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Abstract:  
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In the article was examined species composition and population dynamics of leaf aphids. 
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Видов състав на листните въшки при зърнено – житните култури 

Листните въшки са едни от основните неприятели по зърнено - житните култури. 

Видовете, които се срещат най – често и нанасят вреда са Sitobion avenae (Fabricius, 

1775), Schizaphis graminum (Rondani, 1847), Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856), Sipha 

maydis (Passerini, 1860), Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913), Rhopalosiphum padi 

(Linnaeus, 1758) и Anoecia corni Fabricius (Григоров, 1980). 

Sitobion avenae (Овесена листна въшка) е описана за първи път като Aphis avenae 

от Fabricius в 1775, след това като Aphis granaria от Kirby в 1798, а през 1914 година 

Mordvilko я премества в нов род Sitobion. Сега в този род има около седемдесет и пет 

вида, от които двадесет се развиват по растения от семейство Poaceae. В много статии, 

публикувани до 1980 година в Северна Америка, Източна Европа и бившия СССР 

Sitobion avenae може да се открие и като Macrosiphum avenae или Macrosiphum 

(Sitobion) avenae 

(http://www.cabicompendium.org/CPC/report.asp?CCODE=STOBAV&criteria=T/TX2). 

Sitobion avenae се среща по всички зърнено – житни култури, включително по ориз 

(Osler, 1981) и царевица (Coderre and Tourneur, 1988; Coceano and Peressini, 1989; Henry 

and Dedryver, 1989) и може да се размножава много бързо по културни или диви видове 

от семейство Poaceae (Rautapss, 1970; Markkula and Roukka, 1972; Kieckhefer and Stoner, 

1978; Kieckhefer, 1983), но се развива по - добре върху гостоприемниците, които 

предпочита (Weber, 1985). Споменато е, че Sitobion avenae се храни и по Capsella bursa-

pastoris (Wood-Baker, 1971). Тя е немигрираща холоциклична въшка, снасяща яйца на 

есен по растения от семейство Poaceae. Пълният цикъл е описан от Muller (1977) в 

Германия – яйцата се излюпват в края на зимата през месец март, след развитието си 

основателките чрез партеногенеза дават начало на нови поколения, още в първото от 

които освен безкрили могат да се появят и крилати форми – разселителки, които да 

разпространят вида в началото на пролетта. Следват няколко партеногенетично 

развиващи се поколения с безкрили и крилати женски. Крилатите мъжки и 

яйцеснасящите женски се появяват през октомври, а яйцеснасянето става през ноември. 

Половото размножаване е описано в България (Григоров, 1976, 1980), Англия, Франция 

и в Китай (Qian et al., 1982) и един единствен път Sitobion avenae е презимувала в 

области с континентален климат. Ролята на половото размножаване в области с 

преобладаващ океански или средиземноморски климат е съмнителна, трудно се 

mailto:maneva_ento@abv.bg
http://www.cabicompendium.org/CPC/report.asp?CCODE=STOBAV&criteria=T/TX2
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=821388456');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=901141429');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=911148660');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=901136469');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=901136469');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=999013644');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=740520701');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=780558240');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=780558240');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=840508439');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=999017734');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=740517274');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=780551946');
javascript:popup_window('abstract.asp?BA=830598771');


 

откриват яйца: презимуването като партеногенетични женски се наблюдава в много 

европейски страни като Франция (Dedryver and Gelle, 1982), Англия (Hand, 1989), 

Германия (Karl et al., 1990) и Испания (Pons et al., 1993) и вероятно се явява като 

единствен способ за презимуване в районите с най – мек климат на Америка, Азия и 

Африка (Dixon, 1987). 

Установено е, че потенциалните възможности за полово размножаване се 

отличават при различните клонове на Sitobion avenae (Hand and Wratten, 1985; Wegorek 

and Dedryver, 1987; Newton and Dixon, 1988), данните показват четири типа на 

размножаване - чист холоцикличен – с производство на мъжки и яйцеснасящи женски 

през есента, междинен клон – с производство на сексуални форми смесени с 

партеногенетични женски, андроцикличен клон – с производство само на мъжки и 

партеногенетични женски и анолоцикличен – неспособен да произведе никакви полови 

форми независимо от условията на околната среда. Такъв полиморфизъм в 

репродуктивната стратегия е създаден с цел презимуване на въшките. Главно 

наблюденията са в умерените области, а разновидностите на размножаване са за 

увеличаване способността им да преодолеят зимните климатични условия.  

