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Проследена е числената динамика на отделните видове листните въшки в посеви от ечемик с 
различни нива на торене. 

 Проучване  влиянието на някой инсектициди върху листните въшки и доминиращите 
афидофаги при ечемика в района на Карнобат ще подпомогне разработването на добра 
растителнозащитна практика при тази култура. 
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Aphids (APHIDIDAE: HEMIPTERA) on barley and possibilities for their control 

Vasilina Dimcheva Maneva 
Institute of Agriculture Karnobat 

Abstract 
 The experimental work was conducted during 2005 - 2008 year in the experimental field and in the 
laboratories of the Institute of Agriculture - Karnobat and the laboratories of the Department of Plant 
Physiology and Biochemistry of the AU - Plovdiv. Has been studied the species composition of aphids 
on fodder (Aheloy 2) and malting (Obzor) barley varieties grown in different dates of sowing and their 
population dynamics traced. There have been dominating aphids and beneficial species in barley in the 
region of Karnobat. 
 The direct damage from aphids in barley was first investigated by studying the pathophysiological 
and anatomy - morphological changes in the plant due to attack by aphids. Was examine the impact of 
aphids and insecticide treatment on the barley productivity. Were studied aphids as vectors of BYDV in 
barley. 
 It was found that the infection of barley with barley yellow dwarf virus occurs primarily in the 
autumn. Aphids are found in - low-density and cause of - light damage on the yield of barley sown in 
the optimum date. Sowing at the optimum time can prevent the application of insecticides. 
It was been determined the optimal time for treatment on barley with insecticides to prevent infection 
with BYDV. 
 Investigation the influence of some insecticides on aphids and beneficial dominant species in 
barley in the region of Karnobat will support the development of good plant protection practice on 
barley. 
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Карнобат и АУ – Пловдив. 
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Установен е комплекса афидофаги в ечемичените посеви в района на Карнобат, който 
включва 12 вида, принадлежащи към 4 разреда: Coleoptera, Neuroptera, Diptera и Hymenoptera. 
Доминиращи са представителите от разредите Coleoptera и Hymenoptera. 

 От хищниците са установени пет вида от четири семейства: Coccinella septempunctata L. 
(Coccinellidae, Coleoptera), Coccinella quatuordecimpustulata L. (Coccinellidae, Coleoptera), 
Cantharis fusca L. (Cantaridae, Coleoptera), Chrysopa sp. (Chrysopidae, Neuroptera), Sphaerophoria 
scripta L. (Syrphidae, Diptera). От паразитоидите са открити седем вида от четири семейства: 
Aphidius sp., Aphidius equiseticola, Aphidius ervi, Praon sp. (сем. Braconidae), Systole sp. (сем. 
Eurytomidae). сем. Figitidae, сем. Encyrtidae,  

Преобладават видовете от сем. Coccinellidae и сем. Braconidae.  

Установен е синхрон в максимумите на намножаване на двата основни вида от 
комплекса афидофаги – хищната калинка C. septempunctata и паразита Aphidius sp.и на 
листните въшки, което има важно значение за ролята на седем точковата калинка и паразита 
Aphidius sp. като природни регулатори. 

 
 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

Установен е видовият състав на листните въшки в посеви от зимен ечемик при различни дати 
на сеитба.  

 През есенния вегетационен период са установени четири вида листни въшки: Rhopalosiphum 
maidis (Fitch,1856), Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758), Schizaphis graminum (Rondani, 1847) и 
Sitobion avenae (Fabricius, 1775). 

През пролетния вегетационен период популацията на листните въшки по ечемика е 
представена от Rh. padi (Linnaeus, 1758), Sch. graminum (Rondani, 1847) и S. avenae (Fabricius, 
1775). 

Установена е популационната плътност на листните въшки през отделните години в 
зависимост от климатичните условия и от сроковете на сеитба. 

За първи път е изследвана пряката вреда от листните въшки при ечемика чрез проучване на 
патофизиологичните и анатомо-морфологичните изменения в растението вследствие нападение 
от листни въшки. 

Установени са доминиращите листни въшки и афидофаги при ечемика в района на Карнобат, 
както и възможностите за природно регулиране. 
 
 НАУЧНО – ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Проучени са листните въшки като вектори на BYDV при ечемика. 

Установено е, че за района на Югоизточна България, при засяването на зимен ечемик  в 
оптимален срок, листните въшки се срещат в ниска плътност и нанасят сравнително по-малки 
повреди, което може да предотврати използването на инсектициди. 

Определени са оптималните срокове за третиране на ечемика с инсектициди за 
предотвратяване на заразяване с BYDV. 

Проучена е чувствителността на отделните видове листни въшки към някои инсектициди. 

Изяснена е зависимостта на добива и структурните му елементи от третирането с инсектицид 
и нанесените повреди от листните въшки. 
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1775) – от 1,63 до 1,95 бр./стъбло, Rh. рadi (Linnaeus, 1758) – от 1,72 до 2,47 бр./стъбло и Rh. 
maidis (Fitch, 1856) – от 3,63 до 3,65 бр./стъбло. 

През пролетния вегетационен период популацията на листните въшки по ечемика е 
представена от Rh. рadi (Linnaeus, 1758), Sch. graminum (Rondani, 1847) и S. avenae (Fabricius, 
1775), от които най-често срещана и най-многочислена е S. avenae (Fabricius, 1775) (овесената 
листна въшка). 

От установените видове листни въшки при двата сорта ечемик Обзор и Ахелой 2 в най-
висока численост се среща Rh. maidis (Fitch, 1856). Максимална плътност видът достига в края 
на месец октомври, след което числеността намалява. В края на месец ноември не се среща в 
посевите. 

    Проследена е числената динамика на отделните видове листните въшки в посеви от 
ечемик с различни нива на торене. Във всички варианти с торене и контрола (неторена) се 
срещат Sitobion avenae (Fabricius, 1775) и Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758). Sitobion avenae 
(Fabricius, 1775) и Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) са установени в най – висока плътност в 
посева с едностранно торене, а Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) в посева, развиващ се с 
балансиран хранителен режим - N12P10K6. Нетореният вариант (N0P0K0) не се предпочита от 
листните въшки, тъй като силният азотен и фосфорен недостиг е предпоставка за слабо развити 
растения, неподходящи за храна на въшките. 

     Нападението от листни въшки инхибира нето фотосинтетичната скорост в листата на 
ечемик сорт Ахелой 2 и сорт Обзор. Установеният негативен ефект се дължи на комплекс от 
фактори, част от които са намаленото количество на фотосинтетичните пигменти, по – ниската 
ефективност на използване на светлинната енергия във фотосинтетичните процеси и вероятно 
повишеното устично лимитиране. Отрицателният ефект на листните въшки е по – силно проявен 
при чувствителният сорт Ахелой 2. 

    Имайки предвид високата чувствителност, недеструктивния характер и бързината на 
измерване на газометричните и флуоресцентни параметри със съвременните портативни 
фотосинтетични системи [LCA-4 (ADC), Li 6000 (Li – Cor) и MINI-PAM (H. WALZ)], се препоръчва 
тяхното използване в скринингови изследвания за физиологична толерантност на ечемичени 
генотипове към листни въшки.  

 В посевите ечемик е установено заразяване с вируса на жълто ечемичено вджуджаване 
(BYDV), което става основно през есента. През този период преобладават главно два вида 
листни въшки - Sitobion avenae (Fabricius, 1775) и Rhopalosiphum maydis (Fitch, 1856).  

За района на Югоизточна България, при засяването на зимен ечемик в оптимален срок, 
листните въшки се срещат в ниска плътност и нанасят сравнително по-слаби повреди, което 
може да предотврати използването на инсектициди. 

При благоприятни климатични условия за масово намножаване на листните въшки и при 
необходимост от по-ранно засяване на ечемика се препоръчва пръскане през първата и втора 
седмица след поникване. 

    Sitobion avenae (Fabricius, 1775), Schizaphis graminum (Rondani, 1847) и Rhopalosiphum 
maidis (Fitch, 1856) проявяват силна чувствителност към инсектицидите Актара 25 ВГ 
(тиаметоксам), Ланат 90 ВП (метомил), Моспилан 20 СП (ацетамиприд), Пиримор 25 ВГ 
(пиримикарб), Нуреле-Д (циперметрин + хлорпирифосетил), Вазтак 10 ЕК (алфациперметрин), 
Би 58 (диметоат), Регент 800 ВГ (фипронил), които могат да се използват при необходимост от 
извеждане на борба с листните въшки. 
  Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) проявява слаба устойчивост към Моспилан 20 СП. 

-3- 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Ечемикът е една от основните зърнено – житни култури и заема огромна площ в света. 
В групата на зърнените култури в световен мащаб се нарежда след пшеницата, царевицата и 
ориза. Той е главно фуражна култура, но зърното му намира широко приложение в пивоварната, 
хранителната, сладкарската, спиртоварната, кожарската и други промишлености. В нашата 
страна той е третата по значение култура след пшеницата и царевицата. 

Ечемикът е високорискова култура по отношение на загуби от неприятели. 
Количеството и качеството на добива може да се понижи чувствително от множество насекоми, 
сред които листните въшки са с важно икономическо значение. 
2. ЛИТЕРАТУРЕН  ПРЕГЛЕД 

Направен е обстоен преглед на специализираната литература, свързана с темата на 
дисертационния труд. Разгледани са видовият състав на листните въшки при ечемика, 
популационната динамика на видовете, влиянието на торенето върху популационната динамика 
на въшките, повредите – преки и косвени и въздействието на листните въшки върху растежа, 
развитието и продуктивността на ечемика, както и  методите за борба с тези неприятели.    
3. ЦЕЛ  И  ЗАДАЧИ  НА  ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Целта на изследването е да се проучи видовия състав на листните въшки при ечемика, 
популационната динамика на видовете, вредната им дейност и възможностите за борба с тях.  

За изясняването на проблема са разработени следните задачи: 
1. Проучване на видов състав и популационната динамика на листните въшки при 

фуражен и пивоварен ечемик при различни дати на сеитба. 
2. Проучване  влиянието на торенето върху популационната динамика на листните 

въшки. 
3. Проучване на пряката и косвена вреда на листните въшки по ечемика. 
4. Проучване на възможностите за борба с листните въшки по ечемика. 
5. Проучване на най – разпространените видове от полезната ентомофауна и 

възможността им за регулиране на листните въшки. 
4. МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИ  

Експерименталната работа е проведена през 2005 – 2008 година в Опитното поле и в 
лабораториите на Института по земеделие – Карнобат и в лабораториите на катедра 
„Физиология на растения и биохимия” на АУ – Пловдив.  

4.1. Проучване на видовия състав и популационната плътност на листните въшки при 
фуражен и пивоварен ечемик, отглеждан в различни срокове на сеитба 
Изведен е полски опит с пивоварен ечемик сорт Обзор и фуражен ечемик сорт Ахелой 2, 

отглеждан при различни дати на сеитба – ранна (засят до 25 септември), оптимална (засят през 
месец октомври), късна (през зимните месеци) и пролетна (през месец март) с големина на 
опитните парцели 2 dka. Агротехническите мероприятия, които нe са обект на изследването, са 
съобразени с приетата за култура технология на отглеждане за дадения район (Граматиков и 
кол., 2004). 

Обследвания за листни въшки са правени ежеседмично в осемте варианта на опита - на 
30 места върху 10 ечемичени стъбла (Dewar A., G. Dean, R. Cannon, 1982). Таксономичният 
анализ на четирите вида листни въшки - Sitobion avenae, Schizaphis graminum, Rhopalosiphum 
maidis и Rhopalosiphum padi е извършен по Emden (1972) и Blackman and Eastop (1984).  
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4.2. Изследване на процентното съотношение на листните въшки при ечемика 
След определяне на видовия състав на листните въшки е изчислено процентното 

съотношение между видовете в различните дати на сеитба през пролетния и есенния 
вегетационен период на ечемика. 

4.3. Изследване влиянието на торенето върху популационната динамика на листните 
въшки при ечемика 
Определянето на видовия състав (Emden, 1972; Blackman and Eastop, 1984) и числената 

динамика на листните въшки при ечемик сорт Веслец е извършено в стационарен полски опит, 
заложен на излужена смолница в опитното поле на Института по земеделие Карнобат през 1999 
г. В сеитбообръщението на опита ечемикът се отглежда след предшественик слънчоглед. 
Прилагат се с оптимална (Т1 - N12P10K6) и редуцирана (Т2 - N8P5K3) азотно-фосфорно-калиева 
норма и едностранно азотно торене (Т3 - N4P0K0). За сравнение служи не торена контрола (Т0 - 
N0P0K0). Всеки вариант е заложен на 250 m2 в четири повторения.  

През 2005 – 2007 г. е наблюдавана числената динамика и видовият състав на листните 
въшки в посочените по-горе торови варианти и не торената контрола. Във всеки вариант са 
наблюдавани по 100 растения - на 10 места по 10 растения, върху които е отчитана плътността 
и видовият състав на листните въшки.  

4.4. Влияние на листните въшки върху продуктивността на ечемика 
4.4.1.Пряка вреда – проучване на патофизиологичните и анатомо – морфологичните 
изменения в растението в следствие нападение от листни въшки 
Изследванията са проведени в Института по земеделие – Карнобат и АУ – Пловдив. 

