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ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ  
КропЛайф Интернешънъл и нейните компании-членове 
и асоциации подпомагат устойчивото земеделие 
с цел добив на храни в достатъчни количества и 
на достъпна цена, по природосъобразен и социално 
ангажиран начин. Нашият стремеж е да запазим 
природните ресурси за бъдещите поколения.

Ние сме ангажирани с Интегрираното управление 
на вредителите (ИУВ) – икономически приложим, 
екологосъобразен и социално приемлив подход в 
растителната защита – както е дефинирано в 
Международния Етичен Кодекс на Управлението на 
Пестицидите. Мисията на компаниите, които са 
наши членове, е да осигурят на клиентите безопасни 
и ефективни технологии за защита на културите 
срещу неблагоприятни влияния, причинени от 
вредители, болести и плевели.

Нашите фирми-членове спомагат и насърчават 
прилагането на ИУВ, като  развиват и популяризират 
подходящи продукти и услуги. Сътрудничим си с 
партньори, за да развиваме и тестваме стратегии и 
програми за ИУВ, както и за да осигурим обучения за 
устойчивата употреба на продуктите за растителна 
защита. Ние следим и информираме за напредъка в 
нашата индустрия за възприемането на принципите 
и ДОСТОЙНСТВАТА НА ТОЗИ ПОДХОД.
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Какво е Интегрирано 
управление на вредителите?
Според Организацията по Прехрана и Земеделие (FAO) на Обединените 
нации, ИУВ означава използване на всички видове техники и други 
мерки за растителна защита, които възпрепятстват развитието на 
популациите от вредители, като същевременно свеждат до минимум 
риска за човешкото здраве и околната среда.

За фермерите ИУВ е най-добрата комбинация от агротехнически, 
биологични и химични мерки срещу болести, насекоми, плевели и други 
вредители по културните растения. Тази система  взема под внимание 
всички уместни подходи и методи за управление, налични в съответната 
среда, като оценява тяхната икономическа целесъобразност. Въпреки 
това ИУВ не е изградено от абсолютни и строги критерии. Това е една 
гъвкава система, която съчетава местните ресурси и последните 
научни изследвания, технологии, знания и практически опит.

В основата си ИУВ е специфична за всяко място стратегия за 
управление на вредителите по икономически най-изгоден, екологичен и 
обществено приемлив начин. 

ИУВ позволява 
на земеделските 
производители  да 
управляват нападението 
от болести, насекоми, 
плевели и други вредители 
по икономически 
целесъобразен и 
екологичен начин.

* Интегрираното управление на вредители (ИУВ) означава внимателното отчитане на всички налични техники за контрол на вредителите и произлизащото 
от това интегриране на подходящи мерки, които предотвратяват развитието на популации от вредители и поддържат употребата на пестицидите и други 
видове намеси на нива, които са икономически обосновани и ограничават или свеждат до минимум рисковете за човешкото здраве и околната среда. ИУВ 
отдава особено значение на ръста на щадящи здравето растителнозащитни продукти с възможно най-малко разрушително действие върху агроекосистемите, 
насърчава естествените механизми за управление на вредителите (FAO, 2012).
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Защо Интегрираното управление на 
вредителите е важно?

Нарастващото по света население 
увеличава търсенето на храни и изисква 
от земеделците да увеличават добивите 
от съществуващите обработваеми 
земи. За да се увеличи продукцията, се 
изисква непрекъснато усъвършенстване 
на земеделските технологии с цел 
намаляване загуби от реколтата. 
Предизвикателството е това да се 
постигне като се опазва максимално 
околната среда. 

ИУВ е голяма и важна част от решението. 
То все повече се прилага в развитите 
и развиващи се страни в дългосрочен 
план за устойчиво земеделие, от което 
се получават достатъчни количества 
безопасни и качествени храни, подобрява 
поминъка на земеделците и съхранява 
невъзобновяемите ресурси.
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Увеличаване	на	
НАСЕЛЕНИЕТО В 

СВЕТОВЕН МАЩАБ	

и	съответно	
нарастване	на	

ТЪРСЕНЕТО 
НА ХРАНА

           ДА УВЕЛИЧАВАТ 
                    ДОБИВИТЕ 
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като	
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ЗАГУБИТЕ,	
причинени	от	вредни	

насекоми,	плевели	и	
болести.



Компоненти на Интегрираното 
управление на вредителите 
ИУВ	изисква	компетентност	в	три	сфери:	предпазване,	наблюдение	и	интервенция

ПРЕДПАЗВАНЕ
Предпазване от 
увеличаването на 
вредителите

Включва поредица от 
практически стратегии, 
които съответстват на 
местните условия.

