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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НА
ТРИПС И ЛИСТНИ ВЪШКИ ПО ТЮТЮНА
Таня Ванева-Ганчева
Институт по тютюна и тютюневите изделия - Пловдив
Резюме: Микробиологичните инсектициди с бактериен, гъбен и вирусен
произход са алтернатива на химичните и са широко използвани при биологично
отглеждане на растения. Специфичната употреба на тютюна и нарастващите
рестрикции към тютюнопушенето обезкуражават изпитването и приложението на
биоинсектициди в тютюнопроизводството. Цел на проучването е оценка на
възможността за приложение на биоинсектициди с различен произход и биологичната
им активност срещу трипс и листни въшки по тютюна. Опитите са проведени при
естествен заразен фон в ориенталски тютюнев посев, отглеждан в опитните площи на
ИТТИ гр. Пловдив. За контрол на трипс по тютюна е изпитана биологичната
ефикасност на Натуралис (Beauveria bassiana, щам ATCC 74040 – 0.185 g/kg) в доза 150
ml/da; Ним азал Т/С (1% азадирахтин А + 0.5% азадирахтин Б, В, Г, Д и 2.5%
нимсубстанция) в доза 0.3%; Савона (50% калиева сол на мастни киселини) в доза
1l/0.5 da и Синейс 480 СК (480 g/l спинозад) в доза 35 ml/da; а за контрол на листни
въшки по тютюна е тествана биологичната ефикасност на биопрепарата Натуралис (B.
bassiana, щам ATCC 74040 – 0.185 g/kg) в доза 150 ml/da. Най-добър контрол на трипс
по тютюна е постигнат при приложение на Синейс 480 СК (ефикасност над 90%).
Биоинсектицидът има бързо инициално действие и поддържа в ниска плътност
популацията на трипса продължителен период от време. Продуктът Натуралис има
висока ефикасност (над 85%) срещу трипс и листни въшки и се препоръчва за
съвместен контрол на тези неприятели. Ним азал Т/С показва задоволителна
ефикасност (над 65%) срещу трипс. Сравнително краткото действие на Ним азал и
Натуралис може да бъде преодоляно чрез двукратно приложение в интервал от 7 дни.
Ефикасността на Савона срещу трипси по тютюна е незадоволителна (≈ 40%).
Ключови думи: азадирахтин; калиева сол на мастни киселини; листни въшки;
спинозад; тютюн; тютюнев трипс; Beauveria bassiana.
ВЪВЕДЕНИЕ
Голямата опасност, която представляват тютюневият трипс и листните въшки за
тютюна, се изразява не само в преките поражения, които нанасят възрастните и ларвите
по време на хранене, а в по-голяма степен в косвените – преносът на вирусни
заболявания: доматена бронзовост (TSWV); краставично мозаечен вирус (CMV);
сипаница (PVY). Контролът на тези неприятели е сложен и комплексен с водещ
елемент химични третирания.
Биологичните и еколого-адаптивни особености на трипса и листните въшки:
развитие на голям брой поколения, смяна на жизнена среда и гостоприемници,
способност за партеногенетично размножаване, развитие на резистентни форми и др.
затрудняват химичната борба. Променливият успех на химичния контрол налага
няколкократни третирания срещу тютюневия трипс и листните въшки през вегетацията
на тютюна. От друга страна, многократните третирания и продължителната химична
борба водят до формиране на устойчиви раси, замърсяване на околната среда и риск за
другите организми в агроценозата. Възникването на резистентност и нарастващите
изисквания за екологична чистота и безопасност на продукцията налагат търсенето на
нови активни химични и биологични субстанции за контрол на неприятелите.
Микробиологичните инсектициди са алтернатива на химичните и притежават редица
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предимства като: специфичност, безопасност за другите организмите, не се натрупват и
не замърсяват околната среда. Включването на биоинсектициди и правилното им
прилагане в системата за контрол на тютюневия трипс и листните въшки увеличават
шансовете за успешен контрол.
Възможността за приложение на продукти на база ентопатогенни гъби и
бактерии за контрол на неприятели по културните растения се проучва от дълги
години. Изследвания, изяснявящи въздействието на гъби от родовете Beauveria,
Verticillium, Entomophthora, Metarhizium, Paecilomyces върху T. tabaci, са проведени от
много автори (Maniania et al., 2003; Thungrabeab et al., 2006; Singh et al., 2011; Wu et al.,
