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ЛiСОПаТОЛОГiЧНОГО ОбСТеЖеННЯ

Комiсiя у складi, iнженера-лiсопатолога I - категорi'1. вiддiлу нагляду та прогнозу

дСЛП «Харкiвлiсозахист» Синицько.і. О.М., iнженера охорони та захисту лiсу дП
«Балаклiйське ЛГ» ХОУЛМГ Вакуленко С.О., лiсничого Норцiвського лiсництва Нiкiтiна

Ю.1. провела лiсопатологiчне обстеження соснових насаджень Норцiвського лiсництва дП
"Балаклiйське ЛГ" в осередку масового розмноження звичайного соснового пильщика
(далi зсп).

Обстеження

проводилось мет.одом

окомiрно.і. оцiнки

пошкодження крони

насаджень та розкопок лiсово.і. пiдстилки.
Е=

При проведеннi лiсопатологiчного обстеження було вiдiбрано проби з лiсово.і.
пiдстилки, в насадженнях, якi характернi для розвитку звичайного соснового пильщика, а
саме насадження з повнотою о,5-0,6> а також особлива увага придiлялась лiсовим
культурам до

15

рокiв. Вiдбiр проб здiйснювався згiдно iснуючих методик та

рекомендацiй з метою визначення житт€здатностi популяцi.і' шкiдника пiд час зимiвлi.
Обстеження проводилось вибiрково у кварталах №№ 12,16,19, 20, 21, 22, 30, 37,
43, 45, 46, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 71, 81, 82, 83, 84, 87
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У Вище вказаних кварталах в1дм1чаеться наявн1сть типових пошкоджень крони, як1

наносять пiд час живлення личинки ЗСП. дефолiацiя крони пiсля живлення личинок ЗСП
2 генерацi.і. сяга€ 25-100°/О та носить суцiльний характер,

На час обстеження вiдмiчасться наявнiсть коконiв звичайного соснового

U'

пильщика в лiсовiй пiдстилцi. Чисельнiсть зазначено.і. стадi.і. бiологiчного розвитку

шкiдника становить вiд 2 до 65шт. коконiв на 1м2, в т.ч. 2-45шт. коконiв самиць (що
вiдповiдас потенцiйнiй загрозi в 2018 роцi - 16% та значно бiльше 100°/o (для 100°/О закрози

пошкодження соснових насаджень потрiбно 13шт. здорових коконiв самок ЗСП)). Значний
дiапаузуючий запас шкiдника може призвести до розширення площ осередка в декiлька
разiв.

ВИСНОВКИ:

В соснових насадженнях НОрцiвського лiсництва зберiгаеться досить загрозлива

ситуацiя в осередку масовогQ розмноження ЗСП.

За даними оперативного лабораторного аналiзу середня жипсздатнiсть популяцi.і.
на аналiзованiй стадi.і. бiологiчного розвитку склада€ 74,3°/О вiд загально.і. кiлькостi

проаналiзованого матерiалу. Вплив бiотичних чинникiв на популяцiю складае 25,7%, що

вважа€ться достатньо помiтним пiд час зимового перiоду, Серед еонiмф, якi загинули вiд

ентомофагiв, переважають особини з ознаками зараження паразитами з родини
Jс/сиеиио;zz'dде (визначались по вихiдному отвору на коконi хазя.і.на та личинкам

ентомофагiв). Серед еонiмф, якi загинули вiд хвороб, переважа€ мiкозне захворювання.

Слiд зазначити, що для звичайного соснового пильщика також притаманна
здатнiсть

особин перебувати певний час у стадi.і. дiапаузи - стадi'і. глибокого

фiзiологiчного спокою, внаслiдок яко`і. осередки масового розмноження виду переходять у
хронiчну дiапаузуючу форму. Тривалiсть дiапаузи осередку може тривати до 7 рокiв.

Лiтературнi джерела вказують, що малоснiжна зима сприяс бiльш масовому виходу
шкiдника iз дiапаузи, а тепла та багатоснiжна зима - е як передумова для збереження
велико.і. кiлькостi дiапаузуючого запасу ("Массовые хвое-листогрызущие вредители леса"
Гамаюнова С.Г.,1999г).

Рекомендацi.і.:

З метою зниження високо.і. чисельностi особин популяцi.і. звичайного соснового

пильщика, необхiдно провести комплекс лiсозахисних заходiв в осередку масового
розмноження виду у 2018 роцi.
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Навеснi 2018 року силами лiсово.і. охорони провести весняне лiсопатологiчне

обстеження осередку масоЬОго розмноження звичайного соснового пильщика згiдно
фенологiчних строкiв бiологiчного розвитку шкiдника ; метою визначення стану
популяцi.і. пiсля зимiвлi. Пiд час проведення обстеження (наприкiнцi березня 2018 р.)

вiдiбрати з лiсово.і' пiдстилки дiапаузуючий запас коконiв та направити до дСЛП

`.ч

«Харкiвлiсозахист» з метою свосчасного визначення реактивацi'і. виду та подальшого

планування проведення лiсозахисних заходiв.

пiдписи,
Iнженер-лiсопатолог I - категорi.і.

вiддiлу нагляду та прогнозу
дСЛП «Харкiвлiсозахист»
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