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 Грижата за животната средина и производството на безбедна храна води во развој 
на безбедна стратегија за контрола на штетните организми во земјоделското 
производство, позната како Интегралната заштита. 

Интегрална заштита претставува стратегија за управување со билошки штетни 
агенси во која се користат сите расположливи законски, економски, еколошки и 
токсиколошки мерки и техники применети на компатибилен начин. 

Целата на интегралната заштита е да се одржува популацијата на штетните видови 
под економскиот праг на штета, водејќи при тоа сметка за популациите на природните 
непријатели и животната средина. 
 

ОСНОВНИ ПОСТАПКИ при интегрална заштита 
Воспоставување на економски прагови 
 Економски праг претставува онаа бројност од штеникот или некој негов стадиум 
од развој, која ако се надмине предизвикува штети повисоки од цената на мерките за 
сузбивање на штетникот. Оваа категорија има економска и еколошка компонента. 
 Висината на економскиот праг на штета е варијабилен и зависи пред се од цената 
на одредената мерка за сузбивање и вредноста на очекуваното производство. 
Интегралната заштита не дозволува сузбивање кога тоа не е економски оправдано и сите 
мерки, особено хемиските мораат да се спроведуват со точно утврдена цел.   
 
Мониторинг и идентификација на билошки штетни агенси 
 Мониторингот ги опфаќа само штетните видови, со цел одредување на нивната 
бројност и проценка за достигнување на економските прагови.  
 Мониторингот на штетните видови овозможува примена на производите за 
заштита на растенијата само во потребното време.  
 
Превенција 
 Интегралната заштита ја намалува можноста одреден штетник да стане опасност. 
Во земјоделското производство ова значи спроведување на законските прописи за 
заштита на растенија, примена на агротехнички мерки, отпорни сорти и незаразени 
подлоги. Овие мерки на контрола може да бидат ефикасни, економски, оправдани и без 
ризик за луѓето и животната средина. 
 
Контрола 

 Кога со мониторингот е утврдена појава на одреден штетник над економскиот праг 
на штета, се превземаат контролни (куративни) мерки. Предност имаат мерките со помал 
ризик (механички, физички, биолошки, биотехнички). Откако овие мерки нема да ја 
постигнат целтта се пристапува кон примена на хемиски мерки (биопестициди или 
синтетизирани пестициди). 
 
 
 



КРИТЕРИУМИ за избор на пестициди при Интегрална заштита 
 - да се користат производи за заштита на растенијата чии активните материи се 
наоѓаат на Европската Анекс 1 листата и како такви се регистрирани во Република 
Македонија  

-  да се користат производи за заштита на растенијата регистрирани за заштита на 
јаболкото од болести, штетници или плевели 
 
 
Обврски за јаболкопроизводителите: 
 -  Да се почитува каренцата, временски интервал од денот на последнатo 
третирање до бербата  

- Редовно да се води “ Регистар на фитосанитарни третмани” 
 - Редовно да се регистрираат сите операции на производната парцела 
регистрирани по дати, штетник/болест што се третира, употребените препарати со 
нивните количества  
 - Да се применуваат активни материи со различен механизам на дејствo, за да се 
спречи резистентноста на патогенот/штетникот кон препаратот 
 -  Да се третира ограничено, во жариштата на појавата на патогенот/штетникот, во 
насадот без последици за корисните инсекти 
 - Да се третира во вистинско време  - кога штетниците се почувствителни ( млади 
ларви), почеток на појава на штетникот, почеток на лет на возрасните инсекти, 
активирање од местото на зимување,  почеток на зарази, почеток на  први симптоми, 
превентивни третирања пред потерување на плевелите, интензивен пораст на плевелите 
и сл., во зависнот од карактерот и начинот на делувањето на хербицидите  

- Целосна соработка со Центарот за прогноза и сигнализација, базирана на 
писмени извештаи, препораки, соопштенија и др. кои се прилагаат при пополнувањето на 
образците  
 -  Годишно баждарење/калибрирање на машините за апликација на пестициди и 
проверка на бренерите барем на 5 години  
           - Одржувањето на машините, исто така треба да се запише во регистар за 
евиденција на сите поправки и промени на опремата 

- Машините за апликација на пестицидите треба да се исправни  (да не 
протекуваат, да не останува раствор од претходната апликација,  добро да се затвораат 
т.е. да “дихтуваат” отворите и др.) 

- Апликацијата на средствата за заштита треба да се одвива по мирни временски 
услови ( без ветар, без дожд и во раните утрински часови или пак доцните попладневни 
часови при топло време) 

- Лицата кои вршат апликација на пестициди да носат заштитна опрема 
- Машините за апликација на пестицидите по употреба треба добро да се измијат 
-  Потрошувачка течност при примена на производи за заштита на јаболкото е 800 – 

1800 L/ha 
- Да се обезбеди правилно чување на производи за заштита на растенијата во секој 

стопански двор   
 



НАЈЗНАЧАЈНИ ШТЕТНИЦИ И БОЛЕСТИ НА ЈАБОЛКОТО 
 
Штетници 

 
Laspeyresia (Carpocapsa) pomonella L. – јаболков смотавец, јаболков црв  
  
 Јаболковот црв претставува економски најзначаен штетник на јаболко и круша во 
насади или на поединечни стебла, а ги напаѓа и оревот и дуњата. 

Јаболковот црв претставува технички штетник, бидејќи ги оштетува исклучиво 
плодовите. 

 
Морфолошки опис  Пеперутката е сиво-смеѓа, долга 9 mm, со распон на крила 20 

mm. На крај на предните крила се наоѓа поле со темно-смеѓа црвена нијанса, обрабено со 
златна боја т.н. огледало. 

Јајцето е долго околу 1 mm, леќасто и бело по боја, положенo поединечно на 
подлогата. 

Ларвата е бело-жолта, розева од грбната страна и со темна глава, долга до 20 mm. 
Куклата е кафеава, свиткана во свиленест или зимски кокон т.н.  хибернакулум. 
 

 
Сл. 1 – Пеперутка на јаболков црв  

  

   
Сл. 2 – Ларва од јаболков црв  

 



 Биолошки развој  Презимува возрасна гасеница во зимски кокон т.н. 
хибернакулум, под кората на стеблата или во пукнатините, во површинскиот почвен слој, 
под крошната на стеблата. Во складиштата може да се најде на амбалажата, на ѕидовите 
или на други скриени места.  

Се кукли во април. Куклењето трае околу 2 недели. 
Летот на пеперутките започнува на крај од април или почетокот на мај и се 

поклопува со цветањето на јаболките. Летот трае до крај на јуни. Мажјаците се јавуваат 3-
4 дена пред женките. Јајцата ги полгаат на лисјата, на мазната кора од новите леторасти 
или на тукуштоформираните плодови. Една женка полага околу 100 јајца. 

Ембрионалниот развој трае 7-14 дена. 
Испилените ларви од првата генерација остануваат краток период на местото на 

пилење и се хранат со лисната маса ако сè уште не се формирани плодовите, а потоа се 
вбушуваат во плодот.  Ларвите од втората генерација веднаш по пилење се вбушуваат во 
плодовите.  

По вбушување во плодот, гасеницата се движи кон семенската куќичка. Прави 
канал во плодот, кој е црн и загаден со измет. Нападнатите плодови опаѓаат. Една 
гасеница напаѓа поголем број плодови. Може да ги оштети сите плодови од една цутна 
гранка. 

