
 

 

Оперативна інформація 
щодо фітосанітарного стану в господарствах  

Тернопільської області 
 

Впродовж першої декади липня ріст та розвиток сільськогосподарських 

рослин на території Тернопільської області відбувався за понижених 

температур повітря, короткочасних зливових дощів у супроводі гроз та граду, 

поривів сильного вітру. 

Максимальна температура повітря вдень піднімалася до 21-24ºС. 

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до 9-11ºС.  

Погодні умови звітного періоду були помірно-сприятливими для 

розвитку та розмноження шкідників і поширення хвороб в посівах 

сільськогосподарських культур. 

 

Фенологія с/г культур 
 

Озима пшениця – молочно-воскова, 

воскова, повна стиглість, початок   

збирання;    

Озимий ячмінь – повна стиглість;                                    

Ярий ячмінь – молочно-воскова  

стиглість; 

Кукурудза – 11-14 листків, початок 

викидання волоті; 

Горох – дозрівання; 

Соя – цвітіння; 

Озимий ріпак – дозрівання, початок 

збирання; 

Цукрові буряки – закриття  міжрядь,    

ріст коренеплодів; 

Соняшник – утворення     суцвіть, ріст 

кошика; 

Картопля – цвітіння; 

Капуста пізня – листкова мутовка; 

Томати – цвітіння, ріст плодів; 

Огірки – цвітіння, плодоношення; 

Багаторічні трави – стеблування; 

Яблуня –  ріст плодів. 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

В посівах озимої пшениці (пл. 1,2 тис. га) спостерігається збільшення 

чисельності  та шкодочинності хлібних жуків. Шкідником заселено 4,0-9,0% 

рослин при середній чисельності 0,2 екз/колос на 40% обстежених площ. 

Продовжується живлення жуків хлібної жужелиці, личинок хлібних клопів. 

Відмічено появу молодих клопів (окрилених). 

В посівах озимої пшениці спостерігається подальше ураження культури 

хворобами колоса. Зокрема, фузаріозом охоплено 5,2-10% рослин на 60% 

обстежених площ. Септоріозом уражено 1,0-4,0% колосків на 18% обстежених 

площ. На 40% обстежених площ виявлено збільшення ураження колосків 

озимої пшениці альтернаріозом – 2,0-3,0% рослин та оливковою пліснявою - 

4,0-9,0% рослин на 50% обстежених площ. 

В посівах кукурудзи (пл. 0,7 тис. га) спостерігається подальше збільшення 

чисельності та шкодочинності злакових попелиць. Шкідником заселено 5,1-

9,0% рослин на 30% обстежених площ з середньою чисельністю личинок 7,0 

екз/рослину, ентомофагів – 1,0 екз/рослину. Продовжується літ стеблового 



кукурудзяного метелика, відкладання ним яєць та відродження гусениць. 

Інтенсивність льоту – 1,0-3,0 екз/за 10 хвилин в полі зору. Шкідником заселено 

8,0% рослин, з середньою чисельність 1,0-3,0 клад./рослину, 5,0-13,0 

яєць/кладку. В посівах кукурудзи відмічено подальше живлення личинок 

західного кукурудзяного жука, їх заляльковування. 3.07  розпочався виліт 

жуків шкідника. Личинками пошкоджено 4,5-6,0% рослин в слабкому ступені 

на 2,0% обстежених площ з середньою чисельністю 4,0 екз/рослину. Імагом 

шкідника пошкоджено 10,6-12% рослин на 6,0% обстежених площ з 

чисельністю 2,0 екз/рослину. Проходить живлення личинок травневого хруща. 

Пошкоджено 0,6% рослин в слабкому ступені при чисельності 0,4-1,0 екз/кв.м. 

на 30% обстежених площ. Відмічено заселення 40% обстежених площ 

кукурудзи дротяниками. Пошкоджено 2,4% рослин в слабкому ступені при 

чисельності 0,7-1,0 екз/кв.м.  

