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Спосiб захисry хвойних лiсiв вiд лускокрилих фiтофагiв вкпючаб прийоми винищувальноТ дii по
вiдношенню до рiзних сгадiй розвитку лускокрилих фiтофагiв. При цьому в перiод весняноi
реапивацii популяцiй лускокрилих фiтофагiа з соgнових насаджень вhбирають зразки
листкового опаду, далi в лабораторних умовах видiляють дiапауэуючi ryсеницi фiтофагiв,
визначають Тх чисельнiсть та проводять видову iдентифiкацitо. flалi встановлюють piBeHb Iх
домiнування, на початку масовоТ яйцекладки самиць соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.)
проводять два прийоми розселення на дерева промисловоТ кульryри паразцта яець
лускокрил}rх фiтофагiв - трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg., при цьому iнтервал мiж

розселеннями трихограми становить 7-8 днiв. Норми розселення трихограми становлять 5,5 та
6,0 тисяч особин на одне дерево BiKoM 10-15 poKiB i старше, при цьому через 4-5 днiв пiсля
перц,ого розселення на дерева трихограми проводять один прийом розселення на дерева
паразита яець лускокрилих фiтофагiв теленомуса-вертициляryса (Теlепоmчs verticillatus Ketfer)
з розрахунку 220-23а особин на одне дерево. Для розселення трихограми та теленомуй
ви кор истовують лаборато рн i кул ьryр и ентомофагiв першого t<ласу я KocTi.
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Корисна моделЬ налех<итЬ до лiсовогО господарсгва, зокрема до rалузi захисту лiсiв вiд

rлкiдлЙвиХ видiв комаХ, i може буги викорИстана у технологiЯх iнтегрованоrо захисту лiсiв.
'Ьiдомо, 

що хвойним породам супеву цlкоду завдають TaKi лускокрилi фiтофаги, як сосновий

шlовкЁпряд (bendrolimp рiпi L.),-cocнoвa совка (РапоПs flammea Schitf.), сосновий п'ядун

(Bupalub piniaria L.), монаttзка (Оспеriа mопасhа L.), Прте, тiльки сосновий шовкопрж ,

йаи'бiльчl небезпечний фiтофаг, tло iженсивно знишуе хвою. Сосна поцJкоджуоться ryсеницями

фiтофага з ранньот веGни до пiзньот oceHi. 3а наtлими дослiркеннями, одна ryсенпця соснового

йовкЬпряда за перiод свого роэвитку з'iдае в середньому 650,750 хвоТнок сосни, з них 540,590

пiсля пЪрезимiвлi. Повне о6'Иання крон дерев та знищёння ix верхiвкових бруньок, стае

наслiдком вiдмирання дерев (Рыбкин Б.В. Энтомофаги и защиТа леса. , МИНСК, 196З. - 147 С.).

Вiдомо також, що СпЬрадично зуGгрiчаються у зрiлих насадденнях сосни i TaKi лускокрилi

фiтофаги, як сосновий п'ядун та монацJка (методы и средсrва борьбы с вредителями, системы

мероilриятrй по защпте раЙений, 1989, т. 3, Киев, "Урожай",408 с. Под ред. Васильева В.П.).

вiдомо також, tцо захисlг хвойних лiсiв вiд комах-фiтофагiв, проводять tчляхом комплексного

викорисrання рiзноманiтних способiв та прийомiв, попереджувального та ,винищувального
харйеру. 3окрема, пропонуеться використовувати хiмiчнi iнсекrициди - фосфорорганiчнi,
пijетрофi та iормональнi препарати. Також наголоlлуЁться на доцiльностi засгосування, в

пёрiод аlfiивноТ дiяльностi, мiкробiологiчнi препарати н1 ocHoBi ентомопатогенних бакерiй,
1.рйОiЬ та вiрусiа'(Воронцов А.Й. Патология леса. - М.: Лесн, промышленосгь, 1978,270 с.).

