
 

Оперативна інформація 
про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб 

сільськогосподарських рослин у Тернопільській області 
 

В третій декаді квітня розвиток сільськогосподарських культур та їх 

шкідників і хвороб на території Тернопільської області продовжувався за 

умов різких перепадів температурних показників. В окремі дні 

спостерігались невеликі опади у вигляді дощу, поривчасті вітри.  

 Максимальна температура повітря вдень піднімалася до +12…+21ºС, а 

мінімальна вночі опускалася до +2…+5ºС.  
 

Фенологія с/г культур 
 

Озимі зернові – трубкування;                 

Ярий ячмінь – 3 листки, початок кущіння; 

Кукурудза – посів, проростання; 

Горох – сходи; 

Соя – посів; 

Соняшник – посів, проростання, сходи; 

Цукрові буряки – посів, поява сходів; 

Озимий ріпак – бутонізація, поч. 

цвітіння; 

Картопля – посадка, проростання; 

Багаторічні трави – стеблування; 

Яблуня пізня – відокремлення бутонів, 

рання – рожевий бутон, поч. цвітіння;; 

Груша, слива, черешня, вишня – 

цвітіння.

 
 

 
 

Фітосанітарний стан агроценозів 
 

Відмічено початок вильоту жуків травневого хруща (чисельність 2,0 

екз/дерево), вихід з ґрунту та початок розселення жуків сірого бурякового 

довгоносика (чисельність 0,3 екз/кв.м. на 1-2% рослин осоту). 

Спостерігається живлення довгоносиків та піщаного мідяка на сходах 

падалиці соняшнику. 

 

Шкідники та хвороби озимої пшениці 

Продовжується заселення і живлення в посівах озимої пшениці (пл.1,5 

тис.га) жуків хлібної смугастої блішки та злакової п’явиці. Пошкоджено 

блішками 4,8-6,0% рослин, при чисельності 2,0-4,0 екз/кв.м. на 45% 

обстежених площ, а п’явицями – 2,2-3,0% рослин, при чисельності 0,3-1,0 

екз/кв.м. на 25,0% обстежених площ. 

Відмічено відродження та живлення злакових попелиць в посівах 

озимини, заселених виявлено 0,2-1,0% рослин, при чисельності 0,2-1,0 

екз/рослину. 

Спостерігається пошкодження 0,3% рослин озимої пшениці опомізою 

пшеничною, з чисельністю 1,0 екз/кв.м. 

Спостерігається заселення 0,6-1,0% рослин на 5% посівів озимої 

пшениці пшеничним трипсом, чисельність – 2,0 екз/рослину. Злакові 

цикадки пошкодили 0,4-1,0% рослин пшениці на 7% обстежених площ, з 

чисельністю 2,0-3,0 екз/ 10 помахів сачком. 



Відмічено живлення личинок травневого хруща, при чисельності 0,6-

1,0 екз/кв.м. пошкоджено 2,1% рослин озимої пшениці. 

8% озимої пшениці заселили дротяники, які при чисельності личинок 

0,6-1,0 екз/кв.м. пошкодили 2,1% рослин в слабкому ступені. 
 

Сприятливі погодні умови позитивно вплинули на розвиток та 

поширення хвороб листя: борошнистої роси та септоріозу. Хворобами 

охоплено 25% та 18% площ пшениці відповідно, уражених виявлено в 

середньому 2,0-3,0% рослин. 

Відмічено ураження 1,2-2,0% рослин  кореневими гнилями на 4% 

посівів озимої пшениці.  

 

Шкідники та хвороби озимого ячменю 

В посівах озимого ячменю (пл.0,14 тис.га) жуками хлібної смугастої 

блішки пошкоджено 6,2-8,0% рослин, при чисельності 3,2 екз/кв.м. на 50% 

обстеженої площі. 

Злакові п’явиці заселили 2,4-3,0% рослин озимого ячменю, з 

чисельністю 0,5 екз/кв.м. на 40% обстеженої площі. Злаковими попелицями 

заселено 0,3-1,0% рослин, чисельність 1,0 екз/рослину на 15% посівів 

ячменю. Злакові цикадки пошкодили 0,4-1,0% рослин озимого ячменю, 

чисельність 2,0-3,0 екз/10 помахів сачком.  

Пшеничним трипсом заселено 0,8-2,0% рослин на 25% обстеженої 

площі, чисельність – 2,0 екз/рослину. 
  

Відмічено ураження 1,0-2,0% рослин озимого ячменю ринхоспоріозом 

на 20% обстеженої площі. 

 

Шкідники та хвороби ярого ячменю 

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

хлібною смугастою блішкою. Жуками пошкоджено 2,6-4,0% рослин, при 

чисельності 2,6-8,0 екз/кв.м. 

