
 

 

◊ Брашнеста мана 

 

     Болестта се развива 

през целия вегетационен 

период и напада всички 

зелени части на 

растенията. Нападението 

започва от най-долните 

листа на младите 

растения, като се образуват бели до нечисто 

бели прашести плесенови налепи. 

Нападнатите листа пожълтяват и изсъхват 

преждевременно. 

 Развитието на болестта се 

благоприятства от редуване на сухи и 

влажни периоди, ранна сеитба, гъсти посеви 

и обилно азотно торене.Критичен за 

заразяване е периода от братене до появата 

на класа. 

Стратегия за борба: Редовно 

обследване на посевите за установяване 

степента на нападение. Икономически 

обосновано е извеждането на борбата при 

достигане прага на икономическа 

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 3   

За поява,  развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства                                 

за борба с вредителите по земеделските култури във Врачанска област за периода   

от 31.03 до 15.04. 2020 год. 

ИЗХ. №  1183 30.03.2020г. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ  

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ВРАЦА 

Основни вредители за периода: 

ЗЪРНЕНО ЖИТНИ  КУЛТУРИ         

Зърнено житни култури 

          ◊ Пшеница, ечемик - Брашнеста мана, Кафява ръжда 

          ◊   Царевица - борба с плевелите  

          Технически култури 

   ◊ Слънчоглед - борба с плевелите         ◊ Тютюн разсадопроизводство - борба с 

плевелите 

◊ Рапица - Рапичен и зелев стъблени скритохоботници, Рапичен цветояд,      

Фомоза и Склеротиниоза             

           Фуражни култури                  Овощни култури                  Лозя 

◊ Люцерна - Люцернов листояд и      ◊ Листогризещи  гъсеници ,         ◊ Екскориоза 

    Малък люцернов хоботник             черна сливова плодова оса ,       

                                                                      брашнеста мана                                                    

  Фенофаза:  “Братене”  

ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИКПШЕНИЦА, ЕЧЕМИКПШЕНИЦА, ЕЧЕМИКПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК    
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АКТИВНО В - ВО ФУНГИЦИД Доза/дка - култура 

Азоксистробин  Амистар 25 СК/Приори/ 

Ортива  

60-80 мл. - пшеница,  

80 мл ечемик 

Мирадор 250 СК 60-80 мл.-пшеница, ечемик 

Синстар 100 мл. - пшеница, ечемик 

Азогард АЗТ250 СК 60-80 мл. - пшеница,  

80 мл ечемик 

Глобазтар АЗТ 250 СК 60-80 мл. - пшеница,  

80 мл ечемик 

Конклуд АЗТ 250 СК 60-80 мл. - пшеница,  

80 мл ечемик 

Азоксистробин + Тебуконазол Мирадор форте 160 ЕК 125 мл. /дка - пшен., ечем. 

 Кустодия 80-125 мл-пшен.,ечем. 

Епоксиконазол + Метконазол Озирис* 200 - 300 мл - пшен., ечем. 

Епоксиконазол + Фенпропиморф Танго  супер* 

/Опус топ/ 

80 -100 мл.– пшеница, 

ечемик 

Епоксиконазол + Фенпропиморф+ 

Метрафенон 

Капало*/Сеандо про 100 мл. – пшеница, ечемик 

Крезокси-метил + Епоксиконазол Алегро /Токата/ Ювел* 50 – 100 мл. – пшеница 

Метконазол Карамба 60 ЕК 100 мл. - пшеница 

Пираклостробин Опюлент 80-100 мл. – пшен и ечем 

Пиралоксистробин +Флуксапироксад Приаксор ЕК 50-100 мл.- пшен и ечем 

Пираклостробин+Епоксиконазол Диамант Макс/Оперя 120-150 мл - пшеница 

Триадименол Байфидан 250ЕК 50 мл. – пшеница и ечемик 

Триадименол + Тебуконазол + 

Спироксамин 

Фалкон 460 ЕК /Импулс  

Супер ЕК 

60 мл. – пшеница и ечемик 

Тиофанат - метил Топсин М 70 ВДГ 100 гр.—пшеница 

Тиофанат-метил + Епоксиконазол Дует Ултра*  /Рекс ултра/ 60 мл. - пшеница 

Тебуконазол + Биксафен Зантара 216 ЕК 125 мл. – пшеница, ечемик 

Тебуконазол + Протиоконазол Прозаро 250 ЕК 100 мл. – пшеница и 

ечемик 

Фезан 100 мл. - пшеница 

Баунти СК 60 мл.– пшеница, ечемик 

Риза 25 ЕВ 50 мл.—пшеница 

Риза 20 ЕК 125 мл.– пшеница, ечем. 

