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{5} Реферат:

Спосiб пригнiчення процесу поцирення та трофiчноТ аlтивностi популяцiй соснового
шовкопряда (Dendrolimys рiпi L.) вкпючав прийоми спрямованi на апивiзацiю дiяльностi
природяих популяцiй ентомофагiв. Всерединi лiта, за 1а42 днiв до початку льоту iмаго
lловкопряда, .проводять експонування у крони дерев феромонних пасток. При цьому
використовують фольгапленовий диспенсер, з дiючою речовиною Z5, Е7-додекадiен-l-аль; Z5,
Е7-додекадiен-l-ол. На 1 га плоцi соснових насаджень ёкспонують не менtле п'яти пасток. 3а
потрапляння, в середньому, на одну пастку 5-7 самцiв tловкопряда упрqдовж семи днiв, через
три днi, проводять три прийоми розселення у крони дерев промисловоТ культури - трихограми
паразита яець еоснового lýовкопряда, виду Trichogramma dendrolimi Mats., з iнтервалом 5-6
днiв, з розрахунку З,0; 5,0 та 3,0 тисячi особин трихограми на одне дереЕ0. Розселяють
трихоФаму тiльки першого кпасу якоfii. У кiнцi лiта, на початку мiграцii ryсениць соGнового
lловкопряда на дiапаузування та зимiвлю, провqдять один прийом обприскування рослинних
решток та поверхнi 

"рунту 
приштамбових кiл, дiаметром 

,l 
,8-2,0 м, 4,О 7о-ним водним розчином

мiкробiологiчного препараry Боверин с, п. (сухий пороtлок). При цьому титр спор гриба
Beauveria bassiana (Bah.) Wuill,, дiючоi речовини препараry, становить не менцJе 5,0 млрд, у 1

грамi препарату,
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Корисна модель належить до лiсового господарства, зокрема до галузi захисту лiсiв вiд
шкiдливих видiв комах, i може бри використана у трхнологiях iнтегрованого захисту лiсiв.

вiдомо, що сосновий шовкопряд належить до найбiльlл небезпечних фiтофагiв сосни
ЗвичайноТ. Його гусеницi впродовж вегетацiйного перiоду спроможнi повнiстю знищити усю5 хвою, i як наслiдок, знижусться продукгивнiсть культур, спостерiгаеться невизрiвання деревини
з наступним пiдмерзанням,

Вiдомий також спосiб боротьби з гусеницями соснового lловкопряда, який включа0 досить
iнтенсивне використання хiмiчних iнсеrтицидiв, з вираженим позитивним результатOм [Способ
борьбы с гусеницами, всползаюц{ими на деревья, в частности, с ryсеницами соснового

10 целкопряда. Авторское свидетельство СССР, Ns g3894, МПк451.3, опубл, 1952 г., Бюл. Ng6,,
Руднев !.Ф., 3агаЙкевич И,К.]. Висока ефепивнiсть способу, що супроводжуеться масовою
загибеллю ryсениць шовкопряда на piBHi 75-85% ма0 ряд негативних наслiдкiв. L[i препарати
надто токсичнi не тiльки по вiднощенню до ryсениць соснового цовкопряда, але i по
вiдношенню до природних популяцiй ентомофагiв, теплокровних тварин та людини, 3начна't5 трудомiсткiсть способу iBecb процес пiдготовки складових компонентiв - ручна робота.

вiдомий також спосiб контролю чисельностi та шкiдливостi соснового цовкопряда з
ЧаСТКОВИм пригнiченням поiлирення та трофiчноТ акrивностi ryсениць, який е найбiльш близьким
технiчним рiшенням до способу, tцо пропону€ться i вибраний в якостi найближчого аналога
[Рыбкин Б.В. Энтомофаги и зацита леса //Гос. изд. с.-х, литературы БССР, Минск, 196з. - 14520 с,].