2017). Патогенността на гъбите зависи от условията на средата, от рода и вида на
гъбата и вирулентността на изолата. Гъби от родовете Beauveria, Metarhizium и
Paecilomyces имат по-голяма активност към T. tabaci и техният потенциал като
микробиологични контролни агенти е добре известен (Maniania et al., 2003; Thungrabeab
et al., 2006). Спинозад е смес от спинозин A и спинозин D, резултат от ферментация на
бактерията Saccharopolyspora spinosa. Инсектицидното действие на спинозад се
характеризира с нервна възбуда, която води до мускулни контракции, тремор, парализа
и бърза смърт. Спинозад е широко използван продукт в световен мащаб за контрол на
неприятели от различни разреди - Lepidoptera, Diptera, Thysanoptera, Coleoptera,
Orthoptera, and Hymenoptera.
Азадирахтинът е вещество, съдържащо се в семената на индийското дърво
Azadirachta indica. Инсектицидните свойства на веществото предизвикват смущения в
храненето, в растежа и в развитието, блокиране производството на ларвния хормон,
имат стерилизиращо действие и причиняват смърт (Mordue, Nisbet, 2000).
Калиевата сол на мастни киселини е позната като сапунена сол, употребявана
като инсектицид с контактно действие още от 1947 г. Попаднали върху тялото на
насекомите, мастните киселини проникват и разрушават клетъчните мембрани.
Съдържанието на клетките изтича, тялото се дехидратира и смъртта настъпва.
Калиевите соли имат известна специфичност към насекоми с мека телестна покривка и
ларви, насекомите с твърди елитри са по-малко уязвими.
Специфичната употреба на тютюна и нарастващите рестрикции към
тютюнопушенето обезкуражават изпитването на биоинсектициди при тютюна. Цел на
проучването е тестване биологичната активност на биоинсектициди с различен
произход за контрол на трипс и листни въшки по тютюна.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За контрол на трипс по тютюна T. tabaci е изпитана биологичната ефикасност на
биопрепаратите: Натуралис (Beauveria bassiana, щам ATCC 74040 – 0.185 g/kg) в доза
150 ml/da; Ним азал Т/С (1% азадирахтин А+ 0.5% азадирахтин Б, В, Г, Д и 2.5%
нимсубстанция) в доза 0.3%; Савона (50% калиева сол на мастни киселини) в доза
1l/0.5 da и Синейс 480 СК (480 g/l спинозад) в доза 35 ml/da. За контрол на листни
въшки по тютюна е тествана биологичната ефикасност на биопрепарата Натуралис
(B. bassiana, щам ATCC 74040 – 0.185 g/kg) в доза 150 ml/da.
Опитите са проведени в опитното поле на ИТТИ през 2017 г. Разположени са в
естествено нападнат от съответния неприятел посев ориенталски тютюн. Опитната
парцелка е с големина 20 м2 в три повторения. Извършено е едно третиране с
изпитваните биоинсектициди. Контролните площи не са третирани. Преди и след
третиране за всеки вариант е установен броят на трипсите и на листните въшки (ларви
и възрастни). При тютюневия трипс се преброяват всички живи индивиди, намиращи се
върху 30 броя листа (10 броя листа за повторение). При листните въшки се маркират
нападнати листа до преброяването на най-малко на 4 000 броя въшки. След третиране е
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отчитан броят на живите индивиди на 1я, 3я, 7я и 14я ден. Ефикасността (%) на
изпитваните биоинсектициди е изчислена по формулата на Henderson-Tilton.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Най-висока биологична активност срещу трипси по тютюна проявява
биоинсектицидът Синейс 480 СК - ефикасност над 90% (табл. 1). Препаратът има силно
инициално действие и продължителен ефект - поддържа нивото на трипсите в много
ниски стойности до 14 дни след третиране. Висока ефективност на спинозад при
контрол на T. tabaci по лук и праз е докладвана от много автори (Mahmoud, Osman,
2007; Singh et al., 2011; Mautino et al., 2012; Szafranek et al., 2012). Налични са и
съобщения за поява на резистентност на популации на T. tabaci и Frankliniella
occidentalis към спинозад (Bielza et al., 2007; Lebedev et al., 2013).
Таблица 1. Биологична ефикасност на биоинсектицидите Натуралис, Ним азал Т/С,
Савона и Синейс срещу трипс по тютюна
1ви ден
34.9
62.1
41.8
93.1

