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ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА НА ДОМАТ И ПИПЕРКА  

ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

 

 

Штетници на домат и пиперка 

 
Доматот и пиперката може да бидат изложени на опасност од штетниците во 

текот на целата вегетација, од сеидба до берба. Штетите се директни со причинети 
оштетувања на било кој растителен дел (корен, стебло, лист, цвет, плод, семе) и 
индиректни, со копање канали, предизвикани од излачената “медна роса” кај 
вошките и белокрилката или со пренесување на бројни патогени микроорганизми, 
што води до заболување на растенијата.   

Зависно од тоа на кој растителен дел се хранат, штетниците условно се 
делат на штетници на коренот и приземниот дел на растението и штетници на 
надземните делови на растението. 
 
 

Почвени штетници 
 
 

Gryllotalpa gryllotalpa L.  –  ровец,  рачец,  коњштип,  попово прасе 
 
 Ровецот претставува економски значаен штетник во градинарството, особено 
во леите за расад, при расадување на младите растенија и во текот на вегетацијата 
на отворено, а особено во заштитените простори. 
 
 Изглед 
 Ровецот се одликува со кафеава боја на телото и големина 35-50 mm. 
Предните нозе се трансформирани во нозе за копање. 
  

 
 

Сл. 1 – Ровец 
 
 



 
 Биолошки развој   
 Ровецот развива една генерација на две години. Презимува како ларва, но може 
да презимат и возрасни единки. 
 Живее во плодни, градинарски, ровкави почви богати со хумус. Целиот свој 
живот прави ходници во сите правци. Во почетокот се храни со хумусот, а потоа со 
коренчињата на културните растенија. Сепак, најголеми штети прави индиректно, со 
копање канали во почвата. На овој начин може да ги пресече растенијата на ниво на 
кореновиот врат.  
 
 Мониторинг  
 За одредување на бројноста на ровецот се копаат почвени проби со димензии 
50x50x30cm.  
 Почвата се вади и се става на бел чаршав, каде детално се прегледува. Се 
утврдува бројот на ларви и возрасни ровци на m². 
 
 Економски праг 

- 1 имаго/4m² - за градинарските култури  
 
 Мерки за контрола   
 
Агротехнички мерки  

Обработка на почвата при што се разрушуваат ходниците на ровецот, голем 
број единки директно се уништуваат или биваат исфрлени на површината од почвата 
изложувајќи се на предаторите и на неповолните еколошки услови. 

 
Механички мерки 

Во зима се вкопува арско ѓубриво на повеќе места. Со својата ослободена 
топлина, ѓубрето ги привлекува ровците. Пред крајот на зимата, ровците се собираат 
рачно на маркираните места или се третираат со инсектицид. 

Во леите се вкопуваат садови, со отвор под ниво на површината на почвата. На 
сите четири страни од садовите се вкопуваат летвички. Копајќи канали во 
површинскиот слој на почвата, кога ќе дојде до летвичките, ровецот се движи крај нив 
и оди во правец на садовите за собирање. 
 
Биолошки мерки 

Најзначајни предатори се кртовите и птиците. 
 
Хемиски мерки 

Хемиските мерки се превземаат откако претходно спроведените мерки нема да 
дадат резултати и ќе дојде до надминување на економскиот праг. 

Ако економскиот праг е надминат пред расадување, површините се третираат 
со органофорфорни инсектициди (хлорпирифос). 

Во текот на вегетацијата се припремаат отровни мамци. Пченични зрна се 
потопуваат 10 минути во топла вода, а потоа се мешаат со инсектицид. Мамците може 



да се припремат и од сварена или смелена пченка потопена во инсектициди. За таа 
намена се користат органофосфорни инсектициди (хлорпирифос). 

Фам. Elateridae  –  скочи буби, жичари, жичњаци, телени црви 

 
 Едни од економски најзначајни почвени штетници на градинарските култури и 
воопшто во земјоделството. 
 

 
 

Сл. 2  - Возрасна ларва од телените црви  
  
 Изглед 
 Ларвите се долги и тенки, личат на парче бакарна жица. Целиот свој живот го 
поминуваат во почвата и се хранат со коренчињата на голем број растенија.  
 Возрасните се темно-кафени или темно-црвени со издолжено тело, долги 10-15 
mm. 
  
 Биолошки развој   
 Возрасните се јавуваат во периодот мај-јуни и се хранат со лист од раззлични 
растенија. Јајцата ги полагаат во почва, каде се пилат ларвите  и остануваат целиот 
свој живот.  
 Ларвите ги напаѓаат подземните растителни делови. Во текот на животот се 
движат хоризонтално и вертикално во почвата, зависно од потребата за влага и храна. 
Во зимските месеци се спуштаат длабоко во почвата до 45 cm, а на пролет се 
активираат и се движат кон зоната на коренот.  
 Телените црви се побројни на необработени или слабо обработени површини. 
Најголеми штети од нив се регистрираат во посеви одгледувани веднаш по 
разорување на ливади, пасишта или повеќегодишни култури како луцерка и детелина. 
 

    
 



Сл. 3 – Телени црви во почва и оштетено младо растение 
  

Штети    
  Возрасните немаат економско значење, а ларвите причинуваат штети.  
Се хранат со коренот, се вбушуваат во кореновиот врат или стеблото. Можат целосно 
да го изедат кореновиот систем или да го оштетат стеблото и да го прекинат преносот 
на органската материја и вода. 
 
 Мониторинг   

 За утврдување на присуството и бројната состојба на телените црви се копаат 

почвени проби со димензии 50x50x40 cm, на површини предвидени за расад или 

на површини на кои ќе се одгледуваат културите. 

- 5-8 проби за мали парцели 
- 8-10 проби за површини од 1 до 5 ha 

  
 Почвата се вади и се става на бел чаршав, каде детално се прегледува, а 
присутните ларви се бројат. 

 
 
Економски праг 
- градинарски култури: 3-5 ларви/m² (1-3 ларви /m² - во сушни услови) 

 
Мерки за контрола 
 

Агротехнички мерки 
- плодоред (одгледување на култури кои ја намалуваат нивната бројност грав, 

просо, коноп, лен) 
- обработка на почва 
- ѓубрење (ја подобрува состојбата на растенијата и ја зголемува нивната 

толерантност, а исто така со поголема количина храна растенијата побргу се 
развиваат и побргу ги надминуваат осетливите фенофази од развојот) 

- редовно наводнување според потребите на доматот 
- сузбивање на плевели во редовите и нивно задржување во меѓуредовото 

растојание, каде служат како храна на телените црви и го намалуваат притисокот 
од исхрана со коренот од културните растенија 
 

 
Хемиски мерки 

Ако економскиот праг е надминат пред сеидба на културите, почвата се третира 
превентивно со гранулиран или со течен хлорпирифос. 

Ако се утврди присуство на телени црви во вегетација на културата се користат 
течни формулации на хлорпирифос. 
 
 
 
 



 

Agrotis segetum Schiff.  –  подгризувачка, озима совица 
 
Економски значаен штетник на градинарските култури. 
 
Изглед   
Пеперутката е сиво-смеѓа, со темни куси линии на предните крила. Распонот на 

крилата е 40-50 mm. 
Гасениците се сиво-зелени, со темна линија на грбот, долга до 45-50 mm. 
 

    
 

Сл. 4 - Пеперутка и гасеница од озима совица 
 
 
Биолошки развој   
Развива  2 генерации годишно. Презимува како возрасна гасеница во почва на 

длабочина 20-25 cm. Женката во мај и јуни полага јајца во мали групи на опачината од 
листовите, околу растенијата или на површината од почвата. 

Испилените гасеници се хранат со листот, се симнуваат во почвата и го гризат 
кореновиот врат и коренчињата. Најголеми штети причинуваат на млади растенија, 
кои целосно ги прегризуваат. 

 
Мониторинг   
Се копаат почвени проби со димензии 50x50x40 cm. Почвата се вади на бел 

чаршав и детално се проверува, а утврдените ларви се бројат. 
 
Економски праг 
- градинарски култури: 2-3/m² ларви во сушни услови или 3-5 ларви/m² 
 
Мерки за контрола  

 
Агротехнички мерки 

- плодоред  
- обработка на почвата 
- ѓубрење 

 
 
 



 
Хемиски мерки 

Ако економскиот праг е надминат пред сеидба на културата, почвата се третира 
превентивно со гранулирани формулации од органофосфорни инсектициди 
(хлорпирифос). 

Ако економскиот праг е надминат во текот на вегетацијата се користат 
органофосфорни инсектициди (хлорпирифос). 
 

 
Штетници на надземните растителни органи 
 

 

Frankliniella occidentalis Perg. – западен цветен трипс, 
калифорниски трипс 
 
 Калифорнискиот трипс има околу 500 растенија домаќини. Се храни со 
градинарски и декоративни растенија, пред се домат, пипер, краставица, бостан, 
гербер, ружа, афричка синоличка, циклама и др.  
 Калифорнискиот трипс е особено значаен штетник во заштитените простори. 
 
