
 

◊  Хербициди в стърнища 

  

 Контролът на плевелите при 
зърнено - житните култури  трябва да 
започне още с прибирането на реколтата. С 
навременната жътва  се ограничава 
попадането на голям брой плевелни семена в  
почвата от       видове, които узряват 
едновременно с житните култури.  Семената 
попадат в бункерите и при почистване на 
зърното се отстраняват.  

При заплевеляване с коренищни плевели – 
троскот, балур, пирей, тревист бъз или 
кореновоиздънкови плевели - паламида, 
повитица, млечок, горуха, вълча ябълка и 
други след жътва и освобождаване 

стърнищата от сламата може да се извърши 
третиране с тотал 

 

 

 

 

Периодичен бюлетин №9 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ  

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ВРАЦА 

Основни вредители за периода: 

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ                                                                                                     

 

                                                                                           

                 Зърнено - житни култури                                  Технически  култури 

                    ◊ Хербициди в стърнища                            ◊Тютюн – доматена бронзовост и              

                   ◊ Обикновена полевка                                    сипаница                                                                     

                 Зеленчукови култури                                           Овощни култури                           

        ◊ Картофена мана по плодове на  домати              ◊ Сливов плодов червей 

        ◊ Летална /жилкова/ некроза                                  ◊  Ябълков плодов червей 

Лозя 

                                                  ◊ Мана                   ◊ Брашнеста мана /оидиум/ 

  ◊ Сиво гниене /ботритис/ 

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 9 

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 03.07 до 30. 07. 2020 год. 

ИЗХ. № 2209 /02.07.2020г. 

Периодичен бюлетин №9 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ  

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ВРАЦА 

        БАЛУР                                  ПИРЕЙ 



Засушаването което настъпва през юли и 
август изсушава изнесените върху почвената 
повърхност коренища.  

 В сухото и горещо време голяма част 
от спящите пъпки загиват. Ако след оранта 
паднат валежи и се появят нови издънки, те 
трябва да се унищожат навреме с 

допълнителна обработка на почвата  или с 
хербициди.  

 При използването на хербициди 
определяща е фазата в развитието на 
плевелите.      Да не се   изчаква прекалено 
много преди пръскане, плевелите да 
напреднат твърде много в развитието си и 
почвената влага да се изчерпи.              
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Глифозат 

Наса 360 СЛ 400-1200мл. 
Ястреб  плюс 400-1200мл. 

Тъчдаун систем 4 360 СЛ 150 мл.-едног.житни и шир.плевели 

400 мл.-многог.житни и шир. плев. 

Доминатор Мега 480 СЛ 300 мл.-едног.житни и шир.плевели 

900 мл.-многог.житни и шир. плев. 

Раундъп Макс СЛ 300 – 450 мл. 

Тайфун СЛ 400  - 1200 мл. 

Торника /ФР - 888 400 – 1000 мл. 

Раундъп енерджи 80-300 мл.– едногодишни, 300-500 
двугодишни, 500-800 - многогодишни 
плевели 

Раундъп Класик Про  0,1-0,4 л. - едногодишни, 0,4-0,6 л - 
двугодишни, 0,6-1 л. - многогодишни 
плевели 

Едногодишните растения загиват за 3-4 
дни, а многогодишните – за 15-20 дни.  

Необходимо е да се спазват следните 
изисквания:  

►Третирането да се извърши при 
височина на плевелите 20 - 30см., до 
фенофаза ”бутонизация” на широколистните 
плевели и фенофаза ”изкласяване” на 
житните плевели;  

►Температурата на въздуха да не е 
по-висока от 250С; 

►При използване на наземна техника 
количеството работен разтвор е 10-20 литра/
дка, а при авиационна - 5-10 литра/дка; 

► Да не се допускат животни  на 

паша в обработените площи най-малко 30 
дни след третирането; 

►След третиране почвата да не се 
обработва 10-14 дни. 
             

 
 Важно! При условия на ниска 
атмосферна влажност, температури над 300С, 
слабо слънцегреене и дъжд, паднал до 3-6 
часа след третиране ефекта от хербицида 
намалява. 
            Да не се третира във ветровито време, 
за да не се допусне попадане на работен 
разтвор върху други земеделски култури! 

