
Масовий літ метелика чортополохівки на Хмельниччині

На даний момент, спостерігається масовий літ метелика всеїдного шкідника
Чортополохівки (Vanessa cardui), що є наслідком м’якої зими та гарної
перезимівлі. Метелики полюбляють живитися нектаром диких і культурних рослин
(тому їх багато на полях ріпаку), добре мігрують – здатні пролітати за день до 5 км.
Гусінь – дуже рухлива, агресивна та швидка, здатна мігрувати до найближчих полів
сої та соняшнику.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Метелик з розмахом крил 50-60 мм, світло-червоного або яскраво-коричневого
кольору. Яйце зеленого забарвлення, видовжене, заввишки до 1,5 мм, з
характерними 16 поздовжніми реберцями.

Гусениця до 40 мм, темно-сіра або майже чорна, з жовтими смугами вздовж
спини та боків, жовтими великими шипами, розміщеними в один ряд на кожному
сегменті (крім першого), голова чорна.

Лялечка 25-30 мм, сіро-коричневого забарвлення, на спині низка зубчастих
горбочків і блискучі золотисті, а з боків — матові плями.
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РОЗВИТОК ТА ШКІДЛИВІСТЬ

Після періоду живлення на квітучих бур'янах або інших нектароносах метелики
відкладають яйця, поодинці на листя, після чого - гинуть. Через 7-12 днів з яєць
відроджуються гусениці, які харчуються на бур'янах - кропиві, осоті, чортополоху та
рослинах сої, соняшника, овочевих і баштанних культур. Через 20-30 днів гусениця
закінчує живлення і, прикріплюючись анальним кінцем до рослини або іншого
предмета, перетворюється на висячу лялечку. Через 12-18 днів із лялечки
вилітають метелики нового покоління. Друге і третє покоління розвиваються в
липні-вересні.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ

Рекомендуємо проводити обробіток інсектицидами за перевищення порогу
шкодочинності (2-3 гусениці на м2) будь-якими інсектицидами, які ефективні проти
родини – лускокрилих шкідників.

Особливу увагу варто звернути на продукти, що є регуляторами росту шкідників, та
безпечні для бджіл - Дімілін (дифлубензурон 250 г/кг) - 0,12 кг/га, Номолт
(тефлубензурон 150 г/л) - 0,3 л/га – які порушують утворення хітину в кутикулі
(зовнішньому скелеті) комахи, що перешкоджає процесу нормальної линьки
молодої личинки при переході в наступну вікову стадію і призводить до її загибелі.

Для ефективного знищення шкідника доцільно застосувати прилипач
МультиМастр – 0,1-0,15 л/га в поєднані з піретроїдами Карате або Еванс (лямбда-
цигалотрин 50 г/л) – 0,15 л/га.

СХЕМИ ЗАХИСТУ

Схема 1:

Дімілін - 0,12 кг/га + Карате/Еванс-0,15 + ПАР МультиМастр - 0,12 л/га

Схема 2:

Номолт - 0,3 л/га + Карате/Еванс-0,15 + ПАР МультиМастр - 0,12 л/га

Вдалих врожаїв!
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