 Изглед  Мажјакот е со големина околу 1 mm, а женката 1, 4 mm. Телото е 
издолжено и тенко со два пара крила, по боја жолтеникави или, црвено- кафеави. 
Имаат изразено црвени очи. 
 Јајцата се овални или бубреговидни, долги 0,2 mm. 
 Ларвите и нимфите се жолтеникави со црвени очи. 
 

 
 

Сл. 5 - Калифорниски трипс  
 
 Биолошки развој   
 Оптимална температура за развој е 25-30°С, кога целокупниот развој се одвива 
за 15-18 дена, а на Т= 15°С развојот трае 44 дена. 
 Калифорнискиот трипс има 12-15 генерации годишно. Развојот во заштитени 
простори трае континуирано. 
 Женката полага јајца во листот, цветовите или плодовите. 
 Ембрионалниот развој трае 4-5 дена. Ларвениот развој трае околу 5 дена. 
Стадиумот нимфа се одвива во скриени делови од растенијата или во почвата и трае 
до 5 дена. Имагата живеат околу 15 дена. 



 
 Штети 
 Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана и полагање јајца. 
Смукаат сокови од сите растителни делови и предизвикуваат локални некрози со 
жолта и кафеава боја. Силно нападнати листови се сушат и отпаѓаат или висат на 
растенијата. Смукајќи сокови на папките или плодовите ги деформираат или 
предизвикуваат нивно абортирање. Плодовите имаат намалена пазарна вредност.  
 Калифорнискиот трипс е вектор на вирусот на бронѕаната некроза на доматот 
во стадиум на возрасен инсект и ларва. 

 
 

Сл. 6 – Доматот заболен од вирус на бронзана некроза  
 
 
 Мониторинг 
 За следење на калифорнискиот трипс се препорачува: визуелен преглед, сини 
и жолти лепливи плочи, жолти водени садови. 
 
  

      
 

Сл. 7 – Жолти и сини лепливи ловилки и жолт воден сад 
 
 
 Мерки за контрола 
 
Агротехнички мерки 
- отстранување на заразените растенија во или веднаш по завршување на 

вегетацијата 



- сузбивање на плевелната вегетација 
- ерадикација на плевелите во и околу оранжериите и пластениците 
- покривање на почвата со фолија 
- замена на почвата со супстрат (камена волна, кокопит) 
- плодоред 
 
Механички мерки 

Масовно ловење со поставување на голем број сини или жолти лепливи плочи 
во насадите, закачени со долниот раб на нивото на врвот од културата. Оваа мерка 
директно ја намалува бројноста на трипсите. 

 
 
Биолошки мерки 

Задржување на најзначајните предатори во насадите: предаторски трипси, 
златооки, стеници и внесување на предаторски пајаци. 

Биолошката контрола бара посебни постапки за примена на престицидите. 
 

    
 

Сл. 8 - предаторски трипс, златоокa,  предаторска стеница, бубамара 
 

 
Биотехнички мерки 

Примена на препарати на база на предаторска нематода Steinernema feltiae и 
габата Metarhizium anisopliae. 
 
Хемиски мерки 

Хемиските мерки се спроведуваат со примена на поголем број инсектициди. Се 
препорачува често менување на препарати со различен механизам на дејство, за да 
се спречи отпорноста кај инсектите: спинозини (Laser), регулатори на пораст (Aplaud 
25 WP, Elisa, Dimilin, Du-dim SC 48, Rimon EC, Chess 25 WP, Chess 50 WG, Nomolt, 
Runner 240 SC, Admiral 10 EC),  пиметрозини (Teppeki 500 WG), тетрамични деривати 
(Movento SC), неоникотиноиди (Mospilan 20 SP, Confidor SL 200, Kohinor 200 SL, 
Calypso SC 480), пиретроиди (Mavrik 24 EW, Rufast Avance), карбамати Lanate, 
Methomex, Pirimor), органофосфорни инсектициди (Actelic 50 EC, Dimetogal). 

 
 

 



 

Aphis fabae Scop. – црна репина вошка 
 

 Црната репина вошка има црна боја на телото, а крилните форми се темно-
зелени, со големина околу 2 mm. 

 

 

   

 
Сл. 9 - Црна репина вошка со ларва од буба мара  

 
 Вошката е изразен полифаг со повеќе од 200 домаќини  (домат, шеќерна репа, 
цвекло, тутун, сончоглед, пченка).  
 Смука сокови од сите растителни делови, лачи “медна роса“ и пренесува вируси 
(вирус на мозаик на грав, жолтица на шеќерната репа, вирус на компир, жолтило на 
рабовите од листот на тутун).  
 Годишно развива околу 10 генерации. 
 
 Економски праг за третирање е 20-30% нападнати растенија. 
 
 

Aphis gossypii Glov. – памукова вошка 
 
 Раширена е насекаде во светот. Економски значаен штетеник на домат, 
пиперка, краставица, разни видови цвеќе на отворено, а особено во заштитени 
простори.  
 Крилните единки имаат црна боја на телото, и големина до 2 mm, а бескрилните 
единки имаат зелена, жолта до сиво-кафена боја.  
 Штетите ги причинуваат ларвите и возрасните со смукање  сокови од сите 
растителни делови, со “медната роса“ и како пренесувач на вируси, особено на 
вирусот на мозаик на краставицата, што претставува голем проблем при 
одгледувањето на доматот во оранжерии. 
 Годишно развива 15-20 генерации.  
 
 Економски праг за третирање е 10-20% заразени растенија.  
 



 

Сл. 10 - Памукова вошка  

 

Myzus persicae Sulz. – зелена праскова вошка 
 

 Прасковата лисна вошка претставува  една од најштетните лисни вошки. Има 
зелена, жолта или црвена боја на телото и големина до 2,5 mm. 

 

 
 

Сл. 11 - Зелена праскова вошка   
 

 Годишно развива повеќе од 10 генерации. 
 Зимски домаќин е праската, а летни домаќини се: доматот, пиперката, 
краставицата, зелката, репата, компирот, цвеклото и голм број  декоративни 
растенија. 
 Развојот на вошката започнува на праската во март, а на крај од мај започнува 
преминот на летните домаќини.  
 При поволни климатски услови и во затворени простори може да развие 1 
генерација за 10 до 12 дена. 
 Штетите ги причинуваат со смукање  сокови од сите растителни делови, со 
“медната роса“ и како пренесувач на вируси 
 
 Економски праг за третирање е 10-15% заразени леторасти. 

 
Мониторинг 

Визуелен преглед, жолти водени садови, жолти лепливи плочи. 



Мерки за заштита од лисни вошки 
 

Агротехнички мерки 
- намалување на повеќекратно ѓубрење со азот (помала волуминозност на 

растенијата, помал склоп, помал % на влага) 
- уништување на плевелните растенија 
- дозирано наводнување, според потребите на културите 
- минерални масла 

 
Механички мерки 

- масовно ловење со жолти лепливи плочи 
 
Биолошки мерки 
 Чување на корисните инсекти во заштитените простори и на отворено. Се 
препорачува ловење на истите и испуштање на одгледуваните површини со домат и 
пиперка (стеници, златооки, бубамари). 
 
Хемиски мерки 
 Се препорачуваат средства со поволни токсиколошки својства како: спинозини 
(Laser), регулатори на пораст (Aplaud 25 WP, Elisa, Dimilin, Du-dim SC 48, Rimon EC, 
Chess 25 WP, Chess 50 WG, Nomolt, Runner 240 SC, Admiral 10 EC),  пиметрозини 
(Teppeki 500 WG), тетрамични деривати (Movento SC), неоникотиноиди (Mospilan 20 
SP, Confidor SL 200, Kohinor 200 SL, Calypso SC 480), пиретроиди (Mavrik 24 EW, Rufast 
Avance), карбамати Lanate, Methomex, Pirimor), органофосфорни инсектициди (Actelic 
50 EC, Dimetogal). 
 
 Се препорачува хемиското средство да се меша со бело масло, за да се 
зголеми неговата ефикасност. 

 
 

Trialeurodes vaporiarum Westw. – оранжериска белокрилка 
 

Најдобри услови за развој има во оранжериите со краставица, домат, пипер и 
други култури. 

При производство на истите култури на отворено значењето на оранжериската 
белокрилка како штеник е помало. 

 
 Изглед  
 Имагото е бело, заради восочната превлака и со големина 1-2 mm. Јајцата се 
бели, издолжени, со големина под 1mm, положени во група во полукруг  на опачината 
од листовите. Во почетокот се светло-зелени, а потоа потемнуваат. 

Една 1 женка полага околу 100 јајца. Испилената ларва е со светло-зелена боја. 
Развојот на ларвите трае околу 30 дена. 

