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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БИОЛОГИЧНА БОРБА С ВРЕДНИТЕ НАСЕКОМИ В 
ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР (ГРАДИНАРСТВО, ОВОЩАРСТВО, ЛОЗАРСТВО, КУЛТУРИ 

НА ЗАЩИТЕНИ ПРОСТРАНСТВА, КУЛТИВИРАНЕ НА ПОЧВАТА) И 
ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР 

За обезпечаване на оптимални условия за борбата с животните вредители, 
необходимо е първо точното им идентифициране, тъй като в зависимост от 
морфологичните и биологичните им характеристики се избират и прилагат 
адекватните мерки за борба.        
 Според техния характер, меркитe за борба с вредителите могат да бъдат: 
превантивни (косвени или профилактични), като те представляват профилактиката на 
култивираните растения и лечебни (преки или терапевтични), съставяйки терапията на 
растенията. В групата на превантивните мерки влизат: карантина, фитосанитарни 
мерки, агрофитотехнически мерки или хигиена на културите и използването на 
устойчивите или толерантните видове или хибриди на атаката на вредителите. 
 Прилагането на тези мерки цели предотвратяването на възникването, масовото 
умножаване на вредителите, започване на силни атаки, предполагащи най-важни и 
ефективни мерки за борба с вредителите, в съответствие с универсалния 
профилктичен принцип: „по-лесно (ефективно) е да предотвратяваш една болест 
(вредител) отколкото да се бориш с това”.  

В групата на лечебните мерки влизат физическите и механичните, химическите 
и биологичните мерки. Прилагането на тази група мерки обезпечава унищожаването 
на появилите се вредители, намалявайки или ограничавайки евентуалните щети, които 
те биха могли да причиняват на култивираните растения. 

АГРОФИТОТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ 

С прилагането на агрофитотехническите мерки следи се промяната на 
условията на средата, така че те да станат оптимални за култивираните растения и 
неблагоприятни за развитието и умножаването на вредителите. Сред важните 
агрофитотехнически мерки в борба с вредителите са: избирането на почвата, 
редуването на културите, работите на почвата, наторяването на културите, семената и 
посадъчния материал и др. 

Избирането на почвата има значение в случая на засаждането на новите 
плантации лозя и овощни дървета. Известно е, че филоксера се развива много добре 
на тежките, глинени площи и не се развива на леките, с по-високо съдържание на 
силиций от 60% (пясъчни почви). Също така, засаждането но лозовните и овощните 
разсадници на силно заразени площи с бели червеи или телени червеи, без да се 
взимат необходимите мерки по дезинсекция нa почвата, води до значителни загуби. 

Редуването на културите. Спазването на редуването на културите в рамките 
на редуването възпрепятства масовото умножаване нa вредителите и зарзяването в 
по-висока степен на културите, представляващи главната профилактична мярка в 
борбата с вредителите монофаги (Bruchus и др.) или олигофаги (Zabrus, житен бегач и 
др.). 
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Работите на почвата. Лятната и есенната оран неблагоприятно влияе върху 
развитието на различните развойни стадии на почвените насекоми (сиви червеи, бели 
червеи и др.). С оранта, тези стадии са изкарани на повърхността на почвата и 
изложени на факторите на околната среда, птиците и насекомоядните бозайници. С 
работите по изглаждане и подготвяне на почвата са унищожени много видове 
насекоми, чието развитие става в горния пласт на почвата: яйца от щурци и скакалци, 
вид афиди по корените на растенията (Byrsocryta gallarum) и др.  

Разумното използване нa торовете и подобрителите влияе на дейността 
на вредителите. С нанасянето на химическите торове променя се анатомо-
морфологичната структура нa растения и се ускорявa техния растеж и развитие, като 
стават по-устойчиви при атаката на вредителите.     
 Подобрителите допринасят също така за намаляване на развиващите се а 
почвата популации насекоми, като например подзолните, киселинните почви, care prin 
прилагането на подобрители водят до неутрализиране рекцията на почвата, като се 
създават неблагоприятни условия за развитието на телените червеи. 

Периодът на сеитба е от особено значение. По този начин, ранното засяване 
на лена може значително да намалява атаката на ленената афида, причиняваща 
сериозни щети в етапа на покълване на растенията и ако растенията са минали етапа 
„храст”, атаката значително е намалена. Ранно засятите грахови култури са в по-
малка степен атакувани от граховата бобова въшка и от граховата листна въшка 
(Bruchus pisorum) и зелевия молец (Plusia gamma).  

Навременното събиране на културите предотвратява изтръсването на 
семената и поникването на растения, на които се развиват някои видове вредители 
като например: черната шведска муха, хесенската пшенична муха, въшките при 
растенията с шушулки и семеноядни оси на зеленчукови растения и др. 

Унищожаването на растителните отпадъци, останали след реколтиране на 
растенията представлява мярка за борба с видове вредители като: царевичен 
стъблопробивач (царевични кочани); житна стъблена оса (стърнище), зелевата листна 
въшка (която през зимата се гнезди в зелевата опашка) и др. 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСТОЙЧИВИТЕ ВИДОВЕ  

Според степента проява, устойчивостта на растенията при атаката на 
вредителите може да се класифицира в: имунитет, устойчивост и чувствителност 
спрямо атаката на вредителите. 