разбиране на 
условията

избор 
на сортове

управление на 
културите

инспекции на 
полето

идентифициране 
на проблеми

определяне на 
мерки

избор 
на метод

планиране на 
подход

отговорна 
намеса

НАМЕСА
Намеса в случаите, в които са 
необходими мерки за борба и 
контрол

Включва физични, биологични и 
химични методи, за да се запази 
икономическата стойност на 
реколтите с минимален вреден 
ефект върху околната среда.

МОНИТОРИНГ
Едновременно наблюдава посевите 
за наличието на вредители и за 
естествени механизми за контрол на 
вредителите

Включва проучване за вредителите 
(насекоми, болести, плевели и други), 
с цел да се определи дали, кога и как 
трябва да се предприемат действия.
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Ползи от Интегрираното 
управление на вредителите
ИУВ	осигурява	множество	ползи	за	обществото	и	околната	среда.	
То	е	жизнено	важно	за	бъдещето	на	икономиката	в	областта	на	растениевъдството	
в	дългосрочен	план.

			Подобрени добиви от културните 

растения благодарение на по-добри 

мерки за контрол над вредителите 

и подходяща безопасна употреба на 

продукти за растителна защита;

   Стабилна, надеждна и качествена 

реколта;

   Намаляване вредите при масово 

нападение от вредители;

   Намаляване на потенциалните проблеми, 

дължащи се на резистентност или нова 

поява на вредители;

   Повишаване доверието на 

потребителите в безопасността и 

качеството на хранителните продукти.

Фирмите на продукти за растителна защита, които въвеждат 
принципите на ИУВ в маркетинга, както и при обслужване на 
своите клиенти – потребители на продукти за растителна 
защита, получават допълнително:

   Устойчив дял и достъп до пазари;

   По-малък риск от ограничения и прекратяване на регистрации 

на продукти;

   Нови възможности за познати и нововъведени продукти, 

техники и услуги;

   По-дълъг цикъл на живот на продуктите за растителна 

защита;

   Намалена резистентност на вредителите към 

растителнозащитните продукти и биотехнологични решения;

   Високо обществено доверие в растителнозащитната 

индустрия.

НАМЕСА

М
О

НИТОРИНГ

П
РЕ

ДПАЗВАНЕ
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ЛОКАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ

Отглеждането на култури на места, които най-добре 
подхождат на климата, почвата и топографията, им 
осигурява оптимални условия още от самото начало. 
Подходящата подготовка на почвата се определя от 
тези условия.

СЕЛЕКЦИЯ НА СОРТОВЕТЕ

Изборът на подходящи видове и сортове култури, 
като например такива, които са устойчиви на 
болести и вредители, винаги е бил съществен 
за ИУВ. Тези сортове биха могли да произхождат 
от традиционно кръстосване или съвременните 
биотехнологии: например сортове, устойчиви на 
вредители и толерантни към хербициди, биха могли 
да сведат до минимум нуждата от други мерки за 
растителна защита. Биотехнологичните сортове 
също така могат да доведат до намаляване или 
пълно отпадане на необходимостта от оран, 
което помага за поддържнето на здрава почва и 
предпазването от ерозия.

СТРАТЕГИЯ ПРИ ЗАСАЖДАНЕ И 

СЕИТБООБРАЩЕНИЕ НА КУЛТУРИТЕ

Засаждането на сходни растителни видове 
близо едни до други може значително да увеличи 
вредителите и трябва да се избягва, когато е 
възможно.

Обичайно в практиката някои фермери засяват 
различни растителни видове един след  друг, на ивици 
или засяват втора култура, като царевица с бобови 

култури, за да се подобри плодородието на почвата и 
да се намалят плевелите. Такива системи могат да 
помогнат да се намалят вредителите.

Отглеждането на различни растителни видове в 
сеитбообращението също помага за намаляване на 
разпространението на вредители, особено тези в 
почвата, като почвени насекоми, хранещи се с корени, 
и гъбни патогени. Сеитбообращенията могат 
да намалят проблема с плевелите и да увеличат 
ефективността  на използваните  методи за 
контрол над плевелите.

							Предпазване

Множество	аспекти	от	отглеждането	на	посевите	са	замислени	да	
предотвратят	първоначалното	нашествие	на	насекоми,	болести	или	
плевели.	Практически	стратегии	(изложени	по-долу)	могат	да	бъдат	
комбинирани	и	оптимизирани	за	програмата	ИУВ.	Целта	е	да	се	
предотврати	нарастването	на	популациите	от	вредители	до	
икономически	вредни	нива.	

КО М ПОН ЕНТ И 	 НА 	 И НТЕГРИ РА Н ОТО	
УП РА В ЛЕН И Е 	 НА 	 ВРЕД И ТЕЛИ ТЕ	
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВАТА НА ПОЧВАТА

Механичните, физичните и аротехнологични методи за 
растителна защита предотвратяват или намаляват 
вредителите, намаляват разпространението и 
пренасянето им от една култура към друга. Например 
традиционното разораване („оран”) обръща почвата 
и закопава остатъците от растения и семена преди 
почвата да е подготвена за сеитбата на следващата 
култура.