 

   
Сл. 3 - Штети на плод од јаболко од гасеници на јаболковиот црв  

 
Развојот на гасениците трае 20-30 дена. Возрасната гасеница го напушта плодот, се 

симнува по свиленест конец до почвата, а потоа се искачува по кората од стеблото, каде 
прави кокон и се закуклува.  

Стадиумот кукла трае околу 10 дена. Еден дел од гасениците остануваат во 
дијапауза до наредната година, а најголем дел од нив ја даваат втората генерација. 

Пеперутките од втората генерација летаат од средината на јули до крајот на 
септември или почетокот на октомври.  

Женките од втората генерација полагаат јајца на плодовите. Гасениците се 
вбушуваат во скоро полузрелите плодови. Кога ќе го завршат развојот го напуштаат 
плодот и прават зимски кокон т.н. хибернакулум. Во него се исплетени честици од кората 
на стеблото и почва. 

Во наши услови, јаболковиот црв развива две генерации годишно. 
  



Штети  Плодовите се изложени на напад од јаболковиот црв во текот на целата 
вегетација. Штетите од првата генерација понекогаш и не се третираат како штети, 
бидејќи имаат позитивна улога во пролетното проредување на тукуштозаметнатите 
плодови.  

Економски значајни штети причинува втората генерација, која ги напаѓа 
полузрелите плодови и доведува до опаѓање на плодовите или намалување на нивниот 
квалитет.  Нападнатите плодови не се чуваат во текот на зимата, бргу скапуваат и 
пропаѓаат. Оштетените плодови не се користат во преработувачката индустрија (храна за 
деца, сокови, оцет). 
 

 
Сл. 4 - Оштетени плодови од една гасеница  

 
 Мониторинг 

- сума на ефективни температури 
- визуелен преглед 
- феромонски ловилки 
- мирисни ловилки со оцет и меласа 
- ребраста хартија 
- ентомолошки кафези 

 
Економски праг   

- I и II генерација = 3 - 5 пеперутки за 7 дена по феромонска ловилка 
Третирањето е 3-7 дена по утврдување на економскиот праг.   
Ако бројката уловени пеперутки е поголема во 24 часа, рокот на третирањето се 
скусува за 1-2 дена. 

- 1-2 јајца на 100 плода 
- 1-2% црвливост на плодови 

 
 Мерки за контрола 
Механички мерки 
 Се применуваат во зима, за уништување на гасениците кои презимуваат или во 
лето за намалување на бројноста на гасениците кои се закуклиле. На крајот на јули се 
поставуваат голем број ловни ребрасти појаси на стеблата. Ребрастата хартија ја имитира 
рапавата структура на стеблата и им служи на гасениците да се закуклат на неа. Ловните 



појаси се симнуваат на секои десет дена, а гасениците се уништуваат механички или 
ловните појаси се спалуваат и се поставуваат нови. Можно е и импрегнирање на ловните 
појаси со инсектициди, така што не мора да се симнуваат од стеблата, бидејќи гасениците 
угинуваат на нив.  

 

    
Сл. 5 - Ловни појаси за ловење на гасеници пред куклење во јули и септември  

 
Паднатите плодови во текот на вегетацијата треба редовно да се собираат и 

уништуваат.  
Поставување на мрежи на отворите на складиштата со цел спречување на 

излетаните пеперутки да излезат надвор.  
Третирање на ѕидовите на складиштата со инсектициди. 
Примената на феромонски ловилки за мониторинг на јаболковиот црв, за 

утврдување на неговата појава, максималниот лет и динамика на популацијата. 
Феромонските ловилки може да се користат и како средство за намалување на бројноста 
на мажјаците. Голем број ловилки се поставуваат во насадите и ловат голем број машки 
единки. Со намалената бројност на мажјаците се намалува и можноста за спарување и се 
постигнува значајна редукција на штетникот. Во плантажните насади потребно е погусто 
поставување на феромоните на рабовите од површините, со цел спречување на нови 
единки од надвор да долетаат во насадот. 
 

 
Сл. 6 - Феромонска ловилка  

 



 Во последните 20 години сексуалните феромони се користат во техниката 
збунување на мажјаци или спречување на парењето. Поставени во насадите испуштаат 
сексуален мирис на женката од повеќе места, заради што мажјаците не можат да ги 
најдат вистинските женки. Заради тоа нема спарување, нема полагање на јајца и пилење 
на ларви.  

 

 
Сл. 7 - Дејство на феромони за збунување 

 
Биолошки мерки 

Зачувување на природните непријатели во насадите се овозможува со правилна 
примена на хемиските средства, пред се примена на средства со селективен карактер. Во 
комплексот природни непријатели спаѓаат: птици, пајаци, инсекти, нематоди, бактерии, 
габи, протозоа и вируси. Позначајни предатори инсекти се: златооки, предаторски 
стеници, ушалка, а од паразитите значајни се осичките. 

 

     
  Сл. 8 - Позначајни предатори на јаболковиот црв: стеница, златоока, ушалка 

 
 
 
 



Биотехнички мерки  
Примена на средства чија активна материја се микроорганизми или нивни 

метаболити: препарати добиени на база на Bacillus thuringiensis var. kurstaki, на база на 
вирусите Carpovirus,  спинозини на база на Saccharopolyspora spinosa. 

  
Хемиски мерки 
 За примена на хемиските средства во заштитата од јаболковиот црв потребно е да 
се утврди: потребата за третирање, времето на првото третирање и потребата и времето 
на останатите третмани. 
 Во вегетацијата се препорачува третирање со: IGR препарати (diflubenzuron, 
novaluron, lufenuron) и препарати на база на Bacillus thuringiensis (во почетокот на пилење 
на гасениците), оксадиазини (indoxacarb), антранилични  диамиди (chloranthraniliprole), 
подржувачи на јувенилниот хормон (methoxyfenozide), спинозини (spinosad) пиретроиди 
(tau-fluvalinate, gamma cihalothrin, acrinathrin), неоникотиноиди (imidacloprid, 
thiomethoxam), органофосфорни инсектициди (chlorpyriphos, dimethoat).  
 За првите третирања се избираат инсектициди со подолго резидуално дејство, а 
кон крај на вегетацијата се бираат средства со куса перзистентност.  

При апликација на инсектицидите треба де се менуваат препаратите со различни 
активни материи и различен механизам на дејство. 
 
Panonychus ulmi Koch – црвен овошен пајак 
 Постојат повеќе причини за масовна појава на црвениот пајак. Честата примена на 
неселективните инсектициди ги сузбиваат и природните непријатели, со што се создаваат 
поволни услови за непречен развој на пајакот. 
 Појава  на резистентност на инсектицидите и акарицидите е исто така една од 
причините за зголемување на популацијата на пајакот.  
 Промените на еколошките фактори придонесуваат за помасовен развој на пајакот.   
 
           Морфолошки опис  Црвениот овошен пајак има крушкасто тело, со црвена боја, 
долго 0,3-0,5 mm. Женките се поголеми од мажјаците. 
 Ларвите се портокалови до црвени. Првиот стадиум има три пара нозе, а сите 
останати стадиуми четири пара нозе. 
 Зимските јајца се црвени. Летните јајца се помали и светло-црвени или 
портокалови. 

