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Цель исследований — изучение вредителей культивируемых 
съедобных (Pleurotus ostreatus (Jacq.) Р. Kumm., Agaricus bisporus 
(J. Lge.) Imbach.) и лекарственных грибов (Lentinula edodes (Berk.) 
Pegler, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Auricularia auricula-judae 
St. Amans) во Вьетнаме и в Одесской области (Украина).

Отмечено незначительное количество видов мицетофагов в 
окрестностях Одессы и во Вьетнаме из семейств Mycetophilidae 
и Sciaridae. На Одещине из детритниц наиболее многочисленны м 
Bradysia pilistriata Frey, которые существенно вредят вешенке и л< 
аурикулярии, могут вредить в начальних стадиях обрастания ми- т< 
целием шиитаке и ганодермы. Во Вьетнаме Bradysia tilicola Loew. i м 
отмечена на вешенке и др. Эти виды могут приводить к поврежде- ei 
нию более 50 % блоков, что влечет значительные потери урожая. 
При выращивании в приспособленных необорудованных помете- н 
ниях регистрируется большая численность сапрофагов, которые в 
могут развиваться на гниющих субстратах и являться переносчи- с' 
ками различных инфекционных заболеваний и вредителей (кле- jл' 
щей) грибов. Сапрфагами из Diptera (Одесса) являются Scatopsidae ci 
(Coboldia fuscipes Meigen), Drosophilidae, Psychodidae, Phoridae и в 
Cecidomiidae. В грибных хозяйствах во Вьетнаме зарегистрированы п 
в большинстве полифаги Scatopsidae — Coboldia fuscipes Meigen. и л 
Efcookella albitarsis (Zett.), которые являются обычными европейски- 7 
ми видами; Phoridae — Megaselia scalaris и Megaselia sp., Puliciphora n 
sp, Chonocepha/us sp. Выявлены в отдельных карпофорах в Одессе п
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а;

мых
wrus
егк.)
udae

в в 
idae
ННЫ

се и 
ми- 
DeW. 

<де- 
кая. 
ще- 
рые 
;чи -  
<ле- 
idae 
е и 
аны 
і. и 
:ки- 
hora 
ecee

представители Coleoptera: Tenebrionidae (Diaperis boleti); Erotylidae 
(Dacne pontica D. bipustulata Thunb.); Mycetophagidae (Mycetophagus 
quadripustulatus (L., 1767)); Ciidae ( Cis comptus Gyllenhal, 1827 и Orthocis 
lucasi (Abeille de Perrin, 1874)); Staphylinidae. Отмечены повреждения 
зрелых подсыхающих карпофоров Lepidoptera (Tineidae): Nemapogon 
cloacella (Haworth, 1828) (Pleurotus — Одеса); Nemapogon variatella 
(Clemens, 1859) (L. edodes, G. lucidum, A. auricula-judae — Одессы); 
Archinemapogon yildizae Kocak,1981 (Pleurotus — Одеса); Haplotinea 
insectella (Fabricius, 1794) — вредит ганодерме во Вьетнаме.

Работа проведена согласно проектов ДБ 421, ДБ 393 и М/64-2008.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ЧИСЕЛЬНОСТІ 
ЕНТОМОФАУНИ ОЗИМОГО РІПАКУ

А.А. ПОЛІЩУК, В.М. ЧАЙКА, О.В. БАКЛАНОВА
Інститут захисту рослин НААНУ, 

м. Київ

Зростання посівних площ ріпаку на території України зумовлює 
можливу зміну видової та екологічної структури ентомофауни агро- 
ландшафтів. Для вдосконалення системи моніторингу шкідливої ен
томофауни посівів озимого ріпаку досліджували ефективність різних 
методів обліку чисельності — рекомендованих візуальних, косіння 
ентомологічним сачком, використання жовтих клейових пасток.

За період польових досліджень різними методами обліку чисель
ності виявлено близько 13000 екземплярів комах, визначено до 90 
видів, які належать до 43 родин із 9 рядів. Аналіз таксономічної 
структури ентомофауни свідчить, що 55% всіх визначених видів на
лежать до двох рядів — твердокрилих і двокрилих, 45% — до інших 
семи рядів. Фітофагів хрестоцвітих культур серед загальної кількості 
визначених видів фітофагів — 53%, фітофагів злакових культур, що 
приваблювалися сходами падалиці пшениці — 25%, ще 15% — по- 
ліфаги, що теоретично можуть завдавати шкоди посівам ріпаку, і до 
7% видів відносяться до фітофагів, які тимчасово перебувають на 
посівах ріпаку внаслідок міграційної активності, наприклад, скри
пун осиковий {Зарегйа рориіпеа І.) .
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