
Алтернативни, биологични методи за борба с основните 

неприятели  по костилковите овощни видове

Използване на феромонови диспенсери, микроенкапсулирани

феромони и ребели за борба с вредителите

Необходими условия на които трябва да отговаря градината, за 

успешен контрол на плодовите червеи с феромонови диспенсери

ПРОФ. Д-Р ХРИСТИНА КУТИНКОВА

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО



“Прогноза” означава да се направи предвиждане за вероятното бъдещо

развитие на определени явления и процеси. Използването му в растителната

защита е свързано най-вече с вредителите по земеделските култури. То има за цел

да направи научно-обосновано предсказване за появата, разпространението,

плътността, повредите и др. явления от които зависи правилното и навременно

провеждане на растително-защитните мероприятия.

Логичен завършек на всяка прогноза е “Сигнализацията” т.е. оповестяването на

оптималните срокове за провеждането на тези мероприятия, чрез които ще се

предотврати нанасянето на икономически значими щети. Сигнализация без прогноза

е невъзможна, а прогноза без сигнализация – безсмислена затова двете понятия

винаги се използват заедно.

ПРОГНОЗА И СИГНАЛИЗАЦИЯ



1. Появата на най-подходящия стадий от

фенологичното развитие на неприятелите.

2. Повишаване на плътността над ИПВ и

предизвикване на щета.

ПОКАЗАТЕЛИ 



 Прогнозата и сигнализацията у нас се осъществява главно от специалисти към

Националната служба по растителна защита (НСРЗ) и техните регионални звена

(РСРЗ). Те издават “Бюлетин за поява, развитие, разпространение и

сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по

земеделските култури за периода.....”. Бюлетинът на НСРЗ е месечен, а на

РСРЗ, през активния период – седмичен. Той може да се получава от всички

заинтересувани лица чрез абонамент.



В най-общ смисъл фитосанитарният мониторинг

е процес на наблюдение върху вредителите по

селскостопанските култури и свързаните с тях

регулиращи и модифициращи фактори на околната

среда. Той се използва за установяване

разпространението, популационната плътност,

фенологичното развитие и повредите от

неприятелите и има за цел да осигури информация

позволяваща прогнозирането и сигнализацията на

най-подходящите моменти за борба.

ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ



 Маршрутни обследвания

 Визуални наблюдения

 Почвени кафези

 Ловни пояси

 Клонкови изолации и 

кафези

 Светоуловки

 Цветни уловки

 Феромонови уловки

МЕТОДИ ЗА ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ



ПОЧВЕНИ КАФЕЗИ 



ВИСОКИ ЕНТОМОЛОГИЧНИ КАФЕЗИ



КЛОНКОВИ ИЗОЛАТОРИ



СВЕТОУЛОВКА



ЖЪЛТИ ЛЕПЛИВИ УЛОВКИ



ФЕРОМОНОВИ УЛОВКИ 



ФЕРОМОНОВИ УЛОВКИ ЗА МОНИТОРИНГ 

НА НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО КУЛТУРНИТЕ 

РАСТЕНИЯ

Феромоновите уловки за мониторинг се
използват за:

 установяване появата на неприятелите;

 проследяване на сезонната динамика на
летеж;

 прогноза и сигнализация във връзка с
установяване на времето за третиране с
растително защитни препарати



 Pherocon® VI 

Trécé Inc.(USA) 

Pherocon® OFM A&B Combo 

dual капсули                     

УЛОВКИ ЗА МОНИТОРИНГ 



Феромонова уловка – Trece Inc. ( USA)  „тип Делта„

Схема на поставяне на уловките със стандартни капсули OFM L2, 

PTB L2 и капсули за мъжки и женски пеперуди  OFM A&B Combo dual



Диспенсер Cidetrak OFM /PTB –

MESO™ Trece Inc. ( USA)

Cidetrak® OFM – L - MESO™,  

Trece Inc. ( USA)



Динамика на летежа на източния плодов червей Grapholita molesta

Busck в конвенционална градина през 2019 г. проследявана с два вида

феромонови капсули OFM L 2 и OFM A&B Combo dual



Динамика на летежа на източния плодов червей Grapholita molesta

Busck и прасковения клонков молец Anarsia lineatella Zell. в

експериментална градина през 2019 г. проследявана с два вида

феромонови капсули OFM L 2 и OFM A&B Combo dual за източен плодов

червей и PTB L 2 за прасковения клонков молец.



