
 

                           

 

◊ Памукова нощенка 

       

 Неприятелят напада над 120 вида 

културни и диви растения. Особено силно 

поврежда памук, тютюн, домати и царевица, 

но вреди също по 

фасул, грах, пипер, 

соя, люцерна, сорго и 

др. Памуковата 

нощенка развива три 

поколения годишно. 

Зимува като какавида в почвата.  

Възрастните насекоми се срещат до края на 

октомври.  Женските снасят яйцата си по 

едно, по-рядко по две-три, когато 

температурата на въздуха достигне 21-230 С. 

Те предпочитат цъфтящите растения и 

генеративните 

органи, но снасят и 

по листата на 

царевицата.       

След излюпване 

гъсениците 

отначало се хранят с 

листата. След трета 

възраст те се хранят 

с плодните органи. 

Младите гъсеници 

могат да са различни на цвят – 

тревистозелени, виолетово-сини, розови до 

кафяви, напречни светлочервени, зелени или 

белезникави петна. Те се хранят със свилата, 

а след това изгризват семената и правят в 

кочана ходове, които запълват с 
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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 18. 06 до 03.07. 2020 год. 

ИЗХ. № 2063/17.06.2020 г. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ  

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ВРАЦА 

Основни вредители за периода: 

МНОГОЯДНИ НЕПРИЯТЕЛИ          

Многоядни неприятели                    Зърнено житни култури 

           ◊  Памукова нощенка                                  ◊  Складови неприятели 

                                                                                            ◊  Царевичен стъблопробивач                                                                               

          Технически  култури - слънчоглед                           Лозя                                    

        ◊    Фома, алтернариоза, склеротийно                     ◊     Мана 

               увяхване, фомопсис                                                ◊  Оидиум 

 

              Овощни култури                                          Зеленчукови  култури 

           ◊     Плодови червеи,                                     ◊     Картофена мана 

       струпясване, бр. мана                                              ◊  Колорадски бръмбар 

                                                                                             

 



  

 При доматите гъсениците отначало се 

хранят с листата, бутоните и цветовете, а след 

това нападат зелените плодове. За пълното си 

изхранване една гъсеница поврежда от 2 до 5 

плода. 

              Най-големи щети нанасят гъсениците 

от второ поколение. 

Стратегия за борба:  
Агротехническите методи за борба включват 

борба с плевелите и есенна обработка на 

почвата за унищожаване на зимуващите 

какавиди. Междуредовите обработки по време 

на излюпването намаляват тяхната плътност 

като  унищожават плевелната растителност, 

която служи за  изхранването им. 

Химично третиране се провежда в 

момент на масово снасяне на яйцата, което 

съвпада с началото на излюпване на 

гъсениците (преди да са се вгризали). 

Следващите третирания се извършват през 6-8 

дни. Да се спазват каранинните срокове на 
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 ♦ Опасен за пчели! 

 

АКТИВНО В-ВО 

 

ПРОДУКТ 

ДОЗА 

царевица домати 

Индоксакарб Авант 150ЕК ♦  25 мл 25 мл. 

Бета-цифлутрин Дукат 25 ЕК ♦ 80 мл.  

Делтаметрин Децис 100 ЕК♦ 7,5 – 12,5 мл. 

Скато ♦   30 – 50 мл. 

Дека ЕК/ Деша ЕК/ Дена ЕК /

Полеци/ Десижън 

30 мл. 

Делтагри ♦   30 – 50 мл. 

Емамектин бензоат Афърм 095 СГ ♦   150 гр. 

Ламбдацихалотрин + 

Хлорантранилипрол 

Амплиго 150 ЗК ♦ 0,03 л. 0,04 л. 

Циперметрин Цитрин Макс /Циперкил 500 ЕК/ 

Циперт 500 ЕК/ Поли 500 ЕК♦ 

                            10 мл. 

Хлорантранилипрол  Кораген 20 СК 10-15 мл. 14 - 20 мл. 