Обект на изследването са здрави и нападнати от листни въшки листа от два сорта ечемик – 
Ахелой 2 и Обзор, поради различната им чувствителност. Растенията са отгледани лабораторно 
в саксии и върху част от тях са колонизирани и размножени листни въшки, другите са оставени 
чисти за контрола. От нападнатите растения са подбрани листа със средна  плътност 12 въшки 
на лист. Непосредствено след маркирането листата са използвани за анализ на листния газов 
обмен, хлорофилната флуоресценция, съдържанието на фотосинтетични пигменти и анатомо – 
морфологични особенности. 

Листният газообмен (скорост на нето фотосинтезата – А, интензивността на 
транспирацията – Е и устичната проводимост – gs) е определен с портативна фотосинтетична 
система LCA-4 (ADC ltd, England) в неоткъснати и внимателно почистени от въшки листа при 
следните условия: осветеност (ФАР) – 1000 – 1200 µmol m-2 s-1, температура 30 – 320С и 
относителна влажност на въздуха – 60 – 65 %. Основните параметри на хлорофилната 
флуоресценция: Fv/Fm – потенциална активност на фотосистема 2 (ФС2), Y – квантов добив или 
действителна функционална активност на ФС2, qP – фотохимично гасене и qN – нефотохимично 
гасене са определени в същите листа с хлорофилен флуориметър MINI-PAM (H. Walz, Germany) 
по процедура описана по – рано (Божинова и др., 1999).  

Фотосинтетичните пигменти са екстрахирани с 85 % ацетон, екстинциите им са 
определени на Spekol 11, а съдържанието им изчислено по McKinney (1941). 

Анатомо – морфологичните измервания на чисти и нападнати от въшки листа са 
направени в катедра ”Ботаника и агрометеорология”, като е използвана Цитологичната техника 
(Николов, Даскалов,1966) и Convenient Method  for studying grass leaf epidermis (Hilu and Randall, 
1984). Изследвани са листа от двата сорта ечемик нападнати от листни въшки и не нападната 
проба ( контрола), като са фиксирани в 75% етилов алкохол. Направени са прерези от средната 
част на напълно развити листни петури, като от тях са изготвени трайни микроскопски  
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Фигура 34. Паразитирани листни въшки и листни въшки при сорт Ахелой 2 в различни дати на 

сеитба - 2008 година 
   

 
Фигура 35. Паразитирани листни въшки и листни въшки при сорт Обзор в различни дати на 

сеитба - 2008 година 
 
7. ИЗВОДИ 

В агроценози зимен ечемик в района на Карнобат през есенния вегетационен период 
са установени четири вида от сем. Aphididae (листни въшки): Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856), 
Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758), Schizaphis graminum (Rondani, 1847) и Sitobion avenae 
(Fabricius, 1775). Доминиращи видове през отделните години са Rh. maidis (Fitch, 1856) и S. 
аvenae (Fabricius, 1775).  

Популационната плътност на листните въшки варира през отделните години в 
зависимост от климатичните условия и от сроковете на сеитба. Най-висока плътност при двата 
сорта - Обзор и Ахелой 2 листните въшки достигат в най-рано засятите посеви (през месец 
септември), съответно: Sch. graminum (Rondani, 1847) – 0,58 бр./стъбло, S. avenae (Fabricius,  
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Aphidius sp. паразитира листните въшки и при двата сорта ечемик в четирите сеитбени 

дати. 
През 2007 година, при ечемик сорт Ахелой 2 и сорт Обзор, Aphidius sp. паразитира 

листни въшки основно в ранно засетия ечемик, поради по – високата плътност на листни въшки 
в него (фигури 32 и 33). Максимумът на паразитиране достига в началото на втората 
десетдневка на месец април в ранната дата на сеитба на двата сорта и в началото на месец 
май в късната им сеитбена дата (фигури 32 и 33). В останалите сеитбени дати на ечемика от 
двата сорта, плътността на паразитоида е ниска (фигури 32 и 33), поради незначителният брой 
на листните въшки в посевите. Според  Kuo – Sell and Eggers (1987) паразитираните въшки се 
увеличават при нарастване на популациите на листните въшки. Според авторите, именно 
влиянието на паразитите е довело до намаляване на числеността на листните въшки. 

В началото на месец май плътността на паразитираните въшки в ечемика засят в ранна 
дата намалява, поради спада на числеността на листните въшки в него, а се увеличава в този, 
засят в късна и пролетна дати. Това се дължи на факта, че през месец май, ранно засятите 
ечемичени растения започват да загрубяват и не са предпочитани за храна от листните въшки, 
поради което числеността им в този посев намалява, а в ечемика от късната и пролетната дати 
на сеитба все още се срещат листни въшки. 

През 2008 година паразитирани листни въшки се откриват в късната и пролетната дата 
на ечемик сорт Ахелой 2 (фиг.34) в ниска численост, вероятно поради ниската плътност на 
листни въшки в посевите. При ечемик сорт Обзор паразитирани листни въшки се наблюдават 
във всички дати на сеитба (фиг. 35), като в най – висока численост се откриват в пролетната 
дата на сеитба вероятно поради по – високата плътност на листни въшки в посева. 

 
Фигура 32. Паразитирани листни въшки и листни въшки при сорт Ахелой 2 в различни дати на 

сеитба - 2007 година 

 
Фигура 33. Паразитирани листни въшки и листни въшки при сорт Обзор в различни дати на 

сеитба - 2007 година 
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препарати.  Измерена е дебелината на мезофила и бройката устица с окуляр - микрометър 10Х. 
Направени са по 30 измервания на дължината и ширината на устицата с окуляр микрометър 
100Х. Изчислен е броят им на мм². Данните са обработени по методите на вариационната 
статистика. Снимките са направени с фотоапарат CANON A720 и IS. Всички снимки използвани 
в Дисертацията са оригинални. 

4.4.2. Проучване на листните въшки като вектори на BYDV при ечемика 
Наблюденията са извършени в полски опит с големина на опитните парцелки 2 dka при 

ечемик сорт Обзор и сорт Ахелой 2. Обследвания за заразени с BYDV растения са извършени 
визуално чрез преброяването им на м2 в четири повторения за всеки вариант във фази 
изкласяване – пълна зрелост. По тегловния метод са сравнени суха маса от надземна част и 
коренова система на здрави и вджуджени растения. Свежата маса (100 g) е изсушена в 
термостат при 105º С  до постоянно тегло – g/100g. 

4.5. Химична борба с листните въшки при ечемика  
4.5.1. Изследване влиянието на листните въшки и третирането с инсектицид върху 
продуктивността на ечемика. Определяне на оптималните срокове за третиране 
Изведен е полски опит с пивоварен ечемик сорт Обзор и фуражен ечемик сорт Ахелой 2, 

засяти в ранна и оптимална дата.  
Ечемикът от двата сорта, засят в ранна дата е третиран с инсектицида Актара 25 ВГ – 80 

g/ha в следните варианти: 
1) една седмица след поникване; 2) две седмици след поникване;3) три седмици след 

поникване; 4) четири седмици след поникване; 5) през целия период; 6) нетретиран вариант. 
Ечемикът от двата сорта, засят в оптимална дата е третиран с инсектицида Актара 25 ВГ 

– 80 g/ha в следните варианти: 1) една седмица след поникване; 2) през целия период ; 3) 
нетретиран вариант. 

Сравнени са биометричните показатели на растения от нетретиран с инсектицид, 
третиран с инсектицид през целия период на наблюденията вариант – приет за контрола и 
ечемик от варианти третирани в различни срокове с инсектицида Актара 25 ВГ – 80 g/ha: една 
седмица след поникване; две седмици след поникване; три седмици след поникване; четири 
седмици след поникване.  
Биометрични измервания  

Преди прибиране на културата от всеки вариант се вземат по 25 растения от метровка 
0.25 т2 в 4 повторения. Проследени са следните показатели: 

* Обща и продуктивна братимост (брой/т2); 
* Височина на растенията (ст); 
* Дължина на класа (ст); 
* Зърна в класа (брой); 
* Маса на зърното в класа (g); 
* Биологичен добив (t/ha), изчислен по Енчев и др. (1984). 

4.5.2. Проучване чувствителността на листните въшки при ечемика към някой 
инсектициди 

Изследването е проведено в лабораторията по ентомология в ИЗ - Карнобат. Събрани са 
безкрили женски въшки от житните посеви в района на Карнобат, които са прехвърлени върху 
ечемичени  растения, поставени в стъклени цилиндри и покрити отгоре с тензух. Изпитани са 8 
инсектицида от различни групи срещу листните въшки по житните култури, по метода на 
потапянето. Използвани са препаратите – Актара 25 ВГ (тиаметоксам), Ланат 90 ВП (метомил),  
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Моспилан 20 СП (ацетамиприд), Пиримор 25 ВГ (пиримикарб), Нуреле-Д (циперметрин + 
хлорпирифосетил), Вазтак 10 ЕК (алфациперметрин), Би 58 (диметоат), Регент 800 ВГ  
(фипронил) (Някой от препаратите са  забранени за предлагане на пазара и употреба в  
Европейския съюз от 2008 г.. Инсектицидите са използвани, тъй като  опитът е проведен 
преди въвеждането на забраната). Всеки инсектицид е приложен в две концентрации – 
оптимална и удвоена. Биотеста включи 4 повторения по 25 възрастни безкрили женски от всеки 
вид за всяка концентрация. 

Житните растения са потапяни в разтвори от двете концентрации за по 10 секунди, след 
което са оставяни да изсъхнат върху филтърна хартия 2 часа. Въшките са поставяни върху 
мелнично сито и са потапяни в същите разтвори за 5 секунди, след което са прехвърлени върху 
третираните житни растения в петриеви блюда покрити с тензух. Смъртността е отчетена след 
24 часа. Ефективността на инсектицидите е изчислена по формулата на Хендерсън – Тилтън. 
Дадената популация се приема за резистентна, когато удвоената първоначално препоръчвана 
доза предизвиква смъртност по-малка от 95%. 

4.6. Естествени регулатори на листните въшки при ечемика 
За установяване на видовия състав на полезната ентомофауна по ечемика и 

популационната им динамика са използвани стандартни ентомологични методи: 
- косене с ентомологичен сак за отчитане на имагото на  Coccinella septempunctata L. – 

веднъж седмично при топло, слънчево и тихо време, 100 откоса със стандартен ентомологичен 
сак по диагоналите се приема за 25 m2 ; 

- директно отчитане върху растенията в пробни площадки за установяване на средната 
плътност на ларвите на Coccinella septempunctata L. и паразитираните листни въшки, тъй като е 
използвана метровка 50 Х 50; 

- събиране на опаразитени листни въшки и определяне на паразитите след 
имагенирането им в Зоологическият институт с музей – гр. Пловдив; 

- косене с ентомологичен сак и директно отчитане  върху растенията в пробни площадки 
за други полезни видове. 

Обследванията са извършвани ежеседмично през пролетния вегетационен период на 
ечемика.  

4.7. Статистико – математически анализи. 
Използвани са статистическата програма BIO и SPSS. 

5. ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ 
УСЛОВИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 Направена е кратка почвено-климатична характеристика на региона, и на 
метеорологичните условия по време на проучването. Сравнени са средните температури на 
въздуха и сумите на валежите по месеци по време на извършване на проучването с 
многогодишните средни стойности (климатични норми) за периода от 1931 – 2005 г. 
6. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

6.1. Проучване на видовия състав и популационната плътност на листните въшки при 
фуражен и пивоварен ечемик, отглеждан в различни срокове на сеитба 
През периода на проучването в посевите на двата сорта ечемик бяха установени 

четири вида листни въшки: Sitobion avenae (Fabricius, 1775), Schizaphis graminum (Rondani, 
1847), Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) и Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758). Данните за 
тяхното съотношение и числена динамика, ясно говорят за голямата им зависимост от датата на 
сеитба, вегетационният период и метеорологичните условия. 
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Фигура 29. Популационна плътност на седемточкова калинка и листни въшки при сорт Обзор в 

различни дати на сеитба - 2007 година 

 
Фигура 30. Популационна плътност на седемточкова калинка и листни въшки при сорт Ахелой 2 

в различни дати на сеитба - 2008 година 
           

 
Фигура 31. Популационна плътност на седемточкова калинка и листни въшки при сорт Обзор в 

различни дати на сеитба - 2008 година 
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От паразитоидите са открити седем вида от четири семейства: Aphidius sp. (Braconidae, 

Hymenoptera), Aphidius equiseticola (Braconidae, Hymenoptera), Aphidius ervi (Braconidae, 
Hymenoptera), Praon sp. (Braconidae, Hymenoptera), Неидентифициран вид (Figitidae, 
Hymenoptera), Неидентифициран вид (Encyrtidae, Hymenoptera), Systole sp. (Eurytomidae, 
Hymenoptera). Преобладават видовете от семейство Braconidae.  

През периода на проучване са установени два основни вида от полезната ентомофауна - 
хищникът - седемточкова калинка - Coccinella septempunctata, а от паразитоидите - Aphidius sp.. 
Според редица автори (Григоров, 1972, 1980; Brooks and Amosson, 1991; Burton and Webster, 
1993; Smyrnioudis et al., 2001; Кръстева и Любомирова, 2003) Coccinella septempunctata е с най-
голямо значение за регулиране на числената динамика на въшките. 

