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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА НАПАДЕНИЕ ОТ ДОМАТЕНИЯ 
МИНИРАЩ МОЛЕЦ 
 
Един от методите за установяване наличието на доматения миниращ молец в дадена 
оранжерия/площ е чрез използване на различни типове феромонови уловки. В зависимост 
от броя на уловените индивиди на неприятеля в уловките се определя оптималната  схема 
за борба. За мониторинг на  T. absoluta в момента се предлагат феромонови диспенсери 
съдържащи 0,1mg, 0,3mg и 0,5mg активно вещество синтетичен феромон. Диспенсерите с 
0,1 mg са подходящи за употреба в затворени помещения, докато тези с 0,5mg се 
препоръчват за откриване и наблюдаване динамиката на летеж на неприятеля при открити 
площи (зеленчукови  борси, паркинги и насаждения на открито). 
 
При поставянето и отчитането на феромоновите уловки за мониторинг на T. absoluta е 
необходимо да се спазват следните правила:  
 Норма на поставяне – 2 броя на 10 дка, като разстоянието между тях не трябва да бъде 

по-малко от 15 м. Уловките се поставят възможно най-близо до листната маса на 
растенията. 

 Уловките се отчитат най-малко веднъж седмично, като уловените пеперуди се 
преброяват, записват и лепливото дъно се сменя. 

 Диспенсерите с феромона се заменят през 4 седмици през пролетно-летния период и 
през 6 седмици от началото на ноември до края на март. 

 Всяка уловка се номерира в рамките на една площ и се отбелязва местоположението й 
в площта (виж Приложение 1). 

 При затворени непроизводствени помещения (сортировъчни помещения, складове и 
др.) се поставят по най-малко 2 уловки във всяка площ или помещение, като уловките 
трябва да са възможно най-близо до растителните продукти, 30-60 cm над тях. 

 Броят на уловените пеперуди от всички уловки за дадена площ (оранжерии, складове, 
манипулационни.) се събират и делят на броя на уловките. В знаменателя се включват 
всички уловки от площта – празни и с пеперуди! 

 Получената осреднена стойност се закръгля до цяло число и се оценява риска по 
скалата дадена в Таблица 1. И една уловена пеперуда на 10 уловки за една седмица 
представлява нисък риск!!! 

 
 
Таблица 1. Оценка на риска от  T. absoluta, базиран на улова във феромоновите уловки 
при норма 2 уловки на 10 дка 

 

Брой уловени мъжки индивиди Tuta absoluta   Степен на риска* 

0 уловени възрастни на уловка за седмица няма риск от нападение 

>0 до 3 уловени възрастни средно на уловка за 1 
седмица 

нисък риск 

>3 до 30 възрастни средно на уловка за 1 седмица среден риск 

над 30 възрастни средно на уловка за 1 седмица висок риск 

* Monserrat et al., (2008) 
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ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИ ФЕРОМОНОВИ УЛОВКИ ЗА МОНИТОРИНГ* 
 

 
PHEROBANK – Plant Research International Russell – Integrated Pest Management 

 
 
 

 
TRÉCÉ Incorporated – Insect Monitoring Systems & Pheromones ISCA Technologies, Pest Management, Tools & 

Solution 
 

*Изредените тук феромонови уловки не претендират за пълна изчерпателност  
 
 
БОРБА С НЕПРИЯТЕЛЯ 

 
1. ОБЩИ САНИТАРНИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ 
1.1. Да се използва здрав посадъчен материал. 
Някои производители, за да уплътнят времето за производство в оранжериите 
използват разсад произведен извън оранжерията. Има случаи на отглеждането му и в 
други страни. Внесен заразен посадъчен материал, дори и в много ниска плътност , може 
да компрометира производството. Ето защо е необходимо посадъчния материал от 
(домати, пипер, патладжан) да бъде преглеждан внимателно. 

 
 

1.2. Да се поставят мрежи (с диаметър на порите 0,5 мм) на проветрителите и на вратите в 
оранжериите. В оранжериите да се поставят двойни врати – вътрешна мрежеста и 
външна – от полиетилен или стъкло. Вратите от мрежа да бъдат постоянно затворени. 