Алтакор 35 ВГ   8 – 12 гр. 

Волиам Тарго 063СК♦  80 мл. 

Есфенвалерат Плинто ЕК ♦   40-60 мл. 

Bacilus turingensis Рапакс   100—200  

мл. 
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Фенофаза – Пшеница –“ восъчна зрелост “ 

Ечемик – “пълна  зрелост“ 

 

◊ Складови неприятели 

 
      Във връзка с предстоящото прибиране 

на ечемика и в последствие на пшеницата 

предстои едно от основните мероприятия - 

обеззаразяването на помещенията за 

съхранение на зърното и опазването му от 

основните складови неприятели: житна и 

оризова гъгрица, ръждивочервен брашнян 

бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски 

брашнояд, сив брашнен молец и др.  

  Житна             Оризова             Зърнов 

    гъгрица              гъгрица            бръмбар 

 

 

 

 

 

 

 

            Брашнен                    Суринамски 

             бръмбар                       брашнояд 

 

 Борбата срещу складовите неприятели 

включва профилактични и унищожителни 

мерки. Преди прибиране на реколтата да се 

извърши механично почистване на 

складовете, силозите, навесите, площадките за 

зърно, зърнопочистващите машини, 

сушилните и други съоръжения и източници 

на складови неприятели. Всички пукнатини, 

цепнатини, отвори в складовете и други се 

замазват, като продукцията от минала реколта 

се съхранява отделно. Вратите и прозорците 

се уплътняват, осигуряват се условия за лесно 

почистване на складовете. 

 За провеждане на химична борба могат 

да се ползват следните ПРЗ за обеззаразяване 

на празни складове: 

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ         

ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИКПШЕНИЦА, ЕЧЕМИКПШЕНИЦА, ЕЧЕМИКПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК 

АКТИВНО В-ВО ПРОДУКТ ДОЗА РАЗХОД  НА РАБОТЕН Р-Р 

Алуминиевфосфид Делиция газтоксин * 

таблети 
2 табл/м3   

Делиция газтоксин * 

пелети 
10 пелети//м3   

Фостоксин* пелети 10-15 пелети/ м3   

Делтаметрин К-Обиол 

  

40-60 мл/100 м2  разходна норма 10 л. раб. 

разтвор /100кв.м - пропускливи 

пов. 

5 л. раб. Разтвор/100 кв.м.—

непропускливи повърхности 



  

 

 

 

 

 

 

.: 
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Пиримифос-метил  Актелик 50 ЕК*  100 мл./100 кв.м. с въздушна помпа под налягане 

0,15 мл./ куб. м. с автоматизиращ електрически 

разпръсквач М 1026 

Циперметрин  Тализма ЕК* 30-60 мл/100 

кв.м. 

 

       На третираните складове се поставят  табели „ОТРОВНО”! 

             Важно! Продължителността на обработка на помещенията е 48 до 72 часа. 

Дезактивацията /проветряването/ продължава 15-20 дни. 

  Съгласно Чл. 116 от ЗЗР фумигация на растения, растителни продукти и други  

обекти като специализирана растителнозащитна услуга се извършват от лица, 

които са търговци по смисъла на търговския закон и са вписани в регистъра по чл. 

6, ал. 1 т. 9. За вписване подават в ОДБХ, на чиято територия са установени 

уведомление по образец. 

 

 

◊ Царевичен стъблопробивач 

 

 

 Младите 

гъсеници правят 

нагризвания във вид 

на малки неправилни 

ивици, обикновено в 

областта на листното 

влагалище. 

            Нарастналите 

гъсеници правят 

ходове във 

вътрешността на 

стъблата, като при 

вгризването си правят 

отвори в обвиващите 

ги листа. При 

нарастване на 

растенията, отворите 

се виждат ясно. Някои от тях са оплетени с 

паяжинни нишки, в които са включени 

огризки и екскременти. Повредените растения 

изостават в развитието 

си, дават нисък добив или 

се пречупват и полягат.  