 
Сл. 9 - Црвен овошен пајак  



 

   
Сл. 10 - Зимски јајца, летни јајца и ларви од црвен овошен пајак  

 
 Биолошки развој  Црвениот овошен пајак има 6-7 генерации годишно. Во текот на 
годината се испреплетуваат јајца, ларви, нимфи и имага од различни генерации. 
 Презимува во стадиум на зимско јајце.  Јајцата се положени околу папките на 
едногодишни и двогодишни гранчиња во големи групи и нивното присуство може и 
макроскопски да се оцени, заради црвената боја на нападнатите делови. Зимските јајца се 
полагаат од крај на август па се до есен. Нивниот развој трае 170-230 дена. За да се 
развијат и испилат ларвите треба да поминат период на ниски температури. 
 Пилењето на ларвите започнува крај на март, април, зависно од климатските 
карактеристики на годината, а пред отварање на папките. При раната појава на пајакот се 
случува угинување на ларвите заради недостаток од храна. Пилењето на јајцата е 
развлечено и трае околу 30 дена.  
 Веднаш по пилење, ларвите започнуваат со исхрана. Вкупниот развој на ларвата 
трае 7-10 дена. 
 Ембрионалниот развој трае 5-11 дена, а може и подолго. 
 Една женка полага максимум до 70 јајца, а дневната продукција е 1-5 јајца. 
 

   
Сл. 11 - Штети на слива и јаболка од црвениот овошен пајак  

 
Штети   Сите развојни облици се наоѓаат на листовите и се хранат на лицето и 

опачината.  Штетите се поголеми ако нападот се случи рано, кога има мала лисна маса. 
Штетите се манифестираат во вид на бледи петна на листот, кои добиваат црвеникава 
нијанса или бакарен сјај, листот ја губи функцијата за фотосинтеза и се суши. Нападот од 
пајакот го намалува приносот, а плодовите имаат послаб квалитет. Нападнатите стебла 
формираат и помал број на родни папки за наредната година.  
 



   
Сл. 12 - Предаторската бубамара на црвениот овошен пајак  

 
Мониторинг  
За оценување на бројот на зимските јајца се земаат 50-100 гранчиња, со должина 

20-30 cm (50% двогодишни) и се пресметува бројот на јајца на метар должински. 
 Во текот на вегетацијата на јаболкото се земаат по 100 листа по случаен избор за 
насади до 3 ha големина. За поголеми насади се земаат поголем број листови за преглед. 

 
Економски праг:  

- 500-1000 јајца на должински метар, пред почетокот на вегетацијата  
- по цутење на овошките, економскиот праг е 2-5 подвижни форми по лист 
- во текот на летото, економскиот праг е 8 подвижни форми по лист 

 
Мерки за контрола  Се применуваат превентивни и куративни мерки.  

Агротехнички мерки 
 Правилно ѓубрење на насадите. Правилно ѓубрење со азотни ѓубрива, со што се 
превенира масовната појава од црвениот пајак.  
Биолошки мерки 
 Интродукција на предаторскиот пајак Typhlodromus pyri Sch. 
 Интродукција на предаторски стеници. 
Хемиски мерки 

Акарицидите се аплицираат кога ќе се испилат 30% од ларвите.  
За хемиско сузбивање на пајакот во вегетација се препорачуваат акарициди на 

база на: абамектин, квиназолини (fenazaquin, tebufenpirad), органосулфурни соединенија 
(propargit), инхибитори на развој (hexitiazox, etoxazol).  
 
Archips rosana L. - свиткувач на папки, завиткувач на розата 

 
Овој штетник напаѓа поголем број растенија меѓу кои и јаболкото. 
 
Морфолошки опис  Пеперутките се смеѓи, со распон на крила 17-22 mm. 

Гасениците се зелени, долги 20 mm. 
 



 
Сл. 13 - Пеперутка од свиткувач на папки  

 
Биолошки развој  Има една генерација годишно. Презимува во стадиум јајце, во 

јајно легло на овошките, составено од околу 50 јајца. 
Гасениците се пилат крај на март или април и нивниот развој трае 1-2 месеци. 
Се кукли во оштетените листови, во текот на мај и јуни. 
Летот на пеперутките започнува во средината на јуни, а трае се до август.  
Јајцата ги полагаат на кората од гранките. 
 

   
Сл. 14 - Штети од гасениците на свиткувач на папки 

 
Штети  Испилените гасениците се хранат со лисни и цветни папки, а подоцна ги 

напаѓаат и плодовите. Продираат во папките, се хранат со нивната содржина и целосно ги 
изгризуваат. Нападнатите делови ги предат со свиленести конци. Подоцна, откако ќе се 
развијат листови, гасениците се селат на нив, ги свиткуваат во форма на цигари и живеат 
во нивната внатрешност. Гасениците може да ги нападнат и тукуштоформираните 
плодови. Ја гризат нивната покожица и ги поврзуваат плодовите со листови. Нападнатите 
плодови опаѓаат или се деформираат, оштетениот дел формира калус  што ја намалува 
нивната пазарна вредност.  

 
Мониторинг 

- Визуелен преглед 
- Феромонска ловилка 

 



Економски праг 
- во април: 20% нападнати папки 
- во мај: 2% нападнати плодови, односно 5-10 гасеници на 100 папки или (2-4 папки 

по стебло) 
- во јули: 15 адулта по феромон, кумулативно за 15 дена 

 
Мерки за контрола 

Механички мерки 
- строга резидба 
- зимско уништување на јајните легла, сечење на нападнатите гранки, нивно 

собирање и спалување 
Биолошки мерки 
 Интродукција и сезонска колонизација на јајниот паразит, осичката Trichogramma 
cacoeciae Marchal.  
 Значајна улога во намалување на бројноста на овој вид имаат и птиците, затоа се 
препорачува поставување на гнезда во насадите. 
Биотехнички мерки 
 Примена на препарати на база на: спинозини или Bacillus thuringiensis var. kurstaki. 
Хемиски мерки 
 Сузбивање на гасениците, рано на пролет, пред отварање на папките или веднаш 
по цутење со препарати на база на: IGR препарати (diflubenzuron, novaluron, lufenuron) и 
препарати на база на Bacillus thuringiensis (во почетокот на пилење на гасениците), 
оксадиазини (indoxacarb), антранилични  диамиди (chloranthraniliprole), подржувачи на 
јувенилниот хормон (methoxyfenozide), спинозини (spinosad) пиретроиди (tau-fluvalinate, 
gamma cihalothrin, acrinathrin), неоникотиноиди (imidacloprid, thiomethoxam), 
органофосфорни инсектициди (chlorpyriphos, dimethoat).  
 
Adoxophyes orana F.R. (Capua reticulana Hb.) - свиткувачи на папки, капуа, завиткувач на 
кората на плодовите 

 
Смотавецот на покожицата на плодот е полифаг. 
 
Морфолошки опис  Пеперутките се смеѓи, со распон на крила 16-22 mm. Младите 

гасеници се светло зелени, а возрасни маслинесто-зелени, долги 20-22 mm. 
 

 
Сл. 15 - Пеперутка од свиткувач на папки 



Биолошки опис  Има две генерации годишно. Презимува во стадиум на млада 
гасеница, свиткана во пајажинест кокон, во пазувите на гранките, околу папките или на 
местата на режење на гранките. 

Гасениците се активираат рано на пролет и се развиваа 1-2 месеци, до крај на мај и 
јуни.  

