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Проект за реставрација на сливот на река Струмица 



Болести на круша 
 
Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al. 1920 – бактериска 

пламеница на круша и јаболко 
 
Бактериската пламеница е економски најзначајна 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 се сушат, стануваат кафеави до црни и за 24 часа се забележуваат 
ситни слузести капки, со боја на мед. 

Симптомите брзо се шират кон листовите, кои поцрнуваат и се свиткуваат 
кон ластарите. 

 

  
 

Сл. 1 – Бактериска пламеница на млади ластари 

 
 
Врвните ветки и ластарите може да бидат инфицирани дирекно од врвот. 

Првиот симптом е искривување на врвот и поцрнување, а подоцна се јавуваат ситни 
капки од бактериски ексудат со боја на мед. 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.  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 на бактериската пламеница е кога ќе се јави во основата 
на стеблото, и во овој случај угинуваат цели овошки.  



 

   

Сл. 2 – Бактериска пламеница на млад ластар и стебло 

 
 
Развој на болеста   
Бактеријата презимува во 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 ja пренесуваат бактериjaта, 
најчесто на прашниците и на толчникот. Бактериите се разнесуваат и со 
дождовните капки. 

Инфекција на листовите настанува преку стомините отвори, различни 
оштетувања од инсекти, град и слично.  

Младите ластари се инфицираат преку лентицелите. 
Најмасовни инфекции се остваруваат при влажност на воздух над 70% и T= 

23С. 
 
Мерки на контрола 
 
Ако има можност да се изберат отпорни сорти и подлоги. 

 
Агротехнички мерки 

- Избалансирана исхрана со азот 
- Редуцирано и дозирано наводнување. Да не се врши наводнување со 

оросување. Најдобар начин за наводнувањето е системот капка по капка.  
- Сузбивање на плевелите  
- Редовна контрола на инсектите 

 
Механички мерки 
- Режање на заразените гранки во текот на зимата, нивно собирање и спалување. 

Изрежувањето на заразените ветки да биде на 30-50 см под заболеното ткиво 

- Зимското кроење да се изврши на среднодневната Т под 15 С.  



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

 
Хемиски мерки 
- Третирање со препарати врз база на бакарот, фосетил-Ал и антибиотици 
- Третирање со 1-1,5% бордовска чорба доцна на есен или во зима, кога 2/3 од 

листовите  се опаднати.  
- Рано пролетно прскање, до фаза ,,глувчи уши” со 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 цутeње, 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).   

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

 
Потребата и времето на употребата на хемиските средства може да 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. Ако се организира прогноза на патогенот, задолжително 
да се следат информациите од Центарот за прогноза и сигнализација. 

 
 

Venturia