Като много други видове въшки, Sitobion avenae има редуващ се цикъл от 

безкрили форми, главно приспособени към експлоатация на растенията 

гостоприемници на въшките и крилати форми разселващи вида на дълги разстояния. 

Електрофоретически изследвания са показали, че основния генен поток в Европа 

съответно е за миграция на крилатите форми (Loxdale et al., 1985). Няма потвърждение 

за съществуване на истински биотипове на Sitobion avenae, но изследвания са показали, 

че някой клонове на този вид се развиват по – добре и плътността им се увеличава при 

някой житни култури (Weber, 1985).  

При овесената листна въшка се наблюдават зелена и червенокафява форма, които 

Muller (1962) смята за две биологични раси. Markkula and Myllymaki (1963) наблюдават, 

че ларвите запазват цвета на родителите си, а малко по - късно Markkula and Pulliainen 

(1965) установяват, че температурата оказва влияние върху оцветяването на въшките – 

при по – ниски температури преобладават червени форми, а при по – високи – зелени. 

В нашата страна проучвания върху вида са направени от Григоров (1965, 1976, 1980), 

който установява, че у нас се срещат зелената и червенокафявата форма на въшката, 

като значителна роля за оцветяването им оказва продължителността на деня и 

интензивността на осветлението. По – късно е установено, че цветовите форми на 

Sitobion avenae са предопределени генетически, но им влияят и факторите на околната 

среда, включително и храната. Те определят дали ще преобладават зелени или кафяви 

индивиди (Jenkins et al., 1999). При зимната пшеница преобладават зелените пред 

кафявите колонии, но при ниско ниво на ултравиолетови лъчи, при високо – 

преобладават кафяви форми (Thieme, 1998). Температурата влияе върху развитието на 

Sitobion avenae (Dean, 1974; Kieckhefer et al., 1989). Видът може да се развива и 

възпроизвежда при температура от 5 до 30 ºС, но оптималната температура при която 

се увеличават изучаваните колониите е 20 – 22.5 ºС. Според Григоров (1976, 1980)  в 

България ларвите се излюпват при среднодневна температура 5
0
 С в началото на април, 

а при по – хладна пролет и по – късно. Развитието на едно поколение продължава 8 – 14 

дни.Партеногенетичните форми могат да издържат на студ до – 10 ºС (Williams, 1980).  

Schizaphis graminum (Обикновена житна въшка) - Eastop (1961) изброява 15 други 

видове Schizaphis възникнали в Европа и Азия. Това са предимно въшки, хранещи се по 

тревни видове с малко или никакво значение. Той описва подвида Schizaphis graminum 

agrostis и Schizaphis graminum holci като възникнали в Западна Европа извън 

Средиземноморския регион. Тези два подвида може да предизвикат проблеми при 

определянето на истинските гостоприемници и разпределението на Schizaphis graminum 
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s. s.. Видове от род Schizaphis се срещат и в Австралия върху тревистото растение 

Digitaria decumbens. Обикновената житна въшка има голяма вариабилност и 

способност да се развива по различни гостоприемници и източници на резистентност в 

рамките на пшеница, сорго, овес и ечемик. Това е довело до определянето на 

биотипове, които описват връзката с различните гостоприемници.  

Michels (1986) изброява като гостоприемници на Schizaphis graminum 70 тревисти 

вида от 44 рода. В тях той не включва 29 вида определени по - рано като 

гостоприемници на обикновената житна въшка. Икономически важни, от които са 

пшеница, ечемик, сорго, овес, ръж и ориз. Оризът се явява гостоприемник само в 

Украйна и съседните на Русия държави, но в тези региони Schizaphis graminum също 

вреди и по пшеницата и соргото. В България Обикновената житна въшка е описана от 

Григоров  (1980), тя е разпространена в цялата страна, но се открива в ниска плътност. 

