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Информация за гъботворката (Lymantria dispar) 

Гъботворката (Lymantria dispar, Lepidoptera: Erebidae) е естествено 

разпространена в Палеарктичната зоогеографска област – Европа, 

Азия, Япония и Северна Африка. През 1869 г. прониква в Северна 

Америка, където причинява огромни щети. 



Нападенията от вредителя са най-

силни в Югоизточна Европа, където 

има обилие на хранителни растения и 

благоприятни за развитието условия.

Информация за гъботворката (Lymantria dispar) 

Познати са две раси на вида –

европейска и азиатска. 

Видът е широк полифаг, свързан 

с над 450 вида дървета и храсти. 

Предпочитани хранителни 

растения са различни видове дъб 

(Quercus spp.), тополи (Populus 

spp.) и др.



Таксономия и ареал на Entomophaga maimaiga

E. maimaiga е открита и описана като 

естествен неприятел на Lymantria dispar 

japonensis в Централната част на о-в 

Хоншу в Япония, където периодично 

причинява силни епизоотии на 

гостоприемника. 

Естествен ареал: Япония и части на 

Китай, Корея и Далечния изток на Русия, 

а вероятно и Индия.

E. maimaiga се отнася към комплекса видове Entomophaga aulicae, 

обитаващи умерената зона на Северното полукълбо, които 

заразяват ларви на пеперуди. 



Биология на Entomophaga maimaiga

E. maimaiga e облигатен патоген, който 

съществува под три жизнени форми: 

• конидиоспори; 

• мицелни тела; 

• азигоспори (трайни спори). 



Интродукция на Entomophaga maimaiga в България

Година ДГС (ДЛС) Землище Произход на материала

1996 Своге с. Габровница САЩ

1999 Карлово с. Горни Домлян САЩ

2000 Своге с. Габровница САЩ

2001 Асеновград с. Избегли САЩ

2005 Чекерица с. Стряма България (с. Кремен)

2008 Нова Загора с. Съдиево България (с. Кремен)

2009 София Институт за гората България (с. Кремен)

2009 Г. Оряховица с. Асеново САЩ

2009 Попово с. Славяново САЩ

2010 София Институт за гората САЩ

2010 Търговище с. Дългач, с. Руец България (с. Славяново, София)

2011 Старо Оряхово с. Солник България (София)

2013 Кирково с. Долно Къпиново България (с. Дългач, с. Руец)

2013-2014 Кирково с. Чакаларово, с. Стрижба България (с. Дългач, с. Руец, с. Солник)

2014 Кирково с. Тихомир България (с. Солник)



Смъртност на младите и възрастни гъсеници на 

Lymantria dispar от Entomophaga maimaiga



Повреди от отделните градации на Lymantria dispar

преди и след интродукцията на Entomophaga maimaiga



През 2011 г. 

E. maimaiga е 

намерен в 

Европейската част 

на Турция, а през 

2012 г. – в Гърция и 

Македония.

България

Други страни

Разпространение на Entomophaga maimaiga на 

Балканския полуостров (2012 г.)



Разпространение на Entomophaga maimaiga в 

Югоизточна и Централна Европа (2020 г.)



Борба срещу Lymantria dispar – съвременно състояние 

Понастоящем борбата срещу Lymantria dispar се провежда чрез 

използване на бактериални преперати (Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki и Saccharopolyspora spinosa) и инсектициди с 

физиологично действие (Димилин, Мимик и др.). Тяхната 

употреба обаче засяга множество нецелеви видове, оказвайки 

негативно въздействие на биоразнообразието в горските 

екосистеми (Miller, 1990). Въпреки че Bacillus thuringiensis var.

kurstaki е сравнително селективен, той засяга над 60% от 

гъсениците на разред Lepidoptera (Peacock et al., 1998).

Saccharopolyspora spinosa се отличава с още по-слаба 

селективност, предизвиквайки гибел на представители и на други 

разреди насекоми. 



Entomophaga maimaiga – ключов фактор в 

интегрираната борба с Lymantria dispar

Интегрираните системи за борба включват внимателно

използване на всички известни методи чрез интегриране на най-

подходящите за потискане развитието на популациите на

вредителите до икономически приемливи нива, с цел

минимизиране на рисковете за здравето на хората и снижаване на

негативните въздействия върху околната среда. Те се базират на

следните шест главни компонента: определяне на приемливи нива

на вредност; използване на превантивни мерки; мониторинг на

популациите на вредителите; механична борба; биологична

борба; отговорна употреба на инсектициди.

Интегрираната система за борба отчита следните два ключови

елемента: динамика на популацията (фазите на градация) и

плътността на популацията на вредителя.



При Lymantria dispar, интегрираната система за борба следва

да се диференцира в зависимост от следните фази на градацията:

I. При ниска численост (депресия)

В тази фаза се провежда единствено мониторинг върху

появата на яйчни купчинки на вредителя.

II. Във фаза на нарастване на числеността

Интегрираната система за борба включва следните три

последователни стъпки:

 Инвентаризация и картиране на нападнатите от L. dispar

горски насаждения;

 Определяне на главните характеристики на популацията на

вредителя (плодовитост, популационна плътност,

здравословно състояние и др.);

 Внасяне на инокулум (инфектирани мъртви гъсеници на

гъботворка с азигоспори на E. maimaiga) в нападнатите

насаждения.



III. При висока численост (еруптивна фаза и каламитети

на вредителя)

В тази фаза се провеждат следните последователни действия:

 Приоретизиране на необходимостта от защита на

нападнатите горски насаждения (оценка на

икономическото значение, консервационната значимост,

рекреационните функции и др.);

 Интродукция на E. maimaiga в избраните насаждения;

 В случаи на епизоотии – събиране на инокулум от E.

maimaiga за бъдещи интродукции по стъблата на дърветата

или върху почвата в основата на дърветата;

 Съхранение на инокулума в дървени сандъци в почвата;

 При неблагоприятни условия (отсъствие на валежи през

пролетта) – използване на биоинсектициди (продукти на

Bacillus thuringiensis var. kurstakii и Saccharopolyspora

spinosa) за защита на най-продуктивните и ценни

насаждения.



Инокулум върху почвата в основата на дърво



Съхранение на инокулум в почвата



Перспективи след интродукцията 

на Еntomophaga maimaiga

• Намаляване нападенията от вредителя в резултат от по-рядко 

възникване и по-бързо затихване на неговите каламитети. 

• Подобряване на здравословното състояние на широколистните 

гори в България.

• Икономия на средства от съкращаване разходите за борба с 

вредителя (за 20 години са спестени над 15 млн. лв.).

• Подобряване качествата на жизнената среда в горите с 

рекреационни функции,  вследствие намаляване употребата на 

инсектициди.

• Възстановяване и запазване на биологичното разнообразие в 

горските екосистеми.



Thank you for your attention!Благодарим за вниманието!