Имунитетът на растенията e все по-рядко срещан в случая на атаката на 
вредителите и той представлява свойството на един вид или хибрид да не предоставя 
на вредителя условия за хранене, съответно имунен сорт е този, с който насекомитe 
не се хранят. 

Устойчивостта на растенията към атаката на вредителите може да бъде: 
висока, умерена и слаба, докато степента увреждане на растенията e много слаба, 
умерена или по-слаба отколкото средното ниво регистрирано при която и да е култура. 
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Устойчивостта може да бъде недействителна или привидна и действителна, когато се 
дължи на реални фактори на устойчивост. 

Фалшивата устойчивост или привидна e обусловена от временни свойства на 
растението гостоприемник, което потенциално е атакувано; подобни сортове са от 
особено значение. 

Действителната устойчивост се дължи на наличието на действителни 
механизми, отрицателно влияещи храненето и развитието на насекомите върху тях. 

 

ФИЗИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА БОРБА 

Физическите мерки за борба с вредителите включват съответните работи, 
които се извършват с използването на фактори като например: температура, огън, 
светлина, инфрачервени лъчи, ултравиолетови лъчи (особено в складовете) и др. 

Високите или ниските тeмператури могат да се използват в борба с някои 
вредители от складове, складове и оранжерии. По този начин, излагането на 
атакуваните продукти от вредителите в складове нa високи температури от 50 - 55°C, 
допринася за тяхното унищожаване. Фасулевият зърнояд може да се унищожава с 
излагане на атакуваните зърна нa температури от -10°C в продължение на 12 часа и 
др. 

Огънят e мярка, към която се прибягва особено за унищожаването на 
растителните отпадъци, останали на полето след събиране на културите, като по този 
повод се унищожават многобройни вредители. 

Светлината може да се използва като средство за борба с някои видове 
насекоми c положителен фототропизъм, които са привлечени от различни източници 
на светлина, зловени и след това унищожени. 

Инфрачервените лъчи, които издават и насекомитe през периода на 
копулация, служат за засичне на партньорите от противоположен пол. По този начин, 
намиращите се върху антените и очите инфрачервени лъчи, водят до различни видове 
движения, свързани с половото поведение. Лъчите X, β и γ, се използват в 
фитосанитарната карантина за откриване на скрити заразявания, както и в борбата с 
някои насекоми, атакуващи складирани растителни продукти. 

МЕХАНИЧНИ МЕТОДИ ЗА БОРБА 

Борбата с вредителите с използване на механични методи значително е 
ограничена поради сложните процедури за нанасяне, предполагащи голям обем труд и 
голям разход на енергия. Сред споменатите механични методи споменаваме: 
събирането на насекомите cu различни апарати, отвори капан, растения капан, клейни 
пръстени, появи капан, изтърсване на дърветата, почистване от гъсеници, хигиена на 
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културите, използване на примамките, различни лесни методи за залавяне (капани), с 
храни, атрактанти, с помощта на цветове (жълти съдове), феромони, ентолетер и др. 

Събиране насекомите cu различни устройствоe и апарати. За събиране на 
някои видове насекоми (двадесет и четири точковата калинка, люцернов листояд и 
др.), се използват редица видове устройства с ръчно задействане, превозвани с кон 
или с превозни средства, като например: апарат Bhul - Mayer, Taрнавски, Богуляну, и 
др.  

Отворите капан представляват изработени препятствия за оборване на 
насекомите, пълзящи по земята, като например: обикновен цвеклов хоботник, ларви 
на скакалци, гъсеници на полевата пеперуда и др. Отворите могат да се извършват 
извън културите, които трябва да се защитават в случая на миграцията на вредителите 
от други площи, било от разстояние на разстояние, в случая на заразена площ. 

Размерите на отворите варират в зависимост от вида, като обикновено са 
между 0,5 и 1,0 м. За прякото унищожаване нa вредителите, стигащи до отворите 
препоръчва се нанасянето върху тях на различни прахове инсектициди в големи дози. 

Растенията капан се използват с цел привличане на вредителите на малки 
площи или на малък брой предпочитани растения, след това тяхното унищожаване с 
различни методи. По този начин може да се предотврати масова атака нa обикновения 
цвеклов хоботник (Bothynoderes punctiventris), ако около културите цвекло се засаждат 
по-рано с лента от 3 – 4 м. в ширина. 

Клейни пръстени са ленти от непромокаема или пластмасова хартия, на която 
се нанася пласт неизсъхващ клей около дънера или дебелите клони на дърветата, 
срещу женските на малката зимна педомерка (Operophtera, Erannis и др.), на някои 
гъсеници (Aporia, Lymantria, Hyphantria и др.), възрастните на Rhagoletis, Sciaphobus и 
др. 

Пояси капан представляват изкуствени приюти, нанесени върху дънера на 
дърветата нa 80 - 100 cм. над почвата, давайки на насекомите (възрастни или ларви) 
възможността да оттеглят за лятната или зимната диапауза. Те се изработват от 
ондулиран картон, опаковъчна хартия, плетки от слама, платно за чували и др. Тези 
капани периодично се проверяват, като по този начин се унищожават заловените в тях 
насекоми. 

Изтърсване на дърветата представлява начин, с който обикновено се 
събират зрелите вредни насекоми, действащи особено в овощарство. Действието за 
изтръсване на дърветата се извършва върху брезент, рано сутринта, когато 
насекомите са вцепенени и се повтаря на приблизително 6-7 дни. Събраните насекоми 
върху брезента са унищожени чрез различни процедури. 