Напада пшеницата, овеса, ечемика, ръжта, просото, ориза, суданката, царевицата и 

дивите житни треви.  

Schizaphis graminum е холоцикличен вид - разможава се полово за да презимува, 

но партеногенетичните крилати и безкрили женски се запазват докато позволят 

зимните условия. Холоцикличните форми се срещат в бившия СССР, Китай, 

Аржентина, Бразилия, САЩ. В България видът зимува като яйце по есенните житни 

култури и дивите житни треви. На пролет ларвите се излюпват непосредствено след 

повишаване на температурите – края на месец март (Григоров, 1980). Лятото 

партеногенетичните женски започват да раждат, седем дни след своето собствено 

раждане и температура 25 ºС, по две – три ларви на ден в продължение на 20 – 30 дни. 

Ларвите обикновено линеят три пъти, но се е наблюдавала и педогенеза. Тези норми се 

менят в зависимост от температурите между 10 и 30 ºС. Повечето въшки от този вид 

умират при температура по – ниска от 20 или по – висока от 40 ºС. Крилатите форми се 

срещат основно по силно населени с въшки или повредени растения. 

Разпространението на вида се подпомага при наличие на вятър. 

(http://www.cabicompendium.org/CPC/report.asp?CCODE=SCZAGR&criteria=T/BIO). 

 Rhopalosiphum maidis е описана за пръв път от Fitch в 1856 година, като Aphis 

maidis. Видът предпочита да се развива в защитени места на житните растенията - 

заселват връхните листа и ги завиват на тръбичка, в която се развиват. Диапазонът на 

гостоприемниците на Rhopalosiphum maidis включва царевица, сорго, ечемик и над 30 

вида от семейство Poaceae, включително и овес, пшеница, ориз, захарна тръстика, а 

понякога и Cyperaceae и Typhaceae (Blackman and Eastop, 1984). Ferrandiz Puga (1981) е  

направил списък с растения гостоприемници в библиографически обзор за 

Rhopalosiphum maidis. Orlob and Medler (1961) са установили по – голямо нападение от 

въшката по ечемика и по – малки колонии по овеса, пшеницата и ръжта. Robinson and 

Hsu (1963) установяват, че въшката се размножава по ечемика и овеса, но не и по 

ръжта. Според изследвания в Индия царевицата, пшеницата, ечемика, Eleusine 

coracana, обикновеното сорго, Pennisetum americanum и Coix lacryma-jobi са 

първичните хранителни растения на вида, те служат и като гостоприемник за 

презимуването му, но с предпочитание Rhopalosiphum maidis се развива по ечемика и 

обикновеното сорго (Ganguli and Raychaudhuri, 1980). Григоров (1980) установява, че в 

България въшката е повсеместно разпространена и вреди по ечемика, овеса, пшеницата, 

царевицата и соргото.  

Rhopalosiphum maidis се развива анолоциклично по житните култури в целия свят. 

Мъжки индивиди се срещат случайно (Eastop, 1954), но яйцеснасящи женски и 

презимуващи яйца не са наблюдавани до сега. Eastop (1966) смята, че видът има 

ориенталски произход и почти във всички райони на света се размножава 

партеногенетично. В Азия са наблюдавани полови форми по Prunus spp.. Remaudiere 
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and Naumann-Etienne (1991) съобщават за мъжки индивиди и пролетни колонии 

(фундатригенни и крилати мигрантки) върху P. cornuta в Пакистан, Menon and Ghai 

(1969) описват яйцеснасящи женски в Индия, докато Torikura (1991) съобщава за 

колонии на първичните гостоприемници в Япония. Отделните биотипове на 

Rhopalosiphum maidis са описани от Painter and Pathak (1960). Природните клонове на 

вида могат да се обяснят с разлики в кариотипа им. Морфометрични изменения се 

срещат в и между популациите в три кариотипни варианта  (диплоидното хромозомно 

число 2 n = 8, 9, 10). Най – разпространен е кариотипът 2 n = 8, открит в популации 

върху царевица и сорго в целия свят. Популациите по ечемика в северното полукълбо 

обикновенно са 2 n = 10 (Brown and Blackman, 1988; Blackman and Brown, 1991). 