 



 
 

Сл. 12 – Белокрилка 
 

 Биолошки развој 
 Белокрилката  развива 10-12 генерации годишно. Во летните месеци се развива 
на отворено, а наесен влегува во заштитените простори. 

Штетите од белокрилката се слични како кај лисните вошки. Ларвите смукаат 
сокови од растенијата заради што доаѓа до свиткување и деформации на листовите. 
Ларвите лачат голема количина “медна роса”, заради што нападнатите растенија 
поцрнуваат, се сушат, плодовите не може да пораснат. Белокрилката може да биде и 
преносител на вируси. 
 
 

 
 

Сл. 13 - Поцрнети лисја и плодови од габите чадливки  
на медната роса од белокрилката  

 
 
 Мониторинг 
 За следење на возрасните единки од белокрилката се препорачува: 
- визуелен преглед на растенијата 
- жолти лепливи плочи 
- жолти водени садови. 
 
 За утврдување на присуство на ларвите се применува: 
- визуелен преглед на листовите од растенијата 
- проѕирни плочи закачени на растенијата на кои може да се утвдат капки од “медната 
роса”. 
 
 



Економски праг 
Економски праг за третирање е 1 имаго на 100 растенија.  
 
Мерки за контрола 

 
Агротехнички мерки 

- сузбивање на плевелната вегетација во заштитените простори 
- сузбивање на плевелната вегетација во околината на заштитените простори, 

како места каде белокрилката опстанува 
- поставување на мрежа на отворите за вентилација и на главните влезови, за да 

се спречи директното навлегување на имагата 
- отварање на пластениците и оранжериите во текот на летните месеци (јули) со 

цел санитација и намалување на можноста од преживување на имагата и 
ларвите од белокрилката. 

 

   
 

Сл. 14 – Мрежа на отворите на пластениците и поставување на вентилатор на влезот 
 
 

Биолошки мерки 
Најуспешна заштита од белокрилката се постигнува со паразитската осичка 

Encarsia formosa Gah.  
Осичката е голема под 1 mm, со црна боја на телото и изразено портокалов 

стомак. Осичката ги полага своите јајца во ларвите и нимфите од белокрилката. 
Паразитираните ларви од белокрилката поцрнуваат и од нив излетува осичката.  

 



  
 

Сл. 15 – Паразитска осичка и црни паразитирани ларви од белокрилката 
 
 
Хемиски мерки 
 Се препорачуваат средства со поволни токсиколошки својства како: спинозини 
(Laser), регулатори на пораст (Aplaud 25 WP, Elisa, Dimilin, Du-dim SC 48, Rimon EC, 
Chess 25 WP, Chess 50 WG, Nomolt, Runner 240 SC, Admiral 10 EC),  пиметрозини 
(Teppeki 500 WG), тетрамични деривати (Movento SC), неоникотиноиди (Mospilan 20 
SP, Confidor SL 200, Kohinor 200 SL, Calypso SC 480), пиретроиди (Mavrik 24 EW, Rufast 
Avance), карбамати Lanate, Methomex, Pirimor), органофосфорни инсектициди (Actelic 
50 EC, Dimetogal). 
  
 Се препорачува хемиското средство да се меша со бело масло, за да се 
зголеми неговата ефикасност. 

 
 
Bemisia tabaci (Genn.) – тутнова или памукова белокрилка 
 
 Тутуновата белокрилка е многу слична по својот изглед и биологија на 
оранжериската белокрилка. Сепак таа е многу поагресивен вид и поотпорна на голем 
број хемиски средства.  
 Полифаг, со повеќе од 600 растенија домаќини. Регистрирана како штетник на 
домат, пипер, краставица, тиквички, модар патлиџан, бамња, грав, памук, декоративни 
растенија. 
 Основен начин на ширење на видот е транспорт и трговија со расад на домат, 
пипер, краставица, декоративни растенија. 
 
 Изглед 
 Имагата се снежно бели. Јајцата се бисерно бели со големина 0,25 mm. 
Ларвите се бледо жолти, без восочни нишки, за разлика од оранжериската 
белокрилка. 



 
 

Сл. 16 - Тутунова белокрилка 
 
 Биолошки развој, штети и мерки за контрола се како кај оранжериската 
белокрилка. 

 
 

Tuta absoluta Meyrick – минер на доматот 
  
 Штетник на доматот одгледуван на отворено или во заштитени простори. 
Регистриран  и на компир, модар патлиџан, тиквички, грав, тутун. 
 
 Изглед 
 Пеперутките се сребренасто-сиви, долги  5-7 mm. 
 Јајцата се цилиндрични, жолтеникави, долги 0,35 mm. 
 Ларвите ја менуваат бојата од крем, зелена до светло розева, а долги се до 6 
mm. Куклата е кафена, долга 9 mm. 
 

    
 

Сл. 17 – Пеперутка, гасеница и почетна мина  
 
 
 Биолошки развој 
 Развива 10-12 генерации годишно. Презимуваат сите развојни облици. 
Пеперутките се активни ноќе, а дење се кријат меѓу листовите на доматот. Женката 
полага по  250-300 јајца.  
 Ембрионалниот развој трае 4-6 дена. Испилената ларва се вбушува во листот, 
стеблото или плодот на доматот, особено во зелените плодови. На листот прави мини, 
многу слични на обичниот лисен минер, но мините на T. absoluta се спојуваат и прават 



пошироки мини-галерии. Во мините се гледа црна испрекината линија од измет на 
ларвата. Во стеблото или плодовите ларвите бушат ходници, ги загадуваат со измет 
и ги напуштаат, но заради штетите доаѓа до брзо пропаѓање на истите.  
 Ларвениот развој трае 12-15 дена. Откако ќе ја заврши својата исхрана ларвата 
се кукли во мините, но многу почесто ги напушта нападнатите растителни делови и се 
кукли во почвата или на површината од листовите. Куклењето трае 10-15 дена.  
 Вкупниот развој може да заврши за 24-38 дена.  
 Минимална температура за развој на минерот е 9º C. 
 

 
 

Сл. 18 - Штети од минерот на лист и плод од домат  
 

 
 Мониторинг 
 Феромонски ловилки припремени со водени садови и сина светлина. 
 

 
 

Сл. 19 – Воден сад со феромон за ловење на минерот 
 
 

 Мерки за контрола 
 
Агротехнички мерки 

- плодоред во кој не се опфатени модар патлиџан, компир, тутун 
- обработка на почва 
- мулчирање на почвата со фолија 

 
Механички мерки 



- силни вентилатори на влезовите во затворените простори 
- мрежи на сите отвори во заштитените простори  
- масовно ловење со феромонски стапици (30-40 сада на 1 ha) 
- жолти лепливи ленти во насадите 
- лепливи ленти на површинскиот почвен слој 
- лепливи ленти на најлоните или стаклата во заштитените простори 
- феромони за збунување 

 
Биолошки мерки 
 Чување на корисните инсекти во заштитените простори и на отворено. Се 
препорачува ловење на истите и испуштање на одгледуваните површини со домат и 
пиперка. 

- предаторски стеници  
 

Хемиски мерки 
 Се препорачуваат средства со поволни токсиколошки својства како: спинозини 
(Laser), препарати на база на Bacillus thuringiensis, регулатори на пораст (Admiral 10 
EC, Aplaud 25 WP, Elisa, Dimilin, Du-dim SC 48, Rimon EC, Chess 25 WP, Chess 50 WG, 
Nomolt, Runner 240 SC),  пиметрозини (Teppeki 500 WG), семикарбазон (Alverde SC), 
оксидиазини (Avaunt 15 SC), неоникотиноиди (Mospilan 20 SP, Confidor SL 200, Kohinor 
200 SL, Calypso SC 480), пиретроиди (Mavrik 24 EW, Rufast Avance), карбамати Lanate, 
Methomex, Pirimor), органофосфорни инсектициди (Actelic 50 EC, Dimetogal),  
антранилични  диамиди (Coragen 20 SC). 
 

 

Liriomyza bryoniae (solani)Kalt. – мува минер на доматот 
 
 Штетник на доматот, пиперката, краставицата во заштитени простори, но и на 
отворено.  
 

 
 

Сл. 20 – Возрасна мува и мини на лист од домат 
 
 

Изглед 
Возрасниот инсект е црн со жолти шари, долг  околу 2 mm. 
Јајцето е бело, издолжено, долго 0,25 mm. 
Ларвата е светло-жолта, без глава и без нозе долга до 3 mm. 



Куклата е буретаста жолта, темно кафена или црна, долга 3-4 mm. 
 
Биолошки развој 
Развива 4-6 генерации годишно. Презимува како кукла во почвата на отворено. 

Во заштитените простори континуирано се развива.  
Се храни со домат, пиперка, краставица, лубеница, диња, салата. 
Возрасните муви се хранат правејќи дупчиња на листовите и од истечениот сок 

се хранат и мажјаците и женките. Убодите направени за исхрана се препознаваат како 
бели точки, сконцентрирани во права линија на рабовите од листот.  