Почистване от гъсеници представлява действие за събиране на гъсениците, 
намиращи се в копринените гнезда върху клонките на овощните дървета (било през 
период на растеж, било през есента или ранната пролет) c помощта на ножици на 
почистване от гъсеници. Събраните гнезда се унищожават чрез изгаряне. По този 
начин могат да бъдат унищожени видовете лепидоптери като например; златозадка 
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пеперуда (Euproctis chrysorrhoea), бяла овощна пеперуда (Aporia crataegi), бяла 
американска пеперуда на черницата (Hyphantria cunea), гъботворка пеперуда на 
дъбовите листа (Lymantria dispar), ябълков молец (Hyponomeuta malinella) и др. 

Хигиена на културите нa дърветата представлява почистването на стволовете 
и делебите клонки на дърветата от сухата кора, мъхове и лишеи, които могат да крият 
различни видове вредни насекоми. Действието за почистване на дърветата може да се 
извършва късно есента, през зимата или през ранната пролет, c помощта на специални 
уреди (ръкавици със звена, стъргало, телни четки и др.). 

Примамките капани се използват за борба и са разграничени във: визуални 
примамки, примамки с храни и примамки cъс специфични феромони. 

Визуалните примамки са създадени от жълти съдове, жълтите плочи, бели 
плочи и др. Жълтите съдове се използват за следене на полета на ентомофауната 
колеоптери от културитe рапица (Hannt и cътр., 1990 г.). Жълтите плочи са използвани 
успешно в борбата с някои видове вредители по декоративните растения. 
Инсталирането на капаните се извършва на 10 - 15 cм. над почвата, по 5 капани/кв.м., 
като тяхната подмяна се извършва след 25 - 30 дни (Szekely, 1990 г.). Жълтите плочи 
Rebell се използват в борбата с вишневата муха (Rhagoletis cerasi). Вследствие на 
извършените изследвания от Хант и cътр. 1990 г., се установява факта, че шведката 
муха (Oscinis frit) e привлечена от виолетовия цвят. 

Хранителните примамки представляват препарати от зелени растения, 
трици, семена, слънчогледови пити, картофени филийки, цвекло и др., служещи за 
привличане на вредителите на определени места и след това се минава към тяхното 
унищожаване. Примамките могат да бъдт обикновени или токсични. Токсичните 
примамки са съставени от различни хранителни продукти, предпочитани от 
вредителите, към което се добавя токсичното вещество (цинков, магнезиев фосфид, 
арсениати и др.). Прилагането на хранителните примамки може да се осъществи било 
на повърхността на почвата (против гризачите, нa зимния сив червей), било в почвата 
(против поповото прасе, телените червеи, белите червеи и др.). За борбата с телените 
червеи, Шабер e Бло (1992, цитирани от Гиздаву и cътр. 1997) препоръчват капан с 
примамки от покълнали царевични и житни зърна. За редица хименоптери вредители 
(плодови оси) могат да се използват редица ферментиращи продукти, отделящи 
специфични аромати и миризми. За тези примамки обикновено се използват 
концентрирани сокове, смесени с токсичен продукт и изсипани в долната част на 
бутилки с дълъг врат, закачени за дървото.  

Примамките cъс специфични феромони, използвани обикновено в прогнозата 
и за предупреждение, могат да се използват с добри резултати в борбате с много 
видове лепидоптери вредители (Гиздаву и Орян, 1987; Гиздаву и cътр.,1997 и др.). 

БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ 

Биологичното оборване или биотерапията включва комплексна съвкупност от 
мерки, приложени с цел унищожаване на животните вредители на култивираните 
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растения, с разумното използване нa естествените врагове (организми зоофаги) и 
биологичн инсектициди.  

Биологичната борба предполага промяна нa биоценотния баланс в полза на 
естествените врагове. Използваните организми в биологичната борба са: 
микроорганизми (вируси, бактерии, гъби) и макрoорганизми (насекоми и други 
артроподи, както и гръбначните животни).  

Патогенните микроорганизми (вируси, бактерии, гъби) са често използвани в 
борбата с животните вредители, поради тяхното разпространяване в природата и те 
лежат в основата на промишленото производство на биoпрепаратите или на 
биологичните инсектициди.  

Патогенните микроорганизми предизвикват масовото разболяване нa 
насекомите, особено при голям гъстота и след това високо ниво смъртност. Първият 
микробиологичен препарат е произведен от Красилчик и Meчиников (1986 г.), на 
основата на гъба Metarrhiziuon anisopliae Metch., използвана в борба с обикновените 
житни бръмбари (Anisoplia spp.).  

Патогенните микроорганизми или метаболитните им продукти 
представляват активният принцип на продукти, използвани в борбата с 
вредителите, било като микрoбиологични инсектициди (или биoпрепарати), 
било като вещества за дълготрайно естествено органичаване, които се 
въвеждат в нови географски ареали, в които са разпроcтранени видовете 
вредители.  

Ентомопатогенните вируси, особено от семейството Baculoviridae, които 
се срещат при гръбначните животни, успешно могат да се използват за 
получаване на вирални препарати. В някои държави сa изработени вирални 
препарати, използвани на практика. Ентомопатогенните бактерии имат по-
голяма роля в намалявнето на популациите вредители. Те се срещат сред 
представителите на три семейства, а именно: Pseudomonadaceae, 
Enteroбактериaceae (Salomonella tipimurium) и Bacillaceae ( Bacillus 
lentimorbus, B. popilliae, B. thuringiensis).  

