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Резюме: Световна тенденция е 
въвеждането на екологичния подход в 
борбата с неприятелите по овощните 
култури. Това включва използването 
на по-широк спектър от методи за 
борба с неприятелите, които намаляват 
или напълно изключват химическите 
средства, замърсяващи околната среда 
и застрашаващи човешкото здраве с 
остатъчни количества от пестициди по 
плодовата продукция.

Abstract: Introduction of ecological 
approach in the pest control of fruit trees 
is a world trend. This includes the usage 
of a broader spectrum of methods of pest 
control which decrease or fully exclude 
chemical means polluting environment 
and endangering human health by residual 
quantities of pesticides on fruit produce.

В България в овощните градини се 
използват основно конвенционални 
методи за борба с неприятелите, като се 
употребяват основно органофосфати и 
пиретроиди, които притежаватспоменатия 
потенциален риск в екологичен и здравен 
аспект. В Западна Европа ефективността 
на конвенционалната растителна защита 
намалява поради развитието на устойчиви 
популации на неприятелите към често 
използваните инсектициди по време на 
сезона (Charmillot&Pasquier,2003). Според 
Matis (2009) на Балканите е доказано 
увеличаването на устойчивите популации 
на ябълковия плодов червей. В някои 
райони на Южна България през последните 
години, той е развил устойчивост към 
класическите инсектициди -  вследствие 
на дългогодишната и многократна 
тяхна употреба, това беше доказано 
при лабораторен тест от Charmillot et

al. (2007). Проведените изследвания в 
конвенционално третираните градини, 
използвани за контрола, съобщени 
от Кутинкова и кол. (2007, 2008, 2009, 
2009а) показват, че появата на устойчиви 
популации на ябълковия плодов червей е 
все по-често срещано явление в овощните 
градини на нашата страна.

В конвенционално третираните 
насаждения в Южна България фермерите 
извършват над 15 третирания с 
инсектициди за опазване на реколтата 
само от ябълков плодов червей. Ефектът 
е незадоволителен, а повредените плодове 
надминават 20%, въпреки многобройните 
химически третирания. Когато в съседство 
се намират прасковени насаждения, 
източния плодов червей преминава по 
ябълката и повредите са значителни. 
Те достигат до 30-40% в края на август- 
септември.

Ябълковият плодов червей е 
икономически най-важният неприятел по 
семковите овощни култури и основно по 
ябълката. Разпространен е в цялата страна 
и ежегодно се появява във висока плътност. 
Напада всички овощни видове, като 
най-големи повреди нанася по ябълката, 
крушата, дюлята, кайсията и ореха. Може 
да предизвика червясване и окапване на 
плодовете над 80-90%. Този неприятел 
развива две поколения годишно. В някои 
години може да развие и частично трето 
поколение, но то е с изключително ниска 
плътност. Най-големи са повредите от 
второ поколение.

Той зимува като напълно изхранена 
гъсеница в плътен пашкул под старата кора 
на стволовете и скелетните разклонения, 
в отвори на дървесинояди, в почвата, в 
амбалажа, в плодохранилищата и на други
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подходящи места.

През втората половина на март и 
в началото на април презимувалите 
гъсеници какавидират в пашкулите. 
Пеперудите от презимувалото поколение 
се появяват от средата на април, при 
условията на Южна България и 10- 
15 дни по-късно в Северна България. 
Излюпването на яйцата и първите 
вгризвания, в зависимост от условията, се 
наблюдават в края на фенофаза „ лешник” 
(при средноранните и по-късно зреещите 
сортове) и в началото на фенофаза орех 
(при късните сортове). Първото поколение 
се развива през май и юни, а второто- 
през юли и август. В края на август и през 
септември се появява частично трето 
поколение.

За успешна борба с ябълковия плодов 
червей от изключително значение е 
установяването на точния момент за 
прилагане на химичните препарати. В 
зависимост от използваните инсектициди, 
пръскането трябва да се насочи срещу 
яйцата (с хормонални препарати -  
инхибитори на хитиновия синтез, 
ювеноиди и др.) и срещу излюпващите се 
гъсеници преди вгризването в плодовете (с 
контактни препарати -  органофосфорни, 
карбаматни и др.). След вгризването на 
гъсеницитевъввътрешносттанаплодовете 
и в семенната кутийка, препаратите не 
могат да им въздействат. Моментите, в 
които трябва да се проведе борба, може да 
се получат от бюлетина на регионалната 
служба по прогноза към НСРЗ. Решенията 
за конкретното провеждане на борба с 
инсектициди трябва да се вземат само 
чрез собствени наблюдения в конкретната 
градина. По-ранният сигнал за третиране 
може да доведе до необходимостта от по- 
голям брой пръскания, а закъснението 
често е с фатални последици за реколтата.