ЕiикорисгаНня циХ пЬийомiВ забезпечуе високий piBeHb господарськоТ ефеmивносгi. Проте,

""користа"ня 
хiмiчнйх прийомiв, супрьводlкуоться масовою заrибеллю природних популяцiй

ентомофагiв.
Вiдомий також спосiб боротьби з ryсеницями соснового tловкопряда, який е найбiльLл

близьким технiчним рir.ченняш до способу, що пропонуеться, i вибраний як найблиltсlий аналог
(способ борьбы с ryсеницами, всползающими на деревья, в частности, с ryсеницами соснового
ЬелкопрядЬ. ДвторЪкое свидетельство СССР, N9 93894, мпк 451,3, Опубл. 't952 г., Бюл. Ns6,

Руднев ý.Ф., 3агайкевич И.К.)." 
споёЬ-найблих<чиЙ аналог передбачае накпадання на чламби дерев токсичних поясiв. flля

цьоrо, використовують хJIорорганiчнi лрепарати ДДТ або гексахлоран, якi розчиняються у гасi,

або у соляровому шtаслi, або у скипидарi. Висока ефепивнirгь способу, що супроводжуоться
масйоЮ зiгибеллю ryсениць цJовкопряда на piBHi 75-85О/о, мае ряд негативних наслiдкiв. Щi

препарати надто токсйчнi не тiльки по вiдношенню до ryсениць соснового tловкопряда, але i по

вhношенню до природних популяцiй ентомофагiв, теплокровних тварин та людини, 3начна

трудомiсткiсть способу i весь процес пiдготовки складових компонентiв, ручна робота.' - 
В основу кориснот моделi посгавлено задачу експериментально обr'рунтувати спосiб захисту

хвойниХ лiiiв iiД лускокрилИх фiтофагiВ. ставилоСь завдання запропонувати спосi6, супевi
елементи якого складаються тiльки iз бiолоriчних прийомiв.

Поставлена задача вирirлуеться тим, tло лослiдовно, впродовж вегетацiйного перiоду,

реалiэують супевi елементи запропонованого способу. В перiод весняно1 реапивацiТ популяцiй

лус*окрrлrх фiтофагiв з соснових насаджень вiдбирають зразки листкового опаду. в
льборiторних умоЁах видiляють дiапаузуючi ryсеницi фiтофагiв, ви3начають iх чисельнiсть та

провьдятi видьву iдентифiкацiю. При цьому встановлюють piBeHb-lx домiнування. На початку

мЪсовоТ яйцекладки самиць соснового tловкопряда (Dendrolimus рiпi L.) проводять два прийоми

розселення на дерева промисловоi культури паразита яець лускокрилих фiтофагiв - трихограми
виду Trichogramma pintoi Voeg.' 

Ьупевим б i те, шо iнтервал мiж розселеннями трихограми становить _7-8 днiв. Норми

розселеннЯ трихограмИ становлятЬ ,5,5 та 6,0 тисяЧ особиН на одне дерево BiKoM 10-15 poKiB i

старще. У сrФадi способу один прийом роэселення на дерева пара3ит€ яець лускокрилих

фiтьфагiв теленомуса-веiтициляryса (теlепоmчs verticillatus kiltfeф. цей прийом проводять
.iepei 4-5 днiв пiсля першого розселення на дерева трихограми. Супевим у споообi е також i те,

що норма розселення теленомуса становить 220-2g0 особин на одне дерево. ýля розселення
трихограми та теленомуса використовують лабораторнi кульryри ентомофагiв першого класу
якосгi.

Срь запропонованого способу полягао у тому, що виключаються будь-якi елементи, якi

пере,йбачаюiь викорисгання хiмiчних iнсепицидiв. Видова iдентифiкацiя лускокрилих фiтофагiв,
це та методична основа, шо визначае критерiт та умови використання, у складi 3апропонованого

способу, промислових кульryр ентомофагiв - трихограми та теленомуса, Прийоми розселення у
критичйi ilерiоди розвитlry лускокрилих фiтофагiв - промислових культур ентомофагiв,
зЬбезпечуютЬ довЙриваrrу реryляцiю чl.tсельностi фiтофагiв на допороЧомУ piBHi. L|ей

реryляторний механiзм мае довготриваJtу дiю. Промислlовi кульryри ентомофагiв уражають яйця
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фiтофагiв, вiдроджуrоться Тх дочiрнi поколiння, якi спаровуються i закрiплюються на

бiоценотичному piBHi.
Приrсrад здiйснення способу
Прикпад 1. УкраТнське Полiсся, Житомирська обласгь. Насадщення сосни рiзного BiKy.

