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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

НА 

ЕНТОМОЛОГИЧЕН САК – стандартен 

 

 

Наблюдението на посевите и определянето на плътността на насекомите 

става с помоща на ентомологичен сак.  Обследването се извършва в сухо и 

слънчево време. 

Ентомологичния сак е изработен от удобна дървена дръжка, здрав метален 

обръч на който с велкро лента е захванат „чорап“ от висококачествено хасе. 

Чорапа се сменя лесно и е възможна да си поръчате допълнителни бройки за 

лесна смяна и обследване. 

Стандартният ентомологичен сак има следните размери: 

▪ диаметър на обръча 30 см, 
▪ дълбочина на торбата 70-80 см и 
▪ дължина на дръжката 100-120 см. 

За превръщането на данните от обследването в плътност на единица площ, 

да се използва правилото, че 100 откоса със стандартен ентомологичен сак се 

равняват на 20 кв.м. 

Приема се, че един откос е направен, когато обръчът на сака опише дъга 

равна на ¼ от окръжността. Държи се перпендикулярно на повърхността на 

посева и навлиза в растителността до половината от  диаметъра си. След всяка 

проба торбичката се сваля и  надписва. В лабораторни условия насекомите се 

умъртвяват с етер или хлороформ. Броят на индивидите за всеки вид се 

записват за всяка проба. 

Приема се, че броят на насекомите уловени от 5 откоса  със сака е равен на 

броя на насекомите  от 1 м2. 
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Косене с ентомологичен сак 

 

Използва се стандартният ентомологичен сак. Този метод е приложим при 

пшеница, ечемик, люцерна и други култури и насаждения. Косенето се 

извършва в един и същи час на 10 места. На всяко място се правят по 20 

замахвания (откоси). Сакът се прекарва по повърхността на растенията с 

опъната дясна ръка. Приема се, че пет откоса правят един квадратен метър 

площ. След 20 замахвания насекомите, попаднали в сака, се изсипват 

внимателно в друга торбичка или направо в морилката. Уловените насекоми се 

разпределят по видове и количество. Този метод може да се използва и за 

улавяне на възрастното насекомо на някои вредни и най-вече на полезните 

видове, когато се намират върху тревистата растителност в овощните градини. 
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