
 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

В порівнянні з попереднім звітним періодом, в поточному тижні на 

території Тернопільської області відбувалось активне наростання тепла, в 

першу чергу за рахунок високих денних температур, які досягали +22°С. 

Проте вночі температура знижувалась до +0..+2°С,  15.04 – з приморозком  

на поверхні ґрунту.   

14.04 – різко похолодало, випадали невеликі опади у вигляді дощу і 

снігу, який танув на поверхні ґрунту. В окремі дні був сильний, поривчастий 

вітер. 

В першій половинні квітня за недостатньої кількості тепла та вологи, 

темпи росту та розвитку сільськогосподарських культур уповільнились. 

Погодні умови були малосприятливими для виходу шкідників з місць 

зимівлі, розвитку та початку розмноження в посівах с/г культур. 

 

Фенологія с/г культур 
Озима пшениця – кущення, початок трубкування;      Озимий ріпак – ріст стебла;                  

Озимий ячмінь – початок трубкування;                            Картопля – посадка; 

    Ярий ячмінь – проростання, сходи (1-2 лист);            Багаторічні трави – відростання; 

    Кукурудза – посів;                                                          Яблуня – розпускання бруньок, 

    Горох – проростання;                                                     висування бутонів, оголення суцвіть 

    Соняшник – посів;  

    Цукрові буряки – посів; 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 

Продовжувалось  розселення  шкідників  з  місць  зимівлі. 

В посівах озимої пшениці (пл. 1,6 тис.га) повільно зростала щільність 

хлібної смугастої блішки – пошкоджено 2,0-6,0% рослин на 45% 

обстежених площ, середня чисельність – 2,5 екз/кв.м., максимальна – 5 

екз/кв.м. 

Злакові п’явиці заселили 0,4-2,0% рослин на 20% обстежених площ, з 

чисельністю 0,3-1,0 екз/кв.м. 

Злаковими попелицями заселено 10% обстежених посівів озимої 

пшениці, чисельність – 6,0 екз/100 пс. 

Злакові цикадки виявлені на 10% обстежених площ, з чисельністю 2,0 

екз/100 пс. 

Хлібною жужелицею заселено 12% обстеженої площі, середня 

чисельність личинок 0,2 екз/кв.м., максимальна  1,0 екз/кв.м., пошкодженість 

рослин 0,4-2,0% в слабкому ступені. 

Дротяниками пошкоджено 0,4% рослин на 5% обстежених площ, 

чисельність – 0,6 екз/кв.м. 



Септоріоз та борошниста роса уразили 0,3-1,0% рослин на 4% 

обстежених площ озимої пшениці. 

Розпочалось заселення ярого ячменю (пл. 0,3 тис.га) хлібною 

смугастою блішкою, яка з чисельність 2,0-3,0 екз/кв.м, максимально – 6,0 

екз/кв.м., пошкодила 2,8-7,0% рослин в слабкому ступені на 45% площі. 

В посівах ярого ячменю на окремих рослинах (0,4-0,8%) проявився 

гельмінтоспоріоз. 

В посівах озимого ячменю (пл. 0,2 тис.га) в окремих осередках 

Борщівського району відмічено ураження 5,2-6,0% рослин карликовою 

іржею.   

Хлібна смугаста блішка заселяє 25% площ озимого ячменю, 

пошкоджено 3,6% рослин в слабкому ступені. 

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,6 тис.га) імаго великого ріпакового 

прихованохоботника на 20% площі заселяє 2,2% рослин, чисельність 1,0 

екз/заселену рослину. Капустяний стебловий прихованохоботник заселяє 

8,2% рослин на 35% площі чисельність 1,0-2,0 екз/заселену рослину. 

Насіннєвий прихованохоботник заселяє 12,6% рослин на 30% площі, 

чисельність 1,0-2,0 екз/ на заселену рослину.  

Відмічено літ біланів - 1,0-2,0 екз/ за 10хв. в полі зору, початок льоту - 

11 квітня. 

Пероноспороз виявлено на 10% обстежених площ, уражено 0,8-2,0% 

рослин озимого ріпаку. 

В посівах багаторічних трав (пл. 0,032 тис.га) конюшинний насіннєїд 

апіон  заселив 9% обстеженої площі, середня чисельність жуків 0,2 екз/кв.м., 

максимальна – 1,0 екз/кв.м., пошкоджено 0,3% рослин. 

     Бульбочкові довгоносики заселили 22% обстеженої площі, середня 

чисельність жуків 0,3 екз/кв.м., максимальна – 1,0 екз/кв.м., заселено 0,5% 

рослин. 

    В яблуневому саду (пл. 0,017 тис.га) яблуневий квіткоїд заселив 10% 

саду, 1,1% дерев яблуні. Середня чисельність 1,0 екз/дерево, максимальна – 

2,0 екз/дерево, пошкодженість бутонів 0,3%. 

Початок відродження бурякової листкової попелиці на кущах калини – 

9 квітня. 

 