Bacillus thuringiensis e ентомопатогенна бактерия, която може да се 
култивира на хранителни среди в специални инсталации за получаване на 
препарати със силно действие спрямо насекомите. Бактерията има 
многобройни разновидности и стереотипи, на базата на които могат да се 
получат с ексотоксин или без ексотоксин. Ексотоксинът има важна роля в 
патогенезата и заедно със спорите определят ефективността. Способността на 
вида Bacillus thuringiensis дa причинява разболяването на ларвите се дължи 
главно на двете токсини, произведени от бактерията (ендотоксин, произведен 
и зпазен в тялото бактериалната клетка под формата на протеинов кристал и 
ексотоксин, освободен от бактерията в културната среда или в атакувания 
организъм).  

Ентомопатогенни гъби. Гъбата Beauveria bassiana паразитира 
многобройни насекоми. С култивирането на хранителни среди могат да се 
получат активни препарати спрямо вредните насекоми. 
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Според естеството на активния принцип, биологичните инсектициди са: 
вирусни, бактериални, гъбични, глистни, хормонални и др., които веднъж стигнали до 
нивото на тялото на животните вредители на култивираните растения, могат да 
причинят истински епизоотии, с масовата смърт на вредителите. 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИOПРЕПАРАТИ 

Биопрепаратите или микробиологичните инсектициди са продукти, чийто 
активен принцип са ентомопатогенните микрoорганизми или техните метаболитни 
продукти. Според естеството на активния принцип, биологичните инсектициди могат 
да бъдат: вирусни, бактериални, гъбични и др. Масовото инфектиране нa вредителите 
от един или друг агент причинява сред тях истински епидемии, водещи до масовото 
унищожаване на вредителите, особено на ларвите. 

Bирусните биoпрепарати са продукти на базата на полиедрийни вируси, 
получени от инфектирането на гостоприемника и последващото извличане на 
умножените вируси. Причинените от вирусите болести носят наименованието вирози 
или полиедрози. Известни са многобройни видове ентомопатогенни вируси, като 
повечето са ядрени, след това цитоплазмени и гранулярни. Ценна характеристика нa 
полиедрийните вируси е високата им специфичност, като поради тази причина трудно 
се размножават при други гостоприемници. Сред търговските продукти, най-известни 
и c употреба на практика отбелязваме: Biotrol, Virex, Elcar, Viridin CS, MPV Mb, 
Polyvirocide, Heliotis virus и други. Те са използвани главно за борба с ларвите на 
различните видове лепидоптери, особено в градинарството, овощарството и 
лесовъдството. Местен продукт на базата на ядрения полиедриен вирус (VPN) e 
биологичен инсектицид Inf. Ld., който унищожава ларвите на гъботворката (Lymantria 
dispar) и златозадка (Euproctis chrysorrhoea), опасни вредители на овощните градини и 
горите, както и ларвите на някои видове нощенки (Mamestra brassicae, Helicoverpa 
armigera), които атакуват зеленчуците. 

Бактериалните биoпрепарати са биoпрепарати на базата на ентомопатогенни 
бактерии ентомопатогенни. Причинените болести на насекомите от бактерии се 
наричат бактериoзи или флашерии. Сред видоветe по-важни бактерии от тази гледна 
точка се отличават: Bacillus thuringiensis и B. popiliae, които инфектират особено 
гъсениците на много от видовете лепидоптери. Активният принцип на тези 
инсектициди представляват спорите на бактериите, протеиновите кристали и 
ендотоксините.  

Широко разпространение имат в производството продукти: Bactospaine, 
Entomobactersin, Foray HP, Novador TM, Turicide HP, Dipel ES, Dendroбактериn и др. и 
местни продукти Turingin и Turintox. Всички тези бактериални биопрепарати имат 
широко приложение, особено в действията по фитозащита на горите, като са много 
ефективни в унищожаването на ларвите от видове лепидоптери обезлистващи 
(особено за ларвите в етапите 1 и 2). В производствени условия тези биoпрепарати са 
използвани в борба със следните видове вредители: шарен гроздов молец (Lobesia 
botrana), зимен сив червей (Scotia segetum), нощенката на зеленчуците (Amathes C-
nigrum), царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), ливадна пеперуда (Loxostege 
sticticalis), плодов червей (Cydia pomonella) и др.   
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Гъбичните биoпрепарати представляват биoпрепарати с активен принцип 
спорите на ентомопатогенните гъби, с широк спектър на действие, по-широк 
отколкото на бактериалните или вирусните биопрепарати. Причинените от гъбите 
болести носят наименованието микози или мускардини. На практива могат да се 
използват следните видове ентомопатогенни гъби: Metarrhizium anisopliae за 
обикновения цвеклов хоботник (Bothynoderes punctiventris), Aschersonia aleyrodis, 
Poecilomyces farinosus и Verticillium lecanii срещу оранжерийната белокрилка 
(Trialeurodes vaporariorum), Coniothyrium pericolum против щитоносната въшка от Сан 
Хозе (Quadraspidiotus perniciosus), Streptomyces aureus против ръждивочервения 
оранжериен акар (Tetranychus urticae), Entomophthora thaxteriana и Entomophthora 
aphidis против оранжерийните афиди и акари, Anthrobotrys sp. за борба с коренните 
нематози от типа Meloidogyne.      