Гасениците се куклат во испредените оштетени листови. 
Летот на пеперутките почнува во средината на јуни. 
Јајцата ги полагаат во групи, на опачината од листовите или на младата кора од 

гранките. 
Пеперутките од втората генерација летаат во јули и август. 
 
Штети  Гасениците се хранат со листот, а откако ќе се формираат плодовите ја 

гризат нивната покожица, заради што тие се деформираат и ја губат пазарната вредност. 
Нападнатите делови ги свиткуваат со свиленести конци. 

 
Мониторинг 
- визуелен преглед во мирување на вегетацијата и во тек на вегетацијата 
- феромонски клопки 
- мирисни мамци од јаболков оцет, меласа и др. 
 
Економски праг 
- за генерацијата која презимува: 20% нападнати папки 
- во вегетација: 5% нападнати гранки или 2% нападнати плодови 
- 15 пеперутки по феромон, кумулативно за 15 дена 
- 20 пеперутки во мирисни мамци, кумулативно за 15 дена 
 

 
Сл. 16 - Штети од II-ра генерација гасници на свиткувач на папки 

 
 

Мерки за контрола 
Механички мерки 

Зимско уништување на гасенични легла, собирање и нивно уништување  
Биотехнички мерки 

 Примена на препарати на база на: спинозини и Bacillus thuringiensis var. kurstaki 



Хемиски мерки 
 Сузбивање на гасениците рано на пролет, пред отварање на папките или веднаш 
по цутење со инсектициди како за претходниот вид.  
 
Aphis pomi Deg. – зелена јаболкова вошка 
 
 Значаен штетник на јаболко, круша, дуња, мушмула, глог, претежно во 
расадниците, а особено значаен во интензивните јаболкови насади.  
 Зелената јаболкова вошка е со зелена боја на телото и големина до 2 mm.  
 Во текот на вегетацијата развива до 20 генерации годишно. Една женка полага 1-5 
јајца, со црна и сјајна боја.  
 Економски праг за третирање е 10-15 заразени леторасти од 100 прегледани. 
 

   
Сл. 17 - Зелена јаболкова вошка  

 
 
Dyzaphis  plantaginea Pass. (D. mali) - јаболкова брашнеста вошка 
 
 Зимскиот домаќин е јаболката, а летни домаќини се киселците (Plantago sp.).  
 Има сиво-зелена или зелено-жолта боја, покриена со восочна покривка и големина 
до 2,5 mm.  
 Годишно развива повеќе од  5 генерации.  
 Една женка полага околу 5 јајца.  
 Економски праг за третирање е 10-15% заразени леторасти. 

 

 
Сл.18 - Јаболкова брашнеста вошка  



 
Dysaphis devecta Walk. – јаболкова вошка шишкарица, вошкана црвени гали 
 
 Се храни на јаболко (Malus communis, M. baccata, M. silvestris). 
 Има зелено-црвена боја на телото, препокриено со восочна превлака и големина 
до 2,5 mm.  
 Годишно развива 4-5 генерации. Една женка полага до 5 јајца.  
 
 Нападнатите листови се кадрават, деформираат, увиткуваат од едната страна и 
добиваат црвена боја по што лесно се распознаваат штетите од неа. Колониите од 
вошката се наоѓаат од внатрешната страна на галата. 
 Економски праг за третирање е 10-15% заразени леторасти. 
 

 
Сл. 19 - Јаболкова вошка шишкарица (D. devecta) - ориг. 

 
Quadraspidiotus perniciosus Comst. – калифорниска штитеста вошка  
 
 Калифорниската штитеста вошка или вошка Сан Жозе е карантински вид (Европска 
А2 листа) локално присутна, само во одредени региони.  
 Калифорниската штитеста вошка е полифаг, но најчесто напаѓа јаболко, круша, 
шумски видови: липа, топола, јасен, врба, багрем, поретко коскесто овошје и други 
декоративни растенија.  
 
 Морфолошки опис  Женките се со крушкаст облик, светло-жолта боја и големина 
1,3 mm, заштитени со сиво-бел штит. Штитот е со округла форма, со 3 концентрични круга 
и пречник 2 mm. Една женка може да роди до 4000 ларви за 30-40 дена. 
 Мажјакот е портокалов и има крила, живее само неколку часа. Неговиот штит е 
елипсовиден.  
 



     
Сл. 22 - Штитови на женки и мажјаци од калифорниска штитеста вошка на јаболко  

 
 
Биолошки развој Има 3 генерации годишно, а презимува како ларва од прв ларвен 

степен, во пукнатините на кората.  Ларвите се активираат во пролет. Во мај се јавуваат 
имагата од првата генерација, а во јули имагата на втората генерација. При поволна есен 
се развива и трета генерација.  

 

 
Сл. 23 - Нападнати плодови со црвен ореол околу штитовите  

 
 
Штети  Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со смукање сокови и лачење 

голема количина “медна роса”. Ги напаѓаат сите растителни делови.  
За кус период може да дојде до сушење на гранките кај растенијата и до целосно 

сушење на повеќегодишните стебла. Плодовите се деформираат и губат од пазарната 
вредност. Вошката причинува значајни штети при сушни и топли години. Најзначајни 
штети се регистрираат во расадничкото производство.  

 

 
Сл. 24  - Штети на круша од калифорниска штитеста вошка  

 



Мониторинг  
- визуелен преглед  
- феромонски ловилки 
- за следење на ларвата од прв степен се користат црни лепливи ленти завиткани 

околу младите гранки 
 

 
Сл. 25 - Леплива трака за ларви и феромон за мажјаци 

 
Економски праг 
- 40-50 штитови на должински метар на двогодишни гранчиња кај комерцијални 

насади и 
-    0-штитови на плодовите  
-    0 штитови кај сите овошни садници 
 
Мерки за контрола 

Механички мерки 
- резидба на нападнати вегетативни делови и нивно спалување 

Биолошки мерки 
- стеници, златооки, бубамари  
- Prospaltella perniciosi T. 

Хемиски мерки 
 Како кај другите вошки. 
 
 
Eriosoma lanigerum Hausm. – јаболкова крвава вошка 
 
 Јаболковата крвава вошка е економски штетник на јаболко, а се среќава и на 
круша, дуња и глог. 
 



   
Сл. 20 - Јаболкова крвава вошка  

 
 Морфолошки опис Вошките се црвено-смеѓи, долги до 2 mm и целосно 
препокриени со бела восочна превлака. Живеат во колонии и лесно се препознаваат по 
белата превлака.  
 Биолошки развој Во наши услови крвавата вошка презимува на стеблото од 
јаболко, во пукнатините или на спојката со подлогата.   Целокупниот развој на вошката се 
одвива на јаболкото.  
 Презимените ларви на пролет се движат кон листовите и младите леторасти, каде 
смукаат сокови.  
 Една женка раѓа 150-200 ларви. Развојот на ларвите трае 20-25 дена. Јаболковата 
крвава вошка развива до 15 генерации годишно.  
 
 Штети Нападнатите растителни делови се препокриени со бела восочна 
превлака. На местата, каде вошките смукале сокови, кората пука и доаѓа до задебелување 
на стеблото и гранките, образување на рак-рани или гуки.  
 Најчесто страдаат стебла на влажни и заштитени места, а помалку се нападнати 
стебла на сончево и проветриво место.  
 