СпОСiб-найближчий аналог вкпючао ряд прийоп,аiв, спрямованих на виявлення, збереження
Та аtсиВiзацiю Усього кOмплексу природних популяцiй ентомофагiв, преш за все паразитичних
перетинчаСтокрилих. У складi вiдомогО способу - культивування нектароносних рослин, cyMicHo
з рiзноманiтними лiсотехнiчними заходами. L{i прийоми полягають у аlсивiзацiТ мiгрiцiйноТ25 аtсивностi iмаго ентомофагiв, що у пiдсумку стае наслiдком значнOго зростання ефепивностi
паразитування яець, гусениць та лялечок фiтофага. У пiдсумку, Taki прийоми забезпечують****tЁразйтуýаннтоRрuмихtтаR 

йтIоЁ-котряЕЁl tтаэЁf;iq$7тбз,%,-
Проте, спосiб-найближчий аналог мае TaKi недолiки: недосить значна пiдсумкова

ефепивнiсть пара3итування ц.lовкопряда, котра не забезпечус зниження чисельностi його доЗ0 порогового рiвня; непередбачено прийоми масового розселення трихограми у cocHoBi
НаСаДЯ{еННя; вiдсУгнi елементи iнструментального монiторинry популяцiй tловкопряда, зокрема,
феромонiторинг; непередбачено використання мiкробiологiчних препаратiв, як складовоТ
частини цих прийомiв та технологiй.

в основу кориснот моделi поставлена задача екопёриментально обr'рунтувати спосiбз5 пригнiчення процесу поширення та трофiчноТ аггивностi полуляцiй соснового цJовкопряда
(Dendrolimys рiпi L.). Ставилась задача запропонувати спосiб, cyTT,oBi елементи якого
складаються тiльки iз бiологiчних прийомiв.

ПОставлена задача вирiшуеться тим, щс всерединiлiта, за 10-,l2 днiв до початку льоту iмаго
[ловкопряда, проводять експонування у крони дерев феромонних пасток. Використовують

40 фольгапленовий диспенсер, з дiючою речовиною Z5, Е7-додекадiен-1 -аль; Z5, Е7-додекадiен-1_
ол, На 1 га плоцi соснових насаджень експонують не менце п'яти пасток. 3а потрапляння, в
середньому, на одну пастку 5-7 самцiв шовкOпряда упродовж семи днiв, через три днi,
ПРОВОДЯТЬ три приЙоми ро3СеЛення у крони дерев промисловоI культури - трихограми паразита
яsць соснового шовкопряда, виду Trichogramma dendrolimi Mats.

45 Сутгевим ý i те, що iнтервал мiж розселеннями трихограми становить 5-6 днiв, з розрахунку
3,0;5,0 Та 3,0 тисячi особин трихограми на одне дерево. Розселяють трихограму тiльки першого
класу якостi, У кiнцi лiта, на початку мiграцiт гусениць соснового шовкопряда на дiапаузування
та зимiвлю, проводять один прийом обприскування рослинних рещток та поверхнi /рунту
приtлтамбових кiл, дiаметром '1,8-2,0M, 4,0 7о-НИм водним розчином мiкробiологiчного препарату

50 Боверин с.п. (сухий порощок). Титр спор гриба Веаччеriа bassiana (Bah.) Wuill., дiючоТ речовинй
препарату становить не менше 5,0 млрд. y,l грамi препарату.

Суrь запрОпонованогО способУ полягае у тому, що виключаються будь-якi елементи, KoTpi
передбачаtоть використання хiмiчних iнсектицидiв, Комплексне використання промислових
культур трихограми, а також мiкробiологiчного препарату Боверин, забезпечують виражену55 виницувальну дiю, як по вiдношенню до яець фiтофага, так i гусениць, lнструментальний
монiторинг шовкопрядаt дозволяе оптимiзувати yci параметри використання промислових
культур трихограми. Така стратегiя захисту у представленому технiчному рiшеннi, дозволяе
по3итивно вирiшити проблему пригнiчення процесу поширення та т!офiчноI аtсивностi
популяцiй соснового шовкопряда.

