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про необхідність систематичного здійснення моніторингу структури популя
цій за феноформами, рангами маси та статевим співвідношенням імаго коло
радського жука. Різка зміна структури популяції на відміну від попередньої є 
сигналом про недосконалу систему захисту картоплі від колорадського жука.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАЛІФОРНІЙСЬКОЇ ЩИТІВКИ 
НА ЧЕРЕШНІ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

Наведено особливості розвитку каліфорнійської щитівки на черешні. Звернуто 
увагу на складність боротьби з нею на цій культурі.

Черешня -  одна з важливих плодових культур в Україні, особливо у пів
денних областях та Криму. Але вирощування її в значній мірі ускладнюють 
різні шкідники та хвороби.

Серед шкідників досить небезпечною є каліфорнійська щитівка [2-4, 6, 9], 
яка має значне поширення у степовій зоні та завдає великих збитків. Заселя
ючи молоді сади, вона при безконтрольному розвитку набуває значного по
ширення і може негативно впливати не тільки на кількість і якість врожаю, а 
й на довговічність рослин.

Інформація, яка є про каліфорнійську щитівку, стосується в основному її 
розвитку і шкідливості на яблуні [1, 5, 10]. Враховуючи зазначене, ми вивча
ли особливості розвитку каліфорнійської щитівки в інтенсивних насадженнях 
черешні. Спостереження за розвитком шкідника проводили протягом травня 
- вересня. Появу самців визначали з допомогою сигнальних феромонних пас
ток. Крім того, з дерев, заселених щитівкою, через кожні п’ять днів

Д о  70-річчя факультету захисту рослин



168 Л. В. Розова

зрізували кору з щитками довжиною 10 см і в лабораторії під бінокуляром 
визначали стан розвитку фітофага, користуючись загальноприйнятими в ен
томології методиками [7, 8]. З появою перших ознак формування личинок 
щитки оглядали щоденно і відмічали день виходу мандрівниць. Суму ефек
тивних температур повітря визначали за даними Мелітопольської метеостан
ції.

Появу самців каліфорнійської щитівки у 2000 р. відмічено в третій декаді 
квітня при сумі ефективних (вище +10 °С) температур 89,2 °С, у 2001 р. в 
першій декаді травня. Сума ефективних температур на цей період становила 
106,6 °С.

Через 36 днів після початку льоту самців у першій декаді червня при сумі 
ефективних температур 312,3 "С відмічено початок відродження личинок- 
мандрівниць першого покоління. У 2001 р. відродження личинок першого 
покоління почалося на сім днів пізніше, у зв’язку з чим і сума ефективних 
температур була на 48 °С більше. Масове відродження личинок - мандрівниць 
першого покоління відбувається на шостий-восьмий день після початку їх 
відродження. У цей період виникає необхідність проведення першого обпри
скування проти шкідника. Але проводити його не можна, тому що ця фаза 
розвитку каліфорнійської щитівки співпадає з початком збирання врожаю 
сортів черешні середньораннього строку достигання.

Відродження личинок-мандрівниць другого покоління у досліджувані ро
ки розпочалося у другій декаді липня з різницею між роками п’ять днів, при 
сумі ефективних температур 835,5-844,8 °С.

Посушлива жарка погода літа 2000 р. (опадів у липні -  серпні випало 
7,9 мм, температура повітря сягала 28,7-35,4 °С, на поверхні фунту 47,0- 
62,4 °С) сприяла розвитку третього покоління каліфорнійської щитівки, від
родження якого розпочалося у третій декаді серпня. У 2001 р. розвиток тре
тього покоління каліфорнійської щитівки розпочався у другій декаді вересня 
і продовжувався до другої декади жовтня.

У цілому слід відмітити, що календарні строки відродження личинок - 
мандрівниць на черешні повністю співпадали із строками розвитку цього 
шкідника на яблуні. Отже, кормова культура не має значного впливу на роз
виток каліфорнійської щитівки. Відродження личинок шкідника на різних 
культурах відбувається практично одночасно. Але у зв’язку з тим, що на че
решні проведення обприскування проти личинок першого покоління немож
ливе, необхідно основну увагу звернути на боротьбу з личинками другого та 
третього поколінь.
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ЕКОЛОГІЗАЩЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 
НАСІННЄВОЇЛЮЦЕРНИ ВІД ШКІДНИКІВ

У статті розкриваються шляхи екологізації системи захисту насіннєвої люце
рни від шкідників, що направлені на саморегулювання популяції за рахунок пригні
чення шкідливих організмів хижою і паразитичною фауною. Вона розглядається як  
система заходів управління внутрішньо- і міжпопуляційними відносинами в меж ах 
конкретного агробіоценозу і в цьому є принципова відмінність від попередніх сис
тем захисту рослин.

Наведенні формули розрахунків біологічного потенціалу комплексу шкідників 
насінників люцерни, абіотичних, біотичних та антропогенних факторів.
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