През 2007 година седемточковата калинка (Coccinella septempunctata L.), се появява в 
ниска численост в началото на месец април в късно и пролетно засетия ечемик сорт Ахелой 2, и 
в посевите от четирите дати на сеитба на сорт Обзор (фиг. 28 и 29), което съвпада с 
проучванията на Григоров (1972, 1980), че калинките се появяват в житните посеви напролет в 
края на март и началото на април. Появата на калинката съвпада с началото на достигане на 
максимална плътност на листните въшки (фиг. 28 и 29), което потвърждава тезата на Григоров 
(1972, 1980) и Егина и Циновский (1980), че масовото им намножаване съвпада с максимума на 
размножаване на въшките. В началото на месец май числеността на Coccinella septempunctata 
L. и при двата сорта се увеличава, Лечева и Карова (2007) наблюдават същата тенденция при 
черешата, като достига своя максимум към средата и началото на третата десетдневка на 
месец май, тогава намалява и плътността на листните въшки (фиг. 28 и 29). Увеличената 
популационна плътност на седемточковата калинка се дължи на излюпването на ларви в този 
период, същото установяват Григоров (1972, 1980) и Егина и Циновский (1980). 

През 2008 година седемточкова калинка се среща във всички дати на сеитба на 
ечемика от двата сорта (фигури 30 и 31). По висока численост тя достига при сорт Обзор, 
поради по – високата плътност на листните въшки при него (фигура 31). Максимума на 
намножаване на седемточковата калинка съвпада с максимума на намножаване на листните 
въшки. След намаляване на числеността на листните въшки, намалява плътността и на 
калинките. Според Григоров (1972, 1980) и Егина и Циновский (1980) ако плътността на листните 
въшки е незначителна, хищниците прелитат на други по-силно нападнати растения. 

 
Фигура 28. Популационна плътност на седемточкова калинка и листни въшки при сорт Ахелой 2 

в различни дати на сеитба – 2007 година 
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През есента на 2005/2006 г. при ечемик сорт Обзор, листните въшки се концентрират 

в ранно засятите и поникнали (І-ва дата) растения, където средно за периода достигат, 
съответно за: Schizaphis graminum – 0.58бр./стъбло, Sitobion avenae – 1.63 бр./стъбло, 
Rhopalosiphum padi – 2,47 бр./стъбло, Rhopalosiphum maidis – 3.65 бр./стъбло (фиг. 
1).
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Фигура 1. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Обзор  през есенния 

вегетационен период на 2005 г., ранна дата на сеитба 
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Фигура 2. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Ахелой2 през есенния 

вегетационен период на 2005 г., ранна дата на сеитба 
При сорт Ахелой 2 листните въшки също се концентрират в ранно засятата и 

поникнала І-ва дата, където за периода достигат максимум, съответно за: Schizaphis graminum 
– 0,58 бр./стъбло, Rhopalosiphum padi – 1,72 бр./стъбло, Sitobion avenae – 1,95 бр./стъбло и 
Rhopalosiphum maidis – 3,63 бр./стъбло. 
 Максимална плътност на въшките при двата сорта ечемик се наблюдава около 22. 10. 2005г. 
(фиг. 1, 2), след което поради понижаване на температурата тя намалява (фиг. 3). След 26. 11. 
2005 г. в посевите не се откриват листни въшки (фиг. 1, 2).Поради благоприятните климатични 
условия през есента (фиг. 3) плътността на листните въшки е много висока.  

През есента на 2006/2007 г. в ечемик сорт Обзор от ранно засятата дата, през 
първата десетдневка на октомври преобладава Sitobion avenae, а до края на периода – 01. 01. 
2007 г. преобладава  Rhopalosiphum maidis (фиг. 4). 

Плътността на листните въшки през есента на 2006 г. е много по – ниска в сравнение 
с предходната стопанска година и при двата сорта. При сорт Обзор максималната плътност на 
Sitobion avenae достига 0.7 бр./стъбло, на Schizaphis graminum – 0,09 бр./стъбло, на 
Rhopalosiphum padi – 0,007 бр./стъбло, а на Rhopalosiphum maidis – 1,79 бр./стъбло. При ечемик 
сорт Ахелой 2 през първата десетдневка на октомври преобладава Sitobion avenae, а до края 
на периода (01.01.2007 г.) - Rhopalosiphum maidis (фиг. 5), с максимум за периода от Sitobion 
avenae – 0,73 бр./стъбло, Schizaphis graminum – 0,22 бр./стъбло, Rhopalosiphum padi – 0,22 
бр./стъбло, Rhopalosiphum maidis – 1,19 бр./стъбло.  

http://ponent.atspace.org/fauna/ins/fam/eurytomidae/systole_eur.htm
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Фигура 6. Средномесечни температури и сума на валежите за есенния вегетационен период на 

2006 г. 
За разлика от 2005 г., през 2006 г. поради по – високите температури през есента и 

зимата листни въшки се срещат в посевите до 01.01.2007 г. (фиг. 4, 5 и 6). Поради масовото 
нападение от листни въшки и масовото разпространение на вируса на жълтото ечемичено  
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теза мотивира тестване реакцията на листните въшки към различни инсектициди, с цел 
извеждане на оптимална борба с тези неприятели.  

След извършеното проучване се установи, че Sitobion avenae проявява 100% 
чувствителност към удвоените дози на Актара 25 ВГ (тиаметоксам), Ланат 90 ВП (метомил), 
Моспилан 20 СП (ацетамиприд), Нуреле-Д (циперметрин + хлорпирифосетил), Вазтак 10 ЕК 
(алфациперметрин), Би 58 (диметоат) и Регент 800 ВГ (фипронил). Към Пиримор 25 ВГ 
(пиримикарб) видът проявява 95 % чувствителност. Тъй като е прието, че дадена популация се 
приема за резистентна, когато удвоената първоначално препоръчвана доза предизвиква 
смъртност по-малка от 95%, приемаме, че видът Sitobion avenae е чувствителен към всички 
изпитани инсектициди. 

Rhopalosiphum padi проявява 100% чувствителност към удвоените дози на Актара 25 
ВГ (тиаметоксам), Ланат 90 ВП (метомил), Нуреле-Д (циперметрин + хлорпирифосетил), Вазтак 
10 ЕК (алфациперметрин), Би 58 (диметоат) и Регент 800 ВГ (фипронил). 95% чувствителност 
към Пиримор 25 ВГ (пиримикарб) и 92.5% към удвоената доза на Моспилан 20 СП 
(ацетамиприд). Тъй като е прието, че дадена популация се приема за резистентна, когато 
удвоената първоначално препоръчвана доза предизвиква смъртност по-малка от 95%, 
приемаме, че видът Rhopalosiphum padi е чувствителен към всички изпитани инсектициди с 
изключени е на Моспилан 20 СП (ацетамиприд), към който проявява слаба резистентност. 

За разлика от Канада, където инсектициди на база диметоат причиняват висока 
смъртност при видовете Sitobion avenae и Rhopalosiphum padi, но най – висока токсичност 
проявява пиримикарб (Neli, Gaul and McRae, 1997) при нас по – висока смъртност проявява 
диметоат, но също така много добри резултати се получават и с пиримикарб. Потвърждава се 
тезата на Milne and Delves (1999), според които пиримикарб много ефективно намалява 
числеността на въшките, както и тезата на Liu AiZhi., and al. (1999), че използваните препарати 
на база пиримикарб осъществяват 91.2 – 100 % контрол на листните въшки. 

Листните въшки - Rhopalosiphum maidis, Schizaphis graminum и Sitobion avenae са 
чувствителни към всички изпитвани инсектициди. Rhopalosiphum padi проявява много слаба 
устойчивост към Моспилан 20 СП. 

Вероятно чувствителността на въшките се дължи на минималното използване на 
инсектициди в района. Изключение прави инсектицида - Моспилан 20 СП, към който 
Rhopalosiphum padi проявява слаба устойчивост.  

При необходимост от извеждане на борба с листните въшки при ечемика могат да се 
приложат - Актара 25 ВГ (тиаметоксам), Ланат 90 ВП (метомил), Моспилан 20 СП (ацетамиприд), 
Пиримор 25 ВГ (пиримикарб), Нуреле-Д (циперметрин + хлорпирифосетил), Вазтак 10 ЕК 
(алфациперметрин), Би 58 (диметоат), Регент 800 ВГ (фипронил), но при преобладаване на вида 
Rhopalosiphum padi в популациите им, е добре да се избягва употребата на Моспилан 20 СП. 

6.6. Естествени регулатори на листните въшки при ечемика 
Чрез мониторинг в ечемичените посеви са установени дванадесет полезни видове от 

разредите Coleoptera, Neuroptera, Diptera и Hymenoptera. Преобладават представители от 
разредите Coleoptera и Hymenoptera.  

От хищниците са установени пет вида от четири семейства: Coccinella septempunctata 
L. (Coccinellidae, Coleoptera), Coccinella quatuordecimpustulata L. (Coccinellidae, Coleoptera), 
Cantharis fusca (Cantaridae, Coleoptera), Chrysopa sp. (Chrysopidae, Neuroptera), Sphaerophoria 
scripta (Syrphidae, Diptera). Преобладават видовете от семейство Coccinellidae.  
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От направеното проучване се установи, че при максимум на листните въшки над 6.3 

бр./стъбло при сорт Обзор и 8 бр./стъбло при сорт Ахелой 2 и не извеждане на навременна 
химична борба води до унищожаване на посевите. При по – ниска плътност на листните въшки 
от 3.3 бр./стъбло при сорт Обзор и 2.2 бр./стъбло при сорт Ахелой 2 химична борба не е 
наложителна, тъй като инсектицида оказва леко негативно влияние върху биометричните 
показатели и добива от ечемик и при двата сорта. Приложението на инсектицида е 
икономически изгодно при по – висока плътност на въшките, когато загубите от тях са по – 
големи в сравнение с тези от приложението на инсектицида. 

 Негативното влияние на инсектицида върху биометричните показатели и добива, може 
да се обясни с приложението му в ранните фази на развитие на ечемика, в които става 
залагането и диференцирането на страничните стъбла и класовете. Куперман (1997) разделя 
органогенезата на ечемичените растения на ХІІ етапа, като според същият автор залагането на 
страничните стъбла и класове става във втория етап, който съвпада с фаза 2-3 лист на ечемика. 
В райони с недостатъчна влага през есента І и ІІ етап преминават много бързо. Самото 
диференциране на стъблата и класовете става при прехода от вегетативна към генеративна 
фаза на развитие - братенето приключва и на конуса на нарастване, който се явява като основа 
за бъдещ клас се образуват меристемни издутини, които по – късно се разчленяват на три 
класови хълмчета. До края на етапа, който е известен като ІV от органогенезата се залагат 
почти всички класчета.  

При проведени изследвания Богдарина (1961), Новожилов и др. (1969) и Секун (1990) 
констатират, че приложението на инсектициди затруднява в различна степен процесите 
протичащи в растението. Установено е също (Самерсов, Прищепа, 1982; Бей – Биенко, 
Наумова, 1991), че влиянието на инсектицидите върху добива се определя от условията, в които 
се развива растението. Според Прищепа (1997) при оценка на влиянието на пестицида върху 
добива, често не се разделят влиянието му върху вредните организми и на самия пестицид. 
Негативно влияние от инсектициди са наблюдавали Танский и др. (1997) върху пшеница и 
ечемик при третирането им с волатон, децис и маврик. Те установяват нарушаване на 
клетъчното развитие на културата, което оказва влияние върху растежа и развитието на 
отделните органи на растението и води до изменение в продуктивността  им. Според същият 
автор приложението на волатон оказва неблагоприятно влияние върху пълното използване от 
растенията на хранителни вещества от почвата. 

Получените данни потвърждават, че приложението на инсектициди не е безвредно за 
растенията и предизвиква ответна реакция със странични ефекти.  

От направеното проучване можем да констатираме, че листните въшки се срещат в по – 
ниска плътност и нанасят по – малки щети върху добива от ечемик, засят в оптималната дата на 
сеитба. Засяването в оптимален срок може да предотврати използването на инсектициди.  

При необходимост от по – ранно засяване на ечемика и благоприятни климатични 
условия за намножаване на листните въшки се препоръчва пръскане  през първата – втората 
седмица след поникването. 