Регистрирани ПРЗ: 
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С Наредба № Iз-1053 за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при 
извършване на дейности в земеделските земи 
(обн. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.) са 
регламентирани правилата и нормите за 
пожарната безопасност при засяването на 
житните култури, прибирането, 
транспортирането, обработката, съхранението 
и складирането на зърно и груби фуражи. 
Изискванията на наредбата са задължителни 
за всички юридически и физически лица, 
собственици и ползватели на земеделски 
земи, както и лица, които преминават и/или 

осъществяват дейности в близост до тях.  
Съгласно изискванията на чл.6 и чл.12 

от наредбата не се допуска паленето на 
открит огън, тютюнопушенето и паркирането 
на моторни превозни средства в площите с 
посеви (слогове и крайпътни ивици) и в 
непосредствена близост до тях от 
настъпването на восъчна зрялост до 
окончателното прибиране на реколтата и 
изораване на стърнищата и не се разрешава 
паленето на стърнища и други растителни 
остатъци и използването на открити 
огнеизточници. 

                                                    Внимание! 

Във връзка с жътвената кампания , строго се забранява  
изгарянето на стърнища и др. растителни остатъци /ДВ бр.35 от 1996г. , 

изм и доп. на Закона за опазване  на земеделските земи в ДВ бр.14 от 2000 г. 

Чл.6,ал.1,т.2! 

◊ Обикновена полевка 

 Полевката е 
активна и вреди 
целогодишно. 
Размножава се от 
март до ноември. 
Чувствително 

нарастване на 

числеността и 

разселването й настъпва през юни и юли.  

Стратегия за борба: Общите 
принципи на  интегрирано управление на 
вредителите  изискват : 

            ♦ Правилна и целенасочена 
агротехника; 

♦ Навременно прибиране на реколтата 
– съкращава периода на вредност и 
затруднява изхранването й; 

♦ Подходящо сеитбообръщение и 
срокове на сеитба – смяната на културите 
води до резки промени в микроклимата; 

♦ Паленето на стърнищата не оказва 

пряко влияние върху числеността на 
гризачите; 

♦ След приключване на жътвата 
задължително обследване на стърнищата и 
при установяване на плътност над ПИВ – 2 

кол/дка да се извърши дълбока оран на 
дълбочина над 22 см.; 

♦ Да се избягва засяване на есенни 
житни култури и рапица на площи до 
люцерни; 

♦ Силно нападнатите стърнища да не 
се засяват през есента, а да се оставят да 
зимуват като угар. 
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◊ Доматена бронзовост 

  

 По най-горните 
млади, растящи  листа 
се явяват ивици и 
пръстенчета, които 
след няколко дни 
некротират и се сливат 
под най-различни 
форми.  Симптомите 

варират значително – 
листната повърхност може изцяло да бъде 
покрита с малки некротични пръстенчета, 
чертички и др. Често се заразява едната 
половина на листа с петна около 
нерватурата, в резултат на което листата се 
изкривяват. Ако се пререже стъблото се 
вижда покафеняване на проводящите 
съдове. 

Болестта води до загиване на младите 
растения. Най-критичен за тютюна на 
полето е първият  месец след разсаждането 
му. Заразяването след цъфтежа има малко 
значение за добивите.  Причинителят е 
вирус и се пренася от тютюневия трипс. 
Развитието на болестта се определя 
изключително от динамиката на летежа на 
трипса.  

Голямо значение като 
гостоприемници на вируса имат доматите, 
пипера, картофите, както и редица плевелни 
растения – татул, черно куче грозде и др. 
 Стратегия за борба: Насочена е 
срещу преносителя, да се ползват продукти, 
посочени в Бюлетин № 7. Погрешна е 
практиката да се прекършват върховете на 
заболелите растения.  От болните растения 
се получават болни филизи и с това се 
увеличава плътността на заразата за 
следващата година, поради изхранването на 

есенните поколения на трипса от болните 
растения. 
От агротехническите средства по-важни са: 

• поддържане на площите за 
производство на разсад чисти от плевелна 
растителност; 

•да не се произвежда разсад в близост 
до места, където се отглеждат други 
растения  гостоприемници на вируса; 

•редовно да се унищожават плевелите 
и тютюневите остатъци след прибирането на 
реколтата; 

• дълбока есенна оран на 25 см; 
•най-малко 2 годишно 

сеитбообръщение, като се изключат 
предшественици домати и пипер; 

•напояване чрез дъждуване – 
намалява числеността на трипса. 

 
◊ Сипаница 

  
 Признаците на 
болестта варират в 
зависимост от щамовото 
разнообразие на 
причинителя – картофен 

ипсилон вирус. Много 
културни и плевелни растения са негови 
гостоприемници. Най-предпочитани 
домакини на вируса са картофите, пипера, 
доматите, черното куче грозде и др. 
Проявява се в две форми – обикновена и 
некротична. Първият признак на болестта е 
просветляването на нервите, които стават 
много по-ясно забележими. По-късно този 
признак изчезва, а вместо него по горните 
листа се появява леко мозаично прошарване, 
което се забелязва по-добре, ако листата се 
наблюдават на сянка. 