Злакові п’явиці заселили 1,2-2,0% рослин ярого ячменю, з чисельністю 

0,5 екз/кв.м. Злаковими попелицями заселено 0,2% рослин, чисельність 0,2-

1,0 екз/рослину. Злакові цикадки пошкодили 0,2-1,0% рослин ярого 

ячменю, чисельність 1,0-2,0 екз/10 помахів сачком. Чисельність злакових 

мух в посівах ярого ячменю – 3,0-5,0 екз/10 помахів сачком.  
  

В осередках підмерзання рослин ярого ячменю на ослаблених рослинах 

розвивається гельмінтоспоріоз.  Хворобою уражено 4,0-5,0% рослин на 28% 

обстежених площ. 

На сходах ярого ячменю відмічено ураження рослин кореневими 

гнилями. Хвороба поширилась на 2,5% площ, уражених нараховується 0,4-

1,0% рослин. 

Шкідники та хвороби гороху 

В посівах гороху (пл.0,05 тис. га) продовжується заселення та живлення 

жуків бульбочкового довгоносика. Фітофагом пошкоджено 20-29% рослин, 

при чисельності 2,0-5,5 екз/кв.м. 



Піщаний мідяк пошкодив 0,8-1,0% рослин гороху, з чисельністю 0,4 

екз/кв.м. 

На окремих посівах гороху відмічено ураження кореневими гнилями 

0,3-1,0% рослин. 
 

Шкідники та хвороби озимого ріпаку 

В посівах озимого ріпаку (пл.1,5 тис.га) зростає чисельність жуків 

ріпакового квіткоїда, капустяного стеблового та ріпакового насіннєвого 

прихованохоботників. 

Ріпаковим квіткоїдом заселено 35% обстежених площ, 14-23% рослин 

при чисельності 2,0-5,0 екз/рослину, насіннєвим прихованохоботником – 

30% площ, при заселенні 8-16% рослин, із чисельністю 2,0 екз/рослину, 

капустяним стебловим прихованохоботником – 28% площ, при заселенні 

5,2-11% рослин, із чисельністю імаго 1,0-2,0 екз/рослину. Проходить 

відкладання яєць, відмічено відродження та живлення личинок (3,0 

екз/рослину) стеблового прихованохоботника. 

Спостерігається наростання ураження рослин пероноспорозом та 

циліндроспоріозом, які поширені на 9% та 3% площ, уражених 

нараховується відповідно 3,0% та 1,0% рослин. 

Спостерігається ураження рослин озимого ріпаку фомозом. Хвороба 

уразила 1,4-2,0% рослин в слабкому ступені на 20% обстежених площ. 
 

Шкідники та хвороби ярого ріпаку 

В посівах ярого ріпаку (пл.0,008 тис.га) хрестоцвітими блішками 

пошкоджено 3,2% рослин на всій обстеженій площі, чисельність шкідників 

становить 2,0-4,0 екз/кв.м. 

Пероноспорозом уражено 1,0-3,0% рослин ярого ріпаку на 12% 

обстеженої площі. 
 

Шкідники капусти  

При обстеженні посадок капусти на присадибних ділянках (пл.0,001 

тис.га) хрестоцвітими блішками пошкоджено 2,3% рослин на всій 

обстеженій площі, чисельність шкідників становить 2,0-4,0 екз/кв.м. 

 

 

Шкідники саду  

В яблуневих садах (пл. 0,038 тис.га) продовжується відкладання яєць 

яблуневим квіткоїдом. Шкідником пошкоджено 5,0-15,0% дерев яблуні на 

50% обстежених площ, з чисельністю 2,0-7,0 екз/дерево. 

Зелена яблунева попелиця заселила 12% дерев яблуні на 9% 

обстеженого саду, чисельність личинок становить 2,0-4,0 екз/п.м. гілки. 

Розпочалось живлення гусениць розанової листокрутки. З чисельністю 

1,0-3,0 гусениці/100 листкових розеток пошкоджено 3,0-5,0% дерев яблуні на 

18% площ саду. 



Личинки червоного плодового кліща виявлені на 3% дерев яблуні на 

4% обстежених садів, чисельність – 2,0-4,0 екз/п.м. гілки. 

Грушева попелиця заселяє 1,2-2,0% розетки листків на 30% дерев 

груші, з чисельністю 6,0-12,0 екземплярів. 

Сливова попелиця заселила 8,0-10,0% молодих листочків на 50% дерев 

сливи, чисельність 6,0-8,0 екз/листок. 

22 квітня помічено початок льоту АБМ, за умов теплої погоди травня 

очікується масовий літ шкідника. 

Продовжується літ біланів, який в теплі сонячні дні становив 3,0-5,0 

екз/10 хв. в полі зору. 

  

 