6.5.2. Проучване чувствителността на листните въшки при ечемика към някой 
инсектициди  

Основен проблем в растителната защита е резистентността на въшките спрямо 
инсектицидите (Григоров, 1980). Според същият автор дори при ниска резистентност, но при 
благоприятни климатични условия за развитие на въшките, инсектицидите може да не окажат 
необходимия ефект и това да доведе до нанасянето на големи поражения върху културата. Тази 
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вджуджаване (BYDV) през 2005 г. посевите от ранните дати на сеитба и при двата сорта бяха 
практически унищожени. 
През есента на 2007 г. при ечемик сорт Обзор и сорт Ахелой 2 засяти в ранна дата се 
наблюдават четири вида листни въшки (Фиг.7, 8).  
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Фигура 7. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Обзор през есенния 

вегетационен период на 2007 г., ранна  дата на сеитба 

              

0

0.5

1

1.5

2

2.5

25.09.2007

01.10.2007

09.10.2007

15.10.2007

22.10.2007

30.10.2007

08.11.2007

14.11.2007

21.11.2007

26.11.2007

дати

бр
. /

 с
тъ

бл
о

Rhopalosiphum padi 

Rhopalosiphum maidis

Schizaphis graminum

Sitobion avenae  
Фигура 8. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Ахелой2 през есенния 

вегетационен период на 2007 г., ранна дата на сеитба 
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Фигура 9 . Средномесечни температури и сума на валежите за есенния вегетационен период 

на 2007 г. 
От установените видове в най –висока численост и при двата сорта се среща 

Rhopalosiphum maidis. Максимална плътност видът достига в края на месец октомври – 3.23 
бр./стъбло при сорт Обзор, и 2,12 бр./стъбло при сорт Ахелой 2, след което числеността и 
започва да намалява и след края на месец ноември не се среща в посевите. Това се дължи на 
по – ниските температури и падналите обилни валежи, над нормата за периода (фиг.9), в края 
на ноември, които отмиват въшките от растенията и ги унищожават. Останалите видове листни 
въшки се срещат в незначителна плътност през периода на проучването. 

Поради по – късното поникване на ечемика, засят в оптимална дата на сеитба, 
плътността на листните въшки през есенния вегетационен период и през трите години е много 
ниска.  
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През 2005/2006 г. в оптимално засятия посев от ечемик сорт Обзор се срещат Sitobion 
avenae, Schizaphis graminum, Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum maidis, от които съответно 
максимума за периода при Sitobion avenae е 1,15 бр./стъбло, от Schizaphis graminum – 0,003 
бр./стъбло, от Rhopalosiphum padi – 0,08 бр./стъбло, и от Rhopalosiphum maidis – 0,1 бр./стъбло. 
Максимална плътност посочените видове достигат на 29. 10. 2005 г.. Отчита се намаляване до 
19. 11. 2005 г.. След този период въшките не се откриват в посева (фиг. 10).  

При сорт Ахелой 2 се срещат Sitobion avenae, Schizaphis graminum, Rhopalosiphum 
padi, Rhopalosiphum maidis, които съответно достигат максимум за периода при  Sitobion avenae 
е 0,14 бр./стъбло, Schizaphis graminum – 0,01 бр./стъбло, Rhopalosiphum padi – 0,08 бр./стъбло, 
Rhopalosiphum maidis – 0,19 бр./стъбло. Максимална плътност посочените видове достигат на 
29. 10. 2005 г.. Наблюдава се намаляване до 26. 11. 2005 г.. След този период въшките не се 
срещат в посева (фиг. 11).  
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Фигура 10. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Обзор през есенния 

вегетационен период на 2005 г., оптимална дата на сеитба 
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Фигура 11. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Ахелой 2 през есенния 

вегетационен период на 2005 г., оптимална дата на сеитба 
 
През 2006/2007 г. при сортовете Обзор и Ахелой 2 в оптимално засятите дати се 

срещат само Sitobion avenae и Rhopalosiphum maidis, като максимална плътност за периода при 
сорт Обзор достигат за Sitobion avenae – 0,01бр./стъбло, Rhopalosiphum maidis – 0, 1 
бр./стъбло, а при сорт Ахелой 2 - Sitobion avenae – 0,007 бр./стъбло, Rhopalosiphum maidis – 
0,017 бр./стъбло.  Те се откриват в посевите и от двата сорта до 18. 12. 2006 г. (фиг. 12, 13). 
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Таблица 30. Брой зърна в класа на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в оптимална  дата на сеитба 

през периода 2005 – 2007 г., брой. 
Брой зърна в класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през 
целия период 

  34.90 100  31.51 100 35,57 100 

Пръскане -І седмица след 
поникване 

35.36ns 101.32 35.11+++ 111.42 36,56 ++ 102,78 

 
Непръскан вариант 

39.78+++ 113.98 31.56ns 100.16 45,34 +++ 124,47 

 GD5%= 1.03 

GD1%= 1.56 

GD0.1%= 2.51 

GD5%= 0.33 

GD1%= 0.50 

GD0.1%= 0.80 

GD5%= 0,43 

GD1%= 0,65 

GD0.1%= 1,04 

Масата на зърната в класа е доказано най – висока в непръсканите варианти на двете 
години (таблица 31). 

 
Таблица 31. Маса на зърната в класа на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в оптимална  дата на 

сеитба през периода 2005 – 2007 г., g. 
Маса на зърната в класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

1.32 100 1.18 100 1,40 100 

Пръскане -І седмица след поникване 1.41 +++  106.83 1.28 + 108.49 1,67 +++ 118,93 

 
Непръскан вариант 

1.52 +++ 115.37 1.21ns 102.76 1,77 +++ 126,61 

 GD5%= 0,011 

GD1%= 0,017 

GD0.1%= 0,027 

GD5%= 0,073 

GD1%= 0,11 

GD0.1%= 0,18 

GD5%= 0,05 

GD1%= 0,08 

GD0.1%= 0,13 

 
Таблица 32. Биологичен добив от ечемик, сорт Ахелой 2, засят в оптимална  дата на сеитба 

през периода 2005 – 2007 г., kg/ha. 
Биологичен добив от ha 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

7854 100 3162 100 8837,5 100 

Пръскане -І седмица след поникване 
9898+++ 125.99 3673+++ 116.32 

+++ 

10701,4 
121,09 

 
Непръскан вариант 

10944+++ 139.36 3242+ 102.69 
+++ 

12243,2 
138,54 

 GD5%= 38.3 

GD1%= 58.0 

GD0.1%= 93.2 

GD5%= 62.2 

GD1%= 94.2 

GD0.1%= 151.3 

GD5%= 218 

GD1%= 330,2 

GD0.1%= 530,4 
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Таблица 28. Височина на растението на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в оптимална  дата на 

сеитба през периода 2005 – 2007 г., cm. 
 

Височина на растението 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

106,71 100 81,3 100 91,04 100 

Пръскане -І седмица след поникване 100,42 - 94,11 76,32- - - 93,87 95,30 +++ 104,68 

 
Непръскан вариант 

100,86 - 94,52 67,68- - - 83,25 96,66 +++ 106,17 

 GD5%= 4,19  
GD1%= 6,34 

GD0.1%= 10,18 

GD5%= 0,34 

GD1%= 0,52 

GD0.1%= 0,84 

GD5%= 0,16 

GD1%= 0,25 

GD0.1%= 0,40 

 
При показателя височина на растението (таблица 28), контролата показва най – добри 

резултати.   
Дължината на класа през 2005 г. надвишава контролата – 112.6 %, при Р = 1%, а през 

2006 г. разликите са несъществени (таблица 29). 
Броят на зърната в класа е най – висок в непръскания вариант за 2005г. и във варианта - 
пръскане една седмица след поникване през 2006 г., доказани при Р = 0.1 % (таблица 30). 

Биологичния добив и през двете години надвишава контролата във вариантите – 
пръскане една седмица след поникване и непръскания вариант (таблица 32). 

 
Таблица 29. Дължина на класа на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в оптимална  дата на сеитба 

през периода 2005 – 2007 г., cm. 
 

Дължина на класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

5,48 100 5,16 100 6,29 100 

Пръскане -І седмица след поникване 5,34ns 97.44 5.24ns 101.65 6,47 + 102,78 

 
Непръскан вариант 

6.17++ 112.6 5.15ns 99.85 7,35 +++ 116,89 

 GD5%=0.31 

GD1%= 0.47 

GD0.1%= 0.75 

GD5%= 0.12  
GD1%= 0.18 

GD0.1%= 0.29 

GD5%= 0,15 

GD1%= 0,23 

GD0.1%= 0,37 

 
 
 
 
 
 
 

-11- 

                  

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

30.10.06 06.11.06 20.11.06 18.12.06

дати

бр
./с

тъ
бл

о

Rhopalosiphum maidis

Sitobion avenae

 
Фигура 12. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Обзор през есенния 

вегетационен период на 2006 г., оптимална дата на сеитба 
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Фигура 13. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Ахелой 2 през есенния 

вегетационен период на 2006 г., оптимална дата на сеитба 
 
В посевите от двата сорта ечемик,  засяти в оптимална дата през есентта на 2007 

година се откриват само два вида листни въшки - Sitobion avenae и Rhopalosiphum maidis. Те се 
отчитат в незначителна плътност  - съответно при сорт Обзор -  0,02 и 0,05 бр./стъбло (Фиг. 14), 
а при сорт Ахелой 2 – Sitobion avenae - 0,02 бр./стъбло и единични бройки от Rhopalosiphum 
maidis (Фиг. 15). 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

30.10.2007 08.11.2007

дати

бр
./с

тъ
бл

о

Rhopalosiphum maidis

Sitobion avenae  
Фигура 14. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Обзор през есенния 
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           В ранната дата на сеитба и при двата сорта през 2006/2007 г., Rhopalosiphum maidis 

се среща до началото на януари, а в оптималната дата на сеитба до края на втората 
десетдневка на декември. Това вероятно се дължи на факта, че в ранната дата на сеитба този 
вид се разполага в пазвата на централния  
лист на ечемика, завит на фунийка, (където е защитен от ниските нощни температури), а при 
оптимално засятия ечемик, (който по това време е на 2-3 лист) такава фунийка не се образува 
и видът няма къде да се скрие за да преодолее неблагоприятните метеорологични условия. 

През пролетния вегетационен период на 2006 г. посевите от ранните дати на сеитба и 
от двата сорта бяха практически унищожени от вируса на жълтото ечемичено вджуджаване 
(BYDV). 
 През 2007 г. в ранната дата на засяване на ечемик сорт Обзор се наблюдават видовете 
Sitobion avenae, Schizaphis graminum и Rhopalosiphum padi, съответно с  
максимуми – 2,15 бр./стъбло, 0,03 и 0,027 бр./стъбло на 16. 04. 2007 г. (фиг.16). След 14 май не 
се откриват въшки в посева, вероятно поради загрубяване на растенията. При сорт Ахелой 2 в 
ранната дата на сеитба на ечемика през същата година се наблюдават същите видове, но в 
много по – ниска плътност (фиг. 17). Поради по- бързото развитие на ечемик сорт Ахелой 2 в 
сравнение със сорт Обзор и поради липсата на достатъчно валежи през април (фиг. 21), 
растенията загрубяват по – бързо и въшките върху тях се отчитат едва до края на април, след 
което не се откриват в посева (фиг. 17). 

През пролетта на 2008 година в ранната дата на сеитба на сорт Обзор в ниска 
плътност се наблюдават видовете Sitobion avenae и Rhopalosiphum padi, съответно с максимуми  
– 0,11 и 0,003 бр./стъбло (фиг. 18). При ечемик сорт Ахелой 2 преобладава видът Sitobion 
avenae, с максимум 0,03 бр./стъбло в средата на месец април. Среща се и  Schizaphis graminum 
в много ниска плътност – 0,003 бр./стъбло (фиг.19). 
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Таблица 25. Маса на зърната в класа на ечемик, сорт Обзор, засят в оптимална дата на сеитба 

през периода 2005 – 2007 г., g. 
Маса на зърната в класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

0.98 100 0.43 100 1,14 100 

Пръскане -І седмица след поникване 0.87- 88.78 0.47+++ 108.67 1,23 ++ 108,13 

 
Непръскан вариант 

1.21+++ 123.72 0.51+++ 117.92 1,52 +++ 133,85 

 GD5%= 0.09 

GD1%= 0.13 

GD0.1%= 0.22 

GD5%= 0.01 

GD1%= 0.02 

GD0.1%= 0.03 

GD5%= 0,04 

GD1%= 0,07 

GD0.1%= 0,11 

Таблица 26. Биологичен добив от ечемик, сорт Обзор, засят в оптимална  дата на сеитба през 
периода 2005 – 2007 г., kg/ha. 

Биологичен добив от ha 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

8085 100 1844 100 8207,8 100 

Пръскане -І седмица след поникване 6542- - - 80.82 1894+ 102.72 9151,1++ 111,49 

 
Непръскан вариант 

10164+++ 125.74 2096+++ 113.59 
+++ 

12006,5 
146,28 

 GD5%= 110.8 

GD1%=167.7 

GD0.1%= 269.5 

GD5%= 41.1 

GD1%= 62.2 

GD0.1%= 100.0 

GD5%= 572,1 

GD1%= 866,3 

GD0.1%= 1391,7 

Таблица 27. Класоносни стъбла на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в оптимална дата на сеитба 
през периода 2005 – 2007 г., брой/m2. 

Брой класоносни стъбла на м2 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

595 100 268 100 631 100 

Пръскане -І седмица след поникване 702+++ 118,07 287+++ 107.09 643 ns 101,82 

 
Непръскан вариант 

720+++ 121,01 268ns 100 691+++ 109,43 

 GD5%= 26,88 

GD1%= 40,7 

GD0.1%= 65,39 

GD5%= 7.66 

GD1%= 11.6 

GD0.1%= 18.64 

GD5%= 17,39 

GD1%= 26,33 

GD0.1%= 42,3 

 
Броят на класоносните стъбла при оптимална сеитба на сорт Ахелой 2 (таблица 27), 

през 2005 г. е най – висок при непръскания вариант – 121.01 %,  
следван от пръскане след първата седмица от поникване – 118. 07 %, при Р = 0.1 %. През 2006 
г. между непръскания вариант и контролата няма съществена разлика, варианта пръскане една 
седмица след поникване надвишава контролата – 107.09 %, при Р = 0.1 %. 
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Таблица 22. Височина на растението на ечемик, сорт Обзор, засят в оптимална дата на сеитба 

през периода 2005 – 2007 г., cm. 
 

