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ЛiСОПаТОЛОГiЧНОГО ОбСТеЖеННЯ
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30 липня 2018р.

Нами, начальником вiддiлу нагляду та прогнозу дСЛП «Харкiвлiсозахист»
Кучерявенко Т.В„ головним лiсничим дП «Лиманське лiсове господарство» донец:кого
ОУЛМГ Валковським С.1., iнженером охорони та захисту лiсу дП «Лиманське лісове
господарство» Олейником С.М.
в присутностi .лiсово.і. охорони дробишевського,
Краснолиманського та Ямпiльського лiсництр в період з 19 по 20 липня 2018 р. було
проведено поточне вибiркове лiсопатологічне обстеження в осередках масового

розмноження звичайного соснового пильщика DZ.ргr.ои pw та соснового п'ядуна Вw№W
р!.;сz.a7'Ж на площi 200,Ога. Мета обстеження - визначення якiсних показникiв стану

популяцiй вказаних видiв. Лiсопатологiчне обстеження проведено методом околоту крони
модельних дерев на ентомологiчний полог (в осередку соснового п'ядуна) та контрольним
вiдбором коконiв з лiсово.і. пiдстилки для аналiзу на реактивацiю (в осередку звичайного

соснового пильщика). Пiсля вiдбору коконiв з природного середовища, вони булт
додатково проаналiзованi у лабораторних умовах (при середньодобовiй температурі
повiтря у примiщеннi 22ОС). За таких умов процес виходу з дiапаузуtочого .стаг:у
вiдбувасться дещо скорiше, нiж у природних умовах iснування коконів у лісовіи
пiдстилцi.
У таблицi 1 наведено результати околоту крони модельних дерев та
б
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На час проведення лiсопатологiчного обстеження гусеницi соснового п'ядУна
знаходяться у П вiцi. довжина гусенi вiд о,6 до о,8см. Ширина головно'і. кап?ули н?
перевищуе о,6мм. На самосiвi та нижнiх гiлках крони соснових насаджень присутні типові
пошкодження (зазубрювання), якi наносять гусеницi молодшого вiку. Пошкодженнf срiжi
(виступають крапельки смоли вiд ушкодження). Гусен.ицi СП, якi були огтянуті після
окОЛоТу на енТомОлОгiЧнИй полог, дОстатньо активн1 та не маЮть 3ОВн1ШН1Х ОЗНаК

ураження ентомофагами або хворобами.

Висновки та рекомендацi.і.:
За даними, отриманими пiд час проведення лiсопатологiчного вiдмiча€ться
спалах масового ро3множення соснового п'ядуна, Особини якого (гусеницi). на час
проведення лiсопатологiчного обстеження мають високi показники життсздатності,
За даними додаткового аналiзу коконiв ЗСП, вiдiбраних з природних умов,
вiдмiчаеться часткова реактивацiя iз дiапаузи, яка в середньому по. дП «Лиманське лісов?
господарство» складае 10,1О/o. При цьому паразитованнiсть коконів складас 19,7%; хвор:
(мiкознi)

-

18,З°/o.

Еонiмфа

(дiапаузуючий

запас)

склада€

51,9°/о
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проаналiзованого матерiалу.
Кiлькiсть виявлених гусениць СП та часткова реактивацiя дiапаузуючого запасу

ЗСП несе загрозу сосновим насадженням, яким у минулi роки були нанесенi пошкодженн:
рiзного ступеню (згiдно градацi.і. пошкодження крони, .яка прийнята у практиці

`d

/,

лiсозахисту). Незначний запас фiтомаси на окреми? ділянках осередку масового

розмноження вказаних видiв шкiдливих комах (дiлянки із ступенем пошкодження понад
50°/o) призведе до повного знищення фотосинтезуючого апарату соснових насаджень та
подальшого послаблення i погiршення санiтарного стану. Кормова норма 1 гусеницi СП 3,5г хво.і.,1 личинки ЗСП -0,8г.

З метою попередження подальшого накопичення шкiдника у насадженнях,
розширення меж зараження, а також суттсво.і. дефолiацi.і. асимiляцiйного апарату соснових

насаджень та погiршення санiтарного стану (послабленi насадження стають потенцiйним
об`сктом заселення
стовбуровими
комахами), вважасмо
за необхiдне провести
обробку у _
,
-насадженЁ-ях
дробйшевського,
Краснолиманського,
Ямпiльськог`оглiсг!ицтв
у_lШLдекадах_~
серпня.

пiдписи,
Начальник вiддiлу нагляду та прогнозу
дСЛП «Харкiвлiсозахист»

Головний лiсничий
дП «Лиманське ЛГ»
1нженер охорони та захисту лiсу

дП «Лиманський ЛГ»

Т.В. Кучерявенко

С.1.Валковський

С.М.Олейник