Оранта обаче е довела до увеличаване на ерозията, 
както и загубата на почвената влажност и органични 
вещества. В много страни има тенденция за 
намаляване на оранта и използването на толерантни 
към хербицидите биотехнологични растения. Това е 
довело до нарастване на практиките за директни 
сеитби в  Европа и минимални обработки на почвата 
без оран в Съединените Щати и Канада. В резултат на 
това проблемите с ерозията на почвата значително 
намаляват.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

Осигуряването на вода за посевите е съществен фактор 
за здравето на растенията, но може чувствително да 
повлияе на разпространението и въздействието на 
много вредители. Може да се изисква обилно напояване, 
особено в сухите райони или при култури, които се 
нуждаят от много влага. Но докато обилното напояване 
на някои култури като ориз може да контролира 
плевелите, от друга страна това е разточителство на 
вода и може да повлияе неблагоприятно на полезните 
почвени организми. Методите, които могат да 
намалят тези рискове включват капково напояване или 
отглеждане на култури на бразди или повдигнати лехи.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОРЕНЕТО

Различните типове почва съдържат различни 
количества хранителни вещества. При жътва 
органичните вещества се премахват заедно с 
реколтата от почвата. За да се запази или подобри 
почвеното плодородие, тези органични хранителни 
вещества трябва да бъдат заменени с минерални 
и/или органични торове. Тези продукти трябва да 
бъдат употребени в точния момент и в правилните 
количества, за да се оптимизира здравето и 
плодородието на почвата. Трябва да се търси 
използването на нови растителни видове с по-
ефикасно усвояване на хранителните вещества.

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА И СЪХРАНЕНИЕ

Пренасянето на плевелни семена и болестотворни 
организми може да бъде намалено с качествена 
жътва, почистване на семената и правилно 
съхранение.

ЗАПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Опазването на естествените хабитати 
в близост до обработваемите земи е най-
добрият начин да  се запази биоразнообразието, 
включително множеството естествени 
врагове на вредителите. Внимателното 
обработване на земеделските земи до синорите, 
включително дървета и живи плетове, е важно 
за местообитанията на дивата флора и фауна и 
осигурява закрила и убежище за полезните насекоми 
и животни (например дигите в оризищата 
предоставят убежище за хищните акари, които 
помагат да се контролират някои вредни насекоми).

КО М ПОН ЕНТ И 	 НА 	 И НТЕГРИ РА Н ОТО	
УП РА В ЛЕН И Е 	 НА 	 ВРЕД И ТЕЛИ ТЕ	
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АГРОТЕХНИЧЕСКИ И ФИЗИЧНИ МЕТОДИ

Някои практики, като например борбата с плевелите 
чрез механично обработване с трактори или 
контролът на болестите чрез механично премахване 
на остатъците от заразеното растение, трябва 
да бъдат оценени за тяхното въздействие върху 
развитието на културите и добивите, както и 
техните изисквания за труд и енергия. Също така 
следва да се проучи възможността за интегриране на 
агротехниките съвместно с внимателното използване 
на продукти за растителна защита. Например вместо 
да се замества изцяло плевенето на ръка с употребата 
на хербициди, прекопаването или култивирането също 
може да се използва в съчетание с тях.

БИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ 

Изследването на биологичните методи за контрол 
на вредителите води до включване на нови продукти 
и методи, които могат да бъдат използвани в 
програмите за ИУВ. Много от тях се нуждаят от 
сходни технически експертизи като при  продуктите за 

растителна защита по отношение на формулациите, 
правилната употреба и резистентността. 

Този вид контрол включва въвеждане на полезни 
насекоми и хищници, използването на микроорганизми 
като вируси, гъби и бактерии; използването на 
феромони за привличане, улавяне и убиване, или да се 
повлияе на начините за размножаване на насекомите 
чрез дезориентиране. 

Използването на полезни насекоми за борба с 
вредителите е най-успешно, когато културите се 
отглеждат в контролирани среди като оранжерии 
и полиетиленови тунели. Има случаи, в които 
техниките за контрол с живи организми са успешни 
и в открити полеви условия, като например 
използването на хищни акари срещу вредните акари. 
Въпреки това продуктите за биологичен контрол 
обикновено са ефективни само при ниска плътност 
на вредителите и често са необходими допълнителни 
методи за борба.