Динамика на летежа на прасковения клонков молец Anarsia lineatella L. в

конвенционална градина през 2019 г. проследявана с PTB L 2 - капсули

за прасковения клонков молец



Динамика на летежа на източния плодов червей Grapholita molesta

Busck в конвенционална градина през 2020 г. проследявана с два вида

феромонови капсули OFM L 2 и OFM A&B Combo dual



Динамика на летежа на източния плодов червей Grapholita molesta

Busck и прасковения клонков молец Anarsia lineatella L в експериментална

градина през 2020 г. проследявана с два вида феромонови капсули OFM L

2 и OFM A&B Combo dual за източен плодов червей и PTB L 2 за

прасковения клонков молец



Динамика на летежа на прасковения клонков молец Anarsia lineatella

L. в конвенционална градина през 2020 г. проследявана с PTB L 2 -

капсули за прасковения клонков молец



Процент повреди от Grapholita molesta по леторасти и

плодове в експериментална и конвенционална градини през

2019-2020 г.

Tип 

повреди

Дати

2019

Повреди (%)

Дати

2020

Повреди (%)

Опитна

градина

Конвенц.

градина

Опитна 

градина

Конвец.

градина

по

леторасти

08.05. 0.0 2.5 11.05. 0.0 1.6

20.05. 0.0 12.1 19.05. 0.0 10.0

05.06. 0.0 15.2 03.06. 0.0 12.3

12.06. 0.0 20.0 10.06. 0.0 16.2

по

плодове

10.07. 0.0 1.4 08.07. 0.0 0.8

19.07. 0.0 1.9 16.07. 0.0 1.0

25.07. 0.0 2.3 24.07. 0.0 1.2

05.08. 0.0 2.5 06.08. 0.0 1.6

16.08. 0.0 2.5 18.08. 0.0 2.0

26.08. 0.1 2.6 27.08. 0.1 2.2

02.09. 0.1 3.3 04.09. 0.1 2.5

по време

на беритба 0.1 3.3

по време

на беритба 0.1 2.5



Процент повреди по леторасти и плодове от Anarsia lineatella в

експериментална и конвенционална градини през 2019-2020 г.

Tип 

повреди

Дата

2019

Повреди (%)

Дата

2020

Повреди (%)

Опитна

градина

Конвен. 

градина

Опитна 

градина

Конвеци.

градина

по

леторасти

08.05. 0.0 0.3 11.05. 0.0 0.1

20.05. 0.0 0.3 19.05. 0.0 0.2

05.06. 0.0 1.8 03.06. 0.0 1.4

12.06. 0.0 2.0 10.06. 0.0 1.6

по

плодове

10.07. 0.0 0.0 08.07. 0.0 0.0

19.07. 0.0 0.3 16.07. 0.0 0.2

25.07. 0.0 0.5 24.07. 0.0 0.5

05.08. 0.0 0.8 06.08. 0.0 0.7

16.08. 0.0 0.9 18.08. 0.0 0.9

26.08. 0.1 0.9 27.08. 0.1 1.1

02.09. 0.1 1.5 04.09. 0.1 1.2

по време

на беритба

0.1 1.5

по време

на 

беритба 0.1 1.2



ISOMATE A /OFM 300/броя на ха

ФЕРОМОНОВИ ДИСПЕНСЕРИ ЗА БОРБА С 

ИЗТОЧНИЯ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ И 

ПРАСКОВЕНИЯ КЛОНКОВ МОЛЕЦ



Методът полова дезориентация чрез използване на диспенсерите Cidetrak® ОFM L -

MESO™ е ефикасно алтернативно средство за борба с основният неприятел по прасковата -

източния плодов червей.

Диспенсерите Cidetrak® OFM/PTB – MESO™ осигуряват ефективен контрол на двата

основни неприятели по прасковата - Grapholita molesta Busck и Anarsia lineatellа Zell. Най –

добри резултати се получават при ниска плътност на популацията на неприятелите в

изолирани прасковени насаждения. Методът е особено успешен, когато се провежда в

продължение на няколко последователни години.

Феромоновите капсули Pherocon® OFM A&B Combo dual са ефикасни за градини в

които се провежда полова дезориентация. Те отразяват адекватно плътността на източния

плодов червей в прасковените градини.

Феромоновите капсули Pherocon® OFM A&B Combo dual улавят голям брой пеперуди

на източния плодов червей и в конвенционално третираните насаждения. Те могат да се

използват в комбинация със стандартните Pherocon® ОFM L2 капсули за улавяне на по -

голям брой пеперуди в насаждението. При поставяне на по – голям брой уловки в

насажденията, те биха могли да се използват за борба с източния плодов червей по метода

„ Масов улов“



Вирусният биоинсектицид Мадекс Туин е ефикасно алтернативно средство

за борба с източния плодов червей. Две третирания за всяко поколение на

неприятеля, успешно контролират плътността му.

