
Неприятели по зърнено-житни култури със слята повърхност

Разред Равнокрили хоботни – Homoptera
Сем. Листни въшки – Aphididae
Овесена листна въшка – Macrosiphum (Sitobion) avenae L. 



Обикновена житна листна въшка – Schizaphis graminum Rond. 



Разред Трипсове (Мехуркокраки) – Thysanoptera
Пшеничен трипс – Haplothrips tritici Kurd. 



Разред Полутвърдокрили – Heteroptera
Сем. Scutelleridae
Вредна житна дървеница – Eurygaster

integriceps Put.









  
Мавърска дървеница 

  
Австрийска дървеница 

 
 Остроглава дървеница   

 



Шведска муха – Oscinosoma (Oscinella) frit L



Хесенска муха – Mayetiola destructor Say. 



Разред Ципокрили – Hymenoptera
Сем. Стъблени оси – Cephidae
Житна стъблена оса – Cephus pygmaeus L. 



Разред Твърдокрили – Coleoptera
Сем. Бегачи - Carabidae
Обикновен житен бегач – Zabrus tenebrioides Goeze



 
Ларви  и повредени растения 

 
Надъвкани листа в основата на растенията 

 



Обикновен житен бръмбар (житар) 
– Anisoplia austriaca Hrbst



Сем. Листоядни бръмбари – Chrysomelidae
Обикновена житна пиявица – Oulema (Lema) melanopa L. 



Фенофаза Неприятел                                                         ПИВ
След поникване до фаза  шведска муха 3 бр. мухи/кв.м
1–3-и лист 
3-и лист – братене овесена листна въшка 10 въшки/1 растение

обикновена житна въшка
Поникване –братене          обикновен житен бегач 3 ларви/кв.м – есен

5 ларви/кв.м – пролет
Вретенене                      вредна житна дървеница 2 -4  бр. възрастни/кв.м 

1-1,5 бр. възрастни/кв.м за                             
семепроизводствени посеви

обикновена житна пиявица 30 -50 бр. възрастни 
Начало на изкласяване     пшеничен трипс 10 бр. възрастни/стъбло
Изкласяване                        житна стъблена оса 3 бр. оси/кв.м

овесена листна въшка 30-40 въшки/стъбло
Цъфтеж обикновен житар 3-5 бр. възрастни/кв.м

обикновена житна пиявица 2 ларви/стъбло 
Млечна зрялост             вредна житна дървеница 2 бр. ларви/кв.м                                        

пшеничен трипс 20-30 бр. ларви/клас
обикновен житар 6-8 бр. възрастни/кв.м



Разред Люспокрили – Lepidoptera
Сем. Огневки – Pyralidae
Царевичен стъблен пробивач – Ostrinia (Pyrausta) nubilalis





Разред Твърдокрили – Coleoptera
Сем. Хоботници – Curculionidae
Сив царевичен хоботник – Tanymecus dilaticollis



Сем. Листояди – Chrysomelidae
Диабротика - Diabrotica virgifera virgifera 



Фенофаза Неприятел                                                         ПИВ
Преди засяване на Телени червеи 2-3 ларви/м2 (при пунктирно
културата, по време внасяне на ПРЗ)
на сеитба и до 6-7 лист 5-8 ларви (при редово

внасяне на ПРЗ)
8-13 ларви (при площно
внасяне на ПРЗ)

Хоботници над 4 ларви/м2
От поникване до 5–7 лист Хоботници    над 2 бр./м2

или 40–50% повредена
листна маса

Сиви червеи 0,5 гъсеници/м2 или 0,5 броя 
повредени растения/м2 при 
неполивни условия

6–8 лист Царевичен   10 яйчни групички/100 раст.
стъблопробивач 3 яйчни групички/100 раст.

Изметляване    Царевичен 90% нападнати растения
стъблопробивач с по 3–4 повреди на растение

10% нападнати растения с
по 1–2 повреди на растение

В началото на вегетацията Листни въшки 20–30% заселени с колонии
и в по-късни фенофази от листни въшки растения

Памукова нощенка няма разработен ПИВ


