РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

Приложение 24
СПИСЪК
на икономически важните вредители по земеделските култури за територията на област
Стара Загора, които подлежат на системни и постоянни наблюдения през 2018 година
І. НЕПРИЯТЕЛИ И БОЛЕСТИ
А. Многоядни неприятели
1. Полски мишевидни гризачи

Microtus arvalis и др.

Б. Неприятели и болести по зърнено - житните култури - основно при пшеница,
ечемик и царевица
2.
3.
4.

Житни дървеници
Обикновена житна пиявица
Ръжди по житни

5.

Брашнеста мана по житни

род Eurygaster и род Aelia
Oulema melanopus
Puccinia recondita, Puccinia striiformis,
Puccinia graminis
Erysiphe graminis

В. Неприятели и болести по:
 Техническите култури - основно при тютюн, рапица и картофи
 Фуражни култури - основно при люцерна
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тютюнев трипс
Рапичен цветояд
Колорадски бръмбар
Малък люцернов листов хоботник
Люцернов листояд
Мана по тютюн
Картофена мана
Кафяви листни петна по картофи

Thrips tabaci
Meligethes aeneus
Leptinotarsa decеmlineata
Hypera postica (= Phytonomus variabilis)
Gonioctena (Phytodecta) fornicata
Peronospora tabacina
Phytophthora infestans
Alternaria porri f.sp. solani

Г. Неприятели и болести по зеленчуковите култури - основно при домати, пипер и
краставици
14.
15.
16.
17.
18.

Доматен миниращ молец
Листни въшки по зеленчуци
Цикади по зеленчуци
Картофена мана по домати
Кафяви листни петна по домати

Tuta absoluta
Aphis sp.
Hyalesthes obsoletus и др.
Phytophthora infestans
Alternaria porri f.sp. solani

Д. Неприятели и болести по овощните култури:
 Семкови овощни видове - основно при ябълки и круши



19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Костилкови овощни видове - основно при сливи, праскови, кайсии, череши
и вишни
Калифорнийска щитоносна въшка
Черешова муха
Сливови плодови оси
Вишнев (черешов) хоботник
Ябълков плодов червей
Сливов плодов червей
Източен плодов червей
Кръгломиниращ молец
Листни въшки
Мъхнат бръмбар
Сaчмянки по костилкови
Брашнеста мана по ябълка
Брашнеста мана по праскова
Струпясване по ябълка и круша
Къдравост по праскова
Бяла ръжда по череша и вишна
Ранно кафяво гниене

Diaspidiotus perniciosus
Rhagoletis cerasi
Hoplocampa minuta; Hoplocampa flava
Rhynchites auratus
Cydia pomonella
Grapholita (Aspila) funebrana
Grapholita (Aspila) molesta
Leucoptera malifoliella
cем. Aphididae
Epicometis hirta
род. Stigmina, Pseudomonas, Xanthomonas
Podosphaera leucotricha
Sphaerotheca pannosa var persicae
Venturia inaequalis; Venturia pirina
Taphrina deformans
Blumeriella jaapii
Monilinia laxa

Е. Неприятели и болести по лозата
36. Мана по лоза
37. Брашнеста мана (оидиум) по лоза
38. Сиво гниене

Plasmopara viticola
Oidium tuckeri
Botrytis cinerea

II. ПЛЕВЕЛИ
А. Едногодишни плевели
Едногодишни житни плевели
39. Кокоше просо х х х х
40. Кощрява зелена х х х
41. Кощрява сива х х х
42. Лисича опашка полска х х х
43. Овес див х х х х
Едногодишни широколистни плевели
44. Бяла лобода х х х х
45. Галинзога дребноцветна х х х
46. Канадска злолетница х х х
47. Колендро х х х
48. Куче грозде черно х х х
49. Къклица обикновена х х х
50. Лепка трирога х х х х
51. Мак див х х х
52. Метличина синя полска х х х
53. Овчарска торбичка х х

Echinochloa crus-galli
Setaria viridis
Setaria glauca
Alopecurus myosuroides
Avena fatua
Chenopodium album
Galinsoga parviflora
Erigeron canadensis
Bifora radians
Solanum nigrum
Agrostemma githago
Galium tricorne
Papaver rhoeas
Centaurea cyanus
Capsella bursa-pastoris
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Подрумче полско х х х
Полска попова лъжичка х хх
Ралица обикновена х х х
Свиница х х х х
Синап полски х х х х
Татул х х х
Фасулче х х х
Щир обикновен х х х х

Anthemis arvensis
Thlaspi arvense
Consolida regalis
Xanthium strumarium
Sinapis arvensis
Datura stramonium
Polygonum convolvulus
Amaranthus retroflexus

Б. Многогодишни плевели
Многогодишни коренищни плевели
62. Балур х х х х
63. Троскот обикновен х х
Многогодишни кореновоиздънкови плевели
64. Горуха х х
65. Млечок х х
66. Паламида полска х х х х
67. Поветица полска х х х х
68. Вълча ябълка х х
Паразитни плевели
69. Синя китка по слънчогледа х х х х
70. Синя китка тютюнева дребна
(тютюн и домати) х х х
71. Синя китка тютюнева едра
(тютюн и домати) х х х
72. Кускута(кукувича прежда)хх х

Sorghum halepensis
Cynodon dactylon
Cardaria draba
Sonchus arvensis
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Aristolochia clematitis
Orobanche cumana
Orobanche ramosa
Orobanche mutelii
Cuscuta spp.

Легенда: (степен на разпространение)
х
– слаба
хх
– средна
ххх
– силна
хххх
– масово
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