MADEX TWIN – БИОИНСЕКТИЦИД НА БАЗА ГРАНУЛОЗЕН ВИРУС



Прибавят се един път месечно

към инсектицидния разтвор в

доза 250 мл на ха с цел

редуциране на химическите

третирания.

Микроенкапсулираните

феромони, прибавени към

инсектицидния разтвор

редуцират броя на химическите

третирания. Използването им

допринася за опазване на

околната среда и плодовата

продукция от замърсяване.

Микроенкапсулирани феромони



CIDETRAK® OFM MESO™ диспенсери, 80/броя на ха - Trécé Inc.(USA)

ФЕРОМОНОВИ ДИСПЕНСЕРИ ЗА БОРБА СЪС 

СЛИВОВИЯ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ



CIDETRAK® OFM - L MESO™ диспенсери, 50/броя на ха - Trécé Inc.(USA)

ФЕРОМОНОВИ ДИСПЕНСЕРИ ЗА БОРБА СЪС 

СЛИВОВИЯ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ



Isomate OFM TT диспенсери – Суммит Агро, 300/броя на ха

ФЕРОМОНОВИ ДИСПЕНСЕРИ ЗА БОРБА СЪС СЛИВОВИЯ 

ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ



Феромоновите диспенсери CIDETRAK® OFM MESO™ и

CIDETRAK® OFM - L MESO™ осигуряват пълен и дълготраен

контрол на сливовия плодов червей, което позволи плодовата

продукция, в експерименталните градини, да бъде опазена без

използването на химични инсектициди.



Феромоновите диспенсери Isomate® OFM TT, са ефикасно алтернативно

средство за борба със сливовия плодов червей. За периода на проучване не са

използвани инсектициди за борба директно с този вредител.



Динамика на летеж на сливовия плодов червей Grapholita funebrana Tr. 

за района на гр. Пловдив през 2019 г.



Жълта леплива уловка

тип “Rebell amarillo”

МОНИТОРИНГ 
Стандартна жълта леплива уловка и 

привлечените в нея черешови мухи



Популационна плътност на черешовата муха при череши 

отглеждани конвенционално за района на гр.Пловдив
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Популационна плътност на

черешовата муха при череши

отглеждани биологично за района

на гр.Пловдив

Популационна плътност на

черешовата муха при череши

отглеждани интегрирано за района

на гр.Пловдив



Жълтите лепливи уловки, поставени върху всяко

дърво, са достатъчно ефективни за контрол на

черешовата муха без използването на инсектициди.



СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ПОЛОВА 
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

 Изолация

За предпочитане е насажденията в които се прилага метода

полова дезориентация да са изолирани поне 300 м от други

насаждения в които се отглеждат сходни култури. За да се

избегне риска от миграция на пеперуди, съседните площи

също трябва да бъдат третирани, като на крайните редове се

увеличи дозата на поставените диспенсери.

 Подходящ размер и форма

за предпочитане са по - големи площи с квадратна форма

 Ниска популационна плътност на популациите на

вредителите.

Този метод е напълно ефикасен при ниска плътност на

вредителите. При висока плътност е необходимо и третиране с

препарати подходящи за биологично производство



ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕФИКАСНА БОРБА С ПЛОДОВИТЕ 

ЧЕРВЕИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

 Да се избягва честата употреба на препарати за растителна защита на
една и съща база, но с различни търговски наименования.

 Да не се увеличава дозата на използвания продукт поради индуциране
на резистентност.

 Инсектицидите, които имат ефикасност срещу източния и сливовия
плодови червеи могат да се използват за намаляване на
популационната плътност на вредителите

 За борба с плодовите червеи е необходимо да се използват
съвременните методи – “полова дезориентация” и “гранулозен вирус”
при сравнително ниска плътност на неприятелите

 Само чрез спазване на тези изисквания нашата плодова продукция
може да стане конкурентноспособна на големия пазар на ЕС-
висококачествена и без остатъчни количества от пестициди.



Използването на нехимични методи – алтернатива на

конвенционалните химически препарати за контрол на неприятелите

по праскова, слива и череша ще доведе до:

 Предпазване на здравето на потребителите, като се

осигури производството на качествена плодова продукция,

без остатъчни количества пестициди;

 Намаляване на рисковете в растително защитните

практики;

 Намаляване на замърсяването на водите, почвите, въздуха

и запазване на разнообразието от диви растения и

животни в природната среда;



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


