуючих та підгризаючих совок різного віку. 

 



 

 

 

 

                                  
 

  
 

 

                                              

 
 


