
БОРБАТА С 
ЦАРЕВИЧНИЯ СТЪБЛЕН 
ПРОБИВАЧ

все по-необходима



Борбата с Ostrinia nubilalis се налага при 
праг на икономическа вредност от 30-40 
ларви на 100 растения през предходната
година.

Или 20 яйчни купчинки на 100 растения 
през настоящата.



Летежа на пеперудата е в пряка зависимост от 
температурната сума през годината- в повечето
случаи масовия летеж е през юни/юли като ларвите
са активни от юли.
Пеперудата е с дължина около 3см., с кафяви и жълти
ивици.
Ларвата с дължина около 3см, жълтокафява на цвят, с 
черна глава.
Ларвите зимуват в растителните остатъци, излюпват
се през месец май. Пеперудата снася яйцата на групи
от по 15-20 яйца в пазвата на листата през май-юни. 
Излюпването на гъсениците става след 10-на дни. 
Прогризват паренхима на листа и издълбават
тунелчета в стъблата. В по късен етап от развитието
на царевичното растение ларвите нападат кочана или 
долната част на стъблата и в нежните части на 
растенията.
В нашата страна царевичният стъблен пробивач
обикновенно развива две поколения годишно. 
Второто поколение вреди най-често по кочана. При 
повреда по кочана е възможно да се развиват и 
афлатоксини които представляват проблем при 
изкупуването на продукцията.



• Пеперудата снася яйцата си 
по долната част на листата



Стъблата се начупват около 
възлите, особено при силен вятър

. Растенията придобиват
антоцианово оцветяване което

много добре се откроява спрямо
здравите.



• Щетите: пречупени стъбла и кочани-
удължаване на времето за прибиране
и намаляване на добива.

• Кочана узрява преждевременно.



БОРБА С НЕПРИЯТЕЛЯ

• Основно борбата се извежда с агротехническите 
мероприятия. Унищожаването на растителните остатъци е 
проблем от както сме в Евро Съюза, а те са източник на 
излюпването на ларвите през пролетта. 75% от проблема 
е именно в растителните остатъци. Факт, е че и 
сеитбообората е нарушен! Благодарение на мярка 214 е 
възможно да изчистим въпроса до някъде.

• Биологичната борба се извежда с трихограма. Това е 
паразит, снасящ яйца в огневката като унищожава 
гостоприемника си.

• Химичната борба се извежда с инсектициди срещу 
младите гъсеници, преди да се вгризат в растенията. Тук е 
необходимо да спомена, че перитроидите е възможно да 
предизвикат размножаване на листни въшки след 
третиране.



АГРИНЕД ЕООД

ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

ЗА КОНТАКТИ

• агроном-консултант Илиян Недков

• специалност Растителна Защита

• телефон за контакти: +359 88 978 52 56

• e-mail: iliyan.nedkov@mail.bg

• www.agrined.com

• *Бързата и навременна консултация е възможна за района на 
централна и североизточна България*

• **копирането на текст и снимки без изрично писмено
разрешение от автора Илиян Недков е забранено**

mailto:iliyan.nedkov@mail.bg