Бактерии, гъби, нематоди или вируси също се 
произвеждат масово за борба с някои вредители. Най-
често срещаната и успешна е Bacillus Thuringiensis 

                  Намеса 

Намаляването	на	икономически	вредните	неприятели	до	приемливи	нива	може	да	
включва	агротехнически,	физични,	биологични	и	химични	мерки	за	контрол,	
самостоятелно	или	в	комбинация.	Разходите,	ползите,	времето,	работната	сила	и	
оборудването,	както	и	икономическите,	екологичните	и	социални	въздействия	също	
трябва	да	бъдат	взети	под	внимание.	

                   Мониторинг 

Наблюдението	на	културите	определя	дали,	кога	и	какви	действия	
трябва	да	се	предприемат,	за		да	се	увеличи	производството	и	
качеството	на	реколтата.	Инструментите	за	вземане	на	решения	
варират	от	компютри	и	обучени	местни	експерти	до	технологии	за	
дистанционно	наблюдение.	Получаването	на	информация	в	реално	
време	за	това	какво	се	случва	на	полето,	е	идеално.	

Отглеждането на всяка култура изисква рутинни 
инспекции за оценяване на това колко добре се 
развиват растенията и какви действия трябва да 
бъдат предприети от засяването до прибирането 
на реколтата. Обхождането на полетата 
включва наблюдение за наличието на вредители 
и разграничаването им от полезни насекоми. 
Инструменти като феромонови уловки, системи за 
диагностика и прогнозиране могат да помогнат 
при такова наблюдение за предприемане на по-
навременни и точни мерки за борба. 

ИУВ често изисква съвместни решения в рамките 
на определена територия, за да се осигури по-
ефективен контрол на вредителите. Някои от тези 
решения трябва да бъдат взети от националните 
институции под формата на карантинни наредби 
и законодателство, осигуряване на консултантски 
услуги и обучения, както и стратегии за контрол 
на много подвижни вредители като скакалците. 
Географските информационни системи и техники за 
дистанционни изследвания могат също да помогнат в 
управлението на големи площи с културни растения.
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(Bt), естествено срещана бактерия, използвана за 
контрол на някои важни вредители (например вредители 
при зеленчуци, лозя и овощни). Със съвременните 
биотехнологии, култури като царевицата и памука, вече 
могат да отделят насекомен токсин, произвеждан от 
насекоми  (естествени врагове на вредителите), което 
е по-ефективно. 

И накрая, развитието и наличието на полови феромони, 
както и други поведенчески модифициращи химични 
вещества, отделяни от насекомите,  предлагат 
на фермерите нови възможности в борбата с 
вредителите като:

			Селективни	техники	за	залавяне	на	вредителите	във	
феромонови	уловки,	за	проследяване	динамиката	на	
вредителите	или	промени	в	техните	популации	по	
време	на	вегетационния	сезон;	

			"Примамвай	и	убий"-	стратегии	за	привличане	на	
вредителя	към	лепливи	повърхности	с	инсектициди	и	
по	този	начин	намаляване	необходимостта	от	
цялостно	пръскане	на	културите;	

			Разстройване	и	прекъсване	на	чифтосването	за	
забавяне	увеличаването	на	популациите,	което	води	
до	забавяне	или	намаляване	на	необходимостта	от	
контролни	химични	третирания.	

Биотехнологиите също притежават значителен 
потенциал да допринасят за ИУВ. Един от фокусите на 
изследванията е бил този на масовото производство 
на микроорганизми, които причиняват заболявания 
при насекомните вредители и плевелите или се 
конкурират с болестотворни за растенията организми. 
Втората и най-бързо разрастващата се област 
на биотехнологиите за контрол на вредителите е 
развитието на разнообразие от сортове и хибриди, 
устойчиви на вредители и болести и/или сортове и 
хибриди, толерантни към хербициди. Тези сортове 
включват резистентност към вредни насекоми или 

болести в самото растение с точно и навременно 
отделяне на активно вещество от тях.

ХИМИЧЕН КОНТРОЛ

Химичните продукти за растителна защита 
(пестициди) са биологично активни химикали, 
които контролират редица насекомни и гръбначни 
вредители, болести и плевели. Те често са най-
рентабилният начин за управление на нападенията 
от вредители като част от стратегията за ИУВ. 
Продуктите за растителна защита днес са резултат 
на повече от 50 години изследвания, развитие   и 
практически опит по целия свят от страна на 
растителнозащитната индустрия. 

Преди продуктите за растителна защита да 
бъдат пуснати на пазара, те са старателно и 
продължително тествани за тяхната безопасност, 
полезност и ефикасност. При пускане на пазара те 
са обозначени с подробни инструкции за правилна и 
безопасна употреба. 

За да получите най-доброто от тези продукти, те 
трябва да се прилагат правилно. Отговорното 
използване и добрите земеделски практики за работа 
с тях ограничават потенциалните остатъчни 
количества от пестициди в културите и околната 
среда, спомагат за предотвратяване създаването на 
резистентност на вредителите. 

