
Мониторинг на зеленчукови оранжерии 
 

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, побе- 
ляват, 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 оранже-
рийната белокрилка - 
хлоротични петна по 
листата, “медена роса”, 
върху която се развиват 
чернилни гъбички.   

Египетска нощенка 
по памука 
Spodoptera littoralis 
(Boisd) 

През целия 
вегетационен 
период 
 

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

 

 
 

Thrips palmi Karny През целия 
вегетационен 
период  

Силно нападнатите 
растения се характеризират 
със сребрист или бронзов 
вид на листата, спиране на  
растежа на листата и 
издънките, набраздени и де 
формирани плодове. 

 
Clavibacter 
michiganensis ssp. 
michiganensis (Smith) 
Davis et al. 

 

През целия 
вегетационен 
период  

При напредване на 
системната инфекция, 
често при по-старите 
(долни) сложни листа 
едната половина завяхва и 
провисва. При благоприят-
ни за бактерията условия, 
някои от растенията 
завяхват и изсъхват. При 
разрязване стъблата на 
такива растения се 
наблюдава тъмно жълто до 
кафяво оцветяване на  
проводящите тъкани, 
особено в основата на 
възлите. Плодовете на 
системно заразените 
растения може да не се 
развият или да узреят 
неравномерно. 
 

 
 
 

 



Xanthomonas 
campestris pv. 
vesicatoria (Doidge) 
Dowson 

През целия 
вегетационен 
период.  

По листата, листните 
дръжки и стъблата се 
появяват дребни петна с 
тясна хлоротична ивица. 
Тези повреди обаче не са 
характерен признак. 
Първите характеризиращи 
заболяването симптоми се 
появяват по младите 
зелени плодове, като тъмни 
петна, ограничени от 
воднист венец. Петната се 
разрастват и хлътват. 
Епидермисът се разкъсва и 
се превръщат в струпеи. 

 
 

 
Pepino mosaic 
potexvirus 

По време на 
вегетацията 

Заразените растения 
изостават в развитието си, 
често са с изкривени и 
недоразвити стъбла 

 
Tomato yellow leaf 
curl begomovirus 

Два месеца след 
засаждане на 
постоянно място 

Симптомите варират в 
зависимост от сортовата 
специфичност на доматите, 
условията на отглеждане и 
периода на зараза. Най-
характерна проява са 
пожълтелите и завити 
нагоре листа. 

 
 