Тебуконазол   



 

◊ Кафява ръжда 

 

 По листните 

петури, по-често от 

горната им страна 

с е  п о я в я в а т 

елипсовидни или 

леко удължени, 

н е р а в н о - м е р н о 

р а з п р ъ с н а т и 

р ъ ж д и в о -к а ф я в и 

купчинки от спори.  

 При благоприятни условия броят им 

силно нараства и те покриват значителна част от 

листната петура, която се усуква и изсъхва 

преждевременно, а зърното остава дребно, 

спарушено и с влошени хлебопекарни 

качества. 

Химична борба се провежда при  праг на 

икономическа вредност: 

 5 % нападната листна маса, във 

фенофаза “1-ви - 2-ри възел”;  

 5 % нападната листна маса под 

флагов лист, във фенофаза “поява на 

флагов лист” - “изкласяване”. 
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Тебуконазол +Спироксамин + 

Протиоконазол 

Солигор 425 ЕК 70 мл. – пшеница и ечемик 

Прокиназид Талиус 20 ЕК 20 мл. – пшеница и ечемик 

Трифлоксистробин + Ципроконазол Сфера макс СК 30–50 мл.– пшеница и 

ечемик 

Флутриафол  Терано 12,5 ЕК 75 мл. – пшеница 

Импакт 25 СК 50 мл. – пшеница и ечемик 

Цифлуфенамид Комугин 5 ЕВ 20 мл. - пшеница 

Импакт 125 СК 100 мл - пшеница и ечемик 

Метрафенон Флексити 20-50 мл. - пшен. и ечемик 

Фенпропидин  Целсива 20 мл. – пшеница и ечемик 

АКТИВНО  

В -ВО 
ПРОДУКТ ДОЗА/

ДКА 

Азоксистроби

н  

Амистар  25 СК/    

Приори /

Ортива / 

60-80 мл. 

Синстар 70-80 мл 

Азоксистроби

н + 

Тебуконазол 

Мирадор Форте 

160 ЕК 

125 мл. 

Дифеноконазо

л + 

Тебуконазол 

Магнело ЕК 100 мл. 

Епоксиконазо

л + 

Метконазол 

Озирис * 200-300 

мл. 

Епоксиконазо

л + 

Фенпропимор

ф 

Танго супер/ 

Опус топ* 

80 мл 

Епоксиконазо

л  

Сопрано 125 

СК*/Маредо125 

СК* 

100 мл. 

Рубрик 125 СК 100 мл. 

Епоксиконазо

л+пиралоксис

тробин 

Диамант макс/

Опера 

120-150 

мл. 

Крезоксим-

метил + 

Епоксиконазо

л 

Алегро СК/

Токата/Ювел * 

50 мл. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ Борба с плевелите - след сеитба 

преди поникване 

 

♦ Срещу едногодишни житни и някои 

широколистни плевели: 
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ЦАРЕВИЦАЦАРЕВИЦАЦАРЕВИЦАЦАРЕВИЦА    

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/дка 

Диметенамид-П  Фронтиер 

супер                

80 -140 

мл. 

Спектрум 80-140 мл 

Изоксафлутол Мерлин флекс 

480 СК 

42 мл. 

Изоксафлутол 

+Тиенкарбазон-

етил+Антидот 

Аденго 465 

СК* 

35-44 мл. 

Пендиметалин    Стомп аква 300-

350мл. 

Пендиган 330 

ЕК 

400 мл. 

Пендиган 330 

ЕК Нов/

Активус 

530 мл. 

Индипен 40 

СК 

300-500 

мл. 

Пендинова  400-600 

мл. 

Шарпен 33 

ЕК /Пенди 33 

ЕК/Пенкот 33 

ЕК 

360-600 

мл. 

Пендиметалин + 

Диметенамид –П 

Уинг - П 300 - 400 

мл. 

Тиофанат-

метил + 

Епоксиконазо

л 

Дует ултра /Рекс 

ултра/* 

60 мл 

Метконазол Карамба 60 ЕК 100 мл 

Тебуконазол + 

Биксафен 

Зантара 216 ЕК 125 мл 

Пропиконазол 

+ Тебуконазол 

Прозаро 250 ЕК 100 мл 

Пираклостроб

ин 

Опюлент 80-100 

мл 

Триадименол Байфидан 250 

ЕК 

50 мл. 

Тебуконазол + 

Спироксамин 

+ 

Протиоконазо

л 

Солигор 425 ЕК 70 мл. 

Трифлоксистр

обин + 

Ципроконазол 

Сфера макс СК 30-50 мл. 

Фенпропморф 

+ 

Епоксиконазо

л + 

Метрафенон 

Капало*/Сендо 

про 

100 мл 

Флутриафол  Бриз 12,5 ЕК 100 мл. 