Подобрени техники на приложение и оборудване, 
като дюзи с намалено отнасяне на струята 
или насочено прецизно пръскане помагат на 
земеделските производители да опазят съседните 
нетретирани убежища (например, живи плетове, 
пояси и синори) и природни местообитания на 
неприятелите на дивите животни и вредителите. 
Изборът на подходящ момент за третиране (сезон, 
температура, час от деня), както и видът на 
използваните продукти, също са важни фактори.

КО М ПОН ЕНТ И 	 НА 	 И НТЕГРИ РА Н ОТО	
УП РА В ЛЕН И Е 	 НА 	 ВРЕД И ТЕЛИ ТЕ	



Земеделските производители са тези, които 
най-често вземат решенията в програмите 
за ИУВ. Индивидуално или колективно, те 
трябва да решат как да контролират 
всички вредители, които могат да увредят 
културите. Ролята на растителнозащитната 
индустрия е да осигури достъп до широк 
набор от полезни технологии, продукти, услуги, 
както и възможно най-много информация 
относно техните характеристики, разходи, 
особености и оптимални стратегии за 
приложение. Повечето фермери биха могли да 
комбинират различни тактики и инструменти 
за интегрирано управление на вредителите. 

Като предпоставка за разработване на 
програма за ИУВ е важно да се разбере 
възприемането на проблемите с вредителите 
от страна на земеделските производители 
и техните обичайни практики за контрол на 
вредителите. Препоръките на ИУВ трябва 
да бъдат достатъчно гъвкави за да се 
приспособят към промените в околната 
среда, модела на отглеждане на културите и 
пазарните механизми. Трябва да се разгледа 
също социално-икономическият ефект от 
компонентите на ИУВ. Например използването 
на хербициди намалява използването на 
работна ръка, но може да допринесе за 
миграцията към градската среда. От друга 
страна ръчното плевене отнема време, 
трудоемко е и не винаги е възможно да се 
извърши в точното време. Това е проблем, 
тъй като добивът от някои култури намалява 
поради късно плевене и увреждане на 
културите.
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Стратегии и инструменти 
за Интегрирано управление на 
вредителите 
ИУВ включва разработването и използването на химични, физични, 
биологични и биотехнологични продукти за контрол на вредителите. 
То може също така да включва и използването на компютърна техника 
за вземане на проби и съответните решения, както и подобряване на 
оборудването в стопанството. 



УСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАГ НА ВРЕДНОСТ

Степента на икономическите загуби може да варира значително при 
отделните вегетационни сезони в зависимост от метеорологичните 
условия и други фактори. Тъй като заплахата от нападение от вредители 
варира, като цяло е много по-добре да се проследят популациите на 
вредителите или щетите които причиняват, преди да се реши да се 
използва даден продукт за растителна защита или друга вид намеса. 
След като заразяването е достигнало "икономически праг на вредност" 
- моментът, в който нивото на популацията от вредители причинява 
загуби по-големи от разходите за управлението им - значи е дошло време 
за намеса. Другата възможност, моделирането, например въз основа на 
метеорологичните условия, може да покаже необходимостта за намеса 
преди вредителите да достигнат икономическия праг на вредност 
(например мана по картофите). 

Един от проблемите при използването на икономическия праг на вредност 
като средство за решение е, че той зависи от стойността на културата. 
Приходите от продажбата на реколтата    могат да се променят бързо 
на базата на търсенето и предлагането на местните пазари. Прагът 
зависи също и от популациите на вредителите и етапа на развитие 
на културите, в който той възниква. Това е от значение, защото много 
култури могат да компенсират някои щети по време на своя цикъл 
на растеж. Устойчивите на вредители сортове могат да намалят 
тежестта на заразяването, но нападението от вредителите трябва 
да продължава да бъде наблюдавано, за да се прецени дали се изисква 
допълнителна намеса. 

Земеделските производители се нуждаят от прости методи за бързо 
определяне дали има вероятност популацията на вредителите по 
културите да причини икономически щети. Местният опит може да бъде 
използван, за да се разработят практически методи, които са приемливи 
за земеделските производители. В някои региони е възможно да се 
развият локални бази данни, за да се помогне при вземането на решения, 
приложими за цял район.

ЗАЩИТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ВРАГОВЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ 

Съхраняването на естествените врагове на вредителите е важна част 
от ИУВ и помага да се предотврати активизирането на вредителите. 
Ефектът на даден продукт за растителна защита или друга интервенция 
върху конкретните вредители, както и върху техните естествени 
врагове, трябва да бъде взет под внимание. Съобразяването 
на времето за приложение на продукта с периодите, когато 
естествените врагове не са активни например, може да помогне 
те да бъдат защитени. Поддържането на минимум от популациите 
на вредните и безвредните с цел да се хранят естествените им 
врагове може да бъде от съществено значение за тяхното оцеляване. 
Трябва също така да се проучи и оцени значението на плевелите и 
други местни растения, които могат да подпомагат оцеляването на 
полезните видове в крайните необработени ивици на полетата. 