    
Сл. 21 - Штети од крвавата вошка 

 
 
 Мониторинг  

- визуелен преглед на 100 гранки (едногодишни и двогодишни) 
 



Економски праг 
- до 8 колонии на 100 леторасти 

 
Мерки на контрола: 

Агротехнички мерки 
- одгледување на јаболкото на отпорни подлоги (M2, M12, M13, MM111, MM106) 
- избегнување на најосетливите подлоги  (M9, M4, M26) 

Механички мерки 
- отстранување (резидба) на силно заразени гранки и нивно спалување 

Биолошки мерки 
 Најзначаен природен непријател на E. lanigerum е паразитската осичка Aphelinus 
mali Hald., а значајна улога имаат и предаторските стеници, златооките, бубамарите. 
 
Хемиски мерки за сузбивање на вошките во јаболкото 
- зимска заштита со минерални масла или минерални масла+органофосфорни 
инсектициди (chlorpyriphos) 
- третирање на почвата околу стеблата со препарати на база на  неоникотиноиди 
imidacloprid, thiomethoxam), карбамати (oxamyl), органофосфорни инсектициди 
(chlorpyriphos). 
- во вегетација третирање со препарати на база на: спинозини (spinosad), пиметрозини 
(flonicamid), подржувачи на јувенилен хормон (pyriproxyfen), тетрамични киселини 
(spirotetramat), неоникотиноиди (imidacloprid, thiomethoxam), пиретроиди (tau-
fluvalinate, gamma cihalothrin, acrinathrin), карбамати (pirimicarb, formetanate), 
системични органофосфорни инсектициди (chlorpyriphos, dimethoat). 
  Во текот на вегетацијта задолжително менување на инсектициди со различни 
хемиски групи и механизам на дејство, (антирезистентна стратегија) со цел одложување 
на  резистентноста кај вошките. 
 
 
Lithocolletis blancardella F. – минер на точкасти или наборани мини 
 
 Штетник на јаболко и круша. 
 
 Морфолошки опис Пеперутката е портокалова, со бели шари, метален сјај и 
распон на крила 8-9 mm. Гасеницата е светло-зелена, со темна глава, долга 6 mm. 
 
 Биолошки развој  Има 3-4 генерации годишно. Презимува како кукла во мина во 
опаднатите листови.  
 Летот на првата генерација е во април до средината на мај. Женката полага јајца на 
опачината од листот. Ларвата по пилење се вбушува во листот и прави мина. Возрасна 
ларва се кукли во мината на листот.  
 Летот на втората генерација е во јуни-јули, на третата во август, а четвратата во 
есен, ако има услови за нејзин развој. 
 



 
Сл. 26 - мина на лист од минер на точкасти мини 

 
 Штети  Мините се поставени меѓу главните нерви и не предизвикуваат опаѓање 
на листовите, но во случај на масовна појава може да има економско значење. 
 
 Мониторинг  за сите видови лисни минери на јаболко 

- визуелен преглед  
- затресување на репрезентативна гранка 
- мирисни мамци со оцет и меласа 
- феромонски ловилки 
 
Економски праг 
- 2- 5 мини/лист, зависно од големината на листот  

 
 
Lithocolletis corylifoliella Hw. – минер на проѕирни или пликасти мини 
 
 Штетник на јаболко и круша. 
 
 Морфолошки опис  Пеперутката е темно-црвена, со 2 бели линии на крилата, 
метален сјај и распон на крила 9-10 mm. Гасеницата е светло-зелена, темна глава, долга 6-
9 mm. 
 

   
Сл. 27 - Пеперутка и мина од минер на пликасти мини 

 
 Биолошки развој Има 3-4 генерации годишно. Презимува гасеница во мина во 
опаднатите листови. Летот на првата генерација е во периодот април - мај. Ларвата 
веднаш по пилење се вбушува во листот и прави пликаста мина над спроводните садови, 
без да ги оштети.  Возрасна ларва се кукли во мината.  



 Летот на втората генерација е во јуни-јули, на третата во август-септември, а 
четвратата во есен, ако има услови за нејзин развој. 
 
 Економски праг 

- 2 - 5 мини/лист  
 
 
Stigmella malella Stt. – мал змијолик минер, џуџест минер 
 
 Полифаг. Минер кој ги напаѓа листовите на голем број овошни видови, посебно 
јаболко. Најосетливи се сортите ајдаред и делишес.  
 
 Морфолошки опис  Имагото е со сива-смеѓа боја и распон на крилата 4-6 mm.  
 Гасениците се златно-жолти, аподни, долги околу 6-7 mm. 
 
 Биолошки развој  Има 3-4 генерации годишно. Презимува возрасна гасеница или 
кукла во површинскиот слој на почвата под опаднати листови.  
 Имагата летаат во период март-мај. Ларвите прават мини со неправилна змијолика 
форма, кои ги сечат нервите на листот. Ларвениот развој трае 15-25 дена. 
 Летот на имагата од втората генерација е во јуни-јули, а на третата генерација во 
август. Ако има поволни климатски услови се развива и 4 генерација. 
 Штети  При интензивен напад на малиот змијолик минер се регистрираат до 40 
мини по лист, кои предизвикуваат сушење и опаѓање на листовите и имаат економски 
последици.  

 
 

Сл. 30 - Мини од малиот змијолик минер  
  
Економски праг 
- 8 имага на 100 удари на репрезентативна гранка.  

 
Leucoptera scitella Hb. –минер на кружни мини, шумски минер 
 
 Штетник на јаболка, круша, дуња и др. 
 



 Морфолошки опис  Пеперутката е оловно-сива со метален сјај и распон на крила 6-
8 mm. Гасеницата е бледо зелена, долга 4 mm. 
  

 
Сл. 28 - Минер на кружни мини, пеперутка,гасеница, мини и кукли  

 
 Биолошки развој  Има 3-4 генерации годишно. Презимува кукла во бел, кокон во 
пукнатините на кората од стеблото, опаднати листови и др. скриени места.  
 Летот на првата генерација е во периодот април- мај. Ларвата се вбушува во листот 
и се движи спирално, заради што мините се округли и исполнети со измет од ларвата. 
Мините ги сечат спроводните садови и предизвикуваат сушење и опаѓање на листот. 
Ларвениот развој трае 2-3 недели. 
 Возрасна ларва ја напушта мината и се кукли на скриени места околу 10 дена. 
 Летот на втората генерација е во јуни-јули, на третата во август, а четвратата во 
есен, ако има услови за нејзин развој. 

 

   
Сл. 29 - Мини на лисја од круша и јаболка  

 
 Економски праг  
 - до 5 мини/лист, зависно од големината на листот 
  - или 10% инфестација 
  
 Мерки за контрола  на сите минери 
Агротехнички мерки 

- обработка на почвата околу стеблата  
- собирање на опаднатите листови и нивно третирање со 5% уреа. 

Хемиски мерки 
- за зимска заштита се користат минерални  масла со органофосфорни инсектициди 

или само минерални масла. 



 - во текот на вегетацијата се користат препарати на база на: IGR препарати 
(diflubenzuron, novaluron, lufenuron) и препарати на база на Bacillus thuringiensis (во 
почетокот на пилење на гасениците), оксадиазини (indoxacarb), антранилични  диамиди 
(chloranthraniliprole), подржувачи на јувенилниот хормон (methoxyfenozide), спинозини 
(spinosad) пиретроиди (tau-fluvalinate, gamma cihalothrin, acrinathrin), неоникотиноиди 
(imidacloprid, thiomethoxam), органофосфорни инсектициди (chlorpyriphos, dimethoat). 
 