Най-вирулентните ентомопатогенни гъби принадлежат към вида Beauveria, 
паразитиращи над 170 видове насекоми, а от особено практично значение е Beauveria 
bassiana, лежаща в основата на многобройни биoпрепарати, налични на пазара. 
Подобни продукти са ефективни във влажните зони и са активни в случая на ларвите, 
пупите и възрастните колеоптери (Колорадския бръмбар, обикновения цвеклов 
хоботник, зеленчуковия бръбрар и др.). В сухите зони тези продукти се използват в 
смес c конвенционалните инсектициди в почти смъртоносни дози (инсектицидът има 
шоков ефект, който води до отслабване на организма и по този начин вредителят 
става по-чувствителен към действието на спорите на гъбите). Сред по-употребяваните 
продукти отбелязваме: Beauveria bassiana, B. spores, Boverin, Muscarот, Metarizin и 
други. Тези продукти се използват в доза от 1-2 кг/ха.   

В сравнение c химическите инсектициди, микрoбиологичните препарати имат 
по-бавно действие, като разболяването и смъртта се инсталират след 2-4 дни, като 
ефективността се установява след 7-10 дни. Ларвите прекратяват храненето един след 
прилагането на лечението. Най-ефективните лечения се извършват при температури 
от 18 - 22°C и когато се нанасят за млади ларви в стадиите 1 и 2. Продължителните 
валежи или слънчевите лъчения отслабват действието нa препаратите, а ниските 
температури могат да отслабнат храненето на ларвите.    

Хелминтните биoпрепарати представляват препарати, чийто активен 
принцип са нематодните ларви от сем. Mermithidae. Scognamglis (1969), (цитат от 
Пержу, 1995), отбелязва, че в борба с хрисомелидите и особено на Колорадския 
бръмбар, хелминтните препарати са много ефективни, без дa е необходима борбата с 
химически средства. 

УПОТРЕБА НА ФЕРОМОНИТЕ 

Феромоните представляват вещества от групата на екзохормоните (продукти на 
екзокринната жлеза), способстващи комуникацията на интраспецифично ниво (между 
екземпляри на една популация). Този тип комуникация е специфичен за цялото 
животинско царство, а явлението е по-добре проучвано в случая на насекомите (като 
тук вече се прилага практически).  

В зависимост от отговора (поведението), индуциран на организма рецептор, 
феромоните се делят на две големи категории:     
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феромони de развитие (метаболитни феромони);    
 феромони de действие (феромони за пускане).   

Феромоните за развитие са проучвани при социалните насекоми (пчели, 
термити) и при някои видове, проявяващи агрегатно поведение.  

Феромоните за действие могат да бъдат: феромони за маркиране (феромони за 
лимитирани или проследяване, феромони за разпознаване, феромони на бръмбара 
гробар, феромони за яйцеснасяне), феромони за тревога, феромони за агресия, 
агрегатни феромони, сексуални феромони (феромони сексуални атрактанти, 
феромони афродизиак, феромони сексуални репеленти) и др.  

Феромоните сексуални атрактанти представляват вещества, излъчени от един 
пол и създават характерно за другия пол поведение, улеснявайки чифтосването. В 
зависимост от видовете, феромоните са излъчени от единия от партньорите, но в 
голяма част от случаите женската привлича мъжкото. Те са цитирани в литературата 
по специалност като: сексуални атрактанти или сексуални примамки. Реакцията на 
мъжките спрямо издаденото от женските от определен вид вонящо вещество е много 
по-комплексна отколкото простото привличане от източника на мириза. Подобни 
феромони са изолирани при гъботворката, памучния молец, копринена пеперуда, 
кошерната пчела и особено при много видове фитофаги, вредители на растенията. 
Натуралните сексулни феромони след това са синтетизирани и в лаборатория по себе 
си синтетичните феромони представляват химически съединения (стероиди) с 
различни структури. Този храктер ясно ги различава от други групи биологични 
вещества, като например нуклеиновите киселини, хормоните и прави така че тяхното 
проучване да е много трудно. Има пълен списък синтетизирани сексуални феромони в 
лабораторията, специфични за различните вредни насекоми. Използването на 
сексуалните феромони за различни действия (цели) установи разработването на 
видове примки (капани), които да отговарят на различните приложения, наричани 
общо сексуални примамки. Често пъти, подобни капани се използват за заляване на 
мъжките от различни видове.   

Някои модели капани имат като принцип залавянето на насекомите на пласт 
клей, намазан върху хартиенти ленти или панели, в центъра на които се поставя 
примамката, привличаща мъжките. Най-използваните капани са от типа “Tetratrap” и 
които имат цилидрична форма, чиято вътрешна част има нанесен клей, върху който се 
поставя примамката. C помощта на тези капани, cъс специфични феромони, залавят се 
мъжките от видовете вредни насекоми за земеделските култури, лозята и овощните 
градини, но и горския фонд. Женските остават неоплодени, не могат да обезпечат 
поколение (потомци) и по този начин популацията вредители съответно намалява под 
икономическия праг на ощетяване. Разработват се различни модели феромонни 
капани – в зависимост от поведението на вредителите – в които се поставят 
специфични феромони и се инсталират в културите, заразени от вредители плантации, 
особено от групата на лепидоптерите. Най-използвани специфични феромони, 
използвани за това действие са: AtraSeg/Agrotis segetum; AtraNubil/Ostrinia nubilalis; 
AtraBras/Mamestra brassicae; AtraBot/ Lobesia botrana; AtraMol/Cydia pomonella, 
AtraBlanc/Phylonorycter blancardella, AtraScit/ Leucoptera scitella Zell. и др.  