60 Приклад здiйснення способу

1
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типовi для Лiсостепу та Полiсся насадження сосни звичайнот, Серед iнtлих стресових
фаrгорiв, вони,3а3нають досить iнтенсивного заселення популяцiями лускокрилих фiтофагiв,
сёред яких домiнуё сссновий шовкопряд"

ýля обdруНтуваннЯ ефекивноСтi запропоНованогО способу, формували дослiднi варiанти,
яких було три та контроль. У першому BapiaHTi реалiзовували сугтевi елёменти
запропонOваного способу. У другому - елементи способу-найближчого аналога, У третьому
BapiaHTi використоВували ёлементи регiональноТ технологii - базовий BapiaHT, де дл;
пригнiчення поширення та ро3витку лускскрилих фiтофагiв використовували загальновiдомi
прийоми та опособи, Для оцiнки величини позитиtsного результату, використовували найбiльш
iнформативнi та об'еrгивнi TecToBi хараrтеристики, Отриманий цифровий матерiал обробляли
статистично. Результати доолiджень наведенi в таблицi.

ЕКСПеРтна оцiнка ефекгивностi способу пригнiчення поширення та
трофiчноТ акгивностiсосновOго шOвкопряда (Житомирська обл., 2015-20,17 рр.)l,: : ,,

початкова
чисельнiсть

дiапаузуючих
ryсениць

екз./5 дерев

CMepTHicTb
гусениць до

початку
весняноТ

реаггивацii,
о/lo

PiBeHb
паразитування

ясць
шовкопряда, 7о

PiBeHb
дефолiацiI
XBoi, ociнb,

о/

Ефепивнiсть
способiв, 7о

ýiапаузувало
гусениць,

екз,/5 дерев

139,8 бв,5 д9 84,7 2а,4
Спосiб-
найближчий
аналог

147,5 43,6 з0,5 16,3 63,2 55,6

Хiмiчний
еталон 150,з 31,4 в,5 5,9 8"1,6 27,7
Контроль 126,9 26,4 14,g 40,9 154,8
н|ро5 4,2 2,5 2,7 5,3 5,2

2а

25

з0

35

Встановлено, що задача, поставлене корисною моделлю, виконана. Пiдсумкова
ефеrгивнiсть запропонованого способу становила 84,7 ?о, проти бЭ,2"Ь у способi-найблЙжчому
аналогу. При цьому ефеrгивнiс-гь запропонованого способу не поступалася хiмiчному еталону.
ffоцiльно вiдзначити, що дослiдження проводились на високому piBHi початковоТ чисельностi
дiапаузуючих гусениць слоновог0 t1l0вкопряда, що свiдчить прь вiрогiднiсть та об'сtпивнiсть
пiдсумкових оцiночних критерiтв. Привертае увагу показник початковот чисельностi дiапаузуючих
ryсеницЬ tловкопряда на початкУ lX весняноТ реапивацiТ та кiлькiснi показники дiапаузуючих
ryсениць в кiнцi вегетацiйного перiоду. Як видно, тiльки на BapiaHTi запропонованого Ьпособу
рiзко скорочувалась чисельнiсть дiапаузуючих ryсениць. Впродовж вегетацiйного перiоду,
допороговий piBeHb чисельностi фiтофага забезпечувався дOвготривалою регуляторно-винищувальною дiею промисловими культурами трихограми та шляхом спрямованого
використання бiологiчного iнсекгициду Боверину.

Таким чином, запропонований спосiб забезпечуе довготривалий процес пригнiчення,
поширення та трофiчну акгивнiсть популяцiй соснового шовкOпряда.

