
Термінове повідомлення №6 

про появу та розвиток  шкідників і хвороб сільськогосподарських культур 

 

АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЛИЙ МЕТЕЛИК 
 

Початок льоту метеликів АБМ в поточному році розпочався швидше – 

22 квітня, в порівняні з минулим роком (4.05). Масовий  літ спостерігався на 

початку другої декади травня.  

Погодні умови в період масового льоту шкідника, котрий тривав більше 

місяця, не були сприятливими. Спостерігалась прохолодна погода з частими 

поверненнями нічних та ранкових заморозків як на поверхні ґрунту, так і в 

повітрі, також дощі зливного характеру в період з третьої декади травня по 

другу декаду червня. Підвищення середньої добової температури в червні 

мало позитивний вплив на розвиток шкідника. Відродження гусениць АБМ 

та початок пошкодження листя дерев відмічено по закінченні другої декади 

червня (18.06). Чисельність та шкідливість гусениць І покоління буде на рівні 

минулих років. Найбільше пошкоджуватимуться дерева на добре освітлених 

ділянках, яких є близько 300 видів. 

Рекомендується: для запобігання поширення шкідника проводити 

обстеження, при виявленні гілок з гніздами гусениць АБМ ІІ-ІІІ віків, 

застосовують інсектициди різної дії, що рекомендовані для боротьби з 

лускокрилими: Карате Зеон 050 ЕС - 0,4 л/га; Каліпсо 480SC - 0,25 л/га; 

Конфідор - 0,4 л/га, а також необхідно включати біопрепарати Актофіт та 

Бітоксибацилін. Біологічно активні речовини (Інсегард, Фазис, Матч, 

Намолт, Різон, Сонет) застосовують в період масового відкладання яєць, 

відродження гусениць. Застосування активних засобів захисту має бути з 

урахуванням антирезистентних заходів, щоб шкідник не набув звикання до 

будь якого інсектициду та біологічно активних речовин. 

За відсутності інсектицидів на невеликих присадибних ділянках 

надійним є механічний метод знищення шкідника, систематичний огляд дерев, 

і при виявленні шкідника: на нижньому боці листка яйцекладки – яйця 

округлі, жовто-зелені або золотисто-жовті з голубим відтінком 0,6-0,7 мм в 

діаметрі; початок відродження гусениць - на 1-2 листках котрі змінюють свій 

колір стаючи світло коричневими, маленькі гусениці (світло-жовті, але після 

кожного линяння темнішають) об’їдають епідерміс - в цей період необхідно 

зірвати листки та знищити гусениць; невеличкі кубла, з гусеницями молодших 

віків зрізують секатором, одразу кидають у відро з водою зверху залите гасом 

або звичайною оливою. Таку операцію повторюють через кожні 3-5 діб 

впродовж 20 днів. Більші кубла з гусеницями можна спалити  факелом. 

В період, коли дорослі гусениці йдуть на заляльковування варто 

використовувати ловильні пояси – стовбури дерев обв’язують не дуже щільно 

старими мішками, ганчір’ям, висота  пояса – 40 см. Систематично через 5-7 

днів перевіряють ловильні пояси і знищують лялечок (темно-коричнева, у 

темному пухнастому коконі сіруватого кольору). Ефективним заходом 

боротьби зі шкідником є застосування ендопаразита  АБМ – хойойї, зараження 

лялечок досягала 83,2%. 



У плодових садах, де догляд на належному рівні, АБМ значної шкоди не 

завдає. Більші складнощі виникають в старих садах, на придорожніх смугах, 

парках. 

Відповідно до пункту 5.5 Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України відповідальними за збереження зелених насаджень 

і належний догляд за ними є: 

- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – 

балансоутримувачі цих об’єктів ; 

- на територіях установ, організацій та прилеглих територіях – установи, 

організації, підприємства; 

- на територіях земельних ділянок, які відведенні під будівництво – 

забудовники чи власники цих територій ; 

- на безгосподарських територіях, пустирях – місцеві органи 

самоврядування; 

- на присадибних і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі. 

Обробітки хімічними інсектицидами ефективні для боротьби з гусеницями 

молодшого віку - ІІ-ІІІ, коли вони живляться епідермісом листка, надалі 

скелетують обплітаючи павутиною гілки – гнізда, так вони захищають себе від 

впливу зовнішніх факторів. Хімічні обробітки заборонені на території 

населених пунктів – вулицях, парках. 

 

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись 

регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог. 

 