Втората форма на болестта /некро-
тичната/ е известна като покафеняване на 
жилките. Тя е по-очебийна и има по-голямо 
икономическо значение. Явява се по-късно 
само при част от растенията. Най – честа 
проява е образуването в едната  или двете 
половини на петурата на множество дребни 
сухи петна с белезникав, кафяв или 
червеникав цвят – кръгли или ъгловати – 1-2 

ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ                                                                                                         

ТЮТЮНТЮТЮНТЮТЮНТЮТЮН    

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН №9 
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 В някои случаи правите или 
зигзагообразните линийки вървят покрай 
някой от главните нерви и образуват шарки, 
напомнящи очертанията на дъбов лист. 

Причинител е картофения вирус. 
Основен източник за съхранение са 
картофите, които са другият гостоприемник 
на вируса. От тях той се пренася върху 
тютюна, посредством листните въшки. 

            Стратегия за борба: Насочена е 
срещу преносителя – листните въшки, с 
продукти, посочени в Бюлетин № 7. 
 

 
 

 

◊ Сливов  плодов червей 

  

 П о в р е д и т е 
причинени от второто 
поколение на неприятеля 
с а  з н а ч и т е л н и .  В 
плодовете гъсениците 
п р а в я т  х о д о в е  д о 
с е м е н н а т а  к ут и й к а , 

изяждат семената изцяло и 
изпълват хода с извержения.  

 Начало на излюпване очакваме в 
периода 06.-08.07.  

 Стратегия за борба: За борба срещу 
второто поколение на сливовия плодов 
червей да се извърши първо пръскане, при 
констатиране на 1,5 - 2 % пресни 

вгризвания в периода 07 - 09.07.. В 
интервал 8 - 10 дни след първото пръскане 
да се проведе и второ . Да се ползват ПРЗ, 
посочени в Бюлетин № 5.  

◊  Ябълков  плодов червей 

 

 

 

 Неприятелят 
напада не само ябълка, а 
също орехи, дюли, 
круши и по-късни 
костилкови. Начало но 
излюпване очакваме в 
периода 10-12.07. 
Повредите причинени 

от второто поколение на неприятеля са 
значителни. Една гъсеница поврежда 2-3 
плода, които в последствие узряват 
преждевременно и окапват.  

 Стратегия за борба: За борба срещу 
неприятеля  да се извърши първо пръскане, 
при констатиране на 1-1,5% пресни 

вгризвания в периода 11-13.07. Следващите 
пръскания да се проведат през интервал от 
10 - 12 дни с посочените в Бюлетин № 5  
ПРЗ. Третирането да се комбинира с 
фунгицид за едновременна борба срещу  
струпясване и брашнеста мана в градини с 
допусната зараза. Развитието на двете гъбни 
болести се подтиска при температури над 30 

ОС.  

 Общите принципи на  интегрирано 

управление на вредителите изискват 
използването на ПРЗ с различни активни 
бази.   Поради по-високите температури  да 
се прилагат ПРЗ, които са от групата на 
фосфороорганичните инсектициди. Да се 
избягват синтетичните пиретроиди, които 
убиват полезните видове и предизвикват 
повишаване плътността на акарите, 
миниращите молци и др. неприятели. 
Стриктно да се спазват карантинните 
срокове на ПРЗ! 

За да се ограничи плътността на 
ябълковия плодов червей, химичната борба 
трябва да се съчетава и с други средства – 
поставяне на ловни пояси върху стволовете 
на дърветата , остъргване на старата кора на 

ОВОЩНИ  КУЛТУРИ                                                                                                         

СЛИВИ СЛИВИ СЛИВИ СЛИВИ     

 

Яйцеснасяне – начало 29.06. 
 

 

Масов летеж - 02.07. 
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◊ Мана  

 При 
нападение от мана 
след фенофаза 
“грахово зърно”, 
заразените зърна 
завяхват и 
покафеняват от 

основата към върха. По-късно хлътват и се 
мумифицират. Повредите могат да обхванат 
отделни зърна или целият грозд. Тези 
симптоми на маната са известни като форма 
кафяво гниене.Температурите над 300 С 
ограничават развитието на болестта. 

 Стратегия за борба: Да се извърши 
третиране преди затваряне на гроздовете, 
така, че скелетът на чепките да бъде добре 
покрит с фунгицид. 