Развитието на неприятеля 

е тясно свързано с 

метеорологичните 

условия и наличието на 

влага. При недостатъчна 

влажност, плодовитостта е по - ниска, голяма 

част от снесените яйца загиват, смъртността 

на младите гъсеници е висока.  

Стратегия за борба: Насочена е към 

унищожаване на младите гъсеници, преди 

вгризването им в стъблото. Да се обследват 

посевите и при установяване над ПИВ:  

○ При 6 - 7 – ми лист : 

- За царевица за зърно – 10 бр. яйчни 

купчинки на 100 растения;  

- За семепроизводство – 3 бр. яйчни 

купчинки на 100 растения.  

      ○ След изметляване:  

      - За царевица за зърно – 90% нападнати 

растения от гъсеници с по 3-4 повреди на 

растение;  

      - За семепризводна царевица – 10 % 

нападнати  растения от гъсеници с по 3-4 

ЦАРЕВИЦАЦАРЕВИЦАЦАРЕВИЦАЦАРЕВИЦА 

 Летеж  масов  – 12.06.  
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  ♦Опасен за пчели! 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ПРОДУКТ Доза/дка 

Делтаметрин  Дека ЕК/Деша ЕК/ Дена ЕК/ 

Полеци/ Десижън 

50 мл. 

Децис 100 ЕК♦ 7,5-12,5 мл. 

Метеор ♦ 60 - 80 мл. 

Хлорантранилипрол Кораген 20 СК 10 -15 мл. 

Циперметрин Цитрин макс/ Циперкил 500 ЕК/ 

Циперт 500 ЕК/ Поли 500 ЕК♦ 

15 мл. 

Ламбда цихалотрин + 

хлорантранилипрол 

Амплиго 150 ЗК ♦ 0,03 л. 

Бета цифлутрин Дукат 25 ЕК  ♦ 80 мл. 

 Авант 150 ЕК♦ 25 мл. 

 

 

 

Фенофаза:”Бутонизация масово”-

”Цъфтеж –начало” 

  

 ◊ Фома, фомопсис, алтернариоза и 

склероцийно увяхване 

 Честите  валежи и висока относителна 

влажност на въздуха  благоприятстват 

проявлението на икономически важните 

болести по слънчогледа. 

Черни петна /фома/   

 

   Патогенът 

презимува в 

заразените 

растителни 

остатъци. Болестта 

се развива при 

температура около15°-35°C и достатъчно 

влага през целия вегетационен период, но 

признаците обикновено  се забелязват по 

време на 

бутонизацията, а пика 

е преди прибирането. 

Заразата тръгва от 

листа, преминава по 

листната дръжка и 

достига стъблото. 

Петната по листата са 

тъмнокафяви, с неправилна форма и жълт 

ореол. Листата завяхват, листната дръжка 

почернява. Най-типични са петната по 

стъблата - черни, елипсовидни, ясно 

ограничени от останалата зелена тъкан и 

притежават типичен метален гланц. 

Образуват се в основата на листната дръжка и 

нарастват на дължина и ширина. 

Напетняването започва от най-долните етажи 

на растението. По питите се образуват 

закръглени, вдлъбнати, черни петна с 

различни размери. Четиригодишен 

сеитбооборот намалява заразата  в почвата. 

            Алтернариоза - листни петна   

       Патогенът напада 

всички надземни части на 

растенията – листа, стъбла, 

пити. По листата се 

появяват ъгловати, 

некротични петна с 

неправилна форма, които постепенно 

обхващат цялата петура. Те са от светло - до 

ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ                                                                                                        

СЛЪНЧОГЛЕДСЛЪНЧОГЛЕДСЛЪНЧОГЛЕДСЛЪНЧОГЛЕД    



По стъблата 

заболяването се 

наблюдава като 

тъмни петна, които 

постепенно 

нарастват и 

образуват 

удължени, тесни 

петна. Повредените участъци често се сливат 

и стъблото придобива тъмнокафяв цвят. 