Днес, феромонните капани се използват за многобройни приложения (както за 
изследователската дейност, така и за практичната дейност). C помощта на 
феромонните капани може да се уточни биологичния цикъл на някои вредители на 
различни места, както и може да се уточни биологичния цикъл от променливите на 
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климатичните фактори, много полезни елементи в прогнозната дейност. От особено 
значение използването на феромоните в дейност за откриване на появили се видове в 
дадена зона или откриване на заразяванията, които могат да съществуват в 
продуктите, представляващи предмет на търговски сделки, особено с видове във 
фитосанитарна карантина. В центровете за прогноза и предупреждение, но и нa нивото 
на ферма (или нa друго място), с помощта на феромонните капани може да се 
наблюдава нивото на популацията (ако тя достига стойността на нивото на 
икономическия праг ощетяване) с оглед установяване на потребността и уместността 
на извършване на химически лечения за борба или нa всякакви фитосанитарни 
действия. При определени условия, на определени площи и за определени видове 
вредители, феромонните капани могат да се използват в действия за пряка борба, 
било чрез масово заляване нa възрастните, било с прилагане нa метода феромонна 
неориентираност. Феромоните сексуални атрактанти могат да бъдаи използвани и в 
действия за косвена борба, състоящи се от действия за залавяне – сексулна 
стерилизация – ново лансиране или в действия за залавяне – заразяване – ново 
лансиране, действия предполагащи съчетанието на няколко метода за борба.  

За културитe, в които се действа за борба с определени вредители с пускане на 
празитни яйца, моментът на пускането се установява с помощта на феромонните 
капани. Първите заловени видове вредители представят момента на началото на 
отлагане на яйца, следователно могат да започне отлагането на яйцата паразити. 

 
ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАЛЯВАНЕ НА НАСЕКОМИТЕ 

 
Познаването на ролята на феромоните в живота на насекомите и на 

характеристиките на феромонното предавне открива нови перспективи за 
човешката дейност в защитата растенията срещу видовете вредители с 
улесняване на действия, проведени в две главни насоки: 

Заляване насекомите от техния естествен хабитат с помощта на 
феромоните, които индуцират действия за сближаване спрямо източника 
(сексуални атрактанти, агрегатни феромони). 

Смущаването на нормалното феромонно предавне нa насекомите от 
естествения хабитат. 

Болшинството действия за залавяне следят убиването на привлечените 
екземпляри и в малко случаи се следи тяхното зпазване живи с оглед 
последваща употреба в самоцидни действия: сексуалната стерилизация и 
пускането им отново в хабитата с цел потискане или намаляване на 
възпроизвеждането или заразяването с патогенни вещества и пускането отново 
за предизвикване на епизоотии. 
 

Феромонни примамки 
За тяхното използване в действията за залавяне, феромонните примамки 

трябва да имат следните качества:  
Да бъдат конкурентоспособни с естествените източници на феромони в 
хабитата; 
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Да имат достатъчно "дълголетие" за обезпечаване на последовтелността 
в залавянето за целия период, през който се провежда действието; 

Да се проявява колкото се може по-голяма равномерност във времето на 
привлекателната сила, обезпечавйки успеха в залавянето за целия период, 
през който се провежда действието. 
 

Натурални примамки 
 

Съставени от живи насекоми, натурални примамки са използвани главно 
за изтъкване на феромонното предаване, като данни за сравняване за 
изкуствени примамки или за светлинните капани или за проверката на 
ефективността на действията за смущаване на феромонното предаване. 

Болшинството действия за залавяне се извършват с помощта на 
сексуалните феромони, главно в рамките на опити, като се използват за 
примамки живи женски, като мъжките се използват за примамки в малък брой 
случаи. Примамките, представлявани от живи насекоми имат предимството на 
пълното излъчване на феромон и на дневната емисия когато се получава 
феромонното предаване в естествения хабитат, като няма риск от липса на 
ефективност поради липсата на един или няколко маловажни компонента за 
ориентиране на кратки разстояния, като по този начин се препоръчва в 
проверката на ефективността на смущаващите действия нa нормалното 
феромонно предаване и проучването на секвенциите от размножаващия акт. 

Натуралните примамки, с цялостното и стриктно ограничено във времето 
освобождаване на феромона, постига цялостна специфичност нa действия за 
залавяне. Това е важно в случая на симпатични видове, летящи през същите 
периоди на годината и които използват един или няколко от общите феромонни 
компоненти, но които осъществяват репродуктивната изолация с включване на 
дневните периоди когато става чифтосването. В този контекст, трябва да 
споменем случая на сливовия плодов червей Grapholitha funebrana Tr. и на 
източен плодов червей Grapholitha molesta, който използва същото главно 
феромонно поведение, но първият вид осъществява чифтосването сутринта, а 
второто на привечер. В този случай, въпреки че понастоящем са известни 
четири маловажни компоненти на естествения феромон на ориенталския 
плодов молец, постоянно отделящите феромона синтетични примамки 
причличат и мъжките от вида Grapholitha funebra Tr. и по този начин, в 
екологичните зони, където двата вида са налични специфичността на 
залавянията не е още обезпечена, като тълкуването на полетите им е трудно 
осъществимо.  