Височина на растението 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

79.6 100 49.25 100 70,47 100 

Пръскане -І седмица след поникване 80.05ns 100.57 47.32- - - 96.08 97,34 +++ 138,13 

 
Непръскан вариант 

85.85++ 107.85 47.56- - - 96.57 98,30 +++ 139,49 

 GD5%= 3.09 

GD1%= 4.68 

GD0.1%= 7.52 

GD5%= 0.30 

GD1%= 0.45 

GD0.1%= 0.73 

GD5%= 0,21 

GD1%= 0,31 

GD0.1%= 0,50 

 
Таблица 23. Дължина на класа на ечемик, сорт Обзор, засят в оптимална  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., cm. 
 

Дължина на класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

5.8 100 3.14 100 6,28 100 

Пръскане -І седмица след поникване 5.46- 94.22 4.15+++ 132.30 7,04 ++ 112,02 

 
Непръскан вариант 

6.9+++ 119.05 4.53+++ 144.42 7,43 +++ 118,35 

 GD5%= 0.22 

GD1%= 0.34 

GD0.1%= 0.54 

GD5%= 0.21 

GD1%= 0.32 

GD0.1%= 0.52 

GD5%= 0,31 

GD1%= 0,47 

GD0.1%= 0,76 

 
Таблица 24. Брой зърна в класа на ечемик, сорт Обзор, засят в оптимална  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., брой. 
 

Брой зърна в класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

20.25 100 13.17 100 23,15 100 

Пръскане -І седмица след поникване 19.72ns 97.38 12.46- 94.61 24,78 +++ 107,04 

 
Непръскан вариант 

25.08+++ 123.85 15.38+++ 116.78 26,57 +++ 114,77 

 GD5%= 0.59 

GD1%= 0.89 

GD0.1%= 1.44 

GD5%= 0.48 

GD1%= 0.72 

GD0.1%=1.16 

GD5%= 0,21  
GD1%= 0,32 

GD0.1%= 0,52 
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Фигура 19. Числена динамика на листните въшки по ечемик сорт Ахелой 2 през пролетния 

вегетационен период на 2008 г., ранна дата на сеитба 
 

През пролетният вегетационен период на 2006 г. в оптималната и късната дата на 
сеитба на ечемик сорт Обзор листни въшки почти не се срещат, вероятно поради напредналата 
фаза на развитие на ечемика и загрубяването на листата, в следствие на по – високите 
температури и недостатъчните валежи през периода (фиг. 20). През 2006 година в пролетната 
дата в ниска плътност се наблюдават Sitobion avenae - с максимум 1,07 бр./стъбло и Schizaphis 
graminum – 0,34 бр./стъбло, основно от началото до края на месец юни.  
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Фигура 20. Средномесечни температури и сума на валежите за пролетния вегетационен период 

на 2006 г. 
През пролетният вегетационен период на 2006 г. в посева от ечемик сорт Ахелой 2, 

засят в оптимална дата на сеитба, листни въшки почти не се срещат, вероятно поради 
напредналата фаза на развитие на ечемика и загрубяването на листата. През същата година в  
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ечемика от късната и пролетната дата в ниска плътност се срещат Sitobion avenae и Schizaphis 
graminum, основно от началото до края на месец юни.  
 През пролетния вегетационен период на 2007 година в оптималната, късната и 
пролетната дати на сеитба на ечемик сорт Обзор се наблюдават единични бройки от Sitobion 
avenae, Schizaphis graminum и Rhopalosiphum padi. В по - ниска плътност в сравнение с ранната 
дата, в оптималната, късната и пролетната дати на сеитба на ечемик сорт Ахелой 2 се 
наблюдават Sitobion avenae и Rhopalosiphum padi.  

Поради топлата пролет (фиг.21) въшките се откриват в посевите още от втората 
десетдневка на месец март, като през април, поради ниското количество на валежи (фиг.21) и 
загрубяване на листната маса на ечемика, плътността им започна да намалява поради 
миграцията им по житните треви. 
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Фигура 21. Средномесечни температури и сума на валежите за пролетния вегетационен период 

на 2007 г. 
През пролетния вегетационен период на 2008 г. в оптималната, късната и пролетната дати 

на сеитба на ечемик сорт Обзор се откриват видовете Sitobion avenae, Schizaphis graminum и 
Rhopalosiphum padi. Вероятно поради по – късното появяване на Schizaphis graminum в 
посевите, видът не предпочита ранната дата на сеитба поради загрубяването на листата на 
ечемичените растения в този период. При оптималната дата на сеитба на ечемика листните 
въшки достигат своя максимум през първата и началото на втората десетдневка на месец май - 
Sitobion avenae – 0,07 бр./стъбло, Schizaphis graminum- 0,053 бр./стъбло и Rhopalosiphum padi – 
0,007 бр./стъбло. В късната дата на сеитба на ечемик сорт Обзор Rhopalosiphum padi достига 
своя максимум в края на месец април – 0,09 бр./стъбло, вероятно поради подходящата 
фенофаза на растенията (вретенене), Schizaphis graminum- 0,02 бр./стъбло в началото на 
втората десетдневка на май, а Sitobion avenae – 0,12 бр./стъбло - в края на втората десетдневка 
на месец май. В пролетната дата на сеитба се наблюдава най – висока плътност на видовете 
Schizaphis graminum- 0,06 бр./стъбло и Sitobion avenae – 0,29 бр./стъбло, в края на втората 
десетдневка на месец май. Rhopalosiphum padi достига своя максимум в края на първата 
десетдневка на месец май – 0,04 бр./стъбло (при фенофаза начало на вретенене на ечемика), 
след което плътността му намалява вероятно поради неподходящата фенофаза на растенията, 
тъй като вече централният лист неможе да се завие на фунийка, в която се развиват въшките.  

През пролетта на 2008 г. в оптималната дата на сеитба на ечемик сорт Ахелой 2 се 
наблюдава само Sitobion avenae, с максимум 0,067 бр./стъбло, в началото на втората 
десетдневка на месец май. В късната дата на сеитба се откриват видовете Sitobion avenae и 
Rhopalosiphum padi, с максимална плътност в първата десетдневка на месец май, съответно – 
0,063 и 0,1 бр./стъбло, след което поради обилните валежи плътността им рязко спада. През 
пролетния вегетационен период в пролетната дата на сеитба на ечемик сорт Ахелой 2 се  
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Анализът на добива и неговите структурни елементи показва, че по биологичен добив 

непръсканият вариант на сорт Обзор и през трите години дава по – добри резултати от 
контролата – 125.74 % към контролата за 2005/2006 г. и  
113.59 % за 2006/2007 г., 146.28 % за 2007/2008 г., при максимална плътност на листните въшки 
съответно – 1.3 бр./стъбло (фиг.10) и 0.09 бр./стъбло (фиг.12) и 0.053 бр./стъбло (фиг.14). По – 
ниските показатели през 2007 г. се дължат на продължителното засушаване през година 
(таблици: 21, 22, 23, 24, 25, 26). 

Непръсканият вариант на сорт Ахелой 2 по биологичен добив през 2005/2006 г. 
превъзхожда контролата – 139.36 %, при максимална плътност на въшките – 0.42 бр./стъбло, 
следван от пръскане една седмица след поникване – 125.99 %. През 2006/2007 г. вероятно 
поради неблагоприятните климатични условия  по – добри резултати показа пръскането 1 
седмица след поникване – 116.32 %, следвано от непръсканият вариант – 102.69 %  при 
максимална плътност на въшките – 0.03 бр./стъбло, а през 2007/2008 г. – непръсканият вариант 
надвишава контролата с 138.54 %, при максимална плътност на въшките – 0.023 бр./стъбло 
(фиг. 5). (таблици: 27, 28, 29, 30, 31, 32). 

 
Таблица 21. Класоносни стъбла на ечемик, сорт Обзор, засят в оптимална дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., брой/m2. 
 

Брой класоносни стъбла на м2 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през 
целия период 

825 100 429 100 721 100 

Пръскане -І седмица след 
поникване 

752- - 91.21 403- - - 93.94 744 + 103,12 

 
Непръскан вариант 

840ns 101.82 411- - - 95.80 788 +++ 109,29 

 GD5%= 39.02 

GD1%= 59.09 

GD0.1%= 94.93 

GD5%= 4.62 

GD1%= 7.00 

GD0.1%= 11.24 

GD5%= 16,88 

GD1%= 25,56 

GD0.1%= 41,07 

 
Класоносните стъбла при ечемик сорт Обзор засят в оптимална сеитбена дата (таблица 

21) от непръскан вариант и контролата са с недоказана разлика през 2005 г., а през 2006, 
контролата надвишава непръскания вариант. 

Височината на растението (таблица 22) спазва същата тенденция като предходната. 
Дължината на класа при сорт Ахелой 2 (таблица 23) значително се влияе от третирането 

с инсектицид и климатичните условия. И през двете години нетретирания вариант, доказано при 
Р = 0.1 %, превъзхожда контролата. При броят и масата на зърната в класа и биологичния добив 
през двете години се наблюдава същата тенденция – нетретираните варианти са с по – добри 
показатели от контролата (таблици 24, 25, 26). 
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Таблица 18. Брой зърна в класа на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в ранна  дата на   сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., брой. 
 

Брой зърна в класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период 19,38 100 32,25 100 36,25 100 

Пръскане -І седмица след поникване - - 24,07- - - 74,64 34,52 --- 95,23 

Пръскане - ІІ седмица след поникване - - 28,71- - - 89,02 38,32 +++ 105,71 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване - - 24,02- - - 74,48 38,42 +++ 105,99 

Пръскане - ІV седмица след поникване - - 26,93- - - 83,50 38,53 +++ 106,28 

 
Непръскан вариант 

- - 34,86+++ 108,09 39,58 +++ 109,19 

 
  

GD5%= 0,48 

GD1%= 0,66 

GD0.1%= 0,92 

GD5%= 0,18 

GD1%= 0,25 

GD0.1%= 0,35 

 
Таблица 19. Маса на зърната в класа на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в ранна  дата на сеитба 

през периода 2005 – 2007 г., g. 
Маса на зърната в класа  

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период 0,5 100 1,02 100 1,23 100 

Пръскане -І седмица след поникване - - 0,93--- 90,46 1,22 ns 99,80 

Пръскане - ІІ седмица след поникване - - 0,84--- 81,91 1,31 +++ 106,92 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване - - 0,74--- 71,88 1,33 +++ 108,15 

Пръскане - ІV седмица след поникване - - 0,78--- 76,04 1,35 +++ 110,18 

 
Непръскан вариант 

- - 1,03 ns 100,73 1,41 +++ 114,46 

 
  

GD5%= 0,028 

GD1%= 0,039 

GD0.1%= 0,054 

GD5%= 0,020 

GD1%= 0,028 

GD0.1%= 0,039 

 
Таблица 20. Биологичен добив от ечемик, сорт Ахелой 2, засят в ранна  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., kg/ha. 
Биологичен добив от ha 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период 837,5 100 4763 100 5361,1 100 

Пръскане -І седмица след поникване - - 3310- - - 69.54 5432,6 ns 101,33 

Пръскане - ІІ седмица след поникване - - 3544- - - 74.37 5853,8+++ 109,19 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване - - 3152- - - 66.18 5867,6+++ 109,45 

Пръскане - ІV седмица след поникване - - 3034- - - 63.66 6018,9+++ 112,27 

 
Непръскан вариант 

- - 3862- - - 81.09 6375,1+++ 118,91 

 
  

GD5%= 38.2 

GD1%= 52.9 

GD0.1%= 73 

GD5%= 106,1 

GD1%= 147 

GD0.1%= 202,8 
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наблюдават видовете Sitobion avenae, Schizaphis graminum и Rhopalosiphum padi. Sitobion 
avenae и Rhopalosiphum padi, като достигат своя максимум в първата десетдневка на май, 
съответно – 0,1 и 0,067 бр./стъбло, а Schizaphis graminum – 0,007 бр./стъбло в началото на 
втората десетдневка на месец май. След втората десетдневка на май поради обилните валежи 
и загрубяването на растенията въшки не се откриват в посевите. 

Поради честите силни превалявания през пролетта на 2008 година (фиг. 22), 
плътността на листните въшки при ечемика беше ниска и много променлива. Вследствие 
наличието на влага растенията се развиха добре и бяха подходящи за храна на листните въшки, 
но обилните валежи ги отмиха и унищожиха и през този период те не успяха да се намножат в 
посевите. 
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Фигура 22. Средномесечни температури и сума на валежите за пролетния вегетационен период 
на 2008 г. 