Тоа се симптоми за првично утврдување на присуството на мувите минери. 
Овие штети немаат економско значење.  

Женките го полагаат јајцето на листот. Ларвата веднаш по пилење започнува 
со исхрана и прави мини со неправилна змијолика форма.  

Најголеми штети од овој минер се случуваат кога растенијата се мали и во фаза 
на котиледони  или ги развиваат првите вистински ливчиња. Ларвата целосно ги 
минира котиледоните, а потоа се вбушува во стебленцето, кое се суши.  

На крај од развојот ларвата се кукли на крај од мината или паѓа во почвата на 
длабочина 0-2 cm. 

Куклата е жолта, темно кафена или црна.  
Во вегетација минерот ги напаѓа само листовите, правејќи мини по нив. 

 
Штети 
Најголеми штети причинува на доматот во фаза на котиледони во заштитени 

простори, пред или по расадувањето.  
На пиперот се јавува поретко, а краставицата ја избегнува заради грубата 

структура на листовите.  
При производство на отворено штетите се незначителни. 
 
Мониторинг 
За следење на мувата минер се врши визуелен преглед или се поставуваат 

жолти водени садови. Жолтите водени садови се прегледуваат често, водата се 
процедува низ цедилка и во уловените инсекти се бара присуството на мувата. 

Втор начин на утврдување на присуство на мувата минер е прегледување на 
100 листа по случаен избор и утврдување на бели точки по нивните рабови. 
 

Мерки за контрола 
 
Агротехнички мерки 

- плодоред 
- обработка на почвата  

 
Механички мерки 

- поставување на голем број жолти лепливи плочи и жолти водени садови во 
расадот или кај расадените растенија 

- откинување и спалување на минирани листови 
Биолошки мерки 



 Интродукција на природните непријатели (паразитски осички) 
Хемиски мерки 

За хемиско третирање се препорачуваат инсектициди на база на: спинозини 
(Laser), препарати на база на Bacillus thuringiensis, регулатори на пораст (Admiral 10 
EC, Aplaud 25 WP, Elisa, Dimilin, Du-dim SC 48, Rimon EC, Chess 25 WP, Chess 50 WG, 
Nomolt, Runner 240 SC), оксидиазини (Avaunt 15 SC), неоникотиноиди (Mospilan 20 SP, 
Confidor SL 200, Kohinor 200 SL, Calypso SC 480), пиретроиди (Mavrik 24 EW, Rufast 
Avance), карбамати Lanate, Methomex, Pirimor), органофосфорни инсектициди (Actelic 
50 EC, Dimetogal),  антранилични  диамиди (Coragen 20 SC), диамиди (Belt 480 SC). 

 
 

Heliothis obsoleta Fabr. – тутунова совица семенарка, памукова 
совица 
 

Штетник на домат, пипер, тутун, памук, лук, кромид, зелка, соја, боранија и 
голем број други легуменозни и тиквени култури и разни плевелни растенија. 

 
Изглед  
Пеперутката е светло-смеѓа, со темни шари на предните крила и распон 35-45 

mm. Задните крила се жолтеникави и еднобојни. 
 
 

 
 

Сл. 21 - Пеперутка и гасеница од тутновата совица 
 
 

Гасеницата е светло-смеѓа со темни линии на грбната страна од телото и 
боковите. Возрасна гасеница достига големина 40-50 mm. 
 

Биолошки развој 
Развива 2-3 генерации годишно. Презимува кукла во почва. 
Пеперутките од првата генерација летаат во мај и полагаат јајца на опачината 

на листовите на културите. 
Гасениците се хранат со долните листови на растенијата или во површинскиот 

почвен слој со кореновиот врат. 
Пеперутките од втората генерација летаат во јули. Гасениците во овој период 

најчесто ги напаѓаат плодовите и се вбушуваат во нив. Се хранат со семето и 
предизвикуваат брзо пропаѓање на плодовите.  



 Штетите имаат економско значење. 
 

Мониторинг 
Проценката за интензитет на појава на совицата се утврдува со: 
- почвени проби (50x50x40 cm) за да се утврди присуство и број на ларви 
- визуелен преглед на долната страна на листовите (поблиску до цветот) за да 

се види дали има јајца 
 

Економски праг 
1 ларва / шест растенија – да се третира пред цутење 
1 јајце или ларва/нива - по цутење 
 
Мерки за контрола 
 

Агротехнички мерки 
- плодоред 
- обработка на почвата 
- ѓубрење 

 
Хемиски мерки 

Ако економскиот праг е надминат пред сеидба на културата, почвата се третира 
превентивно и се препорачуваат гранулирани формулации (хлорпирифос). 

Ако економскиот праг е надминат во текот на вегетацијата се користат течни 
формулации: спинозини (Laser), препарати на база на Bacillus thuringiensis, регулатори 
на пораст (Admiral 10 EC, Aplaud 25 WP, Elisa, Dimilin, Du-dim SC 48, Rimon EC, Chess 
25 WP, Chess 50 WG, Nomolt, Runner 240 SC),  пиметрозини (Teppeki 500 WG), 
семикарбазон (Alverde SC), оксидиазини (Avaunt 15 SC), неоникотиноиди (Mospilan 20 
SP, Confidor SL 200, Kohinor 200 SL, Calypso SC 480), пиретроиди (Mavrik 24 EW, Rufast 
Avance), карбамати Lanate, Methomex, Pirimor), органофосфорни инсектициди (Actelic 
50 EC, Dimetogal),  антранилични  диамиди (Coragen 20 SC), диамиди (Belt 480 SC). 

 

 

Tetranychus urticae Koch – копивен пајак, двоточкасто пајаче 
 
 Копривиниот пајак е економски значаен штетник на градинарските култури во 
заштитени простори и на отворено. 
 
 Изглед 
 Женката е жолто-зелена или портокалово-жолта со две изразени темни пеги на 
грбот, заради што се нарекува двоточкасто пајаче. Пајакот преде голема количина на 
пајажина на опачината од листот каде што живеат. 
 



   
 

Сл. 22 - Женка и јајца од копривиниот пајак 
 
 
 Биолошки развој   
 Копривиниот пајак развива 6-10 генерации годишно на отворено, а во 
заштитени простори и повеќе. 

Презимува возрасна женка која има црвена боја.  
 Женките полагаат околу 100 јајца на опачината на листовите. 
 Развојот на 1 генерација трае околу 14 дена. 

Поволни услови за развој на копривиниот пајак се температури 12-40С и 
понизок процент на влага 45-50%. 
 

 
 

Сл. 23 - Штети на краставица од копривиниот пајак  
 
 
 Штети 
 Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана. Нападнатите 
листови пожолтуваат, а нерватурата останува зелена. Листовите подоцна се сушат и 
отпаѓаат, растенијата дехидрираат и не се во можност да ги исхранат плодовите. На 
опачината од листот предат пајажина во која остануваат се додека не најдат 
пренесувач. 
 
 
 
 



 Мерки за контрола 
 
Агротехнички мерки 

- сузбивање на плевелите во и околу заштитените простори 
- корнење и спалување на заразените  растенија 
- зголемување на влажноста во заштитените простори со чести залевања 
- механичко отстранување (испирање) на пајакот од листот со водени млазеви 

 
Биолошки мерки 
 Интродукција на предаторски пајаци. Една ларва од предаторот може да исмука 
5 имага или 20 ларви или јајца од копривиниот пајак. За ефикасна контрола на 
домаќинот потребно е внесување на предаторот при пониска бројност на копривиниот 
пајак. Односот меѓу предаторот и копривиниот пајак треба да е 1:10.  
 

 
 

Сл. 24 – Предаторски пајак 
 
 

Хемиски мерки 
 Хемиската заштита се препорачува додека бројноста на пајакот е ниска. 

Акарицидите треба да се аплицират со голема количина вода 3000-5000 L/ha, 
што доведува до зголемувње на релативната влага во средината, а што од своја 
страна неповолно влијае на копривиниот пајак. 

Изборот на хемиските средства зависи од самата култура. За таа цел се 
препорачуваат инсектициди: Malation, пиретроиди (esfenvalerat), но пред се акарициди 
на база на: абамектин, квиназолини (феназаквин-Demitan, тебуфенпирад-Massai), 
пропаргит, инхибитори на развој (етоксазол-Zoom), клофентазин - Apollo 50 SC. 
 
 
 

Meloidogynae sp.–коренови нематоди 
Meloidogynae javanica, M. incognita, M. arenaria 
 
 Овие видови се најзначајни штетници на градинарските култури во заштитените 
простори (домат, пипер, краставица, каранфил).  
 Кореновите нематоди се топлољубиви видови. Во наши услови се развиваат на 
отворено, а особено во заштитени прстори, каде има тесна ротација на културите. 