 
Synanthedon myopaeformis Borkh. – јаболков стаклокрилец 
 
 Се храни со јаболко, слива, дуња, поретко круша, кајсија, глог и други видови.  
 
 Морфолошки опис Пеперутката е црна, со црвен прстен на 4-от стомачен сегмент. 
Крилата се стакласто проѕирни во распон 12-23 mm, покриени со лушпички по краевите на 
крилата и на покрупните нерви. Гасеницата е жолто-бела, долга 20-25 mm. 

 
Сл. 31 - Пеперутка од јаболков стаклокрилец  

 
 Биолошки развој  Има 1 генерација на 2 години. Презимува ларва или кукла во 
дрвото. Летот на пеперутките започнува на крај од март и трае до почетокот на 
септември. 

Женката полага јајца поединечно, во близина на излезниот отвор, во пукнатините 
на кората или на други оштетени места. Поголем број ларви се концентрираат во долниот 
дел на стеблото до половина метар висина.  

Се кукли во мај.  
 

    
Сл. 32 - Штети на стебло од гасениците на стаклокрилецот 



 
Штети  Гасеницата се вбушува под кората на стеблото и прави ходник во дрвото, 

каде презимува првата година. На пролет го продолжува каналот на исхрана во гранките и 
стеблото од растението домаќин. Кората на стеблото, кај што е вбушена ларвата пука и се 
суши. Повеќе гасеници може да се најдат на иста гранка, што доведува до побрзо 
пропаѓање и сушење на дрвото. Јаболковиот стаклокрилец е економски штетник на 
јаболкото, особено значаен во расадничкото производство.  

 
Мерки за контрола   
Сузбивањето на видот е многу тешко заради скриениот начин на живот и затоа 

најважни се превентивните и механичките мерки. При резидба на пролет се врши 
дезинфекција на раните, а ако се утврдат оштетувања се врши строга резидба и 
спалување на нападнатите делови. 
 
 
Болести 
   

Venturia inaequalis ( Cooke ) G. Winter - чадлива краставост кај јаболкото 
 
 Габата го напаѓа јаболкото, но и други овошни и шумски видови како круша, 
мушмула, глог и други. 
 Болеста е распостранета секаде каде што се одгледува јаболкото. Причинува 
економски штети во предели сo влажна и ладна клима, посебно во првите фази од 
вегетацијата. Во услови на сува и топла клима нема практично значење. 
 Редовно присутна kај нас и предизвикува значителни штети. Според стандардите 
се дозволува само една инфекција на 100 плода. 
  

Симптоми Габата ги напаѓа лисјата, цветовите, плодовите и леторастите. 
Листовите можат да бидат нападнати од нивната појава (во фаза на ,,глувчи уши”), па до 
нивното опаѓање. Првите зарази настануваат од опачината на лисјата, а на лицето од 
лисјата се забележуваат ситни, светлозелени до маслени, разлиени ѕвездести дамки. На 
опачината на лисјата дамките имаат посветла зелена боја и се прекриени со еден 
сивозелен чадлив налеп.   

При секундарните зарази на лицето од лисјата се забележуваат покрупни и 
побројни светлозелени дамки  со нејасно ограничени рабови и тие брзо стануваат 
чадливо кадифени. Честопати, при силни зарази, лисјата се деформираат и извиткуваат, а 
во некои случаи наполно се прекриени од инфекции и опаѓаат. 
 Плодовите може да бидат заразени од заметнување до консумација. Заразените 
штотукузаметнати плодови поцрнуваат и опаѓаат. Кај поголемите плодови, во зависност 
од осетливоста на сортата, се забележуваат помал или поголем број чадливи дамки, кои 
честопати пукаат. Кутикулата пука, дамките се прекриени со зеленикав чадлив пепел, што 
го карактеризира и името чадлива краставост. Повеќето инфекции се лоцираат покрај 
цветната ложа и дршката од плодот. Младите плодови можат да бидат и малку 
деформирани, што ја намалува нивната пазарна вредност 



 
 Биологија на патогенот Габата во својот развој има две фази: паразитска и 
сапрофитска. Паразитската фаза трае околу 9 месеци, почнува со остварување на првите 
инфекции, па се до опаѓањето на лисјата, а сапрофитската фаза трае околу 3 месеци, од 
опаѓањето на лисјата до почетокот на вегетацијата.  

Во текот на паразитската фаза габата може да оствари помалку или повеќе 
секундарни инфекции, што зависи од временските услови. 
 Со опаѓањето на лисјата во есен, почнува сапрофитска фаза во внатрешноста на 
лисјата. Во оваа фаза габата не прави инфекции. 
 Во интензивните насади, габата има висок инфективен потенцијал. Тоа се 
објаснува со честата употреба на инсектициди и акарициди, кои го уништуваат 
дождовниот црв, а кој за своја исхрана ги користи опаднатите листови. 
 На пролет, при дождливо време и со влажење на листовите доаѓа до 
ослободување на аскоспорите (зимски расплодни тела - спори создадени со полово 
размножување на габата). Тоа почнува по 1-2 часа од навлажнувањето. Ослободувањето 
на аскоспорите не е едновремено, но продолжено во текот на 2-3 месеци.  Во наши 
услови тоа почнува од почетокот на март и завршува околу 10 јуни.  

При секој дожд има и ослободување на аскоспорите.  Најмасовните зарази се 
остваруваат во првите фенофази од развојот на јаболката, односно од фазата ,,глувчи 
уши” до големина на плодовите на орев. 
 Исфрлените аскоспори доаѓаат до првите листови, каде во присуство на вода, 
односно навлажнета лисна површина ’ртат и по механички пат  габата навлегува под 
кутикулата на листот.  Подоцна, зависно од температурата,  на површината на листовите 
или плодовите ќе се појават конидиофори со конидии (расплодни тела создадени со 
бесполово размножување на габата). 

Инфекциите се остваруваат полесно кај младите листови, бидејќи кај нив 
кутикулата е потенка. Кај постарите листови кутикулата од лицето е подебела. Затоа, често 
пати во есен се остваруваат помасовни инфекции од опачината на лисјата. 

Аскоспорите ’ртат при температура од 0,5 до 32С, но најмасовно и најбрзо при 18-

22С. За да про’ртат аскоспорите извесно време треба да бидат навлажени. При Т= 5С тие 

треба да бидат навлажени повеќе  од  два дена, а при Т=10С 14 часа итн.   
За ’ртење на конидиите е потребно подолго време влажење отколку кај 

аскоспорите. 
Должината на инкубациониот период зависи од должината на влажењето на 

листовите и висината на температурата (изнесени во модифицираната Милсова таблица). 
 