Відмічено збільшення ураження рослин кукурудзи гельмінтоспоріозом, 

який виявлено на 22% площ, з ураженням 2,1-6,0% рослин. 

В посівах гороху (пл. 0,1 тис. га) спостерігається збільшення пошкодження 

культури гороховою плодожеркою та гороховою зернівкою. Гороховою 

плодожеркою пошкоджено 2,8-5,0% рослин при чисельності личинок 1,0 

екз/рослину на 16% обстежених площ. Гороховою зернівкою - 3,1-6,0% рослин 

з чисельністю личинок – 1,0 екз/рослину на 23% обстежених площ. На 16% 

обстежених площ гороху відмічено заселення культури гороховою галицею. 

Личинками шкідника пошкоджено 1,2-3,0% рослин при чисельності 4,0 

екз/рослину.  

Продовжується ураження листя гороху аскохітозом та пероноспорозом на 

всій обстеженій площі. Уражених виявлено 8,7-17,0% та 6,1-11,0% рослин 

гороху відповідно. 

В посівах сої (пл. 0,4 тис. га) відмічено збільшення заселення культури 

гороховою попелицею. Личинками шкідника заселено 4,1-8,0% рослин при 

чисельності 4,0 екз/рослину на 40% обстежених площ. 

 Спостерігається подальше ураження рослин сої хворобами листя: 

септоріозом та аскохітозом уражено 1,2-3,0%-5,1-10% рослин відповідно на 

8-34% обстежених площ; пероноспорозом - 1,9-4,0% рослин на 20% 

обстежених площ та жовтою мозаїкою - 0,8-2,0% рослин на 10% площі. 

В посівах цукрових буряків (пл. 0,3 тис. га) продовжується розвиток та 

шкодочинність личинок бурякової листкової попелиці. Заселено 45% 

обстежених площ культури, пошкоджено 5,8-11,0% рослин з чисельністю 

личинок - 5,0 екз/рослину, ентомофагів – 2,0 екз/рослину. Буряковою 

мінуючою мухою заселено 10% обстежених площ, личинками шкідника 

пошкоджено 0,7-2,0% рослин з чисельністю 1,0 екз/рослину. Спостерігається 

подальше ураження листків цукрового буряка церкоспорозом -25% обстежених 

площ, уражено – 2,1-5,0% рослин. 

В посівах соняшнику (пл. 0,4 тис. га)  спостерігається подальше ураження 

листя пероноспорозом та фомозом – 4,7-8,0%-0,7-3,0% відповідно на 45-10% 

обстежених площ. 



В насадженнях картоплі (пл. 0,009 тис. га) спостерігається вихід з грунту 

жуків колорадського жука літнього покоління. На 80% обстеженої площі 

відмічено продовження ураження культури фітофторозом – 8,3-16% рослин. 

В насадженнях капусти (пл. 0,01 тис. га) виявлено шкодочинність личинок 

капустяного білана та капустяної молі – пошкоджено 2,1-4,0% та 2,9-6,0% 

рослин при чисельності 3,0-4,0 екз/рослину на 20-30% обстежених площ 

відповідно. 

Спостерігається ураження листя огірків (пл. 0,001 тис. га) пероноспорозом 

та бактеріозом – 1,9-4,0%- 2,3-5,0% рослин відповідно. 

На пізніх посівах просапних культур в дрібних селянських господарствах 

спостерігається ріст шкідливості І покоління підгризаючих совок. 

В яблуневих садах (пл. 0,03 тис. га) триває живлення гусениць яблуневої 

плодожерки. Фітофагом пошкоджено 1,8-4,0% плодів на 32% дерев. 

Збільшилося ураження плодів яблуні плодовою гниллю та паршою. 

Хворобами охоплено 0,6-2,0% та 0,9-3,0% плодів на 10-45% дерев. 

 

 

 

 
 