Популациите на полезни видове могат да се възстановят много бързо, 
дори когато се използват продукти с широк спектър и особено ако те са 
лесно разградими. Това се случва чрез миграцията   и реколонизацията на 
напръскани площи от убежищата им в синорите. Възможно е също така 
физически да се ограничи въздействието на продуктите с широк спектър 
на действие - част от зоната на дадена култура може да се остави 
нетретирана, за да се даде възможност на естествените врагове да 
оцелеят и да реколонизират третираните зони. 
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Земеделските	
производители	
и	техните	
консултанти	
могат	да	
използват	редица	
технологии	в	
програми	за	ИУВ.	

Избирането	им	
изисква	подходящи	
инструменти,	
знания	и	опит,	
като:	expertise like:

   to manage pests

expertise like:

   to manage pests

КОГА	
и	
КАК	
да	контролирате	
вредителите	по	
земеделските	култури

ОТГОВОРНО	
ИЗПОЛЗВАНЕ	

на	продуктите	
за	растителна	защита



Всеки продукт за растителна защита трябва да се използва 
в съответствие с препоръките на производителя. Те са 
предназначени за осигуряване на надежден контрол при 
нормални полеви условия. Също така се предоставят 
подробни инструкции за това как да се прилага продуктът 
безопасно. Препоръчителните дози трябва да се използват 
точно при борбата с вредителите, те са ефикасни и ги 
предпазва от развитието на резистентност към продукта. 

Указанията за подходящото съхранение, транспортиране и 
унищожаване на неизползвани продукти и празни опаковки 
също трябва да се спазват стриктно. 

Целенасоченото и навременно прилагане на продуктите 
за растителна защита е от ключово значение за 
ефективната и ефикасна борба с вредителите. Това 
изисква използването на подходящо и добре поддържано 
оборудване, както и познаването на вредителите. Много 
насекоми могат да оцелеят под "чадъра" на листата, ако 
земеделските производители пръскат само горната част на 
хоризонтално разположените листа, като държат дюзите 
високо над растенията. При прекомерно наведени листа 
разтворът се стича по върховете на листата и капе върху 
почвата. Остатъците от течността за пръскане могат 

да имат сериозни отрицателни последици за 
обитаващите почвата естествени врагове, 
особено акари, паяци и мравки. Когато 
земеделските производители виждат оцелели 
вредители скоро след третирането, те често 
пръскат културите по два пъти на седмица, 
вместо да инвестират в по-добро оборудване 
или да променят техниката на пръскане 

или продуктите. Лесни промени 
в земеделските практики, като 
прецизно регулиране и насочване 
на дюзите за пръскане, когато 
вредителите са разположени 
от долната страна на листата 
или контролът на налягането на 
разтвора за пръскане може да 
подобрят покритието на продуктите 

за растителна защита и да подобрят контрола 
над вредителите. 

Някои фермери пръскат късно или променят 
дозата поради трудности да се снабдят с 
достатъчно количество вода за пръскане, 
особено в полусухи и сухи райони. Има  техники 
обаче за намаляване на обема, които дават 
възможност на земеделските стопани да 
третират вредителите по-бързо, когато 
популацията достигне икономическия праг. В 
други случаи прилагането на гранули е по-
подходящо, тъй като продуктът може да 
бъде локализиран в корена на културата или в 
листната "фуния" на царевичните растения. 

ОТГОВОРНО И БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

При разработването на програма за ИУВ с продукти за 
растителна защита от съществено значение е  да се 
разгледат продуктовите характеристики, приложения и 
разходи, след това да се изберат  тези, които осигуряват 
най-рентабилно третиране с минимум нежелани ефекти. 
Някои продукти имат широк спектър на действие, докато 
други са предназначени само за конкретни видове вредители. 
Селективните вещества е по-малко вероятно да засегнат 
естествените врагове и други нецелеви организми, но те 
често са по-скъпи и не толкова широко достъпни. Когато те 
са налични,  е важно да се определи дали по-малко третирания 
с тях са по-рентабилни от един по-евтин широкоспектърен 
продукт, който изисква повече на брой приложения. 
Третирането на семената, с което се защитават посевите 
от ранното нападение на вредители, също е много полезно 
и може да предотврати необходимостта от приложения на 
продукти за растителна защита по-късно през вегетацията. 
То се свежда до минималното въздействие на продукта за 
растителна защита, тъй като активното вещество най-
често остава в растението, където полезните видове не 
влизат в контакт. 