 Импакт 125 СК 100 мл 

Флутриафол  Бриз 12,5 ЕК 100 мл. 

Хлороталонил 

+ 

Азоксистроби

н 

Амистар опти 

480 СК*/ 

Приори опти 

СК/ Олимпус 

СК/ Ортива 

Опти СК - пазар 

и употреба до 

200-

250мл 



♦ Срещу едногодишни широколистни 

и някои житни плевели: на а.в. 

Флумиоксазин Пледж 50 ВП в доза 8 гр./ 

дка. 

 

 

 

 

◊ Борба с плевелите  

 

Борбата с плевелите е най-важна  в 

ранните фази на културата – до образуване 

на първата двойка същински листа, когато 

културата е най-чувствителна на 

конкуренцията им.  

В зависимост от вида на очакваното 

заплевеляване да се използват 

регистрираните хербициди с различен 

спектър на действие: 

След сеитба  преди поникване 

♦ Срещу едногодишни житни и някои 

широколистни  плевели: 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: а.в. S – метолахлор – действа 

на балур от семе. 

♦Срещу едногодишни 

широколистни плевели: 
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S – Метолахлор Дуал голд 960 

ЕК /Тендър ЕК/ 

150 мл. 

S –Метолахлор 

+Тербутилазин 

Гардоприм 

плюс голд 500 

СК /СилбаСК/ 

400 - 450 

мл. 

S – Метолахлор 

+ Мезотрион 

Камикс 560 СЕ 200 – 250 

мл. 

S – Метолахлор 

+ Тербутилазин 

+ Мезотрион 

Лумакс 312  300 - 400 

мл. 

ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ         

СЛЪНЧОГЛЕДСЛЪНЧОГЛЕДСЛЪНЧОГЛЕДСЛЪНЧОГЛЕД    

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/

дка 

Аклонифен Челиндж 600 

СК 

400 мл. 

Фронтиер 

супер                  

80 -140 

мл. 

Спектрум 80-140 

мл 

Диметенамид -П+ 

Пендиметалин 
Уинг - П 300 - 

400 мл. 

S – метолахлор - 

системен, поч- 

вен,селективен 

Дуал голд 960 

ЕК /Тендър 

ЕК/ 

150 мл. 

S – метолахлор + 

Тербутилазин 

Гардоприм 

плюс голд 500 

СК /Силба СК/ 

350—

400 мл. 

Диметенамид -П  

Пендиметалин – 

селективен, 

почвен, системен 

Стомп аква 300-

350 мл. 

Пендиган 330 

ЕК 

400 - 

600 мл. 

Пендиган 330 

ЕК нов/

Активус 

530 мл. 

Шарпен 33 

ЕК /Пенди 33 

ЕК/Пенкот 33 

ЕК 

360-

600 мл. 

Индипен 40 

СК 

300-

500 мл. 

Пендинова  400-

600 мл. 

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/дка 

Бифенокс - 

контактен 

Модаон 4Ф  150 мл. 

Фен 24 ЕК  62,5 мл. 

Смерч 24 ЕК            62,5 мл. 

Флумио-

ксазин 

Пледж 50 ВП 8 гр. 

Оксифлуор-

фен   



а.в. Оксифлуорфен – действа и на някои 

многогодишни широколистни плевели, 

възможна е проява на фитотоксичност, която 

в последствие се преодолява. Продуктите на 

тази база могат да се прилагат и вегетативно 

във фенофаза “2-4” лист на плевелите в 

следната доза:  Фен 24 ЕК  и Смерч 24 ЕК– 

80 мл./дка.  

Важно: Пледж 50 ВП – действа и на 

някои житни плевели, може да се внася и във 

фаза “2-4-ти лист” на културата. 

Модаон 4Ф – може да се прилага и във 

фаза “3-5-ти лист” на културата. 

 

◊ Борба с плевелите 

Конкуренцията на плевелите е най-

опасна в раните фази от развитието на 

тютюна – лехите с разсад  и непосредствено 

след изнасянето му на полето. При 

производството на тютюнев разсад най-

опасни плевели са: обикновен щир, тученица, 

кощрява, бяла куча лобода и лападоволистно 

пипериче. 

 Срещу едногодишни житни и някои 

широколистни плевели – балур от семе, 

кокоше просо, кощрява, лисича опашка, див 

овес, 

лайка, лепка, лобода, мъртва коприва, 

овчарска торбичка, щир и др. 

 

 

◊ Рапичен и зелев  

стъблени  

скритохоботници 

Рапичният стъблен 

скритохоботник има едно поколение 

годишно. Възрастното се появява при 

температури на въздуха 9 - 12°C, почвени 

температури над 6°C в 5 cм почвен пласт и 

слънцегреене. Женската полага яйцата си 

поединично предимно по върха на стъблото. 