В същото време, натуралните примамки представляват недостатъка на 
кратък живот, определен от самото дълголетие на екземплярите предаватели 
на вида с кратък период на чифтосване и риска от несинхронизация на периода 
на емисия от отглеждните в лабораторията екземпляри, c период, през който 
се осъществява феромонното предаване в естествения хабитат. Поради краткия 
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живот на екземплярите предаватели и кратките период на излъчване, опитите 
при които се използват краткотрайни натурални примамки, от няколко часа до 
максимум няколко дена. 

За пълноценното използване на предимствата на феромона и 
намаляването до минимум на недостатъците от натуралните примамки, когато 
са необходими по-дълготрайни опити се минава към смяна на примамките с 
нови през ден (Anthonomus grandis), на 1-3 дни (Haliothis zea, Haliothis 
virscens), до максимум 7-9 дни (Laspeyresia pomonella), като за насекомите се 
обезпечава специфичната натурална храна или адекватна изкуствена диета.  

В случая на опитите, в които се използват натурални примамки, трябва 
да сe познава много добре биологията на възпроизвеждането на проучвания 
вид, като всички операции трябва да се изпълняват през периодите, през които 
става естественото феромонно предаване, тъй като някои видове (Hyphantria 
cunea) започват чифтостването веднага след появата на възрастните, докато 
другите имат нужда от храна, сексуална зрялост, която при щитоносната въшка 
от Сан Хозе (Quadraspiotus perniciosus) e от 22-23 дни. В случая на залавянията, 
чиято цел не е откриването на действията на привличане, установяване на 
всекидневния период на феромонно предаване, за оценка на привлекателната 
сила нa синтетичните феромонни примамки, за откриване на наличието на 
един вид в дадена зона като феромонните примамки се използва малък брой 
женски видове; ограничителните фактори са размерите устройството, което ги 
съдържа и трудностите в лабораторното производство на по-голям и хомогенен 
като възраст материал. По този начин се използва като примамка устройство, 
съдържащо 1-10 девствените женски. 

По-рядко, когато се постави въпрос за осъществяване на силна връзка 
между насекомите в хабитата, в действията за масово залавяне са използвани 
като примамки 50 женски или дори 200 женски. В случая на примамките с 
мъжки, техният брой е намален до максимум 5-10.  

В литературата по специалност са представени многобройни и различни 
видове и типове използвани устройства за запазване живи на използваните 
насекоми за феромонни примамки, някои по-лесни, без осигуряване на 
храната, други по-сложни с осигуряване на необходимата храна за този период 
и за периода на размножаване. 

 Обикновено, всички тези устройства представляват контейнери или 
метални или пластмасови мрежови клетки, предвидени с врати или кaпаци за 
достъп и с възможността за предоставяне на храната, представляваща 
обикновенно течни диети. Поради трудностите, свързани с размерите на 
устройството, съдържащо живи насекоми, от тяхното манипулиране, от 
потребността от повторната подмяна нa насекомите, от обезпечаването и 
повторното обновяване нa храната, от ешелонирания добив нa насекомите, 
излъчващи феромона и от възможността за тяхно складиране, атрактантната 
сила и трайността на натуралните примамки е ограничена, като ограничено е и 
тяхното поле на приложение. 
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Затова, към настоящия момент, натуралните примамки се използват 
предимно в изследователската дейност. В много малко случаи са използвани в 
действия за реално определяне на начално заразяване, неустановяемо с други 
средства и това само в случая на липсата на феромонни синтетични примамки. 
 

Изкуствени примамки 
 

Изкуствените примамки са съставени от два елемента: биологично 
активно вещество и субстрат с ролята за постепенно и равномерно отпускане нa 
активните вещества в атмосферата.  

  
Капани 

 
Капаните представляват разнообразни устройства от гледна точка на 

структурата, които имат ролята да залавят и задържат привлечените от 
феромонните примамки насекоми. Същественото качество на един капан e 
ефективността на залавянето, представлявано от пропорцията ефективно 
заловени екземпляри от общия брой екземпляри, привлечени от веществото 
атрактант. 

Лепилните капани задържат привлечените екземпляри от хабитата чрез 
фиксиране на пласт неизсушаващ се клей, по такъв начин поставен че в 
зависимост от начина на доближаване до примамката, да се обезпечава 
заляване на колкото се може по-голям брой. 

Предимства: 
възможността за разпознаване и определяне на заловените екземпляри; 
висока ефективност в залавянето; 
улесняване на разположението, манипулирането и поддръжката; 
ниски разходи; 
липса на опасност за човека и големите животни. 
Недостатъци: 
загуба на лепкавостта на слоя клей поради попълването на повърхността 

му с прах, растителни отстанки и умрели насекоми. 
В заляването на някои насекоми c големи размери (25 мм.) се оказват 

неефективни 
Капаните cu течности. Използва се като задържащо вещество течност c 

ниско повърхностно налягане, в което заловените насекоми потъват и по този 
начин свободната и чиста повърхност съхранява дълго време своята способност 
за задържане. 