Оранжериите, разположени на разстояние по-малко от 10 км от международни пътища 
и автомагистрали, и/или зеленчукови тържища и борси са подложени на най-висок риск 
от заразяване. 
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Фото: Отдел Аграрен, Правителство на Каталуния, Испания, 2009       Фото: ИЗР, България, 2010 

 
1.3. При установяване на първите мини листата се отстраняват от растението.  
При наличие на зараза остатъците от растенията се събират в полиетиленови чували. 
Те се обработват с 10 % -ов разтвор на натриев хипохлорид (белина). 

 

                  
Фото: Отдел Аграрен, Правителство на Каталуния, Испания, 2009     Фото: ИЗР, България, 2010 
 
 

1.4. Плевелите трябва да бъдат почиствани редовно в производствената площ и поне 20 м 
извън оранжериите. 
Татулът и черното куче грозде са едни от най-предпочитаните гостоприемници на вида 
и могат да подържат популациите извън оранжериите през вегетационния сезон. 
 

                     
Фото: photos.eppo.org       Фото: ИЗР, 2010 

 
1.5. Почистване със силна струя вода на транспортните средства и оборудването. 
Хартиеният амбалаж се ползва еднократно и при наличие на нападение в дадена 
оранжерия се унищожава чрез изгаряне. В шуплите на велпапето ларвите последна 
възраст какавидират и могат да бъдат пренесени обратно в оранжерията и на нови 
места. 
 

1.6. След приключване на беритбата е важно да се извърши засушаване. 
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Често то се използва преди ликвидиране на растенията. Ларвите и какавидите на T. 
absoluta остават в листата, дръжките и стъблата на доматите, и в почвата. Голям 
брой възрастни индивиди на T. absoluta могат да имагинират от заразените растения. 
Така популацията на неприятеля се разпространява върху следващата култура. Затова 
използването в този период на феромоновите уловки за масово излавяне има много висока 
ефикасност. 
 

1.7. При среден и висок риск от нападение може да се приложи зимно „замразяване” на 
оранжерийните площи. 
Десет последователни дни оранжерията се оставя отворена (врати, проветрители) и 
без всякакво отопление при наличие на нощни температури под 0оС (обикновено в 
периода януари до средата на февруари за нашата страна). Това не е приложимо за 
всички оранжерийни площи. 
 

1.8. Други гостоприемници. 
Доматеният миниращ молец напада също и патладжан, пипер, картофи, лук и фасул. 
 

1.9. Алтернативни култури. 
Неприятелят не напада краставици, тиквички, магданоз, копър, салата и моркови. 
 
2. ФЕРОМОНОВИ УЛОВКИ ЗА БОРБА С ДОМАТЕНИЯ МИНИРАЩ МОЛЕЦ 
2.1 Феромонови уловки за масово излавяне на мъжки индивиди* 
Разработени са водни и лепливи уловки с по-висок капацитет за задържане на 
привлечените пеперуди и феромонови диспенсери с по-високо съдържание на активните 
съединения. 
Уловките за масово излавяне се поставят в зависимост от риска на нападение: 
- при нисък риск от нападение – по 2 броя на дка; 
-  при среден риск – 2-4 уловки на дка  
- и при висок риск 5-6 на дка.  
При оранжерийни площи се поставят и 1-2 уловки извън оранжерията, в близост до 
вратата. 
 
Специфично за водните уловки е: 
 В съда под диспенсера се поставя вода, към която се прибавят растително масло 50 мл 

или 10 мл течен сапун. 
 Трябва да се внимава уловката да не изсъхва, като се долива вода. При желание в 

рамките на 5 до 10 дни в зависимост от температурата водата може да се сменя. 
 Уловката не се слага направо на повърхността на субстрата, а е добре да се повдигне на 

20 см над почвата или субстрата. 
 