Продукт/ доза
Натуралис, 150 ml/da
Ним азал Т/С, 0.3%
Савона, 1l / 0.5 da
Синейс 480 СК, 35 ml/da

Ефикасност, %
3ти ден
7ми ден
63.0
88.7
66.0
67.6
21.6
35.0
97.5
97.4

14ти ден
80.3
40.8
36.6
91.3

Натуралис демонстрира слаба инициална активност срещу трипс. Ефективността
на продукта се повишава до над 88% на 7я ден след третиране (табл. 1). Натуралис
показва и висока ефикасност - 87.5% срещу листни въшки (табл. 2). Биоинсектицидът
Натуралис има широк спектър на действие, което дава възможност да се прилага за
съвместен контрол на неприятелите при едновременната им поява. Висока ефикасност
на Натуралис срещу възрастни на белокрилка, трипс, лисни въшки и акари е
докладвана при приложение на продукта при зеленчуци в оранжерии (Янкова,
Маркова, 2017). Singh et al. (2011) съобщават също за добри резултати в контрола на
T. tabaci по лук при приложение на B. bassiana в полски условия.
Таблица 2. Биологична ефикасност на биоинсектицида Натуралис срещу листни въшки
по тютюна

Продукт/ доза
Натуралис, 150 ml/da

Ефикасност, %
1 ден
3ти ден
7ми ден
73.5
75.9
82.4
ви

14ти ден
87.5

Биоинсектицидът Ним азал Т/С проявява задоволителен контрол на трипси по
тютюна – ефикасност 67.61%. Аналогична по сила ефикасност на азадарахтин срещу
трипс по лук е документирана и от други автори (Mahmoud, Osman, 2007 и Shiberu et
al., 2013).
В проучването си Mahmoud & Osman (2007) докладват, освен за добра
ефикасност на биоинсектицидите на база спинозад и азадирахтин към T. tabaci, и за
липса на токсичност на тези вещества към Orius albidipennis - естествен хищник на
трипса.
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Слаба инициална активност и сравнително кратък период на действие около
7 дни на биопродуктите, съдържащи азадирахтин и B. bassiana, са докладвани и от
други изследователи (Shiberu et al., 2013; Янкова, Маркова, 2017). Бавният начален
ефект може да бъде обяснен с променливия характер на полските условия, и
по-конкретно на влажността. Краткото действие на Натуралис и Ним азал Т/С може да
бъде преодоляно с двукратно приложение в 7-дневен интервал.
Ефикасността на биоинсектицида Савона срещу трипс по тютюна е слаба до
41.77%. Незадоволителното действие на продукта вероятно се дължи на наличието на
трихоми по тютюневите листа. Гъстите власинки възпрепятстват контакта между
препарата и трипса, което се отразява на действието му.
ИЗВОДИ
Най-висока биологична активност срещу тютюнев трипс демонстрира
биоинсектицидът Синейс 480 СК. Той е надежна алтернатива на конвенционалните
инсектициди, използвани за контрол на тютюнев трипс по тютюна. Продуктът
Натуралис има висока активност срещу трипс и листни въшки по тютюн и се
препоръчва за съвместен контрол на тези неприятели. Ним азал Т/С показва
задоволителна ефикасност срещу тютюнев трипс. Продуктът Савона има слаба
активност и незадоволитело действие срещу трипс по тютюна.
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