Повечето продукти за растителна защита 
имат широк спектър на действие и е важно 
да се разграничи истинската им токсичност 
и бионаличност - степента, до която се 
абсорбира активното вещество или става 
достъпно за вредителите на полето. Докато 
активното вещество може да бъде токсично 
за определени насекоми, то може да не е 
бионалично при безвредните. Например когато 
активното вещество се съдържа в някои 
растения (Bt биотехнологични култури), то не 
се отразява на видовете, които не се хранят 
с тези растения. От значение е също как се 
прилагат продуктите за растителна защита 
и за колко време те остават в околната 
среда. Така например химически съединения, 
които проникват в листата на растенията 
и се разграждат бързо на повърхността на 
листата, могат да имат минимално влияние 
върху безвредните насекоми.

ИЗБОР НА ПРАВИЛНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

12

Добросъвестните	земеделски	практики,	като	прецизното	
насочване	на	струята	от	работния	разтвор	към	долната	
страна	на	листата,	където	са	разположени	насекомите,	
могат	по-добре	да	повлияят	контрола	на	вредителите.

СТРАТЕГ И И 	 И 	 И Н СТРУМ ЕНТ И 	 ЗА 	 И НТЕГРИ РА Н О 	 УП РА В ЛЕН И Е 	 НА 	 ВРЕД И ТЕЛИ ТЕ
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Всички земеделски стопани са изправени пред 
предизвикателството, че вредителите се адаптират към 
активните съставки и евентуално биха могли да станат 
нечувствителни към тях, без стратегии за превенция. 
ИУВ предлага широка гама от подходи за намаляване 
на риска от развитие на резистентност. Това включва 
наблюдение на популациите от  вредители, третиране 
когато се достигне икономическият праг на вредност или 
прилагане на други стратегии, като например редуване 
на пестицидите или смесване на съвместими продукти 
за растителна защита или биотехнологични решения с 
различни механизми на действие. 

За да се предотврати или забави появата на 
резистентност, земеделските производители или 
консултантите за контрол на вредителите трябва да 
разберат целевата биология и екология на вредителите, 
ефикасността на продукта за растителна защита и 
чувствителността на вредителя  към него, подредени 
спрямо отделните инсектицидни характеристики, 
схемите на използване на продукта, системите за 
отглеждане на култури на местно ниво и наличието на 
алтернативни варианти за управление на вредителите, 
включително биотехнологично, химично, биологично и 
агротехнологично управление.  

Биотехнологичните култури, защитени от насекоми, 
отделят вътрешно протеини за борба с вредните 
насекоми. По този начин предлагат отлична защита 
срещу определени вредители по целия свят. Тези култури 
също могат да предлагат изключителни предимства за 
екологията, като същевременно увеличават доходите 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РЕЗИСТЕНТНОСТТА НА ВРЕДИТЕЛИТЕ 

КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

на производителите. Като се има предвид тази 
стойност, управлението на устойчивостта 
на насекомите е от съществено значение. 
Стратегиите включват отглеждане на зони 
"убежища",  които не са биотехнологично 
третирани, избиране и прилагане на продукти 
за растителна защита, когато е необходимо, 
редуване на продукти с различни механизми на 
действие, ограничаване на използването на един 
контролен протеин за насекоми в множество 
култури, унищожаване на растителните 
остатъци, използването на местно адаптирани 
сортове култури с вродена резистентност и 
комбиниране на няколко вида третиране, насочени 
срещу едни и същи вредители на растенията. 

Продължаващото създаване на нови активни 
вещества на продукти за растителна защита 
и на нови биотехнологични видове третирания 
ще разширят инструментите за управление 
на устойчивостта, с които да разполагат 
земеделските производители.  Допълнителните 
средства ще помогнат управлението на 
вредителите да бъде икономически изгодно 
и устойчиво, като същевременно се запазва 
ефективността и ползата на всички възможности 
за контрол.

СТРАТЕГ И И 	 И 	 И Н СТРУМ ЕНТ И 	 ЗА 	 И НТЕГРИ РА Н О 	 УП РА В ЛЕН И Е 	 НА 	 ВРЕД И ТЕЛИ ТЕ
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Растителнозащитната индустрия и ИУВ 

    Интегриране	информираността	и	принципите	
на	ИУВ	в	бизнес	плановете	и	стратегиите	за		
разработване	на	продуктите;	

				Развиване	на	умения	и	разбиране	за	ИУВ	сред	
заинтересованите	страни;	

				Проучване	и	разработване	на	нови	продукти	и	
технологии,	в	това	число:	

			продукти за растителна защита с нови, 
специфични активни вещества; 

			химически вещества, които променят 
поведението на вредителите; 

			по-безопасни и по-ефективни формулации и 
третиране на семена; 

			биотехнологични и биологични продукти за 
контрол, които могат да бъдат използвани в 
ИУВ;

			инструменти за диагностика и системи за 
прогнозиране популацията на вредителите; 

			подобряване на приложението и 
безопасността на продуктите за намаляване 
на отнасянето, оттичането и просмукването 
на работния разтвор в подпочвените води. 