Rhopalosiphum maidis открити по ечемика и Echinochloa crus-galli в Испания са били с 

кариотип 2 n = 10, а при соргото и царевицата с 2 n = 8 (Jauset et al., 1998). Популации и 

от трите кариотипа могат да се открият при пшеницата в САЩ. Въшките формират 

големи колонии по листата съставени от партеногенетично размножаващи се женски и 

обикновено ларвите имат четири възрасти (Kring, 1985).  В египетска лаборатория е 

установено, че развитието на ларвите до възрастно завършва за 16 дни при 15 ºС, 9 дни 

при 20 ºС и 5 дни при 30 ºС, а в годината могат да се развият 50 поколения при 

оптимална температура от 30 ºС. Най – добре видът се е развивал върху млади 

ечемичени листа (El Ibrashy et al., 1972). В САЩ, Илинойс видът развива 9 поколения в 

година в полска обстановка, а в южен Тексас и Хавай, могат да се развият до 50 

поколения в година. В две канадски лаборатории са проведени изследвания при 25 ºС, 

възрастните женски не продуцират ларви в продължение на 6 дни, след това раждат 

ларви в продължение на 16 дни и живеят още 10 дни (Foott, 1977), през това време 

ларвите се състоят средно от 68.2 за безкрили женски и 49 ларви за крилати женски 

(Adams and Drew, 1964). Лабораторни изследвания в САЩ, са показали средна 

продължителност на живот на крилатите възрастни - 9.7 дни, а средна плодовитост - 

14.9 ларви (Liquido and Irwin, 1986). В Индия през юни и юли живота на възрастните 

продължава 4 – 12 дни, а безкрилите женски раждат от 10 до 48 ларви всяка (Ganguli 

and Raychaudhuri, 1980). При ечемика в Египет възрастните въшки живеят в 

продължение на 11 дни при 20 ºС и 17 дни при 15 ºС (El Ibrashy et al., 1972). Те са най – 

активни в полски условия при температура между 17 и 27 ºС (Mau and Kessing, 1992). 

Rhopalosiphum maidis предпочита по – високи температури, въпреки това тя се развива 

и при температура около 9 ºС (El Ibrashy et al., 1972; Elliott et al., 1988). Отсъствието на 

стадия яйце означава, че видът неможе да преживее цяла година в страни със студени 

зимни условия, но в Северна Европа може да презимува в закрити помещения. 

Rhopalosiphum maidis мигрира ежегодно в централна Европа и в други райони с по – 

топъл климат. Изследвания в Канада и американския Среден Запад показват въшки, 

мигриращи на юг. Крилатите въшки се появяват при промени  в климата, 

популационната плътност и качеството на храната (растенията гостоприемник). 

Поведението при летежа е свързано със запасите от липиди, продължителността на 

живот и плодовитостта на въшките, които са изучени от Liquido and Irwin (1986). 

Rhopalosiphum maidis понякога се посещава от мравки, които се хранят с обилно 

отделяната медена роса от въшката. Datta et al. (1982) описват видовете мравки, 

посещаващи въшката в Индия. 

Sipha maydis е слабо разпространен вид, синонимите на който са описани от 

Eastop and Hille Ris Lambers (1976). Родът  Sipha се състои от 12 въшки, някой от които 

се хранят по житните растения. Този род е разделен на два подрода: четири вида в 

Sipha sensu stricto и осем в Rungsia (Heie, 1982). Sipha maydis се намира в последният 

подрод, който се отличава с гладка гръбна страна и широко – закръглена опашчица 

(Blackman and Eastop, 1984). Видът се храни по житни растения и не е регистриран при 
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други гостоприемници. В много сухи години се е срещал по всички икономически 

важни зърнено – житни култури, но по принцип рядко се среща в Северна и Западна 

Европа (Blackman and Eastop, 1984). 

Видът е немигриращ, анолоцикличен – без полови форми. Възпроизвежда се 

партеногенетично в продължение на години по житни треви и култури. Единственият 

описан случай за полово размножаване е в Турция (Tuatay and Remaudifre, 1964). 