 

                       
Pherocon VI уловка с лепливо дъно, 
частично извадено за да се вижда 
диспенсера (Trece, USA) 

Водна уловка предлагана от 
PHEROBANK - Plant Research 
International - Нидерландия 
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Оптимизирана фермонова примамка TUA 
Optima Russell IPM, Великобритания за 
масово излавяне на мъжките индивиди, 
запазваща ефективност при високи 
температури 40-50оС 

Водна уловка предлагана от Russell 
IPM, Великобритания за масово 
излавяне на мъжките индивиди 

 
 

                                            
 

Лепливата лента Tutaroll е за масово 
излавяне на Доматен молец Russell IPM, 
при която синтетичния феромон е 
инкорпориран в лепливия пласт, нанесен 
върху прозрачен пластмасов лист. Като 
основно предимство на този тип уловка, 
фирмата изтъква нейната селективност- 
не се улавят полезните насекоми и 
пчелите.  

Водна уловка Tutasan на Biobest, 
Белгия с диспенсери Pherodis. Тази 
уловка е с устройство за автоматично 
поддържане на нивото на водата в 
нея, което улеснява поддръжката й. 

*Изредените феромонови уловки не претендират за пълна изчерпателност 

 
2.2. Феромонови уловки за масово излавяне на всички индивиди на неприятеля. 
 

 

 
Ferolite Russell, IPM, Великобритания  
Този тип уловка съчетава феромонов 
атрактант със светлинно привличане, 
при което се излавят и женски индивиди.  
Фирмата производител твърди, че тя 
осигурява до 2-3 пъти по-висока 
ефективност от стандартните 
феромонови уловки.  
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3. Биоагенти  
Яйчните и ларвни паразитоиди и хищници са дадени в таблица 4. 
Много добра ефективност срещу доматения миниращ молец имат яйчният паразитоид 
Trichogramma achaeae и хищните дървеници - Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis и 
Nabis pseudoferus 
 
 
3.1.Trichogramma achaeae яйчен паразитоид 
 

 
Фото: AGROBio, Испания 

 Прилага се срещу яйцата на доматения миниращ молец. 
 Моментът на прилагане е още при първото улавяне на 

възрастни индивиди на Tuta absoluta във феромоновите 
уловки. 

 Нормата на разселване е: 25 000 – 100 000 възрастни 
индивиди на декар за седмица. 

 Ефективността на яйчния паразитоид след един месец 
при тази норма на разселване е 91.74 % . 

 Много добра ефективност показва комбинираното 
използване на Т. achaeae + Nesidiocoris tenuis.   

 Трихограмата се предлага от Biotop*,  Франция; 
Agrobio*, Испания. 

 
 
 
3.2. Macrolophus pygmaeus 
 

 
Фото: Отдел Аграрен, 
Правителство на Каталуния, 
Испания, 2009 

 Прилага се срещу яйцата и всички  ларвни стадии на 
доматения миниращ молец. 

 Моментът на прилагане е 1 месец след разсаждане на 
растенията. Видът се намножава бавно и са необходими 
от 4-6 седмици. 

 Нормата на разселване е 2 дървеници /m2 двукратно през 
месец. 

 При тази норма на разселване повредите по листата 
намаляват с 76 %, а по плодовете – с 56 %. 

 Хранят се само възрастните индивиди. 
 В Европа се предлага от Koppert*, Холандия 
 

 
 
3.3.Nesidiocoris tenuis   
 

 
Фото: Koppert 

 Прилага се срещу яйцата и всички  ларвни стадии на 
доматения миниращ молец. 

 Моментът на прилагане е 1 месец след разсаждане на 
растенията. Видът се намножава бавно и са необходими 
от 4-6 седмици. 

 Нормата на разселване е 1-2 дървеници /m2 двукратно 
през месец. 

 При тази норма на разселване повредите по листата 
намаляват с 97 %, а по плодовете – със 100 %.   

 Хранят се само възрастните индивиди. 
 Напада растенията в отсъствие на жертви. За това до 
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появата на T. absoluta хищниците да се подхранват 
допълнително чрез разселване на яйца на зърнов молец 
(Ephestia sp). 

 В Европа се предлага от: Biobest*, Белгия 
 

 
3.4. Nabis pseudoferus 

 

 
Фото:  Martin Suvak 
 

 Прилага се срещу яйцата и всички ларвни стадии на 
доматения миниращ молец. 

 Моментът на прилагане е 1 седмица след появата на Tuta 
absoluta преди снасяне на яйцата. 

 При тази норма на разселване ефективността на 
хищната дървеница е 92 - 96%. 