 

 
 

Сл. 25 - Коренова нематода на домат (Meloidogyne sp.) (ориг.) 
 
 
 Кореновите нематоди се вбушуваат во коренот на растенијата домаќини и со 
својата исхрана предизвикуваат задебелувања, тумори (гуки). Галите може да бидат 
со различен облик (округли, изолжени) и со различна големина, понекогаш и со 
големина на орев. Коренот добива изглед на грозд, не црпи вода и минерали и не 
добива храна. Нападнатите растенија венеат и имаат нетипичен изглед, подоцна се 
сушат и угинуваат. Ако се искорне коренот се гледаат промените во форма на гуки. 
 Мерките за контрола опфаќаат термичка стерилизација (секоја трета-четврта 
година) и хемиска заштита (карбамати-Vydate, фенамифос – Nemacur 400). 
 
 

Полжави - GASTROPODA 
 
 Полжавите може да се јават како штетници во производството на градинарски 
култури. Ако се пренамножат може да имаат економско значење. 
 
 

 
 

Сл. 26 – лозарски полжав 
 
 



 Презимуваат сите развојни облици. Јајцата ги полагаат во група на заштитени 
места на почетокот од летото. Еден полжав полага 400-600 јајца. Ембрионалниот 
развој трае 25-30 дена, а ларвениот развој трае околу 60 дена. 

 Оптимални услови за развој се температура 12-22С и влага на почва 20-30%. 
Тие се многу подвижни и лесно ги наоѓаат затруените мамци. 
 Полжавите за 24 часа јадат 5-50% од својата тежина. Дење мируваат скриени 
на влажни места, а ноќе се хранат. 
 Штетите ги причинуваат со гризење на лисната маса. Гризат големи отвори по 
листовите, а на местата на исхрана оставаат слузеста трага. Ги прегризуваат 
стебленцата на поголем број растенија или нивните плодови. Со својот измет ги 
загадуваат растенијата. 
 
 Мерки за контрола 
 
Мелиоративни мерки 

- дренажа на влажните терени 
 
Агротехнички мерки 

- обработка на почва 
- ѓубрење 
- примена на хербициди за сузбивање на плевели 

 
Механички мерки 

- механичко прибирање на полжави  
- обрабување на мали површини со средства кои ги оштетуваат полжавите (гасена 

вар, пепел, некои минерални ѓубрива) 
- вкопување на садови со пиво, кое ги привлекува и служи како мирисен мамец 

 
Хемиски мерки 

За сузбивање на полжавите се користат лимациди: металдехид (готови 
органски мамци), или инсектициди, со кои се припремаат затруени мамци. 

Мамците се растураат на површината во мали групи, на растојание од 2m. Во 
млад посев, каде нема лисна маса во која би се криеле полжавите, се врши 
обрабување на нападнатите површини со мамци. Мамците се растураат во 
квечерините и при суво време. 
 Мамците може да се припремаат и од влажни зрна од жита, кои почнале да 
ферментираат или на зрната се додава пиво, а потоа и инсектицид (хлорпирифос, 
делтаметрин). 
 
 
 
 
 
 
 

 



Болести на доматот  
 

Phytophthora infestans- пламеница на компирот и доматот 
 
 Редовно присутна болест на доматот кај нас.  
 
 Симптоми  
 Почетните симптоми на листот се во вид на светлозелени, воденести дамки 
кои постепено  се зголемуваат и го зафаќаат целиот лист, а на опачината се 
формира бела превлака од расплодни тела (конидии). 
 На плодовите дамките се темно-зелени, кафени или сиви и постепено се 
зголемуваат и се спојуваат со што го зафаќаат целиот плод. 
       Во наши услови габата презимува во облик на мицелија во заразените 
плодови или во растителните остатоци. 
 Поволни услови за развој на пламеницата се благи температури и обилна 
влага. 
 

   
 

   
 

Сл. 27 – пламеница на лист и стебло од домат 
 



  
 

Сл. 28 – пламеница на плодови од домат 
 

 
 Мерки за заштита 
  
 Најефикасни се превентивните агротехнички и санитарни мерки,  избор и 
селекција на отпорни сорти и навремена хемиска заштита: 

- употреба на здрав саден материјал 
- одгледување на отпорни сорти 
- плодоред со култури од друга ботаничка фамилија 
- уништување на заразените растителни остатоци 
- хемиската заштита започнува кога растенијата ќе достигнат висина 15-30 cm 

или барем 10 дена пред редовно појавување на пламеницата во регионот 
- прскање на 7-10 дена при влажни услови (врнежливо, магливо време) 
- хемиски средства на база на манкозеб, пропинеб, хлорталонил, полирам, 

бакарни средства и системични средства: металаксил, беналаксил, 
цимоксанил, ипроваликарб, диметоморф 

  
 

Verticillium albo-atrum - вертицилиозно венење на доматот  
 
 Се јавува кај повеќе од 200 различни растителни видови. 
 
 Симптоми 
 Кај доматот симптомите се невидливи се до окрупнување на плодовите или 
до првата појава на сушен период. 
       Најстарите листови жолтеат и изумираат од рабовите према внатрешноста. 
Изумирањето на листовите се шири од основата према врвот од стеблото, при што 
на врвот остануваат само неколку незаразени листови. 
 Габата се одржува во почвата, како мицелија, во период од неколку години. 
 
 Мерки за заштита 



  
 Најефикасни се превентивните агротехнички мерки, избор и селекција на 
отпорни сорти, како и физичките мерки: 

- одгледување на отпорни сорти 
- плодоред 
- уништување на заразените растителни остатоци 
- залевање на растенијата со фунгициди (пропамокарб+тиофанат метил, 

тебуконазол+тиофанат метил) 
- третирање на почвата со водена пареа и фунгициди 

 
 Доколку настане инфекција и се појават симптомите, сузбивањето е 
речиси невозможно и таквите растенија е потребно да се отстранат од 
насадот. 
 

    
 

 
 

Сл. 29 – вертицилозно венење кај доматот 
 
 

Alternaria solani  - црна дамкавост на компирот и доматот 
 
 Симптоми 
 Кај доматот ги напаѓа сите надземни органи 



 Доматот може да биде заразен уште во расадниците, но најголем дел од 
инфекциите се јавуваат во фаза на плодоносење. 
 Почетните дамки на листот се ситни, со неправилен облик, а подоцна 
добиваат округла или овална форма и достигнуваат големина од 1-1,5 cm во 
пречник, обрабени со жолта боја (хлоротична зона). 
 Најчесто се нападнати долните, постари листови од доматот.  
 Слични дамки, по облик и големина, се јавуваат и по плодовите,  
 најчесто под дршката, со големина од 2-3 cm во пречник.       
 Дамките на стеблото се издолжени и со поголеми димензии од оние  кај 

 листот и плодот, при што може да зафатат и цела интернодија. Дамките  може 
 прстенесто да го зафатат стеблото, што е чест случај кај младите  растенија. 

 
 Мерки за заштита 
 Габата се пренесува со семе и основна превентивна мерка за  сузбивање е 

 користење на здраво семе 
 Дезинфекција на почвата во расадниците, примена на плодоред, 

 уништување на заразените растителни остатоци, длабоко заорување и сл. 
Примена на фунгициди во текот на вегетацијата на база на бакар, 

хлорталонил, манкозеб, пропинеб, толилфлуанид, дифенконазол. 
 
 

 
 

Сл. 30 – црна дамкавост кај доматот 
 
 
 
 
 



Botrytis cinerea – сиво гниење кај доматот 
 
 Габата е особено штетна за доматот во оранжерии и пластеници. 

 Причинува полегнување на расадот од домат во заштитените  простори и 
 гниење на стеблото. Инфекциите настануваат преку оштетувања на  растенијата 
 (посебно после филизењето). 

 
 Симптоми 
 На лисјата се јавуваат сивкасти некротични дамки, со расплодни тела 

 по нив. 
 Кај младите растенија го прстенисува стеблото во основата, се јавува меко 
гниење и бела мувла и таквите растенија изумираат. 
 При влажно, студено и облачно време габата причинува опаѓање на 

 цветовите и малите плодови, заради инфекција на дршките. 
 На плодовите се јавуваат сребрени некротични дамки, големи 2-3  mm. 
 
 Мерки за заштита 

- одгледување на отпорни сорти 
- често проветрување на затворените простори 
- употребана ботритициди веднаш после филизење (толилфлуанид, 

фенхексамид) 

- при висока влажност се применува препарат на база  на Trichoderma 
harzianum 

 

   
 

   
 

Сл. 31 – сиво гниење кај доматот 



Fulvia fulva - мувлосување на листот кај доматот 
 
 Го напаѓа само доматот и тоа листовите. Болеста има особено  значење во 

 заштитени  простори, бидејќи бара услови на висока  влажност. Се јавува и на 
 отворено поле ако условите се влажни. 

