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Диабротика (западен коренов червей ) –

икономически важен вредител за 

царевицата 
Най-опасни са ларвите, тъй като унищожават 

кореновата система на растенията и посевът поляга. 

Западният коренов червей или диабротика, както по-

често се нарича в практиката, само за няколко години 

от карантитен вредител се превърна в реална заплаха 

за царевицата не само в Европа, но и у нас. Той е един 

от най-опасните неприятели по царевицата, особено в 

районите, където културата се отглежда в големи 

размери. Вредителят развива само едно поколение 

годишно и зимува в почвата като яйце. Ларвите се 

излюпват в края на май - началото на юни. Те са бели 

червейчета, с размер около 3 мм, и преминават през 3 

ларвни стадия. След няколко седмици ларвите 

какавидират в почвата, а по-късно имагинират във 

възрастни насекоми през юли-август. 

Възрастното насекомо е около 6-7 мм дълго, жълто 

оцветено, с черна ивица на всяко от крилата. 

Неприятелят лесно се разпознава. Времето за 

излюпване на яйцата варира по години в зависимост от 

температурата и местоположението. В горещо и сухо 

лято броят на бръмбарите намалява, докато при по-

малко екстремни условия възрастните могат да се 

развиват чак до първия мраз. Женските се хранят 

около две седмици преди да снасат яйца. Tе снасят 

яйцата си на около 20 см в почвата, но ако е суха и до 

30 см. След излюпване, развитието на ларвата протича 

върху корените. Младите ларви се хранят първо с 

фините коренови власинки. По-късно те се вгризват в 

по-старите корени и до голяма степен ги унищожават. В 

резултат на повредата се нарушава усвояването на 

вода и хранителни вещества от растенията и при суша 

те загиват. Нападнатите растения могат да полегнат 

рано без проявата на други признаци. Възрастните 

бръмбари се хранят с листата и повредите, които 

причиняват, наподобяват на тези, нанесени от житната 

пиявица. Те са типични поленояди и се хранят с полен 

и свила, като този период тя изглежда като отрязана с 

ножица. Активността на бръмбарите е най-голяма 

сутрин и привечер. Продължителността и степента на 

вредите зависят от метеорологичните условия. 

Неприятелят може да мигрира на далечни разстояния 

чрез летеж на възрастното. Най-голяма вреда на 

царевичните растения причиняват ларвите, тъй като 

унищожават кореновата система. Относително най-

малки са пораженията от бръмбарите по листата. В 

зависимост от времето и степента на повредата, 

количеството зърна на кочаните варира в много широки 

граници - от почти пълна липса на зърна до отсъствие 

само на върха на кочана. 

Мерки за борба:   

Отглеждане на ранни хибриди - ранно засяване и ранно 

прибиране. За борба с вредителят се прилагат 

различни агротехнични мерки - избор на сортове, ранна 

сеитба, правилен сеитбооборот, както и химическа 

защита. Препоръчват се практики, които подпомагат 

кореновия растеж и общата сила на растенията. 

Здравите царевични растения са по-толерантни към 

пораженията на вредителя. Редуването на културите е 

най-ефективното и икономично средство за 

контролиране на кореновия червей. Чрез 

сеитбооборота се редуцира популацията на кореновите 

червеи в сравнение с пестицидите. За да се развият до 

възрастни насекоми, ларвите трябва да се хранят с 

царевични корени. Ако са излюпени в поле без 

царевица, те умират от глад и изтощение, тъй като не 

могат да се придвижат на повече от 0,25-0,5 м. 

Третиране с инсектициди – и срещу ларви, и срещу 

възрастни. Почвените инсектициди са ефективни в 

борбата с царевичните коренови червеи. Те могат да 

бъдат препоръчвани в райони със средна и голяма 

степен на нападение. Най-добрият показател за 

определяне на полета за третиране с пестициди е 

броят на възрастните бръмбари в предшестващата 

година. 

 

АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИСТА 
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НОВИНИ ОТ СЕНТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Започна жътвата на ечемик в Добруджа 

Цената на зърното падна до 320 лв./кг, първите 

добиви са сравнително добри. Земеделските 

стопани от Добричка област стартираха с жътвата 

на ечемик. Предстои прибирането на близо 80 000 

дка с житната култура. Заради обилните дъждове 

през целия юни кампанията върви бавно и трудно. 

Заради честите превалявания и летни бури е 

възможно качеството на зърното да падне. 

Стопаните от Добричка област са готови и за 

жътвата на 1,2 млн. дка с пшеница. Очаква се 

комбайните да влязат след 10 юли. Основното 

притеснение на фермерите са задаващите се 

валежи. Дъждовете ще рефлектират върху 

качеството и съответно върху цената на зърното. 

Цифровите географски данни за Кампания 2021 

са в електронната система 

В Системата за електронни услуги (СЕУ) на фонд 

„Земеделие“ са публикувани цифрови географски 

данни (shp. файлове) за заявените за подпомагане 

площи в рамките на Кампания 2021. Всички 

земеделски стопани, кандидатствали за директни 

плащания на площ, могат сами да изтеглят 

графичните данни за заявените парцели и блокове 

на земеделски стопанства. 

Shape файловете са геометричен географски 

формат за запис на пространствено 

местонахождение и атрибутна информация на 

географски обекти. Генерирани са следните 

файлове, в проекция UTM zone 35N: 

PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели; 

PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите; 

PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с 

атрибутна информация; съдържа данни за 

декларираните култури и схеми за всеки парцел; 

BZS_.shp – Геометрия на блоковете на земеделско 

стопанство; 

BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите; 

BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с 

атрибутна информация – съдържа данни за 

местоположението на блоковете на земеделско 

стопанство и кампанията, за която се отнасят 

данните. 

В СЕУ са налични и карти на блоковете на 

земеделските стопанства (БЗС), заявени по 

директни плащания (2021) на всеки фермер 

декларирал площи, които са достъпни в pdf 

формат. За Кампания 2021 г. заявления подадоха 

99 551 земеделски стопани, а чрез Системата за 

електронни услуги (СЕУ) са подадени 2 273 

заявления. От фонда припомнят, че от Кампания 

2021 земеделските стопани не получават карти на 

хартиен носител, като част от заявленията си. 

Цифровите географски данни и картите на БЗС са 

достъпни в индивидуалните профили на 

земеделските стопани в СЕУ, раздел „Справки“, 

секция „Специфични справки по конкретни схеми“. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 07.07.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


