
Мониторинг на оранжерии, разсадници и градински центрове за 
цветя и декоративни растения 

 
 

Вредител Период на 
обследване Симптоми 

Минираща муха 
Liriomyza 
huidobrensis 

През целия 
вегетационен 
период 

При яйцеснасяне 
женската пробива 
епидермиса. Получават 
се петънца с диаметър 0,5 
мм. Ларвите са светло 
кремави до бели, без 
крака и глава. Те минират 
листата, като се хранят с 
паренхимната тъкан. При 
силно нападение листата 
се покриват с мини, 
побеляват, двата 
епидермиса се слепват и 
изсъхват. 

       

 
 

Минираща муха  
Liriomyza trifolii 

През целия 
вегетационен  
период 

▪При яйцеснасяне 
женската пробива 
епидермиса. Получават 
се петънца с диаметър 0,5 
мм. Ларвите  минират 
листата, като се хранят с 
паренхимната тъкан. При 
силно нападение листата 
се покриват с мини, 
побеляват, двата 
епидермиса се слепват и 
изсъхват. 
 

 

Европейски вид, 
разпространен у 
нас 
L. bryoniae 
 

През целия 
вегетационен  
период 

▪Повредите са както при 
Liriomyza huidobrensis 
Мините на. L. bryoniae са 
с неправилна, змиевидна 
форма и се намират 
върху двете части на 
листата, но предимно от 
горната страна. При 
силно нападение целите 
листа са покрити с мини. 

 



Тютюнева 
белокрилка 
Bemisia tabaci 

През целия 
вегетационен 
период 

Симптомите не се 
различават от тези, 
причинени от оранжерий-
ната белокрилка - 
хлоротични петна по 
листата, “медена роса”, 
върху която се развиват 
чернилни гъбички. 

  
Spodoptera 
frugiperda Smith 

През целия 
вегетационен 
период 

Повреди причиняват 
гъсениците. 

 

Spodoptera 
eridania (Cramer) 

През целия 
вегетационен 
период 

Повреди причиняват 
гъсениците. 

 

Spodoptera litura 
(Fabricius) 

През целия 
вегетационен 
период 
 

Повреди причиняват 
гъсениците. 

 

Египетска 
нощенка по 
памука 
Spodoptera 
littoralis (Boisd) 

През целия 
вегетационен 
период 
 

Повреди причиняват 
гъсениците. Възрастните 
гъсеници скелетират 
листата, вгризват се в 
плодовете. 

 

Листозавивачка 
по карамфила 
Cacoecimorpha 
pronubana Hb. 

През целия 
вегетационен 
период 
 

Гъсениците минират 
стъблата на карамфила, 
нагризват листата, 
унищожават вътреш-
ността на цветовете, 
които не се отварят или 
се отварят неправилно. 
 

 



Бананов молец 
Opogona sacchari 

През целия 
вегетационен 
период 

Повреди причиняват 
гъсениците, които при 
храненето си издълбават 
тунели (минират 
стъблата или листата и 
листните дръжки). 
  

Южно-
африканска 
листозавивачка 
по карамфила 
Epichoristodes 
acerbella 

През целия 
вегетационен 
период 

Младите листа на 
карамфила са перфо-
рирани от гъсениците, 
стъблата са минирани. 
Цветовете също са 
перфорирани 
По хризантемата - 
минират листата. 
 

 

Thrips palmi  
Karny 

През целия 
вегетационен 
период 

Силно нападнатите 
растения се характери-
зират със сребрист или 
бронзов вид на листата, 
спиране на растежа на 
листата и издънките, 
набраздени и деформи-
рани плодове. 

Червен хоботник 
по палмите 
Rynchophorus 
ferrugineus  

През цялата 
година – 
извършват се 
регулярни 
прегледи (най-
малко 1 път на 
тримесечие) в 
градински 
центрове, 
ботанически 
градини, 
оранжерии. 
 

При откриване на 
загинали палми 
задължително се 
преглеждат загиналите 
растения за откриване на 
купчинки от стрити 
жилки и наличие на 
лепкава, кафява течност. 
Разрязват се стъблата и 
се търсят ларвите на 
неприятеля. В основата 
на стъблото – какавидни 
пашкули 

 

 
 



Азиатски 
бръмбар по 
цитрусовите 
Anoplophora 
chinensis 

През целия 
вегетационен 
период 

В основата на дънера и 
по големите корени се 
наблюдават изходни 
дупки. Отворите са 
идеално кръгли с 
диаметър 12-14 мм. При 
снасяне на яйцата се 
наблюдават по три 
нежни, успоредни 
врязвания в основата на 
стъблото или по 
повърхностните корени   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSTVd 
 
 

През цялата 
година – 
извършват се 
регулярни 
прегледи. 
Особено там, 
където се 
извършва 
вегетативно 
размножаване 
на 
декоративни 
видове от сем. 
Solanacea 

PSTVd не причинява 
видими изменения на 
инфектираните 
декоративни растения от 
сем. Solanacea или ако 
има някакви, то те се 
забелязват трудно. Това е 
основната черта, по която 
се отличава от 
гостопреимници като 
картофи или домати. 

 

 
 
Brungmansia 
 

 
 
Solanum jasminoides 

 