Причинителят презимува в заразените 

растителни остатъци или в почвата. 

Установено е, че патогена се запазва по-

добре в растителни остатъци оставени на 

почвената повърхност, отколкото в заорани 

такива. Задържането на влага върху листата в 

продължителен период от 3-4 дни може да 

причини сериозни щети. 

 

Склеротийно увяхване  

 
        Патогенът  презимува, като склероции в 

почвата и растителните остатъци. Запазват се 

в почвата за период от пет и повече години. 

Те покълват и проникват във вторичните 

корени на слънчогледовите растения, когато 

корените преминат в близост до склероциите. 

Мицелът на гъбата преминава от вторичните 

корени през централния, достига стъблото на 

растението и то завяхва и загива. 

Болестта обикновено се забелязва на 

полето през периода на цъфтеж и формиране 

на питата. Загиването на сърцевината на 

стъблото и образуването на склероции вътре 

са типични признаци на това заболяване. С 

течение на времето гъбата напълно 

разрушава стъблото и то придобива вид на 

разнищени кълчища. Образуват се 

светлокафяви петна по задната страна на 

питите, като процесът напредва към 

паренхимната част. При влажни условия – 

питите се разрушават остават да стърчат само 

стъблата. 

От 

агротехническите мероприятия 

ограничаващи са сеитбооборотът, дълбоката 

оран и оптималната гъстота на посева. 

 

Сивите петна /фомопсис/  

  Появяват се едновременно с черните 

петна по слънчогледа и признаците са 

сходни.   Първите петна се откриват в 

основата  на листните дръжки по най-

долните листа. Те са елипсовидни с бледосив 

център и кафява периферия. При 

благоприятни условия се развиват бързо и 

обхващат по-големи части от стъблото в 

сравнение с черните петна. Некрозата 

прониква в дълбочина и засяга сърцевината, 

която се разрушава и често стъблото се 

пречупва. Нападнатите от фомопсис растения 
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Активно   

в-во 

Продукт Доза/

дка 
Болест 

Димоксис

тробин + 

Боскалид  

50 мл. Склеротини

я , Ф о м о п -

сис, Сиво 

гниене 

30 - 

50 мл. 

Алтернария 

40 мл. Фома 

Азоксист

робин + 

Дифенок

оназол 

Амистар 

Голд 

100 

мл. 

Склеротини

я,Фома, 

Фомопсис 

Пиктор 

СК*  
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◊ Плодови червеи  

 
 Продължава летежа на сливов и  

ябълков плодови червеи. Необходимо е да се 

извършват третирания през 10-12 дни с 

регистрираните продукти, посочени в 

Бюлетин № 5 и 6.  

 Падналите валежи, на места 

придружени с градушка  благоприятстват 

развитието но гъбни болести - ступясване и 

брашнеста мана , което налага третирането 

да се комбинира с фунгицид, посочен в 

Бюлетин № 7. 

 

  

 

 

Фенофаза “ягорида” 

 

◊ Мана  

До края на юни лозята ще се намират в 

чувствителната фаза за заразяване “грахово 

зърно”. Очакваните валежи ще създадат 

условия за нови заразявания. Препоръчваме 

ІV-тото третиране да се проведе с контактно-

системни фунгициди, посочени в Бюлетин № 

5. 

Важно! За да се избегнат пораженията по 

наедряващите зърна, преди затваряне на 

гроздовете, скелета на чепките да се покрие 

добре с препарат. 

 

 

◊Брашнеста мана /Оидиум/ 

Зърната се покриват  със сивобял 

налеп под който тъканите прегарят, напукват 

се и семките се показват. 

Силно чувствителни към брашнеста 

мана са сортовете Димят и Памид. 

 За опазване от оидиум третиранията 

да продължат, като се комбинират с тези за 

маната. 

Важно! При извеждането на борбата 

с маната и оидиума редувайте продукти на 

различни активни бази. За да избегнете 

създаването на резистентни (устойчиви) раси 

на патогените, броят на третиранията с един 

и същ контактно-системен фунгицид за един 

вегетационен период не трябва да е повече 

от три! 