Вероятно полово размножаване се среща и в други области, където въшката не е 

основно изучена.  

В България  въшката е проучена от Григоров (1980). Тя е разпространена в цялата 

страна. Вреди по царевицата, ечемика, пшеницата, овеса, ръжта и житните треви. 

Зимува като яйце по есенните житни култури и по житните многогодишни треви. 

Видът не е сериозен неприятел по житните култури, тъй като по – често се намножава 

по житните треви. 

Мъжките са безкрили и заселват връхната част на горните листа, а понякога 

стъблата и класовете на зърнено – житните култури и много житни треви (Blackman and 

Eastop, 1984). Колониите на Sipha maydis често са съпровождани от мравки (Heie, 1982; 

Blackman and Eastop, 1984).  

Diuraphis noxia за пръв път е определена като вид от Mordvilko (Kurdjumov, 1913), 

който я нарекъл Brachycolus noxius. След това въшката е описвана под различни имена 

от Aizenberg (1935), Mimeur (1942), Bodenheimer and Swirsky (1957) и Anon. (1963).  

Eastop and Hille Ris Lambers (1976), Blackman and Eastop (1984) и Stoetzel (1987) я 

поместват в род  Diuraphis Aizenburg. 

Kindler and Springer (1989) установили в оранжерии, че Diuraphis noxia може да се 

развие на 47 - 48 вида растения в прохладно време и на 18 – 32 в топло време. Pike and 

Allison (1991) направили списък с растения – гостоприемници по литературни данни, 

включващ 140 тревисти вида подходящи в различна степен за развитието на Diuraphis 

noxia. Царевицата и соргото се оказали неподходящи за развитието на вида (Webster et 

al., 1987). Това показва, че той има ограничен брой подходящи за развитието му 

гостоприемници. Diuraphis noxia нанася най – големи щети на културите в прохладно 

време. 

Hughes (1988, 1996) и Araya et al. (1990) прегледали литературата за вида и 

Poprawski et al. (1992) направили пълна библиография от 1886 до 1992 година. 

Diuraphis noxia е поливолтинен вид, като времето от раждането до възпроизводството е 

11 дни при 20 °С. Ежедневно една въшка ражда от 1 до 3 ларви, а продължителността 

на живот на възрастните е около 80 дни в лаборатория, видът има потенциална 

възможност да увеличава продължителността си на живот в лаборатория с 0,06 дена 

при температурен режим 5 – 15 °С (Michels and Behle, 1989). Aalbersberg et al. (1987) и 

Kieckhefer and Elliott (1989) намират няколко подобни стойности за скоростта на 

развитие, преживяването и възпроизводството, въпреки че сравнението на техниките за 

определяне е проблематично. Стадия на развитие на растенията, температурата и 

тяхното взаимодействие оказват влияние върху  продължителността на живот и 

размножаването на Diuraphis noxia  (Girma et al., 1990). Възпроизводството на вида е 

най – силно при температура 18 - 21°С и при фази на пшеницата братене – изкласяване. 

Diuraphis noxia  се развива бързо, живее дълго, развива много поколения и така силно 

увеличава плътността си повече при пшеницата и по – малко при ръжта (Behle and 

Michels, 1990). При пшеницата видът има много високо ниво на възпроизводство, като 

се премества на млади по – подходящи растения, развиващи се на различни етапи 

(Schotzko and Smith, 1991; Worrall and Scott, 1991; Robinson, 1993). В северните части на 

САЩ и Канада, смъртността при презимуване може да достигне 100 %, когато 

температурите се задържат много ниски за дълго време (Butts, 1992; Armstrong et al., 
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1992). Точката на преохлаждане на вида е свързана със способността да преживее 

зимните условия, но голям процент от смъртността се получава около точката на 

преохлаждане (Butts, 1992a). Преживяването през зимата може да зависи от снежната 

покривка в по – студени райони, видът може да преживее и от южната страна на 

посевите, където получава по – голямо количество слънчева топлина (Hammon and 

Peairs, 1992). Географското разпространение на Diuraphis noxia е ограничено само в 

райони с малко валежи. Видът рядко е проблем и в поливни житни култури. 