 
 
 
 
 
 



Таб. бр. 1 - Приближно потребно време за примарни инфекции на јаболката од габата 
Venturia inaequalis при различни температури и должина на инкубациониот период  

(Модифицирана Милсова таблица) 
 

Просечна  
температура 

(С) 

 Време на влажење во 
часови 

 Инкубационен 
период 

(денови) Слаба 
инфекција 

Средна инфекција Јака 
инфекција 

25,6 13 17 26  

25,0 11 14 21  

24,4 9,5 12 19  

17,2-23,9 9 12 18 9 

16,7 9 12 19 10 

16,1 9 13 20 10 

15,6 9,5 13 20 11 

15,0 10 13 21 12 

14,4 10 14 22 12 

13,9 10 14 22 13 

13,3 11 15 24 13 

12,8 11 16 24 14 

12,2 11,5 16 25 14 

11,7 12 17 26 15 

11,1 12 18 27 15 

10,6 13 18 29 16 

10,0 14 19 30 16 

9,4 14,5 20 30 17 

8,9 15 20 30 17 

8,3 15 23 35  

7,8 16 24 37  

7,2 17 26 40  

6,6 19 28 43  

6,1 21 30 47  

5.5 23 33 50  

5,0 26 37 53  

4,4 29 41 56  

3,9 33 45 60  

3,3 37 50 64  

2,7 41 55 68  

0,5-2,2 48 72 96  

 
*Модифицирана Милсова табела, според Jones и Sutton (1996) 
 



   
Сл. 33 - Чадлива краставост на лист и плод од јаболко  

 
 Заштита на јаболката од чадливата краставост  

Основната заштита на јаболката од чадлива краставост се изведува со хемиски 
средства. За успешна хемиската заштита неопходно е да се воведе систем за прогноза на 
чадлива краставост (организирана од Центарот за прогноза и сигнализација во Ресен). За 
успешно, ефикасно и економично сузбивање на фузикладиумот задолжителни се 
препораките дадени во соопштенијата од Автоматските метеоролошки станици за секој 
локалитет оддвоено. 
 Најголема опасност од фузикладиумот е од фаза ,,глувчи уши”  до фаза ,,големина 
на плодовите како орев”. Во овој период се остваруваат примарни  инфекции и хемиската 
заштита е сконцентрирана во овој период. Доколку се спречат примарните инфекции, во 
најголема мера се спречуваат и секундарните. 
 

За заштита на јаболката од фузикладиумот постојат голем број препарати на база 
на: бакаренхидроксид, бакареноксихлорид, бакаренсулфат, дитианон, додин, фенаримол, 
флусилазол, фолпет, хексаноксазол, каптан, крезоксим метил, метирам, миклобутанил, 
пириметанил + флуквинконазол, трифлоксистробин, трифорин, толилфлуанид + 
тебуколазол,  ципродинил, флузаинам, пенконзол, дифенконазол, манкозеб и други. 
 За раните пролетни прскања, се користат бакарните препарати, потоа контакните 
органски, во фаза на развој на лисна маса и пораст на плодовите, системичните и 
комбинациите од системичните со контакните органски фунгициди и најпосле пред 
бербата, препарати врз база на толилфлуанид, трифлоксистробин или каптан. 
 
 Различните сорти покажуваат различен степен на осетливост. Како најосетливи се: 
црвениот делишес, златен делишес (на плодовите), вејнспур, ромбјути, графејштанка и 
други, а како послабо осетливи: јонатан, ајдаред, грени смит, империјал и други. Постојат 
летни сорти кои се потполно отпорни. 
 
 
Podosphaera leucotricha (Ell. & Ev.) Salmon - пепелница на јаболкото 

 
Пепелницата е редовно присутна кај нас, посебно кај осетливите сорти јаболко 

како: јонатан, мел розе, јонаголд, златен делишес и други. 



Пепелницата причинува некроза на епидермалните клетки на листовите, 
леторастите и плодовите, по кои останува ’рѓесто шаренило (како кај јонатанот). 
Листовите изумираат, леторастите послабо задрвенуваат, се намалува лисната маса,  се 
намалува бројот и масата на плодовите. Пепелницата е посебно штетна во расадниците 
при производство на садници. 

 
Симптоми Паразитот се развива на сите зелени делови на растението: лисјата, 

леторастите, цветовите и на младите плодови. Заразените лисни папки потеруваат 
подоцна и даваат помал број поситни листови. Од нив се развиваат т.н. ,, бели ластари” 
кои се целосно прекриени од мицелијата на габата. Од заразените цветни пупки се 
развиваат слабо развиени цветови, со деформирани и поситни венечни ливчиња, кои не 
се отвораат наполно и се прекриени од мицелија на габата. Заразените цветни папки се 
отвараат подоцна, полесно измрзнуваат и даваат помалку плодови.  

Секундарните инфекции се остваруваат кај лисјата. Посебно се осетливи лисјата по 
3-6 дена од нивната појава. Силно заразените листови стануваат кафеави и опаѓаат. 

Секундарните зарази настануваат и на плодовите, посебно кај сортата јонатан на 
кои се јавува  ’рѓесто шаренило.   

 
Патоген  По нападнатите делови од јаболката, габата развива бела мицелија. Таа 

подоцна станува сивкаста. На мицелијата се образуваат расплодни тела кратки 
конидиофори со по 3-5 конидии.  

Во наши услови габата презимува како мицелија во пупките. Таа се наоѓа помеѓу 
заштитните листови во врвниот дел од пупките. Од заразените пупки се развиваат 
заразени цветови, листови и ластари. По нив се образуваат конидии, кои лесно се 
разнесуваат од ветерот и остваруваат нови зарази на новите листови. Конидиите не 
бараат вода за ’ртење. Високата релативан влажност на воздухот е доволна да обезбеди 
масовни инфекции.  Најголем број на инфекции се остваруваат при температура од 15 до 

26С. Лисјата од цветните розети и тие при основата на ластарите не се напаѓани од 
секундарните инфекции. 

Помасовни инфекции се остваруваат при малку повисока релативна влажност на 
воздухот, 76% и повеќе. До инфекциите доаѓа преку ноќ и наутро, кога релативната 
влажност на воздухот е највисока, а осмотскиот притисок на лисјата е најнизок.  

Помасовни зарази се јавуваат по ладни и влажни денови, особено по април и мај, 

откако  ќе настапи зголемување на температурата околу 30С. Пепелницата на јаболката 
се развива при топло и полувлажно време, односно при повремени дождови со послаб 
интензитет проследени со сончеви интервали. 

 



     
Сл. 34 - Пепелица на јаболко  

 
Заштита на јаболкото од пепелница  Заштитата на јаболкото од пепелницата се 

изведува со механички и хемиски мерки. 
Механичките мерки  предвидуваат режење и спалување на заразените леторасти 

(бели ластари), што лесно се распознаваат при кроењето. 
Хемиската заштита треба да се сконцентрира во времето на масовни инфекции, од 

цветањето до крајот на јуни, кога е и најинтензивниот пораст на јаболката.  
Третирањето со хемиски средства се извршува секои 8-10 дена. Потоа, треба да се 

спречат секундарните зарази, односно заразите на папките во кои паразитот презимува. 
Програмите за заштита на јаболката од пепелница обично ги предвидуваат овие 
третирања: 

- Пред појава на роза пупки 
- Фаза на роза пупка 
- Фаза на цутање (во случај на продолжено цветање) 
- На 15 дена по опаѓање на венечните ливчиња; 
- По 15 дена од предходното 

 
За спречување на пепелницата кај јаболката постојат голем број на контакни 

(сулфурни). Од сулфурните се употребуваат: колоидалните или растворливите сулфури, 
течниот сулфур и сулфур во прав.  

 Системични или куративни фунгициди се: стробилурините: (трифлоксистробин, 
крезоксим метил),  толилфлуанид + тебуконазол, пиразофос, трифорин, триадимефон, 
бупиримат, фенаримол, нуаримол, миклобутанил, хексоназол, диниконазол, флузилазол, 
дифенконазол, пенконазол, фенбуконазол, тетраконазол, и други.  