 
 Симптоми 
 Првите симптоми се јавуваат на долните, а потоа и на горните  листови, 

 прво на лицето, а потоа на опачина во вид на светлозелени или  жолти зони, 
 со нејасни рабови. На опачината од листот, на дамките се  развиваат 
 расплодни тела - спори и се развива маслинесто-зелена или  сиво-виолетова 
 сомотска превлака. 

   Заразените листови се виткаат, сушат и отпаѓаат пред време, што 
 индиректно влијае на приносот. 

 
 Паразитот  презимува во растителните остатоци на поле или во 

 заштитените простори. 
 
 Мерки за заштита   
Се препорачува:  

- уништување на растителните остатоци после бербата 
- проветрување на стаклениците  
- примена на фунгициди во текот на вегетацијата  

 
 

 
 

Сл. 32 – црна дамкавост кај доматот 
 
 
 



Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici  - фузариозно венење на 
 доматот 

 
 Го напаѓа само доматот.  
 
 Симптоми 
 Почетните симптоми се манифестираат во вид на слабо просветлување на 
нервите на помладите листови, проследено со свиткување кон опачината 
(епинастија), сушење и опаѓање. 

 Постарите растенија заостануваат во пораст, пожолтување и венење. 
 Најголеми штети се јавуваат во фаза на формирање на првите плодови, кога 
растенијата нагло венат. Во основата на стеблото се јавува суво гниење, а на 
пресек се гледа покафејување.   
 Понекогаш симптомите се јавуваат само на едната половина од 

 стеблото и се шират нагоре до потполно сушење и изумирање на стеблото. 
  
 Габата се одржува на растителните остатоци,  а се разнесува со 

 загаден алат, вода за наводнување, почва и заразен расад. 
 Кога почвата еднаш ќе се загади со овој патоген, речиси  засекогаш 

 останува контаминирана. 
 Заразата настанува преку раните на коренот или на место на појава  на 

 бочни коренчиња. 
 Габата се раснесува со почва, ветер, вода за наводнување. 
 

   
 

Сл. 33 – Фузариозно венење на доматот 
 

 
Мерки за заштита 

- дезинфекција на почва за расад и одгледување на домат (запарување) 
- одгледување на отпорни сорти 



- биолошкото сузбивање со препарат на база на Trichoderma harzianum, 
Pseudomonas и непатогени изолати од Fusarium oxysporum  
 

 
Clavibacter michiganensis subsp. мichiganensis -  бактериски  рак и 

 бактериозно венење на домат 
 
 Симптоми  
 Симптомите се јавуваат на сите надземни делови. На листовите се 

 појавуваат жолтеникави дамки, ветките венеат, кората на стеблото пука и  се 
 појавуваат ситни дамки од кои излегува бактериски ексудат. Бактеријата  ги 
 населува  спроводни садови. 

 Инфекциите се остваруваат преку раните на растението. 
 На попречен пресек на стеблото има потемнување  на спроводните 

 садови, внатрешноста на плодовите е зелена и тие се невкусни. 
 Бактеријата се развива на Т= 16-36oC, оптимум 28oC.  
 Се одржува на семе, во растителни остатоци и во почва. 
 
 Мерки за заштита 
- воведување на тригодишен плодоред 
- одгледување на отпорни сорти 
- просторна изолација 
- употреба на здраво семе и дезинфекција на семето (1,9% раство од HCl- солна 

 киселина за време од 1h, а потоа се измива со чиста вода, може да  се користи и 
 0,05% фенол, или семето да се држи во вода со Т=50°С за  време од 25 
 минути без да се намали ртливоста на семето ) 

- при филизење да се прават што помали рани 
- филизењето да се врши со рака, а не со ножеви, со кои се прават нови зарази  
- третирање на растенијата во текот на вегетацијата со бакарни препарати 

 (комбинации од бакарен хидроксид+манкозеб и цинеб) 
 

  
 

Сл. 33 – бактериски рак кај доматот 
 



  
 

Сл. 34 – бактериски рак кај доматот 
 
 

Pseudomonas syringae pv. tomato - црна дамкавост на листовите и 
краставост на плодовите на домат 
 
 Економски најзначајна бактерија за доматот. 
 На листовите се јавуваат влажно зелени дамки, кои подоцна  некротираат 

 и поцрнуваат. Околу дамките се јавува ореол, зафатени се и  спроводните 
 садови. Листовите се сушат и отпаѓаат. 

 По стеблото се јавуваат влажни дамки со кафеава средина, кои 
 стануваат црвенкасти со исушена скрама од бактериски ексудат. 

       По цветовите се јавуваат црни ситни дамки во кои инфицираното  ткиво 
 пука. 

 По плодовите се јавуваат вдлабнати, сјајно црни, ситни дамки во кои 
 инфицираното ткиво пука во вид на ѕвездести пукнатини и кои личат на 
 чадливи красти. 

 
 Бактеријата се одржува на површината од заразеното семе,  во 

 плевели и во растителни остатоци. 
 
 Болеста се развива при влажно и не толку топло време. 
 
Мерки за заштита 

- избор на отпорни сорти  
- плодоред 
- уништување на заразените растителни остатоци 
- дезинфекција на семе 
- третирање во текот на вегетацијата со препарати на база на бакар 

 



  
 

Сл. 35 – црна дамкавост кај доматот 
 
 

Вирус на бронзена некроза на доматот - tomato spotted wilt virus 
 

  Овој вирус има широк спектар на домаќини и во природни услови може да 
инфицира повеќе од 900 различни растителни видови. 
 
Симптоми  
  Заболувањето од вирусот се препознава по локални хлоротични до бронзени 
дамки на врвните листови и деформирани плодови.  

 Вирусот го пренесува Калифорнискиот цветен трипс. 
 
Мерки за заштита  
- редовно сузбивање на плевелите  
- уништување на заразените растенија 
- постојана контрола на трипсите. 

 

  
 

Сл. 36 – вирус на бронѕана некроза на доматот 



  
 

Сл. 37 – вирус на бронѕана некроза на доматот 
 
 
За превентивно сузбивање на болестите  се користат следниве фунгициди: бакарни 

препарати: Cuprablau Z, Кocide и др.,сулфурни препарати, Vincare WG, Ridomil Gold plus, 
Dithane M 45, Previcur 607 Sl, Quadris®, Forum star, Cantus, Switch 62,5 WG, Melody combi, 
Nimrod 25 EC,  (Merpan 80 WDG, Mirage 45 EC за третирање на подлога). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Болести кај пиперката 
 

Pythium sp. - причинител на полегнување („топење“) на расадот и 
гниење на семето 

 
Познати се повеќе од 100 патогени габи од родот Pythium, од кои посебено 

значење за пиперката има P. debaryanum Hesse.   
Заболувањето се јавува во леите со расад, особено во услови на релативно 

ниска температура, висока релативна влажност на воздухот и почвата и недоволно 
светлина. 

 
 Симптоми  

Инфицираното семе не ‘рти, брзо пропаѓа и гние во почвата.  
Во основата на младите заразени растенија се јавуваат воденести дамки кои 

брзо се шират. Заразените ткива потемнуваат, некротираат, гнијат и доаѓа до 
целосно пропаѓање на заразените растенија, во вид на кружни жаришта во леите.  

Ова заболување е познато и како топење или ”сечење” на младиот расад. 
  

      

    
 

Сл. 38 – полегнување на расад од пиперка 
 
Причинителот се одржува во почвата и по неколку години. 
Причини за појава на габата се: интензивната агротехника, монокултурата, 

обилното внесување на органската материја и подготвување на хранлив супстрат 
во топлите леи. 
 
 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 
- дренажа на почвата 
- режим на заливање и често проветрување на почвата во расадникот 
- умерено ѓубрење со азотни ѓубрива 
- плодоред 
- примена на компост од кора на шумски видови, како замена на подлога од тресет 
- стерилизација на почвата со водена пареа, сува, термичка или употреба на 

хемиски средства (тирам) 



- задолжително третирање на семето со фунгициди (хлорталонил, тирам, каптан, 
металаксил, пропамокарб, а во последно време со габите Trichoderma sp., 
Penicillium sp.)  

- одржување на умерена релативна влажност во леите, со проветрување 
 
Биотехнички мерки 
- примена на биолошки препарати на база на: Тrichoderma sp., Penicillium 

oxalicum, Gliocladium urens или бактериските колонии од Pseudomonas 
fluorescens.  

 
Хемиски мерки 
 Со комбинации на превентивни и системични фунгициди се постигнува 
висока ефикасност во заштитата на младите растенија во почвата (пропамокарб, 
металаксил, цирам, хлоранил). 
 
 

Phytophtora capsici Leonian - причинител на пламеницата на 
пиперката 

 
Економски значајно заболување на пиперката кај нас. Загубите настануваат 

поради честите и обилни наводнувања на пиперката по бразди, при што заразниот 
материјал (инокулум) лесно се разнесува со водата што минува низ соседните 
парцели.  
 