Вредят ларвите, които изгризват 

вътрешността на стъблото, което остава кухо, 

изпълнено с екскременти и  лесно се 

пречупва. Изверженията в тъканите водят до 

характерно изкривяване на стъблата под 

формата на буквата S. При чувствителни 

сортове стъблата се напукват. През местата 

на пробождане в тъканите често проникват 

причинителите на фома. 

Почти едновременно или няколко дни 

по-късно долита петнистият зелев 

скритохоботник. Възрастното се храни 2 до 

3 седмици и снася яйцата си в листните 

дръжки. Мръснобелите ларви с жълтокафява 

глава минират най-напред листните дръжки и 

после главното и странични стъбла. При 

силно нападение могат напълно да изядат 

отвътре стъблата и те остават кухи. 

При направените до момента 

обследвания констатирахме плътност под и 

около ПИВ.  
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ТЮТЮН  ТЮТЮН  ТЮТЮН  ТЮТЮН  ----        

РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВОРАЗСАДОПРОИЗВОДСТВОРАЗСАДОПРОИЗВОДСТВОРАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО 

Активно 

вещество 

Търговск

и продукт 

Доза 

Дазомет Базамид 

Гранулат* 

 

10-20 г/кв.м. – 10-

15 дни преди 

сеитба с 

инкорпориране, 

покрива се с 

полиетилен 

Напропа-

мид 

Девринол 

4 Ф 

300-400 мл/дка 

преди сеитба с 

плитко 

инкорпориране 

S- 

метолахлор 

Дуал Голд 

960 ЕК/

Тендър ЕК 

150 мл./дка 

РАПИЦА       РАПИЦА       РАПИЦА       РАПИЦА           

  Фенофаза: “наличие на цветни пъпки, 

още обвити с листа” 

Поява на възрастно начало: 20.03.                    
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♦ Опасен за пчели! 

■ Пазар и употреба до 16.04.2020 г. 

◊ Рапичен цветояд 

 

 До момента не е 

констатирана поява на 

неприятеля. Рапичният 

цветояд е един от 

икономически най-

опасните неприятели 

по рапицата. В началото той се концентрира 

в края, а ако времето е слънчево и топло 

много бързо напада цялото поле. 

Бръмбарите изгризват венечните листа и 

вътрешните части на цветовете /тичинките и 

плодника/. Повредените цветни пъпки 

увяхват, изсъхват и окапват. По-малките 

пъпки могат да бъдат унищожени изцяло, а 

по-големите се сбръчкват, изсъхват и по-

късно падат. Женските снасят яйцата си в 

неотворения още цвят. Основните щети се 

нанасят преди цъфтеж. След началото на 

цъфтежа вредите от цветояда вече са 

незначителни, защото той може да достигне 

до цветния прашец без да нарани 

близалцето.   

Излюпените по-късно ларви се хранят с 

цветния прашец без да причиняват повреди. 

Борбата е насочена  срещу 

презимувалото възрастно, преди 

яйцеснасяне при установен праг на 

икономическа вредност: 

♦Фенофаза бутонизация - „зелен бутон”: 

  - 2 бр./растение в  посев под 

оптималната гъстота и по-слаб 

потенциал; 

 - 4 бр./растение в посев с оптимална 

гъстота и добър потенциал; 

Фенофаза бутонизация - „жълт бутон”: 

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/дка 

Алфа - ципер-

метрин 

Магеос 5 гр. 

фосмет ♦Имидан 50 

ВГ 

150 гр. 

Делтаметрин ♦Децис 100 ЕК 5 мл. 

Тауфлувалинат Маврик 2Ф 20 мл. 

Тиаклоприд + 

Делтаметрин 

♦Протеус 110 

ОД 

50 мл. 

Хлорпирифос 

+ Бета-цифлу-

трин 

♦Пиринекс 

Сюрприйм 3 

В■ 

60 мл. 

Циперметрин  Цитрин макс/ 

Циперкил 500 

ЕК /Циперт 

500 ЕК/ Поли 

500 ЕК/ 

 

5 мл. 

♦Шерпа 100 

ЕВ Афикар 

100/ Циперфор 

100 ЕВ/ 

Циклон 100 

ЕВ 

 

25 мл. 

Циперметрин+ 

Хлорпирифос-

етил  

♦Нуреле Д /

Хлорсирин 

550 ЕК/ 

Санмба■ 

 

60 мл. 

♦Даскор 440/

Нуреле М 

62,5 мл. 

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/

дка 

Алфаципер-

метрин  

♦Вазтак нов 100 

ЕК■ 

10 мл. 

Магеос 5 гр. 

Делтаметрин   Дека ЕК/Деша ЕК/

Дена ЕК/ Полеци/ 

Десижън  

30 мл. 