 
 
 

Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al. 1920 - бактериска пламеница на крушата и 
јаболката 

 
Бактериската пламеница е најштетната болест за крушата, јаболката, дуњата и 

другите растенија.  Ги напаѓа сите делови од растенијата, причинувајќи прегорување и 
поцрнување на цветовите, листовите, младите едногодишни ластари, рак-рани на ветките 
и на стеблото. 

 



Симптоми  Првите симптоми од бактериската пламеница обично се појавуваат на 
цветовите, кои дехидрираат, се сушат, стануваат кафеави до црни. По 24 часа инфекција 
на плодникот се забележуваат ситни слузести капки, со боја на мед. 

Симптомите брзо се шират кон листовите, на истите или околните ветки, 
почнувајќи со кафеаво-црни дамки покрај главниот  и споредните нерви. Листовите се 
свиткуваат, остануваат да висат и секогаш се свиткани кон ластарите. 

Врвните ветки како и ластарите, водопиите можат да бидат инфицирани дирекно 
од врвот. Првиот симптом на младите ластари е искривување на врвот и појава на ситни 
капки од бактериски ексудат со боја на мед. Подоцна ластарите со листовите поцрнуваат 
кон основата. Нивната кора станува кафеава и прво е мека, а потоа станува тврда и 
набрана. Врвовите од ластарите се свиткуваат како кукла (,,овчарски стап”), а листовите 
поцрнуваат и се свиткуваат кон ластарите.  

Од родните ветки, ластарите и врвните ветки, симптомите се прошируваат кон 
рамените ветки, по кои се развиваат раковини. Кората на ветките околу местото на 
инфекциите дехидрира, потоа потемнува, се набира и се суши. Доколку изумирањето на 
кората продолжи и прстенесто ја зафати ветката, горниот дел од неа се суши. Доколку 
инфекцијата престане, раковината останува во латентна состојба, покажувајќи пукнатини 
на кората.  

Плодовите најчесто се инфицирани преку чашичката, а дирекни инфекции се 
ретки. Младите плодови дехидрираат, стануваат кафени, се спуруваат, мумифицираат и 
најпосле поцрнуваат. Вака изумрените плодови можат да останат и да висат повеќе 
месеци во овошките. 

Најопасната форма е бактериската пламеница при основата на стеблото, кога 
угинуваат цели овошки. Во овој случај изумира кората и дрвото веднаш над спојното 
место. Изумирањето го зафаќа и коренот. Оваа форма на бактериска пламеница е 
последица од слевањето на бактериите од стеблото до кореновиот врат, под дејство на 
дождовите или од наводнувањето со оросување. 

При влажни услови по инфицираните делови може да се појават капки со боја на 
мед, кои се истегнуваат и откако ќе се засушат формираат издолжени кончести творби. Во 
овие капки, односно кончести творби, се наоѓаат многубројни бактерии. 

 
Патоген  Бактеријата е во вид на заоблени стапчиња, грам-негативна, аспорогена. 

Најмасовни инфекции се остваруваат при влажност на воздух над 70% и Т= 23С. 
 
Развој на болеста  Бактеријата презимува во рабовите од раковините формирани 

во претходната вегетација, а може и во пупките и во здравото дрвенесто ткиво.  
Во пролет, бактеријата во овие раковини се активира при среднодневна 

температура над 15С, се размножува и се шири во соседна здрава кора. Различни 
инсекти се контаминираат со бактериската слуз и ја пренесуваат бактеријата, најчесто на 
прашниците и на толчникот. Бактериите се разнесуваат и со дождовните капки. 

Во внатрешноста на цветовите, бактеријата се размножува многу брзо. Со своите 
материи што ги излачуваат, предизвикуваат брзо изумирање на клетките.  

Инфекциите кај листовите настануваат преку стомините отвори, преку различни 
оштетувања од инсекти, оштетувања од град и слично.  



Младите, нежни ластари можат да бидат инфицирани преку природните отвори- 
лентицели, преку раните предизвикани од различни фактори и од инсектите или може да 
се инфицираат и преку цветовите и од инфекциите на листовите. 

 
Заштита на јаболкото од бактериска пламеница  За успешно спречување на 

бактериската пламеница е неопходно да се преземат и спроведат комплексни 
превентивни и терапевски мерки. 

Во текот на зимата да се изрежат сите заразени ветки, па и цели овошки, да се 
соберат и да се спалат. Изрежувањето на заразените ветки да биде на 30-50 см под 
заболеното ткиво.  

Зимското кроење да се изврши што порано, додека среднодневната температура е 

под 15 С.  
Приборот за кроење да се дезинфицира по кроењето на секоја овошка со 

потопување во 10% раствор од натриум хипохлорид. Овој раствор може да се користи и за 
дезинфекција на поголеми рани создадени при кроењето. 

Се препорачува избалансирана исхрана со азот, редуцирано и дозирано  
наводнување, уништување на плевелите и сл. Болеста почесто се развива кај бујни 
овошки, ѓубрени со азотни ѓубрива, често наводнувани, заплевени и сл.  

Редовно да се уништуваат инсектите. 
Да не се врши наводнување со оросување. Најдобар начин за наводнувањето е 

системот капка по капка.  
Во текот на вегетацијата да се изрежат заразените леторасти, тие внимателно да се 

соберат, изнесат од овоштарникот и да се запалат. 
Од хемиските средства успешно се користат препарати врз база на бакарот, 

фосетил-Ал, како и антибиотиците. 
 Од бакарните препарати може да се користи 1-1,5% бордовска чорба за доцни 

есенски прскања, кога 2/3 од листовите  паднале или за зимко прскање.  
За рани пролетни прскања, до фаза ,,глувчи уши” можат да се користат препарати 

врз база на бакарниот хидроксид.  
При доцно есенско, при зимското и при раните пролетни прскања, препаратите врз 

база на бакарот можат да се комбинираат со бело масло, во концентрација 1%.  
Во случај на недостиг од други средства, препаратите врз база на бакарниот 

хидроксид можe да се користат за рани пролетни прскања, но концентрацијата да се 
намали за 10-пати од пропишаната (30 g/100 литри вода).  

Во фаза на цутење, кога се остваруваат најмасовни инфекции, може да се користат 
препаратите врз база на фосетил-Ал (Aliette flash) или синтетичкиот препарат Starner, или 
пак антибиотиците (стрептомицин-сулфат, окситетрациклин и флумиквин).   

Овие средства, во фаза на цветање, треба да се употребат три пати (во почеток на 
цветањето, кога 50% од цветовите се отворени и во полно цветање).  

Потребата и времето на употребата на хемиските средства базира на разработени 
компјутерски методи за прогноза на бактериската пламеница. Сите тие методи се 
базираат на следење на температурата, врнежите и биолошкиот потенцијал на патогенот. 

Задолжително е да се следат информациите од Центарот за прогноза и 
сигнализација. 



Најуспешна мерка е селекција и одгледување на отпорни сорти круша и јаболка, 
како и отпорни подлоги, од кои некои се уште не се патентирани. Селекционирани сорти 
јаболкo: Dukat, Prisila, Prima, Remo, Rebela, Regine, Crimson, Beauty, McIntosh, Katharine.  

 

       
Сл. 35 - Бактериска пламеница на млад ластар и стебло на јаболкото 