Популациите рязко намаляват при силни валежи. Тези наблюдения предполагат, че 

валежите или влажността могат пряко или косвено да намалят продължителността на 

живот и възпроизводството на Diuraphis noxia. Крилати форми се образуват когато 

растенията са във воден дефицит, а не когато въшките са във висока плътност (Baugh 

and Phillips, 1991). Messina (1993) установява, че едва 15 – 35 % от крилатите форми се 

появяват при пренаселване на растенията.  Плътността на Diuraphis noxia не оказва 

голямо въздействие върху развитието на растенията (Messina, 1993).  

Пшеницата и ечемикът могат да осигурят подходяща среда за развитие на вида 9 – 

11 месеца в годината, но дивите треви са много важни за непрекъснатото развитие на 

Diuraphis noxia (Kriel et al., 1986; Aalbersberg et al., 1988; Armstrong et al., 1991; 

Montandon et al., 1993). Видът прекарва лятото по различни видове житни треви 

(Kindler and Springer, 1989; Clement et al., 1990; Messina et al., 1993). В Евразия в 

популациите на въшката се срещат полови и безполови форми. Чрез половите форми и 

снесените от тях яйца видът презимува (Grossheim, 1914; Basky, 1993). В някой 

популации на Diuraphis noxia в Европа и във всички популации в САЩ е открито само 

безполово размножаване на въшката (Kiriac et al., 1990). В България Григоров (1980) 

установява, че видът се среща в ниска численост по ечемика, пшеницата, ръжта, овеса и 

житните треви. Основно вреди по ечемика, като завива листата на тръбички, а 

повреденият клас не излиза от влагалищният лист или излиза частично и е деформиран. 

Rhopalosiphum padi е описана за пръв път от Linnaeus в 1758 година, като Aphis 

padi. Видът се храни основно по листата, но напролет развива колонии в основата на 

листата, по стъблата или по класовете на ечемика и пшеницата. Предпочита 

вътрешната страна на флаговият лист. По царевицата колонии се развиват основно по 

листата. През есента въшките понякога се намират под земната повърхност (Vickerman 

and Wratten, 1979). Основен гостоприемник на вида у нас е Prunus padus. Междинни 

гостоприемници са пшеницата, овесът, ечемикът, ръжта, царевицата и житните треви 

(Григоров, 1980, 1981). Основният гостоприемник на вида в Европа е Prunus padus, а в 

САЩ - Prunus virginiana. Prunus padus е най – нападаният основен гостоприемник в 

Европа. Rhopalosiphum padi е наблюдаван още по P. spinosa, P. tenellus и P. 

pennsylvanica, а в Япония и по P. cerasus, но те рядко са алтернатива на основния 

гостоприемник. Междинни гостоприемници на вида през лятото са житните култури и 

житните треви. Видът е описан и по видове от семействата Cyperaceae, Iridaceae, 

Juncaceae и Typhaceae (Blackman and Eastop, 1984). Rhopalosiphum padi е с древен 

произход и вероятно произхожда от западната част на Северна Америка, но сега е 

разпространена из целия свят. Следователно видът е пренесен от Америка в Европа. 

Повечето от видовете Rhopalosiphum spp. са със северноамерикански произход, а малка 

част произхождат от Азия (Halbert et al., 1998). Rhopalosiphum padi е холоциклично 

размножаващ се вид с основен гостоприемник Prunus и междинен – Poaceae. Видът 

може да се размножава и анолоциклично (само партеногенетично размножаване) при 

житни култури, в райони с по – топла зима и на места където основният гостоприемник 

липсва. Пълният жизнен цикъл е важен за презимуването на вида в Северна Европа, 

където голямо нападение може да настъпи от P. padus (Leather et al., 1989). В Южна 
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Европа видът се развива непълноциклично. С непълен цикъл видът се размножава от 

далечния север до южна Великобритания (Pons et al., 1995). 

Anoecia corni F. е мигриращ вид с основен гостоприемник Cornus sanguinea L. 