♦ Метеор 60-80 

мл. 

♦Децис 100 ЕК 5 мл. 

Бета-

цифлутрин 

♦Дукат 25 ЕК 20 мл. 

Есфенвалерат Суми Алфа 5 ЕК /

Сумицидин 5 ЕК/ 

Оазис 5 ЕК 

20-30 

мл. 

Ламбда - 

цихалотрин  

♦ Карате Зеон 

5 КС 

15 мл. 

♦Ламдекс Екстра  42-80 

гр. 

Тауфлувалинат Маврик 2 Ф 20 мл. 

Тиаклоприд Биская 240 ОД 25 мл. 
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■ Употреба—до 25.04.2020 г! 

■■ Пазар и употреба до 16.04.2020 год! 

♦ Опасен за пчели!  

◊ Сухо стъблено гниене /фомоза/  

 

През пролетта симптомите по кореновата 

шийка се проявяват ясно. Тя некротира, 

напуква се, а по стъблата се развива кафява 

засъхнала ивица, която започва от 

подземната част и постепенно обхваща най-

долните листа. Нападнатите растения 

жълтеят и 

у в я х в а т . 

 Нерядко растенията се пречупват в 

кореновата шийка. При други се образува 

сухо гниене (вкорковяване).  Вход за 

инфекцията често са нараняванията, 

получени  от вгризвания на стъблените 

скритохоботници. През пролетта патогена 

заразява листата и шушулките, като 

причинява преждевременното им разпукване 

и падането на семената по земята. 

Присъствието на черни точки по всички 

нападнати части отличава симптомите на 

болестта от другите заболявания по 

рапицата. За нашите условия се препоръчва 

есенното прилагане на фунгициди или рано 

напролет, когато гъбата се среща по листата 

– под формата на листни петна. Инфекциите 

по стъблата са нелечими.  

Причинителят на болестта е 

сравнително слаб паразит, който се развива 

силно при монокултурно отглеждане на 

кръстоцветни култури, при почвено 

преовлажняване, при висока влажност на 

въздуха – над 70-80% и  температура между 

21 и 25 0 С и при механични повреди по 

растенията. 

 

◊ Бяло гниене /склеротиниоза/  по 

рапица 

Гъбата напада стъблата и 

генеративните органи на рапицата по време 

на цъфтеж. Първите признаци се появяват 

няколко седмици след началото на цъфтежа, 

на мястото на прикачване на листата или на 

мястото на разклоняване на стъблото.   При 

влажно време и температура 15-23º С в 

основата на стъблата се образуват воднисти, 

разрастващи се петна. Нападнатите части 

♦Синдокса 8,5 гр. 

♦Авант 150 

ЕК 

17 мл 

Тиаклоприд + 

Делтаметрин 

Протеус 110 

ОД 

50 мл. 

Хлорпирифос ♦Евърсект■■ 40 мл. 

Хлорпирифос-

етил 

♦Дурсбан 4 

ЕК■■ 

100-  мл. 

Хлорпирифос-

етил + Ципер-

метрин 

Нуреле Д /

Хлорсирин 

550 ЕК/ 

Санмба 

 

60 мл. 

Хлорпирифос + 

Бета-цифлутрин 

Пиринекс 

сюприйм ЗВ 

70 мл. 

Циперметрин  Цитрин Макс/ 

Циперкил 500 

ЕК/ Циперт 

500 ЕК/ Поли 

500 ЕК 

 

5 мл. 

Афикар  100 

ЕК 

15 мл. 

Циперфор 100 

ЕК 

15 мл. 

♦Шерпа 100 

ЕК 

15 мл. 

♦Циклон 100 

ЕВ 

15 мл 

♦Ефциметрин 

10 ЕК /

Цайпер 10 

ЕК/ 

 

15 мл. 

♦Циклон 10 

ЕК 

15 мл. 

Индоксакарб  



Страница 9 ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 3 

              

 Болестта се развива при  монокултури, 

на богати и влажни почви и при гъсти 

посеви. Причинител  е гъбен патоген, който 

има широк кръг от гостоприемници – 

картофи, тютюн, соя, фасул, а също и 

слънчоглед, който често участва в 

сеитбообръщението на рапицата. 

Склероциите, които попадат в почвата по 

време на прибиране на реколтата или които 

остават в растителните остатъци, 

разпространяват болестта. Те остават 

жизнени в почвата от 7 до 12 години. През 

април – май се осъществява инфектирането 

на рапичните растения. Повишената влажн 

ост стимулира образуването и инфектирането 

с аскоспорите на патогена.  

За химична борба срещу фомоза и 

склеротиниоза могат да се използват 

регистрираните продукти за растителна 

защита: 

 

 

 

 

 

 

◊ 

Люцернов 

листояд  

  

  

Вредят възрастните 

насекоми и ларвите. 

