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Нами, начальником вiддiлу нагляду та прогнозу дСЛП "Харкiвлiсозахист" Кучерявенко Т.В..
iнженером охорони та захисту лiсу дП "С€всродонецьке лiсомисливське гослодарство"
Луганського ОУЛМГ Варенко О.В. в присутностi лiсово.і. охорони Ссвсродонецького лiсництва
було проведено поточне лiсопатологiчне обстеження соснових насаджень в осередку масового
розмноження соснових пильщикiв~ткачiв - червоноголового пильщика-ткача ЛссZиійо/)іс7с7
егуtlu^осерhаlа L. гга, з:трчжгого г:1иIгьщика-ггкжна Lyda пепюгаlis ТIютS.

Лiсопатологiчне обстеження проведсно методом розкопки грунту (мiсця зимiвлi еонiмф
вказаних видiв) з метою визначення чисельностi та щiльностi популяцiй соснових пильщикiвткачiв. Лiсопатологiчне обстеження проведено кв, №№ 21 (в,8), 22 (в,10,11 ), 23 (в,14), ЗО (в.3.6), З 1
(в.2,3), 32 (в.6-8), 33 (в.1), 34 (в.1,2).на площi 165,2га.

Результати лiсопатологiчного обстеження:

-

Liili

•
Пошкодження крони соснових насаджень носять нерiвномiрний характер. Середня
'пошкоджуванiсть хво.і. личинками соснових пильщикiв-ткачiв на час проведення обстеження
складае 26-50%, Вiдмiчено групове та куртинне пошкодження у межах 51 -75О/о;

•
На дiлянках iз високим ступенем дефолiацi.і. (поодинокi дерева iз ступенем пошкодження у
межах 76-100%;) хвоя зелена крона ажурна, прирiст поточного року незначний;
•
У лiсовiй пiдстилцi виявлено наявнiсть зимуючого запаоу еонiмф шкiдникiв;
® ,
Чисельнiсть зимуючих шкiдникiв еонiмф нерiвномiрна по площi обстеження i колива€ться
вiд 7 до 38 штук на 1 кв. м лiсово.і. пiдстилки;
•
За зовнiшнiми ознаками кiлькiсть загиблих вiд хвороб (переважно мiкозiв) -.еонiмф не
перевищу€ 2,5% вiд загально.і. кiлькостi шкiдникiв, виявлених пiд час обстеження;
Висновкш у соснових насадженнях С€веродонецького лiсництва надалi дiс осередок

масового розмноження соснових пильщикiв-ткачiв. На час проведення лiсопатологiчного
обстеження житг€3датнiсть популяцi+і. знаходиться на високому рiвнi, вплив бiотичних чинникiв не
здатний регулювати чисельнiсть особин вказаних видiв шкiдливих комах.
За категорi€ю санiтарного стану сосновi насадження в осередку масового розмноження
соснових пильщикiв-ткачiв мають ознаки послаблення (П категорiя санiтарного стану).
Вiдмiчаеться наявнiсть дiлянок iз ознаками 1П катет`Орi.t. санi'гарного стану (дуже послабjіенi).

СвОечасне проведення винищувальних заходiв в осередку масового розмноження
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ВИСОКО'і.

чисельностi шкiдника та збереженню задовiльного санiтарного стану насаджень.
Рекомендацi.і.: з метою полiпшення санiтарного стану соснових насаджень, а також
подальшого зниження шкодочинно'і. чисельностi .особин вказаних видiв шкiдливих комах
необхiдно запроектувати обробку насаджень на площi 165,2га у кв. Ng№ 21 (в.8), 22 (в,10,11), 2З
(в.14), 30 (в.З,6), 31

(в.2,З), 32 (в.6-8), З3 (в.1), 34 (в.1,2).i3 3астосуванням наземно.і. аерозольно.і.

технологi.і' та хiмiчного препарату, дозволеного до використання у лiсовому господарствi Укра.і.ни.
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