Наблюдението за установяване на 
плътността на зимуващата популация 
може да се проведе чрез използването на 
ловни пояси, които се поставят по средата 
на стволовете на дърветата през юни и

се свалят след прибиране на реколтата. 
От степента на нападението, т.е. броя на 
гъсениците в поясите, ще зависи и схемата 
за борба.

На 70 годишния юбилей на Института 
за защита на растенията в Костинброд 
за първи път бяха представени данни за 
устойчивост на С. pomonella L. в България. 
По литературни данни (P.-J. Charmillot 
и кол. 2007) резултатите от теста са : 
Емамектин- ефикасност 100% (липсва в 
България), Спинозад (Трейсър 480 СК)- 
ефикасност 80%, Тебуфенозид (Мимик 
240 ЛВ) - ефикасност 78%, Хлорпирифос 
(Релдан 40 ЕК ) метил - ефикасност 
75%, Тиаклоприд (Калипсо 480 СК) 
ефикасност 60%,Метоксифенозид (Ранер 
240 СК ) - ефикасност 40%,Хлорпирифос 
етил - ефикасност 30%(Пиринекс 48 ЕК; 
Дурсбан 4Е ; Нуреле Д ), Индоксикарб 
(Авант 15 СК )- 20%, Делтаметрин (Децис 
2,5 ЕК ; Децис 25 ВГ )-ефикасност 20%, 
Дифлубензурон (Димилин 25 ВП )- 
ефикасност 20%.

Борбата с ябълковия плодовия червей 
може да се изведе изцяло с биологични 
средства -  феромонови диспенсери 
или биоинсектициди. Използването 
на феромоновите диспенсери за 
дезориентация на мъжките пеперуди на 
ябълковия плодов червей или феромонови 
микрокапсули за пръскане ( диспенсерите 
Isomate С plus, Isomate СТТ, Ecodian 
CP, Cidetrak CM/DA, микрокапсулите 
CheckMate CM -  F) е успешно при ниска 
плътност на популацията на вредителя -  
<1 ларва на дърво, и при изолирани млади 
градини. Ефектът от метода намалява, 
ако в непосредствена близост има други 
градини, в които не се провежда борба, 
откъдето прелитат и снасят оплодени 
женски пеперуди. Феромоновите 
диспенсери се поставят във връхната 
част на короната на ябълковите дървета 
около седмица преди очаквания летеж 
на първите мъжки пеперуди. При средна 
плътност на вредителя 1-3 ларви на 
дърво, както и при висока плътност на
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популацията на вредителя > 3 ларви на 
дърво, методът полова дезориентация 
е необходимо да се комбинира с 
използването на вирусния продукт 
Мадекс в концентрация 100 мл на хектар, 
заменящ всички третирания с контактни 
инсектициди през вегетационния период, 
но прилаган още преди излюпването 
Тези методи обикновено се прилагат 
комбинирано, защото самостоятелно не са 
в състояние да осигурят надеждна защита 
при висока плътност на ябълковия плодов 
червей.

Сливата е традиционна овощна 
култура в* България. Нейните основни 
предимства са: висока родовитост 
и относително ниски изисквания 
към почвените условия. Тя е широко 
разпространена в планинските райони на 
България.

За получаване на биологично чиста 
продукция, много важно е да се прилагат 
съвременни технологии чрез подходяща 
резитба, торене, растителна защита и 
системи, благоприятстващи запазването 
на почвеното плодородие.

Сливовият плодов червей Cydia 
(Grapholitha) funebrana Tr. е ключов 
неприятел в сливовите овощни 
насаждения и борбата с него е трудна. 
Напада слива, трънкослива, а по 
литературни данни - кайсия и праскова. 
Разпространен е повсеместно. Сливовият 
плодов червей развива две поколения 
годишно, а в някои години и частично 
трето. Зимува като възрастна гъсеница, в 
плътен пашкул, в основата на стволовете, 
в пукнатините на кората, в повърхностния 
почвен слой, под растителните остатъци, 
в плодохранилищата. Какавидира 
през пролетта при средна денонощна 
температура над 10°С. Какавидирането 
съвпада с бутонизацията на късните 
сортове. Пеперудите излитат през първата 
половина на април (около седмица преди 
пеперудите на ябълковия плодов червей).