ФормулА корисноТ модЕлl

спосiб пригнiчення процесу поширення та трофiчнот акгивностi популяцiй соснового
шовкопряда (Dendrolimys pini L.), що включае прийоми спрямованi на аrоиЬiзацiю дiяльностi
природних популяцiй ентомофагiв, який вiдрiзняеться тим, що всерединiлiта, за 10-12 днiв до
пOчатку льоту iмаrо шовкопряда, проводять експонування у крони дерев феромонних пасток,
при цьомУ використоВують фольгапленовий диспенсер, з дiючою речовиною Z5,Е7-додекадiен-
1,аль; Z5, Е7-доДекадiен-,|-ол, на 1 га площi соснових насаджень експонують не менце п'яти
пасток, KpiM тогО за потрапЛяння, В середньомУ, на одну пасткУ 5-7 самцiв цовкопряда
упродовж семи днiв, через три днi, проводять три прийоми розселення у крони дерев
промисловОТ культурИ - трихограМи паразита ясць GоснОвого lловкОпряда, виду Тiiсrrоgйdmа
dendrolimi Mats., з iнтервалОм 5-6 днiв, з розрахунку 3,0; 5,0 та з,0 тисячi осоойй трихограми на
одне дереВо, ро3селяЮть трихограму тiлькИ першогО класу якосТi, при цьому у кiнцi лiта, на
початку мiграцiт гусениць соснового tловкопряда на дiапаузування та зимiвлю, проводять один

40
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Способи, що
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Спосiб, щс
пOопончеться 76,4
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прийом обприскування рослинних рецток та поверхнi l'pyHTy приштамбових кiл, дiаметром 1,8-
2,0 м, 4,0 О/g-ним водним розчином мiкробiологi,tного прёпарату Боверин с. п. (сухий порошок),
при цьоиу титр спор гриба Веаччеriа bassiana {Bah.) Wuill., дiючоТ р€човини препарату,
становить не менше 5,0 млрд, у 1 грамi прёпарату.

5

Комlп'ютерна верстка Г, Паяльнiков

MiHicTepcTBo екOно,,иiчного розвитiq iторгiвлi Украiни, вул. l,tl. Грушевсь&аго, 12i2, гл. КиТв, 0100ý, yкpa'iНa

ДП "Укра'lнський iнститут промисловоi власностi", вул, Глазунова, 1, м. КиТв - 42, 0,1601
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{54) Назва корисноТ моделi:

спосlБ пригнlчЕння процЕсу поширЕння тА троФlчноТ Активностl популяцlй
соснового шовкопрядА (DENDRoL|MYS PlNl L.)

{57) Формула корисноТ моделi;

Спосiб пригнiчення процесу поширення та трофiчноi'активностi популяцiй соснового шовко1lряда (Dепdгоlimуs
Pini L.). що вкпючае прийолзи спрямованi на активiзацiю дiяльностi природних популяцiй ентомофагiв, якЙй
ВiДРiЗНЯеТься Тим, що всерединi лiта, за 10-12 днiв до початку льоry iмаго шоtsкопряда, проводять
експонування у крони дерев феромонних пасток, при цьоfulу використовують фольгапленовий диспенсер, з
дiючоЮ речовиною Z5, Е7-додекадiен-1 -аль,, 25, Е7-доаекад!сн-l-ол, на 1 га площi соснових насаджень
експонують не л,,1енше п'яти пасток, KpiM того за потрапляння, в середньо},1у, на одну пастку 5-7 самцiв
цовкопряда упродовж семи днiв, через три днi, проводять три прийоми рOзселення у крони дерев
промисловоТ культури _ трихограми паразита яоць соснового шовкопряда, виду Тriсhоgrаmmа dепdrоlimi Mats,,
з iнтервалом 5-6 днiв, з роэрахунку З,0; 5,0 та З,0 тисячi особин трихограfulи на одне дерево, розселяють
трихограму тiльки перщого класу якостi. при цьому у кiнцi лiта, на початку мiграцiТ ryсениць соснового
шовкопряда на дiапаузуван ня та зимiвrlю, проводять один прийом обприскування рослинних решток та
поверхнi t'pyHTy приштамбових кiл, дiаметролл 1,8-2,0 м. 4,0 %-ним водним розчином мiкробiологiчного
Препараry Боверин с. п, (сухий порошок), при цьому титр спор гриба Веаuчеriа Ьаssiапа (Bah.) Wuiil., дiючо'i
РечOЁини препарату, становить не менце 5,0 млрд. у 1 грамi препарату
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