(Мордвилко, 1935; Borner, 1952; Нарзикулов, 1962; Григоров, 1980, 1981). Мордвилко 

(1935) и Borner (1952) посочват още като основени гостоприемници Th. alba, Th. 

asperifolia,  Th. controversa, Th. florida, Th. macrophyla, Th. paniculata, Th. sibirica, Th. 

brachypoda и др., а според Нарзикулов (1962) и Thlycrania stolonifera. Междинни 

гостоприемници са пшеницата, ечемикът, ръжта, просото и др. В България видът се 

среща като холоциклична и анолоциклична форма (Григоров, 1980, 1981). 

Популационна динамика на листните въшки при зърнено – житните култури 

В България по житните култури в най – висока численост се появява Sitobion 

avenae (Григоров, 1980). От 1964 до 1980 година видът съставлява 90 % от популациите 

на листните въшки. 10 – 15 % е участието на Schizaphis graminum, а Diuraphis noxia, 

Rhopalosiphum padi и Rhopalosiphum maidis се срещат в единични екземпляри. 

Съотношението на видовете от есента се запазва и напролет, но в следствие затопляне 

на времето Sitobion avenae се развива значително по – бързо от Schizaphis graminum и 

достига максимална плътност през първата или началото на втората половина на юни 

при пшеницата. Плътността на Sitobion avenae е най – ниска през април, поради ниската 

плътност на презимувалите яйца и в края на юни поради влошените хранителни 

условия. При овеса и ечемика максимума на намножаване приблизително съвпада с 

този при пшеницата(Григоров, 1980). 

В Сърбия по житните култури се срещат видовете Metopolophium dirhodum, 

Metopolophium festucae, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, 

Sitobion avenae, Sitobion fragariae, Sipha (Rungsia) elegans и Sipha (Rungsia) maydis, а 

видът Diuraphis noxia е нов за фауната на Сърбия. Най – разпространени видове в 

района на Белград са Sitobion avenae и  Metopolophium dirhodum (Petrović, 1996). 

Най – разпространения вид в Словения е Sitobion avenae (Trdan and Milevoj, 1999). 

В Чехия между 1998 и 1999 година преобладава вида Diuraphis noxia (Stary, 2000). 

В Текирдаг (Турция) са установени седем вида листни въшки Sitobion avenae, 

Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Metopolophium 

dirhodum, Sipha (Rungsia) maydis, Sipha (Rungsia) elegans. От изброените видове най – 

разпространен е Sitobion avenae (Özder and Toros, 1999).  

 Rhopalosiphum padi се появява в житните култури късно през май и се развива до 

юни и юли. Sitobion spp. и Metopolophium dirhodum се появяват в средата на юни, като 

са в по – висока плътност от Rhopalosiphum padi (Dean and Luuring, 1970).  

Sitobion avenae и Rhopalosiphum padi са двата най – разпространени вида в 

Централна Европа при зимна пшеница (Honek, 1990). През 1987, 1988 и 1991 същия 

автор изследва факторите влияещи за намножаването на Metopolophium dirhodum и 

Sitobion avenae в Западна Чехословакия при зимна пшеница и пролетен ечемик. 

Установява, че влияние върху растежа на популациите от листни въшки оказват 

специфични фактори – разлики в микроклимата, сортови различия и гъстотата на 

посева. 

Видът Sitobion avenae е най – разпространен и вредоносен в Централна и Южна 

Европа (Vereijken, 1979; Wratten et al., 1979), докато в Западна и Северна Европа е по – 

разпространен видът Rhopalosiphum padi (Carter and Rabbinge, 1980; Wiktelius and 

Ekbom, 1985; Leather, 1993).  

През есента на 1999 година в Маланта (Словакия) Cagan and Stalmachova (2001) 

установяват за пръв път върху ечемик вида Rhopalosiphum maidis. 