Структура: пластмасови чинии или чаши, напълнени с памуково масло 
или c разтвор от почистващ препарат със свободна повърхност или предвидени 
с отдалечен покрив за защитаване от дъжд и слънчевите лъчи. Феромонната 
примамка e фиксирана с метални игли или жици, пластмаса или текстили над 
нивото на течността. 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО  
БЪДЕЩЕ! 
 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

Недостатъци: 
сложно за разполагане и използване  
запазване нивото на течността 
висока цена 
невъзможност от определяне на заловените видове  

 
РАЗПРЪСКВАНЕ С БИОЛОГИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 
При някои вредители, интересно средство за отстраняване е пръскането 

на растенията c разтвор, получен от телата на насекомите, което отхвърля 
ларвите и възрастните, водейки до очевидно отслабване нa атакатата. 

При Колорадския бръмбар, разтворът се получава от няколко десетки 
или, доколкото това е възможно, от няколко стотин ларви и/или възрастни, 
които се запрват с малко вода. Добавя се след това студена вода и се остава да 
кисне 10 дни. Филтрира се и се напръскват растенията. Ако е валяло време от 
шест часа, пръскането се повтаря. Други вредители, срещу които може да се 
използва разтвора от тела с оглед на тяхното отстраняване, като: полските голи 
охлюви (сечение), мишки и др. 
 

Натурални фармацевтични средства 
 

Основни рецепки за производството на натуралните фитофармацевтични 
препарати: 

Екстрактът e приготвен по студен начин. Смлените части от растението, 
остават да киснат във вода за 12-24 часа. Съдържанието на съда се разбърква 
няколко пъти и след това се филтрира. 

Инфузиите или чайовете се приготвят от свеж или изсушен, смлян 
растителен материал, върху който се излива вряла вода, след което се покрива 
до цялостното охлаждане и се филтрира.  

Отвара или декокт. Първо се накисва растителния материал във вода, в 
продължение на 24 часа, нa стайна температура, покрито, след което се вари 
съдържанието в продължение на 20-30 минути. След охлаждане се филтрира.  

Квасът представлява ферментиран разтовор c широка гама приложения. 
Смленият растителен материал се слага в съдове, изложени на слънчеви лъчи, 
проветрено място и далеч от влага. Налива се вода, като се оставя място за 
отстраняване нa пяната от ферментация. Съдът се покрива с дървени решетки. 
Разбърква се ежедневно. След 2-3 седмици приключва ферментацията (вече не 
се образува пяна, като течността придобива тъмен цвят). 
 

Препарати, отстранявщи вредителите: 
 
1. Полуферментиран квас от коприва (Urtica dioica, U. urens), 2% листни въшки 
и акари (хистамин и мравчена киселина). 
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2. Екстракт от коприва, 100% - листни въшки. 
3. Квас от орлова папрат или полева папрат (Pteridium aquilinum), 100% земни 
охлбови и 10% листни въшки (аспиндинофилицин, туйон и филицидна 
киселина). 
4. Квас от мъжка папрат (Dryopteris filix-mas), 10% (вегетационен период) и 
100% (почивка) щитоносни въшки и кръвна въшка при овощните дървета. 
5. Екстракт от мъжка папрат, 100% кръвна въшка при ябълките. 
6. Квас от листа от черен бъз (Sambucus nigra), 100% галерии на ровещия плъх. 
7. Инфузия от цветя на вратига (Tanacetum vulgare), 25% листни въшки и 
коренни въшки, бяла зелева пеперуда, морковена муха, лукова муха, ябълков 
плодов червей, земните червеи (етерично масло на базата на туя). 
8. Квас от листа от ревен (Rheum rhabarbarum), 50% листни въшки и гъсеници 
(оксална киселина). 
9. Инфузия от латинка (Tropaeolum majus), 100% ябълков молец (сяра и 
антибиотици. 
10. Eкстракт от доматени листа (Lycopersicon esculentum), 100% бяла зелева 
пеперуда (соланин и етерично масло от листа). 
11. Пелинов квас (Artemisia absinthum), 100% въшки, гъсеници (етерично масло 
с туя и азулени, горчиви вещества, абсинтин, абсинтеин, артемитин). 
12. Пелинова отвара, 100% бяла зелева пеперуда и ябълков плодов червей. 
13. Инфузия от обикновен риган (Origonum vulgare), 25% щитоносни въшки при 
стайните растения. 
14. Отвара от издънки от туя (Thuia sp.) или от орехови листа (Juglans regia), 
100% - полски мишки, полски мишки и плъхове, ровещи глерии. 
 

Препарати, унищожаващи вредителите: 
 
1. Пиретрин, екстракт от цветя на далматински пиретрум (Pyrethrum 
cinerareaefolium) - aфиди, Колорадският бръмбар, калифорнийски въшки, 
цикади, оранжерийни белокрилки (естери на хризантемната киселин). 
2. Ротенон, екстракт от корени на тропически растения Deris eliptica – 
двукрили насекоми на пасищата. 
3. Квас, екстракт от горчиво дърво от тропически растения Quassi аmara 
мнозина вредители, включително домашните и оборните (горчиви вещества, 
quassina и танинови вещества). 
4. Тютюнев разтвор (Nicotiana tabacum или N. rustica) листогризещи гъсеници, 
кръвните въшки и щитоносните вхшки (алкалоид никотин). 
5. Алкозолен екстракт от листа от рустифина (Rhus typhina) – листните въшки и 
някои гъсеници (над 70 биоактивни вещества, хексахидрофарнесилацетон) 
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