 

 

 

 

◊ Колорадски бръмбар  

  

 Необходимостта от третиране срещу 

второто поколение на неприятеля се 

определя конкретно за всяка площ в 

зависимост от числеността на неприятеля и 

фенофазата на картофите. Химична борба 

срещу бръмбарите да се извърши при 

средноранните картофи, ако е унищожена 35-

40% от листната маса, а при ранни  20 %.  

ЛОЗЯ    ЛОЗЯ    ЛОЗЯ    ЛОЗЯ                    

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ         

ОВОЩНИОВОЩНИОВОЩНИОВОЩНИ 

Пираклос

тробин  

Ретенго 

20 ЕК/ 

Комет 

про 

100мл

. 

Склеротини

я,Фомоп-

сис, Фома, 

Алтернария  

50 мл. превантивно 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ        
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  Ежегодното провеждане на химическа 

борба е предпоставка за формиране на 

резистентност спрямо някои инсектициди. 

Това налага редуването на продукти за 

растителна защита с различни активни 

вещества, посочени в Бюлетин № 5. 

 

◊ Картофена мана по картофи и   

домати 
 

  

Благоприятни условия за развитие на маната 

по доматите и картофите е хладна нощ, 

наличие на роса, последвана от умерено 

топъл и облачен ден. 

Болестта се проявява през втората половина 

от вегетацията на картофите след пълно 

израстване на растенията, в периода от 

фенофаза „закриване на редовете” до 

„бутонизация”. Първоначално по долните 

листа се наблюдават неправилни  кафяви 

петна с по-светъл ореол, като при влажно 

време от долната страна  се появява сиво-бял 

налеп. При силно проявление листата  

прегарят. Заразата преминава към стъблата, 

които стават кафяви до черно кафяви. 

Нападат се и клубените, по които  се 

появяват сиво кафяви твърди петна. 

 Стратегия за борба: Оптимални 

условия за развитие на болестта се създават, 

ако два последователни дни температурата 

не пада под 10°С, относителната влажност е 

над 70% и има наличие на вода, роса или 

мъгла. При такива условия да се извърши 

предпазно пръскане с регистрираните 

продукти за растителна защита с контактно 

действие. При констатиране на петна от 

картофена мана третирането се повтаря след 
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АКТИВНО В - ВО 

  

ПРОДУКТ 

Доза 

Картофи Домати 

Азоксистробин Куадрис 25 СК  - 75 гр. 

Бентиаваликарб + фолпет Винкер ВГ - 200 гр. 

Диметоморф + Манкоцеб Акробат плюс ВГ 200 гр. 200 гр. 

Диметоморф + Меден оксихлорид Акробат Р 250 гр. 250 гр. 

Диметоморф + Фолпет Сфинкс екстра /Виностар/   180 гр. 

 Манкоцеб Манфил 75 ВГ 210 гр. 210 гр. 

Дитан ДГ 200 гр. 0,2% 

Дитан М 45 200 гр. 0,2% 

Манкоцеб + Мефеноксам Ридомил Голд МЦ 68 ВГ 250 гр. 250 гр. 

Металаксил + Манкоцеб Арметил М 250 гр. - 

Металаксил М+Меден оксихлорид Ридомил Голд Р ВГ 500 гр. 500 гр. 

Меден оксихлорид + Симоксанил Корсейт РДФ 250 гр. - 

Симоксанил + Фамоксадон Икуейшън Про 40 гр. 40 гр. 

Симоксанил+фозетил-

алуминий+Мед 

Витене Трипло Р 400-450 гр 400-450 

гр 

И други регистрирани продукти за растителна защита 
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ОТДЕЛ „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” КЪМ ОДБХ - ВРАЦА 

Тел./ Факс : 092 622 450 

E– mail: vr_prz@mail.bg 

*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”. 

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 

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 