6.2. Изследване на процентното съотношение на листните въшки при ечемика 
През есенният вегетационен период при ечемик сорт Обзор по – голяма плътност на 

листните въшки и през трите години се наблюдава в ранните дати на сеитба, като преобладава 
Rhopalosiphum maidis. В оптималната дата на сеитба през 2005/2006 г. преобладава Sitobion 
avenae – 81,18 %, следван от Rhopalosiphum maidis – 13.28 %, а през 2006/2007 г. и 2007/2008 г. 
- Rhopalosiphum maidis – съответно - 95.3 % и 69.74 % (табица 1). 
През пролетният вегетационен период при ечемик сорт Обзор и през трите стопански години 
преобладава Sitobion avenae (таблица 2). Rhopalosiphum maidis не се открива, вероятно поради 
това, че не презимува в България, а прелита с въздушните течения от юг (Григоров, 1980). 

През пролетният вегетационен период плътността на листните въшки и през трите 
стопански години е по – ниска в сравнение с есенния. 

През есенният вегетационен период на ечемик Ахелой 2 по – голяма плътност на 
листните въшки и през трите години се наблюдава в посевите от ранните дати на сеитба. В 
ечемика от оптималната дата на сеитба през 2005/2006 г. преобладава Sitobion avenae - 43,98 
%, следван от Rhopalosiphum maidis – 41,83 %, през 2006/2007 г. - Rhopalosiphum maidis – 87,96 
% , а през 2007/2008 г. - Sitobion avenae – 93.02 % (таблица 3). 
 През пролетният вегетационен период през двете стопански години (2006 и 2007) 
преобладава Sitobion avenae, а през 2008 в късната дата на сеитба преобладаваше 
Rhopalosiphum padi вследствие климатичните условия (проливните дъждове, които отмиха по – 
голяма част от другите видове) и биологията на вида (развива се в централния лист завит на 
фунийка) – 67,31 %. Rhopalosiphum maidis не се открива, вероятно поради това, че не презимува 
в България, а прелита с въздушните течения от юг (Григоров, 1980) (таблица 4). 
 



-16- 
През пролетният вегетационен период на ечемик сорт Ахелой 2 плътността на листните въшки и 
през трите стопански години е по – ниска в сравнение с есенния. 

За разлика от периода 1964 до 1980 година, когато видът Sitobion avenae съставлява 
90 % от популациите на листните въшки при житните култури. 10 – 15 % е участието на 
Schizaphis graminum, а Diuraphis noxia, Rhopalosiphum padi и Rhopalosiphum maidis се срещат в 
единични екземпляри и съотношението на видовете от есента се запазва и напролет (Григоров, 
1980), през периода на проучването се установи, че съотношението на видовете листни въшки 
при ечемика наесен не се запазва през пролетта. През есенния вегетационен период в повечето 
варианти преобладава Rhopalosiphum maidis и по – рядко Sitobion avenae, а напролет 
преобладава основно Sitobion avenae. 

 
Таблица 1. Съотношение между листни въшки в различни дати на сеитба на ечемик сорт Обзор 

през есенния вегетационен период, % 
Вид Ранна дата на сеитба Оптимална дата на сеитба 

2005 

Sitobion avenae 23.01 81.18 

Schizaphis graminum 6.33 0.19 

Rhopalosiphum padi 9.06 5.35 

Rhopalosiphum maidis 61.60 13.28 

2006 

Sitobion avenae 10.30 4.70 

Schizaphis graminum 1.76 0 

Rhopalosiphum padi 0.17 0 

Rhopalosiphum maidis 87.77 95.30 

2007 

Sitobion avenae 3.77 30.26 

Schizaphis graminum 0.32 0 

Rhopalosiphum padi 2.10 0 

Rhopalosiphum maidis 93.81 69.74 

 
Таблица 2. Съотношение между листни въшки в различни дати на сеитба на ечемик сорт Обзор 

през пролетния вегетационен период, % 
Вид Ранна дата на 

сеитба 
Оптимална дата на 

сеитба 
Късна дата на 

сеитба 
Пролетна дата на 

сеитба 

2006 

Sitobion avenae - 100 86.56 82.76 

Schizaphis graminum - 0 13.44 17.24 

Rhopalosiphum padi - 0 0 0 

2007 

Sitobion avenae 97.84 95.4 70.99 89.6 

Schizaphis graminum 0,93 0 1.86 0.50 

Rhopalosiphum padi 1.23 4.60 27.15 9.90 

2008 

Sitobion avenae 98.96 72.25 65.08 72.98 

Schizaphis graminum 0 24.67 5.21 17.63 

Rhopalosiphum padi 1.04 3.08 29.71 9.39 
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При сорт Ахелой 2 през 2005 г. се запази от вджуджаване само контролата – пръскана 

през целия период, останалите варианти поради силното нападение от листни въшки, са 
заразени с BYDV и унищожени. 

През 2006 г. класоносните стъбла от всички варианти са доказано по – къси от 
контролата при Р = 0.1 % (таблица 15). 

При височината на растението (таблица 16) тенденцията се променя – през 2006 г. 
пръскането през първата и втората седмица от поникването доказано надвишават контролата 
при Р = 0.1 % - съответно 104.72% и 106.15%.  

При дължината на класа (таблица 17) непръсканият вариант от 2006 г. надвишава 
контролата – 102.93 %, при Р = 1%. 

Броят на зърната в класа (таблица 18) през 2006 г. също са най – много в непръскания 
вариант – 108. 09 %, при Р = 0.1 %. 

При масата на зърната в класа (таблица 19) разликата между контролата и непръскания 
вариант е несъществена. 

Независимо от влиянието на инсектицида върху останалите показатели, биологичният 
добив през 2006 г. е най – висок при контролата – пръскана през целия период (таблица 20).  

В посевите на двата сорта засяти в оптимална сеитбена дата и през двете години 
съдържат по три варианта – контрола (пръскане през целия период), пръскане една седмица 
след поникване (поради по – късното поникване на културата от тази дата е осъществено само 
едно пръскане през есенния вегетационен период) и непръскан вариант.  
 
Таблица 17. Дължина на класа на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в ранна  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., cm. 
 

Дължина на класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

4,62 100 5,21 100 5,44 100 

Пръскане -І седмица след поникване - - 4,82- - - 92,42 5,36 --- 98,48 

Пръскане - ІІ седмица след поникване - - 4,9- - - 93,95 5,65 +++ 103,91 

Пръскане - ІІІ седмица след 
поникване 

- - 4,27- - - 82,01 5,76 +++ 105,84 

Пръскане - ІV седмица след 
поникване 

- - 4,5- - - 86,37 5,79 +++ 106,53 

 
Непръскан вариант 

- - 5,36++ 102,93 6,75 +++ 124,18 

 
  

GD5%= 0,11 

GD1%= 0,15 

GD0.1%= 0,21 

GD5%= 0,04 

GD1%= 0,06 

GD0.1%= 0,08 
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Таблица 14. Биологичен добив от ечемик, сорт Обзор, засят в ранна  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., kg/ha. 
Биологичен добив от ha 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период   2312,5 100 2303 100 2821,5 100 

Пръскане -І седмица след поникване 1540- - - 66,59 2599+++ 113.5 3348,4+++ 118,67 

Пръскане - ІІ седмица след поникване 387,5- - - 16,76 3136+++ 136.53 3492,4+++ 123,78 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване 295- - - 12,76 2236- - - 97.34 3704,3+++ 131,29 

Пръскане - ІV седмица след поникване 250- - - 10,81 2404+++ 104.66 3920,1+++ 138,94 

 
Непръскан вариант 

- - 3302+++ 143.75 4100,5+++ 145,33 

 GD5%= 92,03 

GD1%= 129,19 

GD0.1%= 182,38 

GD5%=  6.7 

GD1%= 9.3 

GD0.1%=12.9 

GD5%= 57,6 

GD1%= 79,7  
GD0.1%= 110,0 

 
Таблица 15. Класоносни стъбла на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в ранна  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., брой/m2. 
Брой класоносни стъбла на м2 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период 167 100 467 100 437 100 

Пръскане -І седмица след поникване - - 356- - - 76.23 443 ++ 101,55 

Пръскане - ІІ седмица след поникване - - 422- - - 90.36 446 +++ 102,12 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване - - 426- - - 91.22 442 ++ 101,20 

Пръскане - ІV седмица след поникване - - 389- - - 83.3 445 +++ 101,89 

 
Непръскан вариант 

- - 375- - - 80.3 454 +++ 103,89 

 
  

GD5%= 3.47 

GD1%= 4.81 

GD0.1%= 6.64 

GD5%= 3,54 

GD1%= 4,91 

GD0.1%= 6,77 

 
Таблица 16. Височина на растението на ечемик, сорт Ахелой 2, засят в ранна  дата на сеитба 

през периода 2005 – 2007 г., cm. 
Височина на растението 

Години 
 
 

Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период 49,82 100 65,25 100 86,51 100 

Пръскане -І седмица след поникване - - 68,33+++ 104,72 80,22 --- 92,73 

Пръскане - ІІ седмица след поникване - - 69,26+++ 106,15 92,37 +++ 106,77 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване - - 62,49- - - 95,77 93,40 +++ 107,96 

Пръскане - ІV седмица след поникване - - 62,61- - - 95,95 92,98 +++ 107,48 

 
Непръскан вариант 

- - 59,5- - - 91,19 93,59 +++ 108,18 

 
  

GD5%= 0,33 

GD1%= 0,46 

GD0.1%= 0,64 

GD5%= 0,13 

GD1%= 0,18 

GD0.1%= 0,25 

 

-17- 
Таблица 3. Съотношение на листни въшки в различни дати на сеитба на ечемик сорт Ахелой2 

през есенния вегетационен период, %   
Вид Ранна дата на сеитба Оптимална дата на сеитба 

2005 

Sitobion avenae 24.47 43.98 

Schizaphis graminum 8.17 1.4 

Rhopalosiphum padi 17.1 12.79 

Rhopalosiphum maidis 50.26 41.83 

2006 

Sitobion avenae 21,17 12.04 

Schizaphis graminum 3.63 0 

Rhopalosiphum padi 3.45 0 

Rhopalosiphum maidis 71.75 87.96 

2007 

Sitobion avenae 8.59 93.02 

Schizaphis graminum 0.48 0 

Rhopalosiphum padi 13.95 0 

Rhopalosiphum maidis 76.98 6.98 

Таблица 4. Съотношение на листни въшки в различни дати на сеитба на ечемик сорт Ахелой2 
през пролетния вегетационен период, %   

Вид Ранна дата на сеитба Оптимална дата на 
сеитба 

Късна дата на 
сеитба 

Пролетна дата на 
сеитба 

2006 

Sitobion avenae - 100 77.28 86.48 

Schizaphis graminum - 0 21.26 13.52 

Rhopalosiphum padi - 0 1.1 0 

2007 

Sitobion avenae 98.26 96.65 63.89 83.6 

Schizaphis graminum 1.07 0 0 0 

Rhopalosiphum padi 0.67 3.35 36.11 16.4 

2008 

Sitobion avenae 95.45 100 32.69 69.69 

Schizaphis graminum 4.55 0 0 3.98 

Rhopalosiphum padi 0 0 67.31 26.33 

 
6.3. Изследване влиянието на торенето върху популационната динамика на листните 
въшки при ечемика 

Ежегодното диференцирано торене на културите в сеитбообръщението формира своеобразен 
хранителен режим на почвата. В полетата от ечемик, отглеждан без торене - Т0, запасеността на 
почвата се характеризира с азотен  и фосфорен недостиг и добра калиева запасеност. 

С прилагане на ниско едностранно азотно торене - Т3 - N4P0K0 азотният хранителен 
режим се подобрява, но остава в границите на слабата запасеност, а фосфорният и калиевият 
не се променят. С повишаване на торовите норми от N8P5K3 – Т2 до N12P10K6 – Т1, минералният 
азот, подвижните фосфор  и калий  
нарастват, преминават в границите на добра запасеност и създават условия за балансирано 
хранене (таблица 5).  
Таблица 5. Характеристика на почвеното плодородие от хоризонта 0 – 60 cm, в посева на 

ечемика (2005-2007 г.) 

