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Медяниця 
в агроценозі груші
Грушева медяниця живиться виключно 
грушею. Боротьба з нею потребує постійних 
спостережень за розвитком фітофага, 
а також урахування суми ефективних 
температур. /
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Л истоблішка грушева (медяниця) є які, знищуючи шкідника, одночасно нега-
одним з найпоширеніших шкідників тивно впливали на комплекс ентомофагів,

у насадженнях груші. Масове роз- У результаті таких обробок чисельність
множення її почалося з 70-х років шкідника швидко відновлювалася на висо-

минулого століття і відмічається щороку. кому рівні, а нечисленні ентомофаги не
Нерідко чисельність фітофага в десятки могли суттєво впливати на темпи його роз-
та сотні разів перевищує поріг його шкід- множення. Крім розмноження медяниці
ливості. також можна було спостерігати зростання

З метою зменшення чисельності медя- кількості інших шкідників, зокрема росли-
ниці в садівничих господарствах застосо- ноїдних кліщів.
вували багаторазові обприскування насад- Медяниця — це темно-коричнева комаха
жень груші синтетичними піретроїдами, до 3 мм завдовжки. Перезимовують дорослі

комахи в щілинах кори та під рослинни 
рештками. Рано навесні, до розпускам 
бруньок, самки медяниці відкладай 
яйця на тонких гілках біля бруньок у в 
ляді ланцюжка. Личинки виходять з н 
під час розпускання бруньок і живляп 
соком бруньок, листків, молодих пагок 
квітконіжок; личинки другого та третье 
поколінь — навіть соком плодів. Вони ви 
ляють липку солодку рідину (медвяна рос 
на якій поширюються сажкові гриби.

У результаті життєдіяльності лич 
нок і німф уражені й виснажені пагої 
скривлюються і навіть усихають; квітки 
також частина листків -  опадають. Ш  
ди, уражені медяницею, припиняють рі< 
зморщуються, тверднуть і незабаром от 
дають. Плоди, пошкоджені у більш пізн 
період, вкриваються сажковими грибам 
що поширюються на медвяній росі, залип 
ються дрібними і втрачають смак. Особли 
інтенсивно розмножується грушева мед 
ниця на молодих пагонах рослин у періс 
росту. Є думка, що припинення їх росту' 
огрубіння тканин спричиняє затримку ро 
витку й депресію у розмноженні шкідник 
Масове розмноження і поширення мед 
ниці призвело до зменшення врожайнос 
та обсягу виробництва груш, знижень 
товарних якостей плодів і, як наслідок, в 
передчасного виведення з експлуатації з 
розкорчування грушевих насаджень.

Біоекологічні особливості 
розвитку грушевої медяниці

Спостереження щодо розвитку та динам 
ки чисельності грушевої медяниці в умова 
південного Степу України показали, щ 
реактивація шкідника першого поколіє 
ня відбувалася у першій і другій декада 
березня за середньодобової температурі 
повітря від 1,7 °С до 8,2 °С (при пороз 
розвитку +6,3 °С). Відкладання медяницеь 
яєць починалося у різні строки. У рою 
досліджень цю фазу виявлено в періо; 
фенофаз «сплячої бруньки», набряканні 
плодових бруньок і розпускання бруньок
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Відродження личинок першого покоління 
зафіксовано у середині квітня. Після п'ятого 
віку линьки у личинки з'являються маленькі 
зачатки крил, які поступово збільшуються. 
Цю стадію розвитку шкідника називають 
німфою, яка у першому поколінні в різні 
роки відбувалася від фази розпускання пло
дових бруньок до закінчення цвітіння груші. 
За даними Мелітопольської метеорологіч
ної станції, сума ефективних температур 
повітря понад 6,3 °С у період розвитку німф 
складала від 125,6 °С до 206,5 °С.

Період розвитку першого покоління гру
шевої медяниці буває дуже розтягнутим 
і триває від 60 до 88 днів. У подальших 
спостереженнях відмічено рівномірний роз
виток поколінь особин, який відбувається з 
інтервалом у 26—33 дні.

Упродовж вегетаційного періоду в роки 
досліджень виявлено від чотирьох до п'яти 
повних поколінь. Розвиток листоблішки 
відбувався по третю декаду вересня; у деякі 
роки (2009) живих особин фітофага спос
терігали протягом жовтня і по другу декаду 
листопада включно.

Дані відносно розвитку й динаміки шкід
ника залежно від метеорологічних умов 
відрізняються від літературних по південно
му Степу. Так, розвиток другого покоління 
медяниці відбувався при сумі ефективних' 
температур повітря від 257,5 °С до 547,0 
°С. Це свідчить про зсув й інших стадій 
розвитку особин фітофага.

Тактика захисту 
від шкідника

Грушева медяниця зустрічається одночас
но в усіх стадіях розвитку з різною вразливіс

тю до хімічних засобів захисту. Боротьбу з 
цим шкідником слід розпочинати якомога 
раніше (з першим поколінням, але при 
відповідних температурних показниках). 
До того ж  починаючи з другого покоління 
популяція медяниці стає гетерогенною за 
віковим складом, її особини занурені в мед
вяну росу і є важкодоступними при обробці 
препаратами.

Отже, складність застосування засобів 
захисту проти медяниці значною мірою 
пов'язана з біологічними особливостями. 
Через це встановлення оптимального строку 
використання інсектицидів потребує пос
тійних спостережень за розвитком фітофа
га, а також урахування суми ефективних 
температур.

Основним завданням заходів захисту є 
запобігання появі личинок грушевої медя
ниці. Якщо застосуванням інсектицидів 
шкідника не вдалося знищити, личинки 
продовжують рости: після першої линьки 
вони стають рухливими і концентруються 
на плодоніжках, черешках листків і навко
ло основи бруньок. Збираючись тісними 
колоніями, вони виснажують ці частини 
рослин.

У порівнянні з личинками абсолютно 
незахищеними є кладки яєць медяниці. 
Тому доцільно застосовувати регулятори 
росту й розвитку комах, які мають більш 
тривалий період дії.

Згідно з «Переліком пестицидів і 
агрохімікатів...» у насадженнях груші 
можна застосовувати в період вегетації 
проти грушевої медяниці та комплексу 
шкідників інсектициди Бі-58 новий, к.е. 
(0,8—2,0 л/га), Золон 35, к.е. (0,8-2,0 л/га),

Люфокс 105 EC, к.е. (1,0 л/га), Штефесін, 
к.е. (0,6 л/га), Актара 240 S.C., к.е. (0,15 
кг/га).

За багаторічними дослідженнями, у 
промислових насадженнях груші високу 
ефективність у період масового відкладання 
яєць мали препарати Люфокс 105 EC, к.е. 
(1,0 л/га) (85 -  92%) та Дімілін* 25%, з.п. 
(0,6 кг/га) (88,9-92,5%); у період масового 
відродження личинок — Актара 25 WG, в.г. 
(0,15 кг/га) (90,5—92,3) та Моспілан*, р.п. (0,5 
кг/га) (90-93%).

zoriana.goshovska@agpmedia.com.ua

'Препарати рекомендовано до реєстрації на груші.
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