Бръмбарите се хранят, 

к а т о  н а г р и з в а т 

листата, стъблата, 

пъпките, а по – късно 

и връхните части на 

люцерната. След коситбата те унищожават 

младия прираст и пречат на люцерната да 

покара. Ларвите отначало нагризват листната 

повърхност, а по – късно унищожават 

листата изцяло. Те изяждат и цветните пъпки 

и нагризват връхните части на растенията.   

 

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/дка 

Димоксистробин 

+ Боксалид 

Пиктор СК* 50 мл.  

Метконазол Карамба 60 

ЕК 

120 мл. 

Азоксистробин + 

Тебуконазол 

Мирадор 

Форте 160 

ЕК 

175 мл. 

Метконазол+меп

икват-хлорид 

Карикс 240 

СЛ 

100 мл. 

Азоксистробин+

Дифено-коназол 

Амистар 

Голд 

100 мл. 

Тебуконазол Фоликур 

250 ЕВ 

/Хоризонт/ 

50-100 мл.– 

фомоза 

100 мл.- 

склероти-

ниоза 

Ориус 25 

ЕВ/ 

Династи 25 

ЕВ/ 

Тебумакс 25 

ЕВ 

50 мл.– 

фомоза 

50-70 мл. -  

склероти-

ниоза 

Флуопирам + 

Протиоконазол 

Пропулс 

250 СЕ* 

100 мл. 

ФУРАЖНИ  КУЛТУРИ         

ЛЮЦЕРНАЛЮЦЕРНАЛЮЦЕРНАЛЮЦЕРНА    

Поява на възрастно начало - 11.03. 
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◊ Малък люцернов хоботник 

Неприятелят  развива едно 

поколение годишно. Бръмбарите се хранят 

с листата, нагризват и младите стебла, 

листните и цветните пъпки. Особено 

опасни са ларвите от трета възраст, които 

при силно нападение напълно унищожават 

листата на люцерната. 

Стратегия за борба: Третиране се 

провежда при ПИВ : 

- 5 бр. възрастни/кв.м. сумарно за: 

люцернов листояд, малък люцернов 

хоботник и 24 точкова калинка.  

- 25-30 бр. ларви/кв.м. сумарно 

 При посевите за фураж се 

препоръчва ниско окосяване. От особена 

важност е да се изведе борбата в 

семепроизводните посеви. 

За борба с неприятелите по  

люцерната могат да се използват 

регистрираните продукти: 

♦ Опасен за пчели! 

 
Важно! Да се спазват карантинните 

срокове на използваните ПРЗ съобразно 

момента на коситба!  

 

 

 

◊ Листогризещи гъсеници 

Към тази група многоядни неприятели 

вредят гъсеници на пръстенотворка, 

гъботворка и златозадка,  които нагризват 

листни и цветни пъпки, цветове, листа и 

плодове. При висока плътност могат да 

причинят 

обезлистване. 

 Стратегия за 
борба: Спазването на 

общите принципи на 

интегрирано 

управление на 

вредителите изисква 

поддържане на 

овощните в добро 

състояние, тъй като 

физиологично 

отслабналите дървета 

се нападат по-силно 

от тях. Химическата 

борба е успешна, ако 

се проведе срещу 

гъсениците до трета 

възраст .  

 ПИВ:  - ябълки 

 - педомерки – 8

-10 бр. гъсеници/100 

пъпки; 

 - 

листозавивачки – 5-8 

бр. гъсеници/100 пъпки; 

 - листогризещи гъсеници – 8-10 бр. 

гъсеници/дърво 

                - сливи - педомерки и 

листозовивачки – 8 бр. гъсеници/100 

розетки 

                - череши и вишни - 

педомерки – 10-12 бр. гъсеници/100 

стръсквания; 

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 3 

ОВОЩНИ КУЛТУРИ  

Пръстенотворка  

Гъботворка  

Златозадка  

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/дка 

Гамацихалотрин Нексид  015 

КС 

30 мл. 

Делтаметрин ♦Децис 100  

ЕК 

6,25 мл. 

Есфенвалерат Суми алфа 5 

ЕК /

Сумицидин 5 

ЕК/ Оазис 5 

ЕК при семе-

производство 

 

20 мл 

Ламбда 

цихалотрин 

♦Карате зеон 

5 КС 

15 мл 

Тауфлувалинат Маврик 2 Ф 

при семепро-

изводство 

 

20 мл. 
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◊ Черна сливова плодова оса 

 

Вредят 

излюпените 

лъжегъсеници, които се хранят с 

вътрешността на плодчетата. До завършване 

на развитието си всяка ларва поврежда 2-3 

плодчета. При висока плътност на 

неприятеля може да се компроментира 

реколтата. Плътността се определя чрез 

стръскване или бели лепливи табла. 