 Хранят се  възрастните индивиди и нимфите от всички 
възраст.и 

 В Европа се предлага от: Koppert*, Холандия; Agrobio*, 
Испания 

 
 

*Посочените фирми, предлагащи биоагентните срещу дотения миниращ молец са 
открити по налична информация. Възможно е тези биоагенти да се предлагат и от 
други фирми.  

 
4. Продукти за растителна защита и биоинсектици, разрешени за 120 дневна употреба 
срещу доматения миниращ молец в България със Заповед на Министъра на МЗХ 
№РД-12-49 от 11.06.2010 г. (Приложение 2). 
 
В таблица 2 и таблица 3 са дадени дозите и честотата на приложение за различните 
продукти за растителна защита (ПРЗ). Доматеният миниращ молец е вид, който лесно 
изгражда устойчивост към ПРЗ. Трябва да се избягва повторното пръскане с един и същи 
продукт. Препарати с еднакво активно вещество (например: пикадор 20 СЛ, уорант 20 СЛ 
и конфидор енерджи ОД) не трябва да се използват последователно и не са алтернативно 
решение при прилагане на схема за борба. 

Препарати на базата на активното вещество имидаклоприд показват най-силно действие 
срещу неприятеля. Те имат системно действие, когато се прилагат с поливните води в 
началните фенофази от развитието на доматите и контактно при пръскане.  

Инсектицидите на базата на делтаметрин могат да се използват за борба с възрастните 
индивиди на T. absoluta.. В Южна Америка и Испания е установена устойчивост на 
доматения миниращ молец към делтаметрин от 30 до 60 пъти. 

Препаратите на основата на имидаклоприд и делтаметрин се отличават със силно 
странично действие спрямо био-агентите и опрашителите (табл. 2). 

Моспилан 20 СП има силно странично действие спрямо биологичните агенти и средно 
спрямо пчелите опрашители. 

Алверде 240 СК е ефективен спрямо ларвите на T. аbsoluta, няма странично действие 
върху био-агентите и е средно токсичен за пчелите опрашители.  

Естествените екстракти азадирахтин и пиретрин са съвместими с биологичното 
производство и могат да се прилагат като алтернативно средство за избягване на повторни 
третирания с едни и същи активни вещества, за да се предотврати появата на устойчиви 
популации. 
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Таблица 2. Примерна схема за борба с доматения миниращ молец на база резултати от 
проведен мониторинг с феромонови уловки. 

Степен на риска Необходими мероприятия 

няма риск от 
нападение 

 спазване на превантивни мерки: внасяне в оранжерията на 
чист разсад и инвентар, почистване на плевелите, вратите от 
мрежа да бъдат постоянно затворени; 

* при биологично производство – разселване на хищната 
дървеница Macrolophus pygmaeus 

нисък риск 

 спазване на превантивни мерки: внасяне в оранжерията на 
чист разсад и инвентар, почистване на плевелите, вратите от 
мрежа да бъдат постоянно затворени; 

 унищожаване на всички заразени растителни части; 
 поставяне на 2 бр. водни уловки с феромон на декар за масово 

излавяне на мъжките индивиди;  
 две превантивни пръскания  през 7-10 дни с ним азал 0.3% и 

пиретрин 0.05 % или пирос 0.08%; 
 
* при биологично производство – разселване на Trichogramma 
achaeae или Nesidiocoris tenuis (може и комбинирано 
приложение) . 
 

среден риск  

 спазване на превантивни мерки: внасяне в оранжерията на 
чист разсад и инвентар, почистване на плевелите, вратите от 
мрежа да бъдат постоянно затворени;  

 унищожаване на всички заразени растителни части; 
 поставяне на 3-4 водни уловки/дка за масово излавяне на 

мъжките индивиди; 
 внасяне с поливните води на пикадор 0.05% или уорант 0.05% 

(50 мл/дка) преди плододаване; 
 две пръскания през 10 дни с ним азал 0.3%, пиретрин 0.05% 

или алверде 0.1%; 
 
* при биологично производство – разселване на Trichogramma 
achaeae или Nesidiocoris tenuis (може и комбинирано приложение) 
или Nabis pseudoferus 

висок риск 

 спазване на превантивни мерки: внасяне в оранжерията на 
чист разсад и инвентар, почистване на плевелите, вратите от 
мрежа да бъдат постоянно затворени;  