Показатели 

Торене 

Т1 

N12P10K6 
Т2 

N8P5K3 
Т3 

N4P0K0 
Т0 

N0P0K0 

Минерален N, mg/1000 g 88,5-121,7 64,2-75,9 51,5-69,3 40,0-48,5 

Подвижен P2O5, mg/100 g 12,4-14,8 8,5-10,7 2,1-4,0 2,4-3,6 

Подвижен K2O, mg/100 g 39,1-40,0 38,4-39,0 32,0-36,8 33,1-36,9 
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         Съчетанието на така формираните нива на почвено плодородие и  ежегодно 

внасяните торови норми оказват влияние върху числената динамика и видовият състав на 
листните въшки. 
 Резултатите от изследването, представени на фигура 23, показват, че и през трите 
години плътността на листните въшки е най-висока във варианта с едностранно азотно торене – 
N4P0K0, което потвърждава тезата на Григоров (1980), че този фактор стимулира плодовитостта 
на въшките. Друг вариант с повишена численост на листните въшки е оптималното балансирано 
торене с N12P10K6. Това вероятно се дължи на факта, че растенията в този вариант в ранния 
пролетен период са по-добре развити и по-подходящи за храна на въшките, в сравнение с 
останалите варианти. 
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Фигура 23. Степен на нападение от листни въшки при ечемик сорт Веслец, отглеждан с 

различни нива на торене. 
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Фигура 24. Нападение на различни видове листни въшки при ечемик сорт Веслец, отглеждан с 

различни нива на торене. 
На фигура 24 е проследена числената динамика на отделните видове въшки в различните 
варианти на торене.  Sitobion avenae и Rhopalosiphum padi се срещат във всички торови 
варианти и неторената контрола. Sitobion avenae в най – висока плътност (42,7 %) се наблюдава 
в посева на ечемика, торен с едностранна торова норма - N4P0K0, а Rhopalosiphum padi (53.12 %) 
в посева, развиващ се с балансиран хранителен режим - N12P10K6.  Rhopalosiphum maidis 
преобладава в посева с едностранно азотно торене - N4P0K0 (52,4 %). Числеността и намалява 
при балансираното торене - N12P10K6, а в неторения вариант – NoPoKo вида не се среща. Можем 
да предположим, че Rhopalosiphum maidis не предпочита слабите и редки посеви на ечемика, 
каквито се формират при не торения вариант. Поради това, че видът се  появява по-късно, 
растенията в посева торен с N12 P10 K6 са вече загрубели и са не привлекателни за храна.   
 Едностранното азотно торене (N4P0K0) стимулира плодовитостта на листните въшки и е 
предпоставка за масовото им намножаване при ечемик сорт Веслец. 
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Таблица 11. Дължина на класа на ечемик, сорт Обзор, засят в ранна дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., cm. 
Дължина на класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период 4,19 100 3,78 100 5,73 100 

Пръскане -І седмица след поникване 3,88- - 92,55 4,08+++ 107,94 5,71 ns 98,62 

Пръскане - ІІ седмица след поникване 3,43- - - 81,87 4,6+++ 121,76 5,64 ns 97,45 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване 3,26- - - 77,7 4,3+++ 113,76 5,41 --- 93,39 

Пръскане - ІV седмица след поникване 3,55- - - 84,68 4,1+++ 108,53 5,53 -- 95,59 

 
Непръскан вариант 

- - 4,68+++ 123,68 5,81 ns 99,31 

 GD5%= 0,21 
GD1%= 0,3 
GD0.1%= 0,43 

GD5%= 0,16 

GD1%= 0,22 

GD0.1%= 0,30 

GD5%= 0,11 

GD1%= 0,16  
GD0.1%= 0,22 

 
Таблица 12. Брой зърна в класа на ечемик, сорт Обзор, засят в ранна  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., брой. 
Брой зърна в класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период  13,30 100  14,03 100 16,38 100 

Пръскане -І седмица след поникване 11,18- - - 84,06 15,69+++ 111,80 19,21 +++ 117,28 

Пръскане - ІІ седмици след поникване 6,65- - - 49,98 14,80+++ 105,45 20,06 +++ 122,47 

Пръскане - ІІІ седмици след поникване 6,76- - - 50,79 14,28+ 101,78 21,05 +++ 128,51 

Пръскане - ІV седмици след поникване 8,52- - - 64,06 14,23ns 101.43 21,11 +++ 128,88 

 
Непръскан вариант 

- - 16.41+++ 116.96 21,44 +++ 130,89 

 GD5%= 0.30 

GD1%= 0.42 
GD0.1%= 0.60 

GD5%= 0.21 

GD1%= 0.29 

GD0.1%= 0.4 

GD5%= 0,07 

GD1%= 0,09  
GD0.1%= 0,13 

 
Таблица 13. Маса на зърната в класа на ечемик, сорт Обзор, засят в ранна  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., g. 
Маса на зърната в класа 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия период 0,55 100 0,475  100 0,66 100 

Пръскане -І седмица след поникване 0,75+++ 133,18 0.47 ns 98.94 0,75 ++ 114,39 

Пръскане - ІІ седмица след поникване 0,53ns 95.96 0.49  ns 103.70 0,78 +++ 118,18 

Пръскане - ІІІ седмица след поникване 0.24- - - 44.39 0.40--- 83.60 0,83 +++ 125,00 

Пръскане - ІV седмица след поникване 0.26- - - 47.09 0.48 ns 100.53 0,834+++ 125,38 

 
Непръскан вариант 

- - 0.53 +++ 112.7 0,85 +++ 128,03 

 GD5%= 0.04 

GD1%= 0.05 

GD0.1%= 0.07 

GD5%= 0,021 

GD1%= 0,029 

GD0.1%= 0,041 

GD5%= 0,05 

GD1%= 0,07  
GD0.1%= 0,10 
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Таблица 9. Класоносни стъбла на ечемик, сорт Обзор, засят в ранна  дата на сеитба през 

периода 2005 – 2007 г., брой/m2. 
Брой класоносни стъбла на м2 

Години 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през целия 
период 

415 100 490 100 427 100 

Пръскане -І седмица след 
поникване 

210- - - 50,6 553+++ 112.86 443+++ 103,74 

Пръскане - ІІ седмица след 
поникване 

70- - - 16,87 640+++ 130.61 448+++ 104,74 

Пръскане - ІІІ седмица след 
поникване 

120- - - 28,92 559+++ 114.08 449+++ 105,03 

Пръскане - ІV седмица след 
поникване 

95- - - 22,89 501++ 102.24 474+++ 110,82 

 
Непръскан вариант 

- - 623+++ 127.14 485+++ 113,51 

 GD5%= 13,79 

GD1%= 19,35 

GD0.1%= 27,32 

GD5%= 7.07 

GD1%= 9.79 

GD0.1%= 13.51 

GD5%= 4,95 

GD1%= 6,85 
GD0.1%= 9,45 

Таблица 10 . Височина на растението на ечемик, сорт Обзор, засят в ранна  дата на сеитба през 
периода 2005 – 2007 г., cm. 

Височина на растението 

Години 
 
 
Варианти 

2005 2006 2007 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

средно 
 

% към 
контро-

лата 

Контрола – пръскане през 
целия период 

54,34 100 48,16 100 53,53 100 

Пръскане -І седмица след 
поникване 

42,09- - - 77,46 49,06+++ 101,87 56,07+++ 104,75 

Пръскане - ІІ седмица след 
поникване 

33,82- - - 62,24 45,7- - - 94,89 59,61+++ 111,36 

Пръскане - ІІІ седмица 
след поникване 

31,26- - - 57,52 47,04- - - 97,68 53,53 ns 100 

Пръскане - ІV седмица 
след поникване 

35,2- - - 64,77 48,6+++ 100,92 53,92++ 100,73 

 
Непръскан вариант 

- - 48,31ns 100.32 61,10+++ 114,14 

 GD5%= 2.18 

GD1%= 3.06 

GD0.1%= 4.32 

GD5%= 0.17 

GD1%= 0.23 

GD0.1%= 0.32 

GD5%= 0,26 

GD1%= 0,36  
GD0.1%= 0,50 

Дължината на класа (таблица 11), броят на зърната в класа (таблица 12) и масата на 
зърната в класа (таблица 13), следват същата тенденция, като показателите от предходните 
таблици. 

При биологичният добив (таблица 14) тенденцията се запазва – през 2005 г. поради 
голямото нападение от листни въшки и завирусяване на растенията, пръсканата контрола дава 
най – добри резултати. През 2006 г. поради голямото засушаване добивите като цяло са много 
ниски, но ясно се забелязва негативния  
ефект от инсектицида  – непръсканият вариант надвишава контролата – 143.75 %, при Р = 0.1 %. 
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        Нетореният вариант (N0P0K0) не е предпочитан от листните въшки, тъй като силният азотен 
и фосфорен недостиг е предпоставка за слабо развити растения, неподходящи за храна на 
въшките. Sitobion avenae и Rhopalosiphum padi се срещат във всички торови варианти и 
неторената контрола. Sitobion avenae в най – висока плътност се наблюдава при едностранно 
азотно торене, а Rhopalosiphum padi при N12P10K6. Rhopalosiphum maidis преобладава в 
посевите, формирани от едностранно азотно торене, но не предпочита слабите и рядки посеви, 
каквито се формират при отглеждане на ечемика без торене.    

        6.4. Влияние на листните въшки върху продуктивността на ечемика  
6.4.1.Пряка вреда - проучване на патофизиологичните и анатомо – морфологичните 
изменения в растението в следствие нападение от листни въшк 

Външните признаци от пряката вреда на листните въшки изразяващи се в 
понижаването на добива и качеството на растителната продукция са проучени от редица 
автори, но изследванията в патофизиологичен аспект у нас са сравнително ограничени и в 
частност непълната информация за промените във фотосинтезата на нападнати от въшки 
ечемичени растения мотивираха провеждане на изследването. 
Данните за листния газов обмен в здрави и нападнати от въшки листа на двата изследвани 
сорта ечемик Обзор и Ахелой 2 са представени на фиг.25. Вижда се, че стойностите на 
нетофотосинтетичната скорост (А) в здравите листа са в границите от 3 до 6 µmol CO2 m-2 s-1. 
При сорт Ахелой 2 стойностите са по – високи в сравнение с тези при сорт Обзор, но най – 
общо, нападението от листни въшки намалява интензивността на листния газов обмен и 
интензивността на транспирацията (Е). От трите изследвани параметъра – скорост на нето 
фотосинтезата (А), интензивност на транспирацията (Е) и устичната проводимост (gs) – в най – 
силна степен е потисната скоростта на нето фотосинтезета (А), която при сорт Ахелой 2 е по – 
ясно изразена. Получените резултати за негативния ефект на листните въшки върху скоростта 
на нето фотосинтезата (А) при двата сорта ечемик в общи линии кореспондират с известните в 
литературата данни за други листни въшки, като степентта на инхибиция на А зависи от броя на  
въшките, растителния вид и генотипа, както и от продължителността на експозицията (Shannag 
et al., 1998; Haile et al., 1999; Goszczynski and Cichocka, 1998). 

Скоростта на нето фотосинтезата зависи от много фактори, един от които е устичното 
лимитиране. Устицата са разположени в успоредни редове по повърхността и на горна и долна 
епидерма, като леко завишение на бройката им има при сорт Обзор. Затварящите клетки са с 
гировидна форма. Наблюдава се тенденция към увеличаване на бройката устица при по-силно 
нападнатите растения в сравнение с контролата (табл.6 и 7) и намаляне на тяхната ширина и 
дължина (табл. 6 и 7), което вероятно се дължи на реакцията на растението към нападението 
от листни въшки. Моторните клетки са разположени ветриловидно по повърхността на горната 
епидерма и обрзауват моторни ивици от двете страни на главната жилка. Мезофилът е изграден 
от еднородни клетки разположени в редове равномерно между двете епидерми. При 
нападнатите растения се наблюдава увеличение на дебелината му, което вероятно е реакция 
на растението спрямо нападението от листни въшки (табл. 6 и 7). Проводящите снопчета са 
затворени колатерални с паренхимно влагa лище от един ред клетки. 

Намаляването на ширината и дължината на устицата вероятно е основна причина за 
силното потискане на тяхната транспирация (Е), това ни дава основание да подкрепим 
становището на Goszczynski and Cichocka (1998), че част от факторите ограничаващи А, биха 
могли да се свържат с ограничен достъп на СО2. 
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Фигура 25. Влияние на листните въшки, върху скоростта на фотосинтезата (А), интензивността 

на транспирацията (Е) и устичната проводимост (gs) в листата на два сорта ечемик 
–Ахелой 2 и Обзор. 

 
Таблица 6. Анатомо – морфологични показатели на нападнати и ненападнати от въшки листа от 

ечемик сорт Ахелой 2. 

 
 
 

-25- 
Проучването показва, че заразяването на ечемика с вируса на жълтото ечемичено вджуджаване 
става основно през есента. През този период преобладават главно два вида листни въшки - 
Sitobion avenae и Rhopalosiphum maydis. В Хърватия Korić et al., (2005) и в Румъния Vilǎu, (2004) 
също съобщават, че това са два от най – вирулентните видове листни въшки, които водят до 
големи загуби - в Загреб (Хърватия) щетите от BYDV пренасян от листните въшки достигат 30 % 
(Korić et  
al., 2005), а в Румъния загубите от заразяване с BYDV достигат 30 – 92 % при пшеницата и 10 – 
20 % при ечемика (Vilǎu, 2004). 

6.5. Химична борба с листните въшки при ечемика  
6.5.1. Изследване влиянието на листните въшки и третирането с инсектицид върху 
продуктивността на ечемика. Определяне на оптималните срокове за третиране 
В ранната дата на сеитба на ечемик сорт Обзор през 2005/2006 г. са изследвани 5 

варианта на приложение на инсектицида Актара 25 ВГ – 80 g/ha – пръскане през целия период 
(приет за контрола), пръскане на 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та седмица след поникване на културата, 
при максимум на листните въшки – 6.3 бр./стъбло (фиг. 1). В тази дата няма непръскан вариант 
поради това, че той се вджуджи на 100 %, вследствие нападението от листни въшки. 
Сравнените биометрични показатели във вариантите показват, добри резултати при контролата 
(таблици: 9, 10, 11, 12, 13, 14). За разлика от 2005/2006 г. в ранната дата на сеитба на ечемик 
сорт Обзор през 2006/2007 г. година има непръскан с инсектицида вариант, в който плътността 
на листните въшки е по – ниска – максимум 1.9 бр./стъбло (фиг. 4). По – малък е броят и на 
вджуджените растения. През 2006/2007 година се наблюдава обратна зависимост. По – добри 
са резултатите, почти при всички биометрични показатели  в нетретирания вариант. Това 
вероятно се дължи на комплексното действие от употребата на инсектицида и климатичните 
условия. По биологичен добив след непръскания вариант  (143.75 % към контролата) се 
нарежда варианта пръскане две седмици след поникване (136.53 % ) (таблица 14). 