 Стратегия за борба: Борбата е 

насочена срещу възрастните преди 

яйцеснасяне във фенофаза “бял бутон” на 

сливата. Второто пръскане е насочено срещу 

лъжегъсениците и се провежда след цъфтежа, 

когато ¾ от венечните листенца са 

изсъхнали, но не са опадали. Най-

подходящия момент за борба срещу 

лъжегъсениците е в началото на излюпване и 

преди вгризването им в плодовете при  ПИВ: 

2-3 бр. възрастни/10 стръскани клона; 

ларви - 2-5% повредени завърза  

 Третирането да се извърши с някой от 

инсектицидите: 

 

 

 

◊ 

Брашнеста 

мана по 

ябълка 

Брашнестата 

мана се среща 

под две форми – системна и локална. 

Болестта напада всички нарастващи и 

новообразувани части на ябълката - листа, 

леторасти, листни дръжки и цветове. От 

заразените през предшестващата година 

листни пъпки се образуват леторасти, които 

са слаби, със скъсени междувъзлия и 

розетъчно разположени тесни, ладиевидно 

извити листа. Цветните части са силно 

деформирани и не образуват завръзи. Всички 

нападнати растителни части се покриват с 

плътен бял налеп, който по-късно потъмнява. 

Заразените растителни части постепенно 

некротират и опадват.  

Стратегия за борба: При силно 

чувствителните сортове освен санитарната 

зимна резитба,  през вегетацията се 

отстраняват силно заразените леторасти. За 

предпазване от многократните локални 

заразявания е необходимо системно пръскане 

на дърветата през вегетацията.Химическа 

борба срещу болестта обикновено се 

провежда едновременно с тази срещу 

струпясването, като се използват системни 

фунгициди с едновременно действие срещу 

двете болести. 

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 3 

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/

дка  

Алфациперметри

н 

Вазтак нов 100 

ЕК - минимална 

употреба 

15 мл 

Бацилус 

Турингензис 

Дипел 2 Х  100 гр. 

 

Делтаметрин  Дека ЕК  

Ламбдацихалотр

ин 

Ламдекс екстра 80-100 

гр. 

И други регистрирани на www.bfsa.bg  

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 

Доза/

дка  

Есфенвалерат Суми алфа 5 ЕК 20 мл 

 

Делтаметрин  Дека ЕК 30-50 

мзл 

И други регистрирани на www.bfsa.bg  



Страница 12 

 

 

   

◊ Екскориоза 

 Болестта напада всички зелени части, 

узрелите леторасти и многогодишната 

дървесина.   През пролетта, когато степента 

на нападение е по-силна, обикновено пъпките 

в основата на оставените при резитбата 

плодни звена не се развиват или покаралите 

леторасти скоро изсъхват. Симптомите по 

листата представляват точковидни 

некротични 

п е т ъ н ц а ,  

около които 

обикновено 

и м а 

х лороти чен 

ореол.  

          

 Описаните 

п р и з н а ц и 

много приличат на повредите, причинени 

от лозовия акар. Листата се деформират в 

различна степен, а силно засегнатите се 

разкъсват. Най - често се засягат само 

листата в основата на леторастите. По 

зелените  леторасти  петната  са 

локализирани върху първите 4-5 

межувъзлия и са тъмнокафяви, удължени и 

разпръснати.   

Постепенно петната се разрастват, 

сливат се и кората се напуква и разкъсва. 

 По - рядко се срещат обширни 

тъмнокафяви до черни повреди, 

обхващащи едно или повече междувъзлия. 

Стратегия за борба:  Различните 

сортове са с различна чувствителност 

спрямо причинителя (гъба). Заразените 

вдървесинени части са източник на 

инфекция и трябва да се отстраняват  при 

резитбата, като растителните остатъци се 

унищожават. Третиране с фунгицид се 

налага, ако са открити лози със симптоми 

в предходната година. Провеждат се две 

самостоятелни третирания в началото на 

вегетацията за контрол на екскориозата. 

♦ І-во третиране – когато около 40% 

от пъпките, разположени в основата на 

леторастите са във фаза “пеперуда”;  

ІІ-ро третиране – 40% от пъпките 

във фаза “2-3 листа”. След като започнат 

третиранията за борба срещу маната, не се 

налага извършването на самостоятелни 

третирания  

Регистрирани продукти за 

растителна защита: 

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 3 

Активно 

вещество 

Търговски 

продукт 
Доза 

Дифеноконаз

ол 

Скор 250 ЕК– 

внася се във фаза 

ВВСН 61-84  

0,015-

0,02% 

Крезоксим-

метил 

Строби ДФ/

Дискус ДФ/ 

0,02% 

Метилтиофан

ат 

Топсин М 70 

ВДГ 

40-100 

мл. 