 Симптоми 

Паразитот ги напаѓа сите растителни делови на пиперката, од никнењето до 
крај на вегетацијата. 

Кај заразениот непикиран или пикиран расад предизвикува полегнување.  
Кај расадените растенија, на самата основа на стеблото, во почетокот се 

забележуваат темнозелени до црни дамки кои прстенесто се шират, се јавуваат 
некрози и влажно гниење на кората, а заразените растенија венеат и целосно 
пропаѓаат.  

Габата го напаѓа стеблото, листовите и плодот.  
При поволни услови (висока релативна влажност и поволна температура) на 

заразените делови се јавуваат репродуктивните органи на паразитот. 
 Плодовите најчесто се заразуваат преку петелките кои брзо потемнуваат, 
гнијат и паѓаат. Ако по остварената инфекција настане суво и топло време, 
нападнатите плодови се збрчкуваат и сушат, а останува само кожното ткиво во вид 
на пергамент. 

Габата се одржува на површината или во внатрешноста на семето, односно 
на заразените растителни остатоци во почвата.  

Инфекцијата најчесто настанува на подземниот или приземниот дел од 
стеблото.  

Габата се шири со помош на ветер, со дождовни капки и водата за 
наводнување на почвата. 



Оптимални услови за развој на габата се Т= 25-30°С и слободна вода, 
потребна за ‘ртење на спорите и остварување на инфекцијата. 

 
 

 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 
- пиперката да се одгледува на добро дренирана или пропустлива почва 
- водата за наводнување да се третира со бакар сулфат, кој ќе се постави во 

вреќичка на почеток на браздата, а водата да поминува низ него, разнесувајќи 
го низ посевот 

- пиперката да се одгледува на издигната леа, на која растенијата се расадуваат 
во 2 реда на сртот, за да се избегне директно влажење на основата на стеблото 

- ако наводнувањето е со бразди, тие да се прават подлабоко 
- плодоред со житни растенија, пченка, луцерка 
- употреба на отпорни сорти 
- употреба на здрав семенски материјал 
- болните растенија да се откорнат и спалат, а местото да се залее со 0,3% каптан 

или дитан или антракол или пропинеб или 1% син камен 
- отстранување на растителни остатоци по берба 
- длабоко заорување на почвата на есен 
 
Хемиски мерки 
- третирање на семето со каптан, тирам или дитан 
- третирање на почва со запарување или со формалдехид 
- пред сеидба или непосредно по сеидбата леите да се залеат со 0,2% 

пропамокарб (Previcur N) 
- по никнување на расадот леите да се залеваат со 0,15% Previcur или 0,2% 

металаксил (Ridomil plus), 0,2 %  беналаксил (Galben) 
- залевање на младите растенија (расадот) во леите во основа на стеблото во 

интервал од 7-8 дена 
- на 2-3 дена пред пикирање или расадување задолжително да се изврши 

третирање и да се повтори на 10-15  дена по расадувањето со: 0,2%Ridomil plus 
или 0,15% Previcur N или 0,2-0,3% фосетил-Al (Aliette Flash). Третирањето да се 
изврши преку сиситемот капка по капка. 

- во вегетација да се вршат превентивни третирања во еднакви интервали 
 
 



 
 

Сл. 39 - пламеница кај пиперката 
 
 

Leveillula taurica (LeV.) Arnaud -  причинител на пепелница на 
пиперката 

 
Оваа габа е значаен паразит за пиперка, домат, патлиџан, краставица, праз, 

компир, боранија во наши климатски услови, особено во заштитените простори.  
 
  
 Симптоми 

Паразитот ги напаѓа исклучително надземните органи, особено листовите 
каде што се јавуваат крупни, светло-зелени хлоротични дамки. Подоцна дамките се 
шират и се спојуваат, а ткивата некротираат. На опачината од нападнатите делови 
се развива беличаста превлака. При силна зараза може да дојде до отпаѓање на 
листовите, а плодовите заостануваат во развојот и недозреваат.  

Презимува како мицелија и конидии во оранжериите, а на пролет се шири на 
отворено. Расплодните тела на габата масовно се шират преку ветерот.   

 
Оптимални услови за развој се Т=20°С и релативна влажност 50-75%. 
 
Во текот на вегетацијата габата може да оствари повеќе секундарни зарази 

и да предизвика делумно пропаѓање на лисната маса, зголемена транспирација и 
венење на растенијата. 

 
 
 



   
 

Сл. 40 – пепелница на лист и плод од пиперката 
 
 
 Мерки за заштита 
 

Пепелницата успешно се контролира на посевите на отворено, но многу 
потешко во заштитените простории (оранжерии и пластеници).  

 
Агротехнички мерки 
- хигиенски услови во оранжериите и пластениците 
- чести проветрувања 
- избор на сорти кои не развиваат буен хабитус  
- режим на наводнување 
 
Хемиски мерки  
- средства на база на толилфлуанид, тебуконазол, пенконазол, пропиконазол, 

сулфурни препарати 
 
 

Fusarium oxysporum  - фузариозно венење 
 
 Значајно заболување за пиперката, доматот, компирот, патлиџанот, компир, 
лубеница, диња, цвеќиња.  
 Габата се наоѓа во почвата, а во растението навлегува преку коренот и се 
шири низ спроводните садови по коренот и стеблото. Ги исполнува (зачепува) 
спроводните садови на растението, заради што тоа венее. Најпрво се јавува кај 
младите листови или пак кај подолните листови, а брзо се шири низ целото 
растение.  
 Пиперката брзо колабрира и изумира. 
 
 Симптоми  

Листовите пожолтуваат на нерватурата и венеат, а на пресекот на стеблото 
на заболеното растение, се забележуваат темно-кафеави до црни линии кои се 
провлекуваат во сите правци. Се јавува гниење на коренот и основата на стеблото. 



Болеста најчесто се јавува при цутење на растенијата и при појава на првите 
плодови. Заболените растенија се наоѓаат во огништа, кои потоа се шират. 

 Штетите се поизразени кај младите растенија. 
 
 

 
 

Сл. 41 – фузариозно венење кај пиперката 
 
 
Паразитот се одржува во почвата, на растителните остатоци, а се разнесува 

преку почвата, водата за наводнување и заразените растителни делови.   
 

 Мерки за заштита 
 
Физички мерки 
- стерилизација односно дезинфекција на почва на што поголема длабочина со 

водена пареа или со бензимидазоли 
 

Агротехнички мерки 
- хигиенски услови во оранжериите и пластениците 
- избор на сорти кои не развиваат буен хабитус  
- ѓубрење со нитратни форми на азот 
- калцификација на почва 
 
Хемиски мерки  
- залевање на болните растенија со средства на база на тиофанат метил, 

тебуконазол, каптан 
 

 

Verticillium albo-atrum и Verticillium dahlia Reinke & Berthold - 
вертицилиозно венење   

 
Значајни штетници на пиперка, домат и патлиџан. 
 

 
 



 Симптоми  
 
 Габите се силно агресивни и предизвикуваат венење и пропаѓање на 
младите растенија.  
 Карактеристични зарази настануваат во подоцните фенофази.  
 Заразените растенија осетно заостануваат во развојот, горните листови се 
издолжуваат, а по нив се забележуваат и хлоротични и некротични дамки. 
 Паразитот ги напаѓа спроводните садови што предизвикува прогресивно 
венење и пропаѓање на болните растенија.  
 Заразените корени надворешно не покажуваат никаква промена.  
 За време на ноќите,  кога температурата е пониска растенијата може да се 
повратат од венењето, но следниот ден венењето повторно се јавува. 
 
 Габите се одржуваат во почвата во заразените растителни остатоци и ја 
задржуваат виталноста до 2 години. 
 Расплодните тела од габата се пренесуваат преку спроводните садови на 
растенијата, со водата и минералните материи, остварувајќи зарази.  
 На напречниот пресек од заболеното спроводно ткиво се забележува 
потемнување. 
  Заразата се распространува со ветер, вода и со заливање на посевите, со 
растителните остатоци во почвата. 
 Болеста е особено изразена на почви со кисела реакција. 
 
 
 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки  
- повеќегодишен (четиригодишен) плодоред на културите (со житни култури) 
- уништување на заразените растителни остатоци 
- дезинфекција на почвата (оранжерии и пластеници) 
- наводнување со систем „капка по капка“ 
- одгледување на отпорни сорти 
 

  
 

Сл. 42 – вертицилозно венење кај пиперката 



Бактериози кај пиперката 
 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria - бактериска дамкавост на 
листовите кај пиперката и бактериска краставост на плодовите кај 
доматот 
 
 Економски најштетна бактерија за пиперката и доматот одгледувани во 
полски услови.  
 Бактеријата причинува дамкавост по листовите на пиперките и краставоста 
по плодовите на доматите.  
 