Методична частина дослiджень передбачала формування дослtiдних BapiaHTiB, яких було тРи Та

контроль. У першому варiажi реалiзовували суггевi елементи запропонованого способУ. У
другому - елементи способу-найбликtого аналога. Утретьому, аналогiчне завдання вирiшували
цляхом викорисгання хiмiчних iнсаtоицидiв. Передбачався також контрольний BapiaHT, де не
використовували будь-якi дiт по вiдношенню до лускокрилих фiтофагiв. flля оцiнки величини
можливого позитивного рфультату, викориьтовували найбiльtл iнформативнi та об'епивнi
TecToBi херакгерисrики. Отриманий цифровий матерiал обробляли статистично. Результати

дослiджень представлено у таблицях.
у складi запропснованого е монiторингова скпадова. [.|е збiр зразкiв лускокрилих фiтофагiв,

тх видова iдентифiкацiя. Дослliджувались також i фiзiологiчнi хараперистики репродуlсивного
потенцiалу соснового lловкопряда. Мова йде про дослiдження харакгеру функцiонування гонад
самиць. flетально доолiдкували специфiку та харапер заселення чJовкопрядом крон дерев, В

залежностi вiд фiэiологiчного стану дерев у трьох ярусах крони. L|i матерiали о визначаrльним

для встановлення оптимальних параметрiв розселення трихограми та теленомУСа,
вертицеляryса. Результати дослriджень цiеI частини роботи наведено у таблицi 1.' 

Вgгановлено еколого-фiзiологiчнi хараперистики популяцiй соснового lllовкопряда. Самицi
шовкопряда, як показали дослiдження, вiдкладають понад 60 % яець iз усього фондУ на НижНю

частину крон дерев. При цьому, переважну бiльшiсгь iз них, вони концентрують на фiэiологiчно
повноФнних гiлках. lтiльки 16,4О/о яець знайдено на сцих гiлках. Факrично, понад 92% iз ниХ

були зараженi ентомофагами, або знищенi хижаками. ВiдповИно, у середнiй частинi крони
концентрувались 29,6"/о яець. l лише 9,8 яець знайдено на фiзiологiчно повноцiнних гiлках
BepxHboi, частини крони. L{e цiлком зроэумiло, враховуючи те, ч]о синоптичнi аномалiТ -

iнтенсивнi опади, рiзкi перепади температури повiтря - фаtсори, цо спричинюють знаЧнУ
загибель яець у цiй частинi крони. Бiльцl оптимальнi умови створюються мя яець у нижнiй
частинi крони.

отке, цiлком зрозумiло, де скупчуоться основна частина яець i як потрiбно розселяти у
крони промисловi кульryри ентомофагiв.

приlслrад 2. Оцiнка бiологiчноТ та господарськоТ ефепивносгi способу. 3а високого рiвня
початковот чисельностi соснового tловкапряда, а це ryсеницi, що перезимували, встановлено,
що завдання, поgтавлене корисtlою моделлю, виконано. Пiдсумкова ефепивнiсгь
запропонованого способу становила 83,7О/о, проти 61,8О/о у найблих+lому аналоry. При цьОмУ
основна частина фiтофагiв загинула внаслiдок паразитування ябць ryсениць та лялечок як
промисловими культурами ентомофаriв, так i природними популяцiями. 3берiгався, у повнiй Mip,

режим самореryляцiТ лiсоgганiв у запропонованому способi. Фаlсично, за yciMa тестовими
показниками эапропонований спосiб перевищував показники найблих<чого аналога i не
поступався хiмiчному еталону.

Таким чином, реалiзацiя запропонованого способу показала принципову мохФивiсть
контролювати чисельнiсть та шкiдливiсть лускокрилих фiтофагiв в насаменнях сосни
звичайноj, з використанням ентомофагiв.
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Таблиця 1

Еколого-фiзiологiчн i харакгеристики популяцiй
сосновоrо шовкопряда (Житомирька обл., 2015-2017 рр.)

Таблиця 2

Порiвняльна ефепивнiсть рiзних способiв
захисту хвойних лiсiв вiд лускокрилих фiтофагiв