бр. мана 

Триадименол Байфидан 250 ЕК 0,015% 

бр. мана 

Изопиразам-

дифеноконазо

л 

Ембрелиа 150 мл. 

Крезоксим-

метил 

Куимера 20 г. 

Флутриафол Импакт 125 СК 15-25 мл. 

Фолпет + 

Триадименол 

Шавит Ф 72 ВДГ 0,2% 

Тебуконазол 

+ 

Триадименол 

Луна 

експирианс* 

20 -75 мл 

Тебуконазол 

+ 

Трифлоксист

робин 

Флинт Макс 

75ВГ 

0,02% 

ЛОЗЯ  ЛОЗЯ  ЛОЗЯ  ЛОЗЯ       

Фенофаза - ”набъбванене на пъпки”  
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ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 3 Страница 13 

Активно вещество Търговски продукт Доза 

   

Дитианон  Делан 700 ВДГ 0,05% 

Фосетил-алуминий+манкоцеб Медейро М ВГ 200 гр. 

Манкоцеб Пенкоцеб 75 ВГ 210 гр. 

Фосетил - алуминий + Фолпет Микал флаш 0,3% 

Моментум екстра ВГ 300 гр./дка 

Фолпет Фолоу 80 ВГ/Фрилър 80 

ВГ/Флоует 80 ВГ 

187,5 гр/дка 

Солофол 188 гр. 

Съгласно чл.33 от Закона за пчеларството (обн. ДВ. бр.57 от 2003 

г.) се забранява употребата на продукти за растителна защита 

върху земеделски култури, намиращи се във фенофаза цъфтеж и 

през периода на отделяне на мана ! 

*Продукт за растителна защита от І-ва професионална  

категория на употреба 

Забележка: 1. Продуктите за растителна защита от І-ва професионална категория на 

употреба не се продават в селскостопанските аптеки. 

          2. Продукти за растителна защита от І-ва професионална категория на 

употреба се употребяват от потребители със сертификат по чл. 83 и под контрола на 

лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално 

направление “Растителна защита” или „ Растениевъдство”. 

Областна дирекция по безопасност на храните – Враца 

напомня, че закупуването на продукти за растителна 

защита трябва да става само от търговски фирми, 

притежаващи Удостоверение за търговия с ПРЗ. 
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Изх. No............................. 

гp./с. ....................................... 

До кмета на 

гр./с. ................................ 

....................................... 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 

 

От ................................................................................., 
ЕГН ................................................, 

Фирма ................................................................................................................................
...., 

БУЛСТАТ ................................................................, 

Адрес: 
...................................................................................................................................., 

тел. .................................................... 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 

дейности 

В изпълнение на Наредба No 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и 
пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на 
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 

Ви уведомяваме: 

1. От .....................до ............. 20..... г. от .........до ......... часа ще се проведе 
третиране 

на.........................................................................................................................................
.................. 

(посочва се видът на земеделската култура) 

с продукт за растителна защита/препарат–
.............................................................................................................................................
.................. 

(посочва се търговското име) 

карантинен срок ....... дни, доза ............../дка. 

В случай на нужда антидот (противоотрова) .......................................................... – 
по лекарско предписание. 

Третирането се извършва срещу 
вредител ...................................................................................... 

2. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин 

ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО   



ОТДЕЛ „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” КЪМ ОДБХ - ВРАЦА 

Тел./ Факс : 092 622 450 

E– mail: vr_prz@mail.bg 
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а) ...................................................................................................... дка, отстоящи от 
населеното 

място ............ км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 
....................; 

б) ............................................................................................. дка, отстоящи от 
населеното място 

........... км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на 
третиране:..................................; 

в) .............................................................................................. дка, отстоящи от 
населеното място...........км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на 
третиране: ........................ 

3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за 
предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и 
подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, 
като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, 
съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с 
оглед опазване на околната среда. 

4. ПРЗ/ВМП е закупен 
от .................................................................................................................. 

(фирма) 

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: 
.................................................................., ЕГН: ...................................,  л.к. 
No ...........................,   издадена на ....................................................... от 
МВР .................................................., 

тел.: ....................................., мобилен телефон ............................................. 

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен 
договор .......................................................................................... механизатор/
авиационен оператор с ЕГН: ......................................, л.к. No................................., 
издадена на ............................. от 

МВР..............................................., тел.: ......................., моб. тел.: 
.......................................... 

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна 
площадка, намираща се 
в ............................................................................................................................... 

 

 

Дата: ........... 20 ..... г.                                                                  Подпис и печат 


