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ВРЕДИТЕЛИ ПО ЯГОДИ 
 

Вредител Период на 
обследване Симптоми 

І. ГЪБИ 

1. Антракноза по ягодата 
(Colletotrichum acutatum) 

През вегетацията 
Най-благоприятни 
периоди са: 
 
Май - юни 
 
 
Септември -
октомври 

По листата и столоните – дребни петна, 
кафяви почти черни и участъци, които се 
образуват върху ръбовете и върха на 
листната петура.  
 
 
Цветове и цветни пъпки – бързо изсъхват 

и загиват, оформя се тъмна повреда 
продължаваща надолу по цветната дръжка.  
 
 
 
По плодовете – светло-кафяви воднисти потопени петна, които стават кафяви до черни.  

2. Червена сърцевина на 
корените 
(Phytophtora fragariae var. 
fragariae) 

 
Зимата – по 
корените 
 
 
Пролет и лято – по 
надземните части 

Корените – слабо развити, некротирали. 
Често тъканта на корените покафенява и започва да 
отмира. 
Листата – започват да се изправят нагоре и се завиват 
чашовидно. Младите листа са оцветени в синьо-зелено, а 
старите – жълто – зелено 
Плодовете – дребни и бавно узряват. Нямат търговски вид 
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ІІ. БАКТЕРИИ 

1. Ъгловати петна 
(Xanthomonas fragariae) 

Април – Май – 
Юни 

Първоначално – Светло зелени, ъгловати, воднисти петна по долната 
страна на листата, между нерватурата. 
 

 
 
По–късно се виждат и по горната 
повърхност на листа. Стават червеникаво – 
кафяви, покрити с бактериален ексудат. 
Нападнатите тъкани изсъхват. Листа има „парцалив вид”  

ІІІ. ВИРУСИ 

1. Арабисова мозайка 
(Arabis mosaic virus) 

Април – Май – 
Юни 

Мраморност и напетняване по листата, загниване и деформация (неспецифични симптоми) 

  
 

2. Пръстеновидни петна 
(Raspberry ringspot 
nepovirus) 

Април – Май – 
Юни 

Растенията са със завити листа, некротиращи прогресивно към 
върха, недоразвити крехки леторасти. 

3. Латентна болест 
(Strawberry latent ringspot 
nepovirus) 

Април – Май – 
Юни 

Симптоми рядко се наблюдават. Понякога има прошарване и вджуджаване на растенията. 
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4. Периферна хлороза 
(Strawberry mild yellow edge 
virus) 

Април – Май – 
Юни 

Скрита зараза. 
Външни признаци само при наличие на други вируси. 

5. Некротична къдравост 
(Strawberry crinkle virus) 
 
 

Април – Май – 
Юни 

Отслабване и набръчкване на листата, неравна повърхност, малки 
неправилни хлоротични петна. 

6. Вирус на черните 
пръстеновидни петна по 
доматите 
(Tomato black ring virus) 

Началото на 
пролетта или 
Юни - Юли Ограничен растеж, хлоротична мраморност и / или пръстеновидни петна по листата. 

Латентна „С” болест 
Strawberry latent C virus 

Април – Май – 
Юни 

По листата и дръжките – поява на силна епинастия. Тези, образувани по- късно са много 
дребни, но без изкривяване. Растенията забавят развитието си, но не загиват. Формираните 
розетки са с големина между 1 и 5 см. 

Жилкова некроза 
Strawberry vein banding 
caulimovirus 

Април – Май – 
Юни 

Листата леко накъдрени, по тях се появяват жълтеникави ленти, 
локализирани около главните нерви. Понякога нервите потъмняват 
без първоначална хлороза. 
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ІV. НЕМАТОДИ 

1. Оризова нематода 
(Aphelenchoides besseyi) 
 

Май – по време на 
цъфтеж 

Накъдряне и деформация на листата, изкривяване на растенията и намаляване на цъфтежа. 
 

                                               

 