 

◊ Брашнеста мана /оидиум/ 

   

 Болестта 
напада листата, 
леторастите и 
о с о б е н о 
гроздовете.  

Топлото време, 
с висока 
относителна 

влажност на въздуха благоприятства 
развитието на болестта. При по-слаба степен 
на нападение петната по зърната влошават 
външният вид на гроздето за консумация.  

 Когато са заразени зелените леторасти 
по тях се образуват сивкави петна, които 
впоследствие стават тъмнокафяви. 
Нападнатите дръжки на листата стават 
чупливи. Зърната на грозда се нападат от 
образуването им до началото на узряване. 

Третирането да се провежда през хладните 
часове на деня. 

Първоначално налепите по зърната са 
белезникави, но при силно нападение 
гроздът е като напрашен с пепел. При 
изтриване на налепа по зърната се откриват 
кафяви мрежовидни петна.  

  Стратегия за борба: Общите 
принципи на  интегрирано управление на 
вредителите   изискват да се прилага 
просветляваща, лятна резитба, осигуряваща 
проветряване на гроздето. Третиранията да 
продължат до прошарване на гроздовете, 
като се  провежда през хладните часове на 
деня с ПРЗ посочени в Бюлетин № 5. 

 

◊ Сиво гниене /ботритис/ 

  

 Най - 
характерни 
са 
признаците 
по   зърната 
в периода 
около 
узряване. 

Появяват се светлокафяви петна по 
кожицата, която лесно се обелва. Болестта 
бързо обхваща целия грозд и минава върху 
съседните. При влажни условия нападнатите 
растителни части се покриват с обилно сиво 
спороношение, а при суша се мумифицират. 
Развитието й се благоприятства от чести 
превалявания, умерени температури, повреди 
от брашнеста мана и гроздови молци, след 
градушки или при обилно азотно торене. 
Сортовете със сбити гроздове и тънка ципа 
на зърната са по-чувствителни на болестта. 

Стратегия за борба: Общите 
принципи на  интегрирано управление на 
вредителите   изискват провеждането на 
комплекс от мероприятия: извършване на 
зелени операции – кършене, култучене, 
премахване на листата около гроздовете – 
подобряват огряването и проветряването им; 
недопускане повреди от гроздови молци и 
оидиум; пълно минерално торене, без 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ                                                                                                     
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Преди фенофаза “затваряне на грозда” да се извърши предпазно пръскане срещу 
болестта. Следващите третирания се извършват при прошарване на гроздето, през 10-15 дни 
и  приключват 2-3 седмици преди беритбата с ПРЗ, посочени в Бюлетин № 7. 

 

 

 

◊ Картофена мана по плодове на домати  

           Повишаването на температурите и ниската 
атмосферна влажност ограничават развитието и 
разпространението на патогена. Най – силно се нападат 
интензивно нарастващите плодове. По зелените плодове 
повредите се явяват под формата на кафяви, повърхностни, 
грапави петна. Петната започват от дръжката и обхващат 
значителна част от повърхността. При висока влажност по 
повредените части се образува обилен светъл налеп.  

Стратегия за борба: Да продължат третиранията с   регистрираните продукти  с 
предпазно и лечебно действие посочени в    Бюлетин № 8.  

 

◊ Летална /жилкова/ некроза 

 

Болестта жилкова некроза  е опасно заболяване по 
доматените растения. Признаците се явяват в средата или 
в края на вегетацията като силно накъдряне на младите 
листа. По листата се явяват жълто-кафяви петна, в които 
нерватурата потъмнява. Младите връхни части на 
стъблото имат тъмнокафяви некротични ивици. 
Нападнатите млади части на растенията прегарят изцяло. 
Късно засадените домати могат да загинат. По плодовете, 
в областта на чашката, се явяват сиво-жълтеникави 
хлътнали петна. Месото под петната е като сварено. 

 
Болестта се причинява от щам на краставично-мозаичния 
вирус. Той се запазва в многогодишни дървесни и 
тревисти растения. От тях вирусът се разнася чрез 
листните въшки.  

Стратегия за борба:  Болните растения са източник на 
инфекция за останалите, затова те задължително се унищожават. Необходима е  
пространствена изолация на доматените площи от растения гостоприемници на вируса, като 
краставици, тикви, тиквички и др. При наличие на неприятеля доматите се пръскат с 
инсектицид, карантинният срок на който трябва да е съобразен с фенофазата на растенията. 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ                                                                                          



Страница 8 ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН №9 

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 

*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 

ОТДЕЛ „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” КЪМ ОДБХ - ВРАЦА 

Тел./ Факс : 092 622 450 

E– mail: vr_prz@mail.bg 