В Ростов (Русия) най – големи щети по житните нанася Schizaphis graminum 

(Makhotkin and Voshedsii, 2004). 
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При пшеницата в Кайро (Египет) Abdel – Samad and Gomaa (2004) съобщават за 

видовете Rhopalosiphum padi  и Schizaphis graminum. В житните полета на Южен 

Египет Abou – Elhagag and Abdel – Hafez (1998) установяват видовете Rhopalosiphum 

padi, Schizaphis graminum,  Rhopalosiphum maidis и Sitobion avenae. В Египет 

преобладава видът Rhopalosiphum padi  - 58,3% от цялата популация на листни въшки и 

27,6 и 14,1% респективно за Rhopalosiphum maidis и Schizaphis graminum (Abdel – Hafez 

and El – Hagag, 1999). В Централен и Северен Египет в периода 1997 – 1999 година El – 

Heneidy et al. (2004) регистрират три основни вида листни въшки при пшеницата 

Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum и  Rhopalosiphum maidis, който достигат най – 

висока плътност през февруари и март. Mannaa (2000) в Ню Валей (Египет) наблюдава 

по пшеницата листни въшки от видовете Schizaphis graminum, Rhopalosiphum padi  и 

Rhopalosiphum maidis, като доминиращ се явява видът Rhopalosiphum padi. 

Diuraphis noxia е открита в Китай преди около 70 години, но видът не се е 

разпространил масово в районите, където се отглежда пшеница (Zhang, 1991). Видът 

неодавна е открит в Чили и Аржентина, но досега не е нанасял щети (Reed and Kindler, 

1994). Открит е и в Кения, където го считат за вредител и разработват биологичен 

контрол срещу него. Diuraphis noxia още не е открита в Австралия и Нова Зеландия. 

Видът е разпространен в 17 западни щата на САЩ и три западни области на Канада, но 

не е разпространен в източните части на САЩ и Канада, в Централна и Северна Европа 

е слабо разпространен (Webster and Amosson, 1994). Archer et al. (1998) установяват, че 

климатът влияе върху разпространението на Diuraphis noxia. Видът се среща в по – 

висока плътност и нанася по – големи щети през есента, а на пролет е в по – ниска 

плътност и може само да намали броя и качеството на зърната при пшеницата. 

Sipha maydis се среща из Европа, Средиземноморието, Близкия Изток, Средна 

Азия, Индия, Пакистан и Южна Африка (Shaposhnikov, 1964; Heie, 1982; Blackman and 

Eastop, 1984), предпочита много сухи области. Рядко се разпространява в Англия и 

някой други северноевропейски страни, където не се развива добре върху зърнено – 

житните култури (Stroyan, 1977; Heie, 1982). 

Neli, Gaul and McRae (1997) посочват, че в Нова Скотия (Канада) при пшеницата 

най – разпространения вид е Rhopalosiphum padi. 

В Бразилия доминиращ вид е Rhopalosiphum padi – 75% от популацията на 

листните въшки, Metopolophium dirhodum – 16,2%, Sitobion avenae – 7,5%, а Schizaphis 

graminum е в най – ниска численост (Silva et al.,2004). 

В Канзас (САЩ) най – разпространен е видът Schizaphis graminum, следва 

Rhopalosiphum padi и в по – ниска численост Diuraphis noxia. Schizaphis graminum е 

разпространен по първите листа, Rhopalosiphum padi по стъблата, а Diuraphis noxia по 

най – горните листа (Qureshi and Michaud, 2005). 

Schizaphis graminum е най – вредоносния вид в Южен Греат Плейнс (САЩ) (Porter 

and Mornhinweg, 2004). Той е най – разпространен по пшеницата и в Северната 

Америка (Boina et al., 2005). 

Значително влияние върху популационната численост на листните въшки, оказват 

различни фактори, един от които е хранителния режим на културата, респективно 

торенето и почвеното плодородие. Установено е, че числеността на въшките се 

повишава при едностранно азотно торене (Hamisch, 1980; Hamisch and Grapel, 1980; 

Honek, 1991a; Duffield et al., 1997; Morales et al., 2001; Nevo and Coll, 2001; Men et al., 

2004; Cui JinJie et al., 2004; Sempruch et al., 2004). Повишеното съдържание на азот в 

растенията, отглеждани с високи торови норми, стимулира плодовитостта на въшките, 

а плътността им намалява при повишени дози фосфорни и калиеви торове. 

Едностранното азотно торене на културните растения нарушава биоценологичното 

равновесие и води до масово намножаване на въшките (Григоров, 1980). 
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