 унищожаване на всички заразени растителни части; 
 поставяне на 5-6 водни уловки/дка за масово излавяне на 

мъжките индивиди;  
 внасяне с поливните води на пикадор 0.05% или уорант 0.05% 

(50 мл/дка) преди плододаване; 
 две пръскания през 7 дни с алверде 0.1% или децис 0.05% или 

конфидор енерджи 0.0 8%.  
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Приложение 1 
 

ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА ЗА МОНИТОРИНГ С ФЕРОМОНОВИ УЛОВКИ НА ДАДЕНА ПЛОЩ 
 

Адрес на площта: Област....................................; Община........................................  
                               Населено място .................................. Собственик..................................
Площ:  
Брой уловки 

...................... дка 

.......................... 

Дата на 
залагане: 
…………… 

№ на уловката в площта 

Среден 
брой 
пеперуди 
на дадена 
площ

Степен 
на 
риск 

Дата отчитане 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1 - …...2010               

2- …...2010               
3 - ...... 2010               
4 - ...... 2010               
5 - ...... 2010               
6 - ...... 2010               
7- ...... 2010               
8 - ...... 2010               
9 - ...... 2010               
10 - ..... 2010               
11 - ..... 2010               
12 - ..... 2010               
13 - ..... 2010               
14 - ..... 2010               
15  ...... 2010               
16  ...... 2010               
17  ...... 2010               
18  ...... 2010               
19  ...... 2010               
20  ...... 2010               
21  ...... 2010               
22  ...... 2010               
23 ...... 2010               
24  ...... 2010               
25 ...... 2010               

Норма за изчисляване на уловките 2 броя на10 дка  
 

Скала за оценка на риска от  T. absoluta, базиран на улова във феромоновите уловки при норма 2 броя на 10 дка 

Брой уловени мъжки индивиди Tuta absoluta   Степен на риска* 

0 уловени възрастни на уловка за седмица няма риск от нападение 

>0 до 3 уловени възрастни средно на уловка за 1 седмица нисък риск 

>3 до 30 възрастни средно на уловка за 1 седмица среден риск 

над 30 възрастни средно на уловка за 1 седмица висок риск 

 

Стойностите на уловените пеперуди от всички уловки за дадена площ (оранжерия, помещение и т.н.) се събират и 
се делят на броя на уловките. В знаменателя се включват всички уловки от площта – празни и с пеперуди! 
Получената обобщена стойност се закръгля и се оценява риска по скалата дадена в Таблица 1. И 1 уловена 
пеперуда на 10 уловки за една седмица представлява нисък риск!!! 
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Примерна схема за разположение на уловките за Мониторинг на доматения миниращ 
молец 

 

Оранжерия с размер 10 дка – 2 уловки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оранжерия с размер 30 дка – 6 уловки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерна таблица за Мониторинг с феромонови уловки на дадена площ с 6 уловки за 30 дка 
Адрес на площта: Област Хасково....; Община Любимец.......  
Населено място Мезек........................ Собственик. Иван Драганов 

 

Площ:  30 дка         Брой уловки    6  
Дата на залагане 
22.02.2010 г. № на уловката в площта  
Дата отчитане 1 2 3 4 5 6  Среден брой на дадена площ Степен на риск 

1 – 1.03.2010 г. 0 0 0 0 0 0  0 няма 
2- 8.03.2010 г. 0 0 0 0 0 0  0 няма 
3 - 15.03.2010 г. 1 0 0 0 0 1  (1+1)/6=0,33 нисък 
4 - 22.03.2010 г. 1 0 1 1 2 0  (1+1+1+2)/6=0,83 нисък 
5 - 29.03.2010 г. 7 8 0 6 12 3  (7+8+6+6+12+3)/6=6 среден 
6 - 6.04.2010 г. 8 14 29 4 44 15  (8+14+29+4+44+15)/6=19 среден 
7 - 13.04.2010 г. 17 42 51 108 28 18  (17+42+51+108+28+18)/6=44 висок 
8 - 20.04.2010 г.          
9 - 27.04.2010 г.          
10 - 4.05.2010 г.          
11 - 11.05.2010 г.          
12 - 18.05.2010 г.          
13 - 25.05.2010 г.          
14 - 1.06.2010 г.          
15 - 8.06.2010 г.          
16 - 15.06.2010 г.          
17 - 22.06.2010 г.          
18 - 29.06.2010 г.          
19 - 6.07.2010 г.          
20 - 13.07.2010 г.          
21 - 20.07.2010 г.          
22 - 27.07.2010 г.          

В
р
ат
а 

1 
В
р
ат
а 

2 

В
р
ат
а 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

В
р
ат
а 
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Приложение 2 
 
Таблица 3. ИНСЕКТИЦИДИ, регистрирани в България срещу Tuta absoluta със Заповед на Министъра на МЗХ №РД12-49 от 11.06.2010 г. 

Група Активно вещество 
Търговски 
Продукт Доза 

Действие 
- стадий 
на Tuta 
absoluta 

ЛД50 
мг/кг 

орално за 
плъх 

Карант
инен 
срок 

Максима
лен брой 
приложен

ия Странично действие 

Н
ео
н
и
к
от
и
н
ои
дн
и

 
и
н
се
к
ти
ц
и
ди

 

Имидаклоприд 
Невротоксин с 
контактно действие, 
внесен с поливни 
води има и системно 
действие 

Пикадор 20СЛ 
Имаспро 
Малайзия 

0.05% 
Ларви и 
имаго 

>2000 7 дни 3 пъти 

Силно странично действие върху 
биологичните агенти 
 
Да не се третира най-малко 30 дни преди 
поставянето на кошерите и да не се прилага 
препарата по време на използването на 
пчелите. 

Уорант 20СЛ 
Хеминова 
Дания 

0.05% 
  

Ларви и 
имаго 
  

>2000 7 дни 3 пъти 

Ацетамиприд  
Моспилан 20СП  
Нипон Сода 
Япония 

0,02% 
Ларви и 
имаго 

>146 3 дни 2 пъти 

Силно странично действие върху 
биологичните агенти 
Кошерите с пчелите-опрашители да се 
изнасят извън оранжерията и  да се връщат 
след 30 часа.  

К
ом

би
н

ац
и
я 
от

 
дв
а 

п
р
од
ук
т

а 

75 г/л 
имидаклоприд+ 10 
г/л делтаметрин  

Конфидор 
Енерджи ОД 
Байер Кропсайанс 

0,08% 
Ларви и 
имаго 

>2200 3 дни 2 пъти 
Силно странично действие върху 
биологичните агенти 

П
и
р
ет
ро
и
дн
и

 
и
н
се
к
ти
ц
и
ди

 

Делтаметрин 
Децис2.5 ЕК 
Байер Кропсайанс 
Германия  

0.05% Имаго >535 7 дни 2 пъти 

Много силно странично действие върху 
биологичните агенти 8-12 седмици след 
прилагането.  
Кошерите с пчелите-опрашители се изолират 
за 1 - 2 дни.  
Установена е устойчивост в Южна Америка 
и Испания 

С
ем
и
ок
ар
ба
зо

н
ов
и

 
и
н
се
к
ти
ц
и
ди

 

Метафлумизон  
Алверде 240 СК 
БАСФ СЕ 
Германия 

100 
мл/дка 
или 
0,1% 

Ларви  

>5000 3 дни 2 пъти  
с интервал 
на 
третиране 
най-малко 
7-10 дни 

Няма странично действие спрямо биоагентите 
Има среден риск за опрашителите 
 Кошерите с пчелите-опрашители се изолират 
за 1 - 2 дни.  
**Чака решение на ЕК 
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Таблица 4. БИОИНСЕКТИЦИДИ, регистрирани в България за борба срещу Tuta absoluta със Заповед на Министъра на МЗХ №РД12-49 от 
11.06.2010 г. 