В ранната дата на сеитба на сорт Ахелой 2 – 2005/2006 г. се запази само контролата, 
като добивът от нея бе незначителен – едва 837.5 kg/ha, при максимум на листните въшки 8 
бр./стъбло (фиг. 2). През следващата година се запазиха и шестте варианта на опита, като по 
биологичен добив контролата превъзхожда останалите варианти – 4763 kg/ha, следвана от 
непръсканият вариант – 81.09 %, към контролата при максимум на листните въшки – 1.2 
бр./стъбло (фиг. 10) и пръскания две седмици след поникване – 74.37 % (таблици: 15, 16, 17, 
18, 19, 20). 

В таблица 9  са представени броят на класоносните стъбла при ечемик сорт Обзор – 
ранна дата на сеитба в различни варианти. Непръскания вариант  през 2005 г. е унищожен от 
BYDV, а всички останали варианти доказано при Р = 0.1 %, дават добив под контролата поради 
силното нападение от листни въшки. През 2006 г. непръсканият вариант надвишава контролата 
с 127.14 %, доказано при Р= 0.1%. Това вероятно се дължи на негативното влияние на 
инсектицида и климатичните условия върху братенето на ечемика в някой фази. 

Височината на растенията от ранната дата на сеитба също се влияе от комплексното 
действие на третирането с инсектицид и климатичните условия (таблица 10). През 2005 г. 
вариантите, доказано при Р = 0.1%, са по – ниски от контролата, това е следствие от силното 
нападение от листни въшки през този период, а през 2006 г. контролата и непръсканият вариант 
нямат съществена разлика. Най – високи са растенията при пръскане една седмица след 
поникване – 101.87% към контролата, доказано при Р = 0.1%. 
 

Показатели 
Контрола (0 броя въшки) 12 броя листни въшки на лист 

`X ¯ S% мах:мin `X ¯ S% мах:мin 

ad повърхност  

брой устица mm² 134,63 8,39 1,42 174,63 6,99 1,32 

дължина устица µm 47,46 3,97 1,13 46,0 5,29 1,21 

ширина устица  µm  21,8 7,84 1,35 16,26 7,73 1,35 

ab повърхност 

брой устица mm² 122,11 12,55 1,48 190,36 6,09 1,28 

дължина устица  µm 47,46 3,97 1,13 46,00 5,29 1,21 

ширина устица  µm 19,4 5,67 1,22 16,26 7,73 1,35 

дебелина мезофил µm 79,66 9,6 1,5 88 7,54 1,42 
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В посевите с оптималната, късната и пролетната дати, поради ниската плътност на 

листни въшки, дължаща се на по – късното поникване на ечемика и несъвпадането му с 
активния летеж на листните въшки, се наблюдаваха само единични вирусно болни растения. 
Това подкрепя тезата на Stewart (1980), Ковачевски и др., (1999), Wolf (2002), Thackray et al. 
(2005) и Alsuhaibani (2005). Ковачевски и др., (1999) установяват, че датата на сеитба и 
поникването на житните култури, съобразени с цикъла на развитие на листните въшки, може да 
окаже влияние върху разпространението на (BYDV). Ранната дата на сеитба и поникване дава 
възможност вирофорните въшки, дошли от самосевките и дивите житни треви, да мигрират 
върху тях. Това може да доведе до заболяване на 44 – 80 % от растенията при много ранна 
сеитба и на 36 – 59 % при ранна сеитба. При сеитба през периода 20 октомври - 6 ноември 
заболяването е от 0 до 3.8 %. Според Stewart (1980) датите на сеитба са основен фактор за 
предотвратяване на зараза с BYDV, а Wolf (2002) посочва като важно агротехническо 
мероприятие, сеитбите да се извършват в оптимални срокове. Thackray et al. (2005) установяват, 
че най – висока степен на зараза се наблюдава в ранните дати на сеитба на житните култури. В 
Саудитска Арабия Alsuhaibani (2005) изследва нападение от листни въшки при пшеница, засята 
в три дати на сеитба – ранна, оптимална и късна. Той установява, че в ранната дата 
нападението от листни въшки значително превъзхожда това от късната. 

От гледна точка на предпазването на посевите от заразяване с BYDV, най – 
подходящи за засяване на ечемика и от двата сорта се явяват оптималната, късната и 
пролетната дати. 

За да се установи влиянието на вируса върху растежа и развитието на ечемика е 
направено сравнение между надземната част и кореновата система на здрави и вджуджени 
растения във фаза изкласяване на ранната и оптималната за района дати на сеитба (таблица 
8). 
  Таблица 8. Суха маса на надземната и кореновата част на растенията, % 
Сорт Сеитба Завирусени с  BYDV 

или здрави  растения 
Суха маса % 

Надземна част Коренова система 

Обзор ранна сеитба здрави 40,06 22,83 

Обзор ранна сеитба вджуджени 13,95 15,86 

Ахелой2 ранна сеитба здрави 22,08 19,6 

Ахелой2 ранна сеитба вджуджени 5,29 17,3 

Обзор оптим. сеитба здрави 33,82 30,94 

Обзор оптим. сеитба вджуджени 19,01 22,02 

Ахелой2 оптим. сеитба здрави 25,67 24,84 

Ахелой2 оптим. сеитба вджуджени 20,59 18,4 

 
Установи се, че във всички варианти сухата маса на здравите надвишава значително 

масата на вджуджените растения. Това потвърждава тезата, че заразените с BYDV растения са 
с недоразвита надземна част и коренова система изложена от Ковачевски и др . (1999). В 
ранната дата на сеитба сорт Обзор е с по-добре развита надземна част и коренова система в 
сравнение с оптималната дата. Сорт Ахелой2 се представя по – добре в оптималната в 
сравнение с ранната дата. 
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Таблица 7. Анатомо – морфологични показатели на нападнати и ненападнати от въшки листа от 

ечемик сорт Обзор. 

 
Друг фактор, лимитиращ параметър (А), може да бъде количеството и отношенията 

между фотосинтетичните пигменти. Независимо, че между усвояването на светлинната енергия 
от листата и количеството на пигментите няма линейна зависимост (Terry, 1980), то силното 
намаляване на последните може в известна степен да ограничи А. Данните посочени на фиг. 26 
показват, че храненето на листните въшки достоверно понижава количеството на хлорофилите 
и каротиноидите при двата сорта. Количеството на хлорофилите при варианта с нападнатите 
листа (12 броя въшки на лист) при сорт Ахелой 2 намалява с 20.98 %, а това на каротиноидите с 
14.29%. При съответният вариант на сорт Обзор количеството на фотосинтетичните пигменти 
намалява още по - значително с 26.96 % при хлорофилите, и с 27.61 % при  каротиноидите. При 
сорт Ахелой 2  
отношението хлорофил а/хлорофил b се увеличава, а отношението хлорофили/каротиноиди 
намалява, докато при сорт Обзор отношението хлорофил а/хлорофил b съществено намалява, 
а отношението хлорофили/каротиноиди устойчиво нараства. Като имаме предвид значителното 
и достоверно намаление на пигментите в нападнатите от въшки ечемичени листа, може да 
приемем мнението на Czerwinski (1978), че това е една от основните причини за намаляване на 
фотосинтетичната им скорост. Намалението на фотосинтетичните пигменти в нападнатите 
листа може да се обясни главно с факта, че те са съществен източник на азот за листните 
въшки. 

Потискането на нето фотосинтетичната скорост (А) в нападнати от въшки ечемичени 
листа се дължи на много други фактори, свързани директно с нарушения във фотосинтетичния 
електронен транспорт и асимилирането на въглерода и индиректно – с други физиологични 
процеси. В определена степен за характера на тези нарушения може да се съди по параметрите 
на хлорофилната флуоресценция. Известно е, че в условията на стресова реакция 
флуоресцентната емисия в растенията нараства и се променя нейната кинетика. Това е 
наблюдавано и при биотичен стрес, предизвикан от нападение на листни въшки при люцерна и 
пшеница (Blanco et al.,1992; Haile et al., 1999).  

 
 
 
 
 
 

 
 

Показатели 
Контрола (0 броя въшки) 12 броя листни въшки на лист 

`X ¯ S% мах:мin `X ¯ S% мах:мin 

ad повърхност  

брой устица mm² 196,01 7,42 1,25 209,71 6,06 1,32 

дължина устица  µm 37,3 10,81 1,5 38,7 9,33 1,53 

ширина устица  µm 17,76 7,63 1,33 17,79 12,05 1,57 

ab повърхност 

брой устица mm² 150,28 7,04 1,32 146,88 6,5 1,35 

дължина устица  µm 47,7 8,07 1,47 42,7 7,17 1,36 

ширина устица  µm 22,23 10,00 1,66 16,1 8,83 1,46 

дебелина мезофил µm 53,66 14,25 2,33 77,0 6,94 1,28 
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Фигура 26. Влияние на листните въшки върху съдържанието (A, C) и отношенията (B, D) между 

фотосинтетичните пигменти в листата на два сорта ечемик –Ахелой 2 и Обзор. 
Различните букви (a, b) на фигурата означават съществените разлики между 
сравняваните варианти (Р = 0.1%), като с „а” е означена най – високата стойност. 

 
Данните, отразяващи промените в някой флуоресцентни параметри в листа нападнати 

от листни въшки (12 броя на лист) при двата сорта са представени на фиг. 27. Вижда се, че при 
тази плътност на неприятеля не се отчитат значителни промени в отношението Fv/Fm, което е 
индикатор на функционалния потенциал на ФС2. Същевременно стойностите на квантовия 
добив (Y) и фотохимичното гасене (qP) на флуоресценцията намаляват, а тези на 
нефотохимичното гасене (qN) нарастват, което най – общо отразява негативния характер на 
въздействието на листните въшки върху фотосинтетичната функция. Данните показват, чe 
инхибирането на Y и qP в чувствителния сорт Ахелой 2 (фиг. 27А) е по – значително в 
сравнение с това при относително толерантния сорт Обзор (фиг. 27 В), което кореспондира с 
данните за нето фотосинтетичната скорост (фиг. 25 ) и количеството на фотосинтетичните 
пигменти (фиг. 26) в нападнатите от въшки листа при двата сорта. 

Както и при други стресови въздействия, и в конкретния случай показателите снети при 
стационарна фотосинтеза (Y, qP и qN) са много по – чувствителни от тези в тъмнинно 
адаптирани листа (Fv/Fm). Според Haile et al. (1999) потискането на фотосинтетичната скорост 
(А) в нападнати от Diuraphis noxia генотипове пшеница се дължи главно на по – ниска 
ефективност на фотохимичните процеси. Наред с тази възможна причина, нето 
фотосинтетичната скорост (А) в нападнатите от въшки ечемичени листа може да бъде 
лимитирана и на биохимично ниво, както например е предположено за инфектирани от Tafrina 
deformans листа от праскова (Пиперкова и Василев, 1999). 
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Фигура 27. Влияние на листните въшки върху някой параметри на хлорофилната      
флуоресценция в два сорта ечемик – Ахелой 2 (А) и Обзор (В). 

В този случай електронно-транспортните процеси могат да бъдат инхибирани 
(индикатор за което са намалените стойности  на Y и qP) по пътя на обратната връзка поради 
излишък на АТФ и редуциращи еквиваленти, в резултат на намаленото им използване в 
процесите от цикъла на Калвин, при което значителна част от усвоената светлинна енергия се 
дисипира под формата на топлина (qN стойностите нарастват). 

6.4.2. Проучване на листните въшки като вектори на BYDV при ечемика 
От обследваните посеви от четири сеитбени дати през двете години, най – голям 

процент поразени растения от BYDV се откриха в ранните дати – 100 % - през 2005/2006 година 
и в двата сорта, поради голямата плътност на листни въшки (преобладаваха видовете Sitobion 
avenae и Rhopalosiphum maydis)(фиг. 1 и 2), и 5 – 7 % през 2006/2007 година – тогава 
преобладава Rhopalosiphum maydis, а Sitobion avenae се среща в незначителна плътност (фиг.4 
и 5). От тук може да се предположи, че основният вектор за пренасяне на вируса на жълтото 
ечемичено вджуджаване за този район е Sitobion avenae. 
 В България Бакърджиева и Стоев (2006) изследват биологичните свойства на 
щамовете на BYDV и установяват, че щамът RMV с преносител Rhopalosiphum maidis проявява 
слаба вирулентност, MAV с преносител Sitobion avenae – умерена, PAV с преносител 
Rhopalosiphum padi и Sitobion avenae – силна. Sitobion avenae пренася два по – агресивни щама 
на вируса, което може да потвърди тезата, че е най – вирофорният вид за района, както и тезата 
на Контев (1975), който посочва за най – вредоносен в България вида Sitobion avenae.  
 