    Подкрепа	на	скрининговите	програми	за	изследване	
ефектите	на	продуктите	за	растителна	защита	върху	
естествените	врагове	и	околната	среда	

				Обучение	на	аграрните	специалисти:	

			С практически програми за земеделски производители, 
дистрибутори, търговци, консултанти, земеделски училища 
и семейства, които развиват селскостопанска дейност, 
както и за персонала свързан с управление, маркетинг, 
продажби и техническо обслужване.

			Създаване на демонстрационни обекти и стопанства за 
ИУВ.

    Предлагане	на	маркетингови	материали	и	търговски	услуги: 

			Включване на техническа литература и учебни материали 
за ИУВ.

			Интегриране на стимули за маркетинг и продажби с 
постигнати успехи в ИУВ. 

    	Участие	в	местни	проекти,	които	насърчават	ИУВ,	
включително	и	тези,	подпомагани	от	Организацията	
по	Прехрана	и	Земеделие	(FAO)	на	Обединените	Нации,	
Световната	банка	и	други	банки	за	развитие,	донорски	
агенции,	неправителствени	организации	и	лица	от	частния	
сектор.	

Глобалната	растителнозащитна	индустрия	играе	важна	роля	в	широкото	
прилагане	на	ИУВ.	Това	изисква	взаимна	подкрепа,	партньорство	и	
сътрудничество	с	правителства,	неправителствени	организации	и	научни	
дружества,	международни,	национални	и	местни	селскостопански	асоциации,	
дистрибутори	на	продукти	за	растителна	защита,	разпространители	и	
търговци	на	дребно	и...		разбира	се	на	самите	фермери.	

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНАТА ИНДУСТРИЯ 
ПОДКРЕПЯ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИУВ
чрез	научни	изследвания	и	развитие,	трансфер	на				
технологии,	образование	и	обучение.	

За бъдещото развитие на технологии за ИУВ и насърчаването на тяхното използване, 
растителнозащитната индустрия може да помогне чрез: 



15

Европа	Помага	за	Защитата	на	Земеделските	
Производители	и	Общественото	Здраве	
Европейската	асоциация	за	растителна	защита	стартира	Инициатива	за	Безопасна	и	
Устойчива	Употреба	(SUI),	за	да	предостави	на	земеделските	производители	и	операторите	
инструменти	за	безопасно	и	ефективно	използване	на	продуктите	за	растителна	защита.	

Инициираната от индустрията програма, вече 
повече от десетилетие е важен пример за това как 
предаването на знания може да разпространява добри 
практики като част от по-широката стратегия за 
ИУВ. 

В момента растителнозащитната индустрия има 
проекти в 16 страни-Сърбия, Португалия, Испания, 
Франция, Италия, Гърция, България, Полша, Литва, 
Кипър, Словакия, Хърватия, Латвия, Турция, Румъния и 
Словения.

Преди стартирането на Инициативата във всяка 
страна базово проучване анализира ситуацията 
на място. Прави се запитване до земеделските 
производители за начина им на работа, какви 
лични предпазни средства използват и каква е 
ежедневната им рутинна работа на полето. Тази 

информация помага да се определят ключовите 
фактори за успех за всяка страна. След определен 
период от време се предприема друго проучване 
с цел да се провери усвояването на препоръките 
на Инициативата. Така например в Полша 
последващото проучване през 2013 г. показа силно 
увеличение на броя на производители на плодове, 
които носят ръкавици, защитни комбинезони и 
маски при приготвянето на резервоарните смеси. 

Редовният мониторинг на показателите за 
изпълнение показва, че лесните за прилагане 
най-добри практики са били възприети от 
потребителите на продукти за растителна защита 
в кратък период от време, като това значително 
е повишило защитата на здравето на човека и 
околната среда. 



CropLife	International	е	гласът	на	световната	

растителнозащитна	индустрия.	Тя	подкрепя	

ролята	на	селскостопанските	иновации	в	

растителната	защита	и	растителните	

биотехнологии	в	поддържането	и	развиването	

на	устойчиво	селско	стопанство;	

подпомага	земеделските	производители	

при	изхранването	на	нарастващото	

население	като	същевременно	се	грижи	

за	планетата;	съдейства	за	напредъка	на	

селските	общности.	Светът	се	нуждае	

от	фермери	и	фермерите	се	нуждаят	

от	растителнозащитната	индустрия.	

CropLife	International	е	горда	да	бъде	в	

сърцето	на	подпомагането	на	земеделските	

производители	за	тяхното	развитие	и	успехи.		

Подпомагаме земеделските 
производители да се развиват.


