
 

Оперативна інформація 
щодо фітосанітарного стану в господарствах  

Тернопільської області 
 

Перша декада червня на території Тернопільської області 

характеризувалася дуже теплою, сонячною погодою з випаданням локальних 

інтенсивних зливових дощів з нерівномірним розподілом їх по території, які 

призвели до негативних наслідків – підйом рівнів води у річках і ставках, 

підтоплення сільськогосподарських угідь на півдні області. 

Мінімальна температура повітря вночі не знижувалась нижче 12-14ºС 

тепла.  

        Максимальна температура повітря вдень піднімалася до 27-30°С. 

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 –  цвітіння початок 

наливу;   

Озимий ячмінь – початок дозрівання;                                   

Ярий ячмінь – колосіння; 

Кукурудза – 8-ий листок; 

Горох – цвітіння; 

Соя – 2-3-й трійчастий листок; 

Озимий ріпак – формування насіння; 

Цукрові буряки –  утворення розетки 

листків, ріст коренеплодів; 

Соняшник – 3-4-та пара листків; 

Картопля – пізня утворення бічних 

пагонів, рання - цвітіня; 

Багаторічні трави – відростання 

стебла; 

Яблуня – ріст плодів; 

 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

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

колосків злаковими попелицями з чисельністю личинок – 1,0-2,0 екз/колос, на 

1,8%рослин на 37% площі. Продовжується розвиток на посівах пшеничного 

трипса – чисельністю личинок 1,0 екз/колос, заселено 0,9-3,0% рослин на 20% 

обстежених площ.      

          Триває ураження посівів культури бурою листковою іржею - 21% 

обстежених площ, 2,2-4,0% рослин. Триває ураження посівів озимої пшениці 

піренофорозом – 5,4-8,0% рослин на 34% обстежених площ. Відмічено 

ураження фузаріозом колоса, на 5% обстежених площ, 0,2-1,0% колосків 

В посівах ярого ячменю (пл. 0,7 тис. га)  спостерігається заселення посівів 

злаковими попелицями – 100% обстежених площ культури з чисельністю – 

4,0-6,0 лич/рослину, заселено 5,8% рослин.    

Спостерігається подальше ураження посівів ярого ячменю 

гельмінтоспоріозом. В середньому уражено 7,8% рослин, максимально – 

15,0% на 40% обстежених площ. Триває ураження посівів культури 

ринхоспоріозом – 5,9–10,0% рослин на 36% обстежених площ.  



В посівах кукурудзи (пл. 0,5 тис. га) продовжується шкідливість на 

посівах кукурудзи личинок шведської мухи, при чисельності – 1,0-2,0 екз/кв.м., 

пошкоджено рослин – 1,5-2,9% в слабкому ступені. Спостерігається збільшення 

чисельності на посівах злакової попелиці – 45% обстежених площ, середня 

чисельність – 5,0 лич/рослину, максимальна – 10,0 лич/рослину, заселено 3,0% 

рослин. Спостерігається пошкодження посівів гусеницями листогризучих 

совок - пошкоджено 1,2% рослин на 20% площі, чисельність 0,8 екз/м.кв. 

В посівах гороху (пл. 0,2 тис. га)  заселено 100% обстежених площ 

гороховою попелицею з середньою чисельністю – 6,0 лич/рослину, 

максимально – 12,0 лич/рослину. Спостерігається заселення 50% обстежених 

площ гороховою плодожеркою з чисельністю – 2,0-4,0 екз/ловче коритце. 

           Спостерігається ураження на 25% обстежених площ гороху кореневими 

гнилями. В середньому уражено 1,4% рослин, максимально – 3,0%. 

В посівах сої (пл. 0,6 тис. га)  продовжується заселення 35% обстеженої 

площі гороховою попелицею, чисельність – 3,0-6,0 екз/рослину на 2,0-4,0% 

рослин. Триває живлення: у вогнищах 1,3-3,0 екз/м.кв. гусениць 

чортополохівки різних віків, пошкоджено 3,2-5,0% рослин; гусениць 

листогризучих совок - 0,8 екз/м.кв на 25% площі пошкоджено 1,6% рослин. 

Спостерігається ураження на 10% обстежених площ посівів сої аскохітозом, 

уражено 1,2-3,0% рослин. 

В посівах озимого ріпаку (пл. 1,0 тис. га) спостерігається  ураження  на 

28% обстежених площ  альтернаріозом, уражено стручків 0,6% на 2,6% 

рослин.  

В посівах цукрових буряків (пл. 0,4 тис. га) триває заселення 2,8% рослин 

буряковою листковою попелицею – 40% обстежених площ з чисельністю 3,0-

6,0 лич/рослину. 

В посівах соняшнику (пл. 0,6 тис. га) спостерігається заселення 34% 

обстеженої площі геліхризовою попелицею з чисельністю 12,0-26,0 

екз/рослину, заселено 4,0% рослин.  

На сходах картоплі (пл. 0,02 тис. га) спостерігається розвиток  

колорадського жука – 100% обстежених площ з чисельністю імаго 2,0-5,0 

екз/кущ, яйцекладок – 2-4 шт/кущ, (яєць – 15-21 шт), личинок 8,0 - 15,0екз/кущ. 

Пошкоджено в слабкому, а також середньому ступені 4,5% рослин.  

Відмічено ураження картоплі фузаріозом - 1,3% рослин на 20% площі. В 

південних районах області – фузаріозне в’янення на 20% площі, уражено 10,2-

13,0% рослин, загинуло 2,0% ( Борщівський район). 

Триває заселення рослин капусти ( пл. 0,003 тис. га) білокрилкою на 

100% обстеженої площі. Пошкоджено баридами 1,3-3,0% рослин на 20% 

площі. 

Продовжується ураження рослин столового буряка (пл.0,002 тис. га) 

церкоспорозом - 1,0-3,0% рослин на 20% площі. 

Погодні умови сприятливі для розвитку пероноспорозу на цибулі 

(пл.0,002 тис. га) уражено 1,0-2,0% рослин на 20% площі 

В насадженнях яблуневого саду (пл. 0,04 тис. га) спостерігається 

пошкодження плодів яблуневою плодожеркою – 0,5-2,0% плодів на 2,6% 

дерев. 
 