В нетретирани насаждения повредите 
от първо поколение достигат до 8-12%,

а от второ и трето поколение 21-33%. За 
успешна борба с вредителя обикновено 
са необходими от 3 до 4 третирания 
с химически препарати срещу всяко 
поколение. Провежданата растителна 
защита с 7-8 третирания за вегетационен 
сезон намалява повредите.

За успешна борба със сливовия 
плодов червей от изключително значение 
е установяването на точния момент за 
прилагане на химичните препарати. В 
зависимост от използваните инсектициди, 
пръскането трябва да се насочи срещу 
яйцата (с хормонални препарати -  
инхибитори на хитиновия синтез, 
ювеноиди и др.) и срещу излюпващите 
се гъсеници, преди вгризването в 
плодовете (с контактни препарати -  
органофосфорни, карбаматни и др.). 
Прагът на икономическа вредност (ПИВ) 
за прилагане на хормонални препарати 
(инхибитори на хитиновия синтез, 
ювеноиди и др.) при презимувалото 
поколение е 2-3 пеперуди средно на 1 
уловка, а за следващото поколение -  2 
пеперуди в уловка. За провеждане на 
третиране с контактни инсектициди ПИВ 
е 1-1,5% пресни вгризвания при първо 
поколение и 0,8-1% при второ поколение

Борбата със сливовия плодовия червей 
може да се изведе изцяло с биологични 
средства -  феромонови диспенсери. 
Използването на феромоновите 
диспенсери за дезориентация на мъжките 
пеперуди на сливовия плодов червей 
(диспенсерите Isomate OFM rosso, Ecodian 
CF, Cidetrak CM/OFM) е успешно при 
ниска и средна плътност на популацията 
на вредителя и при изолирани градини. 
Изолацията от други сливови градини 
трябва да бъде около 150 м.

Ефектът от метода намалява, ако 
в непосредствена близост има други 
сливови насаждения, в които не се 
провежда химична борба, откъдето 
прелитат и снасят оплодени женски 
пеперуди. Феромоновите диспенсери се 
поставят във връхната част на короната
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на сливовите дървета около седмица 
преди очаквания летеж на първите мъжки 
пеперуди на вредителя. В градината е 
необходимо да се поставят феромонови 
уловки, които да се отчитат редовно през 
2-3 дни, като по този начин се следи за 
успеха на прилагания метод.

Прасковата е един от основните 
овощни видове в България. В новите 
икономически условия на развитие 
прасковената култура се оказва една от 
най-приоритетните, осигуряваща бърза 
възвращаемост на капиталовложенията, 
продиктувано от ранно встъпване в 
плододаване, отсъствие на алтернативност 
и по-леки проблеми от фитосанитарен 
характер (Колев и др. 2000).

Икономически най - важният вредител 
по прасковата е източеният плодов червей- 
Cydia molesta Busck. Видът е вътрешно 
карантинен неприятел за нашата страна, а 
за много държави е външно карантинен. 
Поврежда леторастите и плодовете 
на почти всички овощни култури, но 
предпочита праскова, кайсия, дюля и 
круша. Напада и ябълката, особено когато 
градините са в съседство. Разпространен е 
повсеместно.

В зависимост от района, 
метеорологичните условия през годината 
и хранителните гостоприемници, у нас 
източният плодов червей развива от 2 до 
5 поколения годишно, в равнинните части 
на страната -  най-често четири.

Зимува като гъсеница в пашкул, 
разположен под кората на стволовете, 
скелетните разклонения, растителните 
остатъци и в почвата. Той какавидира през 
март, във фаза разпукване на пъпките на 
прасковата. Летежът на пеперудите, през 
пролетта, започва най-рано в сравнение 
с останалите плодови червеи -  в края на 
март-началото на април, за условията на 
Южна България.

Излюпените гъсеници се вгризват 
предимно в младите леторасти през 
връхната пъпка и се хранят със зелената 
невдървесинена тъкан. Една гъсеница

може да повреди 4-6 летораста. Върховете 
на повредените леторасти отначало 
увяхват и клюмват, а след това изсъхват 
и се забелязват лесно в короната на 
дърветата.

Гъсениците от второ поколение 
вредят, както първо поколение, но към 
края на периода (юли) все повече се 
срещат и повреди в месестата част на 
плодовете. Гъсениците от трето и четвърто 
поколение повреждат предимно плодовете. 
Вгризването става странично, в местата на 
допиране на плодовете или през цветното 
дъно.