Група 
Активно 
вещество 

Търговски Продукт Доза 
Стадий на 

Tuta 
absoluta 

ЛД50 
мг/кг 
орално 
за плъх 

Каранти
нен срок

Макси
мален 
брой 
прило
жения 

Странично 
действие* 

Допълнителна 
информация 

Е
ст
ес
тв
ен
и

 е
к
ст
р
ак
ти

 

Пиретрин 

Пиретрум – ФС ЕН 
32% екстракт от 
пиретрум  
(25% пиретрин)+ 
32% сусамово 
масло+36% прилепители 
(меки калиеви сапуни) 
Андермат Биоконтрол 
АГ 
Швейцария

0,05%
Ларви – 
начални 
стадии 

 
Не се 
прилага 

2 пъти Няма 

Средство за избягване на 
повторни третирания с 
едни и същи активни 
вещества. и при схеми за 
органично производство 

Пирос  
36,6 г/л 4% екстракт от 
пиретрум (117 г/л 
пиперенил бутоксид) 
Сербиос 
Италия 

0,08%
Ларви – 
начални 
стадии 

>5000 2 дни 2 пъти Няма 

Средство за избягване на 
повторни третирания с 
едни и същи активни 
вещества и при схеми за 
органично производство 

Азадирахтин 

Ним Азал  Т/С 
1% Азадирахтин А + 
0,5% Азадирахтин Б, В, 
Г, Д + 
2,5%Нимсубстанция 
 
Трифолио-М 
Германия 

0,3% 
  

Ларви  >5000 
Не се 
прилага 

3 пъти 

Няма 
действие 
срещу 
биоагентите. 
 
Кошерите да 
се покриват 
по време на 
третирането 
и да се 
откриват 
след 3 часа. 

Средство за избягване на 
повторни третирания с 
едни и същи активни 
вещества и при схеми за 
органично производство 
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Приложение 3 
Таблица 5. Биоагенти за борба срещу доматения миниращ молец 

 

Група Агент Прилага 
се 

върху: 

Норми на разселване Момент на 
прилагане 

Ефективност в 
оранжерии 

Допълнителна информация 

Я
й
ч
ен

 
п
ар
аз
и
то
и
д Trichogramma 

achaeae 
яйца 25 000 – 100 000 

възрастни 
индивида/дкa/седмица 
Седем разселвания 

Прилагане още при 
първото улавяне на 
възрастни индивиди 
на доматения 
миниращ молец във 
феромоновите уловки 

91.74 % (след 27 
дни) 

В Европа се предлага от:  
Biotop,  Франция; Agrobio, Испания 
 
Комбинираното използване на Т. achaeae+ N. tenuis 
показва  много добра.  

Х
и
щ
н
и

 д
ъ
р
ве
н
и
ц
и

 

Macrolophus 
pygmaeus 

яйца и 
всички  
ларвни 
стадии 

2 дървеници /m2 
двукратно през месец 

1 месец след 
разсаждане на 
растенията. Видът се 
намножава бавно и са 
необходими от 4-6 
седмици 

При 
самостоятелно 
приложение:  
повредите по 
листата 
намаляват с 76 
%, а по 
плодовете – с 56 
%  

Хранят се само възрастните индивиди  
 
В Европа се предлага от:  
Koppert, Холандия 

Nesidiocoris 
tenuis 

яйца и 
всички  
ларвни 
стадии 

1-2 дървеници/m2 
площ двукратно през 
месец  

1 месец след 
разсаждане на 
растенията. Видът се 
намножава бавно и са 
необходими от 4-6 
седмици. 

При 
самостоятелно 
приложение:  
повредите по 
листата 
намаляват с 97 
%, а по 
плодовете – с 100 
%  плодовете 

Хранят се само възрастните индивиди 
Напада растенията в отсъствие на жертви  
До появата на T. absoluta хищниците да се 
подхранват допълнително чрез разселване на яйца на 
Ephestia sp. (оранжерийната белокрилка е 
гостоприемник за хищните дървеници) 
 

В Европа се предлага от:  
Koppert, Холандия 
Biobest, Белгия 

Nabis 
pseudoferus 

яйца и 
всички  
ларвни 
стадии 

1-во разселване – 12 
нимфи / растение 
2-ро разселване – 8 
нимфи / растение 
Разселването е 
двукратно през месец 

1 седмица след 
появата на Tuta 
absoluta преди 

снасяне на яйцата 

92 -96% Хранят се и възрастните индивиди и нимфите от 
всички възрасти 
 

В Европа се предлага от:  
Koppert, Холандия 
Agrobio, Испания  