 Симптоми 
 На листовите од пиперката се јавуваат ситни, неправилно распоредени 
дамки, мрсни и темнозелени, кои подоцна стануваат некротични, се прошируваат и 
спојуваат. 
 Бактеријата поретко се јавува на плодовите кај пиперката, но кај доматите 
главните штети се на плодовите, предизвикувајќи краставост.  
 
 Бактериите се пренесуваат со семе и заразен расад, а се разнесува со 
дождовните капки.  
 Влажното и топло време е погодно за развој на овој паразит. Честите 
дождови, независно од количината на врнежите, во јуни и јули имаат особено 
значење во разнесувањето на бактеријата и понатамошниот развој на болеста.  
 
 Бактеријата навлегува преку стомите и повредите на растенијата од каде се 
шири во неговата внатрешност и ги врши првичните инфекции.  
 Првите симптомите се јавуваат на опачината од листовите во вид на ситни 
влажни, маслени, а подоцна темно-кафеави до црни дамки со хлоротични рабови, 
обрабени со нервите на листот, со неправилен облик и благо испакнати.  
 
 Во текот на летото силнозаболените растенија остануваат без листови. 
 

    
 

Сл. 43 – Бактериска дамкавост кај пиперката 
 
 



 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки  
- употреба на здраво семе и негова дезинфекција со каптан, тирам или со 

потопување на 60°С за време од 10 мин. (50°С за време од 25 мин) 
- уништување на заразените растителни остатоци 
- одгледување на отпорни сорти 
  
Хемиски мерки 
- третирање во вегетација со препарати на база на цирам, бакарен хидроксид или 

нивна комбинација  
 
 

Erwinia carotovora   - бактериско влажно гниење на плодовите кај 
пиперката 
 
 Оваа бактерија е типичен паразит на рани, која во растителното ткиво 
влегува исклучиво преку повреди (од агротехника и транспорт, од инсекти, дожд, 
град).  
 
 Симптоми  
 На плодовите од пиперката се јавуваат помали или поголеми дамки со 
влажна површина, во кои ткивото омекнува и преминува во влажно гниење, што го 
зафаќа целиот плод.  
 Болеста е најизразена во август и септември, а интензитетот на 
заболувањето зависи од оштетувањето на плодовите. 
 

 
 

Сл. 44 – Влажно гниење кај пиперката 
 
 

 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки  
- плодоред со житни растенија, треви, грав 



- употреба на здраво семе и негова дезинфекција 
- дезинфекција на складишта каде се чуваат плодовите (добро просушување на 

плодовите пред да бидат внесени во складиштата, Т= 4°С, проветрување, 
отстранување на болните плодови 

- уништување на заразените растителни остатоци 
- контрола на инсектите во вегетација 
  
 

Pseudomonas syringae s. pv. syringae - дамкосување и венење на 
пиперката 
 
 Симптомите се јавуваат на котиледоните и на првите вистински листови кај 
расадот од пиперката. 
 
 Симптоми 
 На листовите, помеѓу нерватурата се јавуваат округли или елипсовидни 
кафеави дамки. При силен напад дамките се спојуваат, а оболеното ткиво се кине. 
Во почетокот дамките се мрсни, темнозелени, неправилни и различни по големина, 
брзо се шират од лист на лист и од едно на друго растение.  
 Основен извор на зараза се заразеното семе и растителните остатоци. 
Инфекции настануваат на повредени растителни ткива.  
  
 Бактеријата се развива на температура од 23-25°С, а над 30°С развојот 
запира. Болеста најчесто се јавува во периодот од 20 април до 10 мај во 
заштитените простори. При производство на отворено болеста го губи значењето. 
 
  

 
 

Сл. 45 – дамкосување и венење кај пиперката 
 
 
 
 

 



 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 
- плодоред 
- употреба на здраво семе  
 
Хемиски мерки 
- дезинфекција на семето пред сеидба со потопување во топла вода на 50°С во 

трање од 25 минути  
- по расадувањето, во вегетацијатаа се користат препаратите цинеб и бакарен 

хидроксид 
 
 
 
Вирусни болести на пиперката 
 

Вирус на брозена некроза на доматот (ВБНД) 
 
Овој вирус е причинител на загуби кај пиперката, доматот, кромидот, тутунот, 

салатата и други растенија. 
Вирусот го пренесуваат трипсите како возрасни инсекти и како ларви. 
  

 Симптоми 
На листовите се развиваат концентрично – прстенести бронзени дамки, 

концентрично линиски мозаик, накадравеност и деформитет, со нагласена брозена 
нијанса.   

Кај плодовите се развива  концентрично - прстенест или концентрично 
линиски мозаик, деформитаност и некротичност. 
 
 
 Мерки за заштита  
 
Агротехнички мерки 
- редовно и темелно сузбивање на плевелите 
- уништување на заразените растенија 
- контрола на популацијата на штетните трипси 
- поставување ловни мамци за трипсите (жолти, сини) 
- хемиско сузбивање на трипсите 

 
 



   
 

Сл. 46 – Вирус на бронзена некроза кај пиперката 
 
 

Вирус на мозаикот на краставицата – CMV (Cucumber mosaic virus) 
 
 Еден од најраспространети и најопасни вируси кај пиперката и доматот. 
 
 Симптоми 
 Првите симптоми се јавуваат на листовите во облик на фин хлоротичен 
мозаик, понекогаш се формираат жолти пеги со неправилна форма, а се јавува и 
некроза по должина на мозаичните шари.  
 Кај заразените растенија се јавуваат голем број гранки со скратени 
интернодии и со збиени листови, поради што заразените растенија имаат џбунест 
и метличав изглед.  
 Кај плодовите се јавуваат патогени промени, заради изобличувањето на 
цветовите и стерилноста на поленот, поради што плодови не се образуваат или 
нивниот број е мал. Формираните плодови се закржлавени, изобличени и со  
некроза по нивната површина. 
 

Преносители на вирусот се исклучиво лисните вошки.  
 

 
Сл. 47 – Вирус на мозаик на краставица кај пиперката 



 Мерки за заштита  
 
Агротехнички мерки 
- редовно и темелно сузбивање на плевелите 
- уништување на заразените растенија 
- поставување ловни мамци (жолти, сини) 
- контрола на популацијата на лисните вошки 

 
  

Вирус на мозаикот на луцерката - AAMV (Alfalfa mosaic virus) 
 
 Вирусот  причинува економски штети и може да го намали приносот до 65%.  
 
 Симптоми 
 Првата појава се регистрира на котиледоните, ако семето е заразено. 
 Дамките се белузлави и се распоредени рамномерно по површината на 
лиската.  
 Слични симптоми се јавуваат и кај првите вистински листови во вид на бели 
или жолтеникави дамки со неправилен облик, кои постојано се прошируваат и кај 
другите листови, зафаќајки го ткивото меѓу лисните нерви.  
 Ако заразата потекнува од заболено семе, растенијата заостануваат во 
порастот, слабо цветаат и формирањето на плодовите е многу намалено.  
 Кај зелените плодови се јавуваат линии или тесни белузлаво-жолтеникави 
ленти. Заразените плодови се искривени кон врвната третина или половина. 
 

 
 

Сл. 48 – Вирус на мозаик на луцерка кај пиперката 
 
 

 Мерки за заштита  
 
Агротехнички мерки 
- употреба на здраво, незаразено семе 
- плодоред  
- сузбивање на плевелите 
- уништување на заразените растенија 



- поставување ловни мамци (жолти, сини) 
- контрола на популацијата на лисните вошки, цикади 

 
Хемиски мерки 
- дезинфекција на семето во 2% NaOH во траење од 10 минути, а потоа испирање 

со вода и сушење до определена влажност 
- дезинфекција на леите за расад 
 
 

Вирус на мозаикот на тутунот - TMV (Tobaco mosaic virus) 
 
 Најчести домаќини на вирусот се׃ тутун, домат, пиперка, краставица, спанаќ, 
црн патлиџан, цвекиња (петунијата и мариголдот).  
 Овој вирус е еден од најсуровите, извонредно стабилен, преживува во 
контаминирана почва, се пренесува со семето, со делови од заразени растенија, со 
прибор за работа и со нечисти раце.  
 Лисните вошки не се вектор за овој вирус, а го пренесуваат инсекти со устен 
апарат за гризење. 
 
 Вирусот предизвикува шари на листовите со темно-зелена боја и 
закржлавување на целото растение. 
 
 

 
 

Сл. 49 – Вирус на мозаик на тутун кај пиперката 
 
 

Столбур (жолто венење) 
 

 Ова заболување доста е раширено на пиперката, а предизвикано е од 
фитоплазма. 

 
Симптоми 

Се јавува жолтеење на листовите и целото растение.  
За разлика од вертицилиозното венење, кај ова венење на пресек на 

стеблото нема некротични промени.  
 



Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 
- уотреба на здраво, незаразено семе 
- плодоред  
- сузбивање на плевелите 
- уништување на заразените растенија 