В млади градини, на които предстои 
да се дооформя короната, борбата се 
насочва срещу първите две поколения, 
повреждащи леторастите. За използване 
на хормонални инсектициди няма 
регистриран ПИВ. Третирането може да 
се извърши при улов на 10-15 пеперуди от 
презимувалото поколение и 5-10 пеперуди 
от първо поколение в една феромонова 
уловка за седмица. За използване на 
контактни инсектициди ПИВ е 10% 
повредени леторасти. В плододаващи 
градини вниманието да се насочи към 
трето и четвърто поколение. ПИВ е 20% 
повредени леторасти от първите две 
поколения и 4-6% повредени плодове от 
летните и есенните поколения.

Борбата с източния плодов червей 
може да се изведе изцяло с биологични 
средства -  феромонови диспенсери. 
Използването на феромоновите 
диспенсери за дезориентация на мъжките 
пеперуди на източния плодов червей 
(диспенсерите Isomate OFM rosso, Ecodian 
CM, Cidetrak® OFM-L), е успешно при 
ниска и средна плътност на популацията 
на вредителя и при изолирани градини. 
Изолацията от други прасковени градини 
трябва да бъде около 150 м. Феромоновите 
диспенсери се поставят във връхната част 
на короната на прасковените дървета 
около седмица преди очаквания летеж на 
първите мъжки пеперуди.

Шареният гроздов молец L. botrana
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Den. et Schiff е икономически най- 
важният неприятел по лозата във всички 
страни с развито лозарство. В България е 
разпространен повсеместно. Предпочита 
сортовете с мискетов аромат и жълто
зелена ципа на зърното и най-силно 
напада Мискет Отонел, Перл дьо Ксаба, 
Царица на лозята, Мискет хамбургски, 
Тамянка, Чауш, Димят, Болгар, и др., а по- 
слабо - сортовете без мискетов аромат и с 
виненочервена, тъмносиня, тъмночервена 
и синьочерна ципа на зърното, като 
Мерло, Мавруд, Каберне Совиньон, 
Кардинал, Аликант буше, Пино ноар и 
др. Шареният гроздов молец развива 3 
поколения годишно. Летежът започва 
през април и продължава до втората 
половина на септември. Гъсениците от 
първо поколение изгризват цветните 
бутони и ги оплитат в паяжинни нишки, 
от второ поколение повреждат зърната с 
големина на грахово зърно (ягоридата), а 
при ранните сортове и зазряващите зърна, 
а от трето поколение зрелите зърна.

Борбата с този неприятел е ефикасна, 
само ако се проведе като цялостна 
система от мероприятия. Обелването и 
изгарянето на старата и напукана кора 
на лозите през невегетационния период 
(ноември-март), намалява плътността 
на зимуващите какавиди. През втората 
половина на март може да се установи 
числеността и жизнеспособността на 
зимуващите какавиди конкретно за всяко 
лозово насаждение. При наличие на 0,3- 
0,4 жизнени какавиди средно на 1 лоза 
съществува опасност за реколтата през 
годината. Необходимо е да се поставят 
феромонови уловки за наблюдение на 
началната поява и динамиката на летежа 
на вредителя. Преди началото на летежа 
на първите мъжки пеперуди е необходимо 
да се поставят феромонови диспенсери за 
дезориентация Isonet L за шарен гроздов 
молец или Isonet L plus (комбинирани за 
шарен и еднопоясен молец) при норма 50 
диспенсера на декар. При наличие на други 
лозови масиви в близост е необходимо да

се покрият всички площи за постигане на 
успешен резултат.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕФИКАСНА БОРБА С 
ПЛОДОВИТЕ ЧЕРВЕИ

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

• Да не се увеличава дозата на 
използвания продукт поради реална 
опасност от развитие на устойчивост

• Инсектицидите, които имат 
ефикасност срещу плодовите червеи, 
могат да се използват за намаляване 
на популационната плътност на 
вредителите.

• За борба с ябълковия плодовия червей 
да се използват съвременните методи -  
“полова дезориентация” и “гранулозен 
вирус” самостоятелно при сравнително 
ниска плътност на неприятеля, а при 
висока плътност комбинирано.

• При ниска и средна плътност на 
популацията на основните вредители 
по овощните култури -  плодовите 
червеи и при изолирани насаждения, 
за борба с тях да се прилага основно 
биологичният метод - полова 
дезориентация на мъжките пеперуди

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.
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