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(DENDRoLIMYS рlNl L) в нАсАджЕннях сосни (PINUS SlLvESTRlý L.}

(57) Реферат:

Спосiб контролю чисельностi та tчкiдливостi соснового цовкопряда (Dendrolimys рiпi L.) в

насадженнях сосни звичайноi (Pinus silvestris L,) включае тривалу негативну дiю вiдносно РiЗнИХ
стадiй розвитку шовкOпряда впродовж вегетацiйного перiоду. В кiнцi лiта та на початку oceHi, В

перiод масовоТ мiграцiТ ryсениць соснового шовкопряда iз крон дереts сосни звt чайноi, на

дiапаузування та зимiвлю проводять один прийом обприскування росJlинних рещток опаду хвоТ

та поверхнi Срунту 5,О7о-ним водним розчином ентомопатогенного грибного преПаРаТУ
Метаризин. При цьому титр спор гриба Metarhizium anisopliae {Meisch,) ýоrоk,, дiючоТ речовиНи
препарату, становить не менцJе 4,0 млрд. у 1 г препараry, При цьому робочиЙ розчин
препарату наносять на площу кола радiусом 1,5 м вiд штамбiвдерев. KpiM того весною за5,7
днiв до початку весняноТ реапивацiТ гусениць соснового шовкопряда на цтамби деРеВ
накпадають ловильнi клейовi пояси, зовнiшня поверхня яких покрита клеем типу Пестифiкс,
KpiM тOго пiсля завершення живлення гусениць шJовкопряда, ',i заляльковування та
вiдродження дорослих особин, на початку масовоТ яйцекладки самиць tлOвкопряда провОДЯТь

два прийоми розселення у крони дерев промисловоТ культури трихограми, виду Тriсhоgrаmmа
dendrolimi Mats,, паразита яець соснового шовкопряда, При цьому iнтервал мiж розселеннями
становить 7-8 днiв, норми розселення становлять 5 та 7 тисяч особин трихограми на одне
дерево, При цьому розселяють трихограмутiльки першого класу якостi,
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Поставлена задача вирiшуеться тим, цо послiдовно, в кiнцi лiта та на початку oceHi, в перiодмасовоТ мiграцii гусениць соснового l,ловкопряда iз крон дерев сосни звичайно[, на25 дiапаузування та зимiвлю проводять один прийом обприскування рослия

, 
Корисна модель наJ]ежить до лiсового господарства, зокрема до галузi захисту лiсiв вiдщкiдливих видiв комах, i може бри використана у технологiях iнтегрованого захисту лiсiв.

_Вiдомо,_ що сереД значногО видового рiзнЙанiтгя пJпуляцifr фiтофагiв, лускокрилi видинабули найбiльшого l1оцирення. Сёред них видiляет"ся сосновий 
'Iловкопр"д,'ry""*"цi 

якогоiнтенсивно живляться хвоею, внаслiдок чого спостерiгаеться зниження процесу фотосинтезу,ВiДСТаВаННЯ У PocTi Та РО3виТкУ деревостанiв (РыбкЙн Б.В. Энтомофаги и аащита леса // гос.изд._!,-х. литературы Бсср, - Минск, 1963, - 145 с),
Ввомий спосiб боротьби 3 гусеницями gоснового шоЁкопряда, який е найбiльш близькимтехнiчниМ рiшвнняМ до способУ, цо пропонуеться, i вибраниЙ як найближчий аналог {Способборьбы с гусеницами, всползаюшими на деревья, в частности, с ryсеницами сосновогоrлелкопряда. Авторское свидетельство СССР, Nс gз894, мпк 451.з, ОпуОл. lgбi г,, Бюл. Ns 6,Руднев ý.Ф,, Загайкевич И,К.).
Спосiб-найближчиЙ аналог включа€ накладання на цrгамби дереЕ токсичних поясiв. ýляцьог0, використовУють хJ]ороРганiчнi препаратИ !ýТ абО rексахJlоран, Ko1pi розчиняються у гасi,або у соляРов,омУ маслi, або У скипидарi.'висоriЬ'"ф,",r""Ёrь способц що супроводжуетьсямасовоЮ загибеллЮ ryоеницЬ t]lовкопряда на piBHi is-}s "to мае ряд негативних наслiдкiв. l-{iпрепарати надто токсичнi не тiльки вiдносно до гусениць соснового шовкопряда, але i вiдносноприродних популяцiй ентомсфагiв, теплокровних тварин та людини.в основу кориснот моделi f]оставлено задачу експериментально обr.рунтувати спосiбконтролю чисельностi та tuкiдливостi соснового tlJовкопряда в насадженнях соени звичайноТ.ставилось задача запропонувати спосiб, cyrre"i 

"пЁйБ"r" 
якого скпадаються тiльки iзбiолоriчних прийомiв.
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шовкопряда. Про це свiдчать показники рiвня поtлкодження хвоТ. У BapiaHTi запропонованого
способу було пошкоджено тiльки 4,7 О/о, у той же час як у найближчому аналогу цеЙ показник
становив 15,9 О/о, Рiзниця статистично доведена. Показовими е також матерiали, стосовно
кiлькостi дiапауэуючих гусениць lловкопряда пiсля закiнчеflня вегетацiйного перiоду. 3начна

5 cмepтHicTb ycix стадiй соснового tlJовкопряда зв'язана з тривалим перiодом прояву захисноТ дiТ
складових частин запропоflованого епособу.

Таким чином, доказана принципова можливiсть захисту насаджень сосни звичаЙноТ, шляхом
використання ентомопатогенного препараry Метаризину, розсёленням на дерева промисловоТ
культури трихоrрами, а також таким механiчним прийомам, як накладання шейових поясiв на,t0 ttlтамби дерев у складi запропонованого способу,

Експертна оцiнка ефекгивностi способу контролlо шкiдливостi соснового шовкопряда в насцженнях сосни
QКитомирська обл., 201 4-201 7 рр,)

Способи, цо
порiвнюються

ПOчаткова
чисельнiсть

дiапаузуючих
ryсенлlць екз./5

дерев

Факгори cilrepтHocтi: яоць та ryсениць,
Пощкод-

жено xBo'i,
Ефеrrивнiсгь
способiв, 94

,Щiапаузувало
ryсениць,

екз./5 деревУсього
Параэити
та хижаки

Енто-
t4опа_
тогени аномалiт

Спосiб, що
пOопончеться

121,6 88,7 53,8 24,2 10,7 4,7 86,2 13"8

Слосiб-наr;!ближчий
аналог

13а,2 62,2 24,9 11,2 lZ!э 15,9 71,3 49,3

хiмiчний еталон 140,5 86,9 6,9 9.7 14,5 6,4 84,5 18,5
энтроль 1з6,8 29,4 13,1 1з 9,2 43,6 214,8

HiPno 4,5 2,5 2.3 2.4 з.1 5,4 лА

ФормулА корисноi модЕлl

15 Спосiб контролю чисельностi та шк|дливостi соснового шовкопряда (Dendrolimys pini L,) в
!iасадкеннях сосни звичайноТ {Pinus silvestris L.), що включае тривалу негативну дiю вiдносно
рiаних стадiй розвитку шовкопряда впродовж вегетацiйного перiоду, який вiдрiзнясться тим,
що в кiнцi лiта та на початку oceHi, в перiсд масовоТ мiграцiТ гусениць соснового щовкопряда iз
крон дерев сOсни звичайноТ, на дiапаузування та зимiвлю проводять один прийом
обприскування рослинних решток опаду xBof та поверхнi t'pyHTy 5,0%-ним водним розчином
ентомопатогенного. грибного препараry Метаризин, при цьому титр спор гриба Metarhizium
anisopliae (Metsch.} Sorok,, дiючоТ речовини препарату, становить не менше 4,0 млрд. у 1 г
препарату, при цьому робочий розчин препарату наносять на площу кола радiусом 1,5 м вiд
штамбiв дерев, KpiM того весною эа 5-7 днiв до початку весняноi реакгивацii ryсениць соснового
шовкопряда на ц.lтамби дерев накпадають ловильнi клейовi пояси, эовнiцlня поверхня яких
покрита кпеем типу Пестифiкс, KpiM того пiсля эавершення живлення ryсениць шовкопряда, '[х

заляльковування та вiдродження дорослих особин, на пOчатку масовоТ яйцекладки самиць
шовкопряда проводять два прийоми рOзселення у крони дерев промисловот культури
трихограми, виду Тriсhоgrаmmа dendrolimi Mats., паразита яець соснового tловкопряда, при
цьому iнтервал мiж розселеннями становить 7-8 днiв, норми розселення становлять 5 та 7
тисяч особин трихоrрами на одне дерево, при цьому розселяють трихограму тiльки першого
класу якостi.

Комп'ютерна sерсжа А. Крулевський
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(54) Назва корисноТ моделi:

спOсlБ контролю чисЕльностl тА шкlдливостl
triвttБпоr_rЙчs plNl L.) в нАсАджЕннях сосни звичАйноТ

СОСНОВОГО ШОВКОПРЯДА
{PINUS SlLvESTRlS L.}

t57) Формула корисноТ. моделi:

спосiб контролю чисельностi та шкiдливостi соснового шовкопряда (Dепdrоlimуs pini L.) в насадженнях сосни

звичайноj (pinus silvestris L.), чо включаg тривалу негат1.1вну дiю вiдносно рiзних стадiй ро3витку шовкопряда

впродовж Ёегетацiйного перiоду, який вiдрiзняЕться тиt\.1, u1o в кiнцi лiта та на початку oceHi, в перiод масовоТ

мiграцii ryсениць соснового цовкопряда iз крон дерев сосни звичайноi, на дiапау3ування та зимiвлю

прЁaод"ri один прийоМ обприскуваНня рOслиннllх рештоК опаду хвоТ та поверхнi t"pyHTy 5,0%-ним водним

розчино}11 ентомопатогенноrо грибного препараry i\llетаризин, при цьоfulу титр спор грltба Metarhizium

anisopliae (Meisch,) Sorok., дiючоi речовинИ препарату, становитЬ не менше 4,0 млрд. у 1 г препарату, при

цьому робочий розчин препараry нанOсять на площу кола радiусог,t 1,5 м вiд штамбiв дерев, kpiM того веснOю

за 5-7 лнiв до початку весняноf реактивацiТ ryсениць соснового шовкопряда на штамбtl дерев накладаютЬ

ловильнi клейовi пояси, зовнiшня поверхня ЯК1,1Х ПОКРИТа клеем типу Пестифiкс, KpiM того пiсля завершення

живлення ryсениць шовкопряда, Тх заляльковування та вiдродження дорослих особин, на початку масовот

яйцекладки самиць шовкопряда проводять два прийоми ро3селення у крони дерев промисловот кульryри

трихограми, виду Тгiсhоgrаmmа dendrolimi Mats., паразklта ябць соснового шовкопряда, Прtl ЦЬОlчlу iнтервал

мiж розселеннями станоьить 7-8 днiв, норми розселення становлять 5 та 7 тисяч особин трихограми на одне

дерево, при цьому розселяють трихограму тiльки першого класу якостi,

CTopiHKa 3 iз 4