ФормулА корисноI модЕлl

Спосiб захисту хвойних лiсiв вН лускокрилих фhофаriв, lло вкпючае прийоми винищуваlьноi дii
по вiдношенню до рiзних стадiй розвитку лускокрилих фiтофагiв, який вhрiзняеться тим, ц{о в
перiод весняноТ реапивац[i популяцiй лускокрилих фiтофагiв з соснових насаджень вiдбирають
зразки листкового опаду, KpiM того, в лабораторних умовах видiляють дiапаузуючi ryсеницi
фiтофагiв, визначають Тх чисельнiсть та проводять видову hентифiкацiю, при цьому
встановлюють piBeHb Тх домiнування, KpiM того, на початку масовоТ яйцекладки самиць
сосно8ого tловкопряда (Dепdrоlimчs pini L,) проводять два прийоми розселення на дерева
промисловоТ культури паразита яечь лускокрилих фiтофагiв - трихоФами виду Тriсhоgrаmmа
pintoi Voeg., при цьому iнтервал мiж розселеннями трихоrрами становить 7-8 днiв, KpiM того,
норми розселення трихоrрами становлять 5,5 та 6,0 тисяч особин на одне дерево BiKoM 10-1ý
poKiB i старше, при цьому через 4-5 днiв пiсля першого розфлення на дерева трихограми
проводять один прийом розселення на дерева паразита яець лускокрилих фiтофагiв
тёленомуса-вертицилятуса (Теlепоmчs verticillatus Kiaffer} з рФрахунку 220-23а особин на одне
дерево, KpiM того, дlя розселення трихограми та теленомуса використовують лабораторнi
lryльтури ентомофагiв першого иасу якостi,
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яйцекладок iз
усього фонду,

оь

кiлькiсть
яець, екз.Плодючiсть

eкt,

Яець у
яйцешадцi,

еrc.

Тривалiсть
яйцекладок,

днi

Нижня
Фiзiологiчно

повноцiннiгiлки
2ц,7 1з8,2 7,2 44,2 6851,з

Нижня сухiгiлки 108,9 32.6 4,5 16,4 1586,3

Середня
Фiзiологiчно

повноцiннi riлки э
хвоею

27т,2 124,1 8,4 29,6 2987,2

Верхня

Фiаiологiчно
повноцiнний прирiст

гiлок з хвоаю
поточного року

240,9 146,3 1 0, 1 9,8 2192,6

Способи, шо
4-го BiKiB iз

10-ти

3аражено лускокрилих
фiтофагiв. %

llоlлкоддЕна
хвбt, О/о

ELPI'Kl иЕпlчl Е

способiв, О/о

усьогс
у т.ч.

Фихограмою

iнtлими
видами

ентомофагiв

ryсениць,
екз/10

Спосiб, що
пропонуеться

148,8 82,9 54,3 28,6 6,4 83,7 31 7

Спосiб -
найблих<чий

аналоr
152,4 38,4 27,5 10,9 11,8 61,8 59,8

Хiмiчний
еталон

160,2 16,2 8,9 7 3 5,6 88,2 19,6

Контроль 151,2 22,8 11,2 11,6 34,8 221,6
HlPos 2,1 3,6 2,8 2,1 4,6 3,9
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Назва корисноТ моделi

зАхисту хвоЙних лlсlв вlд лускокрилих ФlтоФАгlв

Формула корисноТ моделi:

захисту хвойних лiсiв вИ луýкокрплих фiтофагiв, lцо включае прийоми винищувмьноТ дiТ по
до рiзних стадiй рФвитку лускокрилих фiтофагiв, який

лускокрилих фiтофагiв з соснових насаджень
вiдрiзняеться тим, шо в перiод весняноТ
вiдбирають зразки листкового опаду, KpiM

t51) мпк (2018.01)
АOlG 13/00
АOlм t/00
AOIG 23l0a

(72) Винахiдники:

Дрозда Валентин
Федорович, UА
Карпович lUlарина СергiТвна,
UA,
Гойчук Анатолiй Федорович,
UA

(73} Власник:
нАцlонАrtьнии
yHlBEPc итЕт БtорЕсурсlв
l природокористувАння
укрАiни,
вул. ГероТв Оборони, 'l5, м.
КиТв-41, 03041, UA

промисловоi кульryри паразита яець лускокрилих фiтофагiв - трихограми виду Тriсhоgвmmа pintoi
., при цьому iнтервал мiж розселеннями трихоrрами становить 7-8 днiв, KpiM того, норми розселення

становлять 5,5 та 6,0 тиояч особин на одне дерево BiKoM 10-'|5 poKiB i старше, при цьому через 4-5
пiсля першого розселення на дерева трихограми проводять один прийом розселення на дерева паразита
лускокрилих фiтофагiв теленомуса-вертициляryса (Теlепоmчs verticillatus Кiеffеф з розрахунку 220-230

на одне дерево, KpiM того, для розселення трихограми та теленомуса використовують лабораторнi
ентомофагiв перчJого класу якостi,

CTopiHKa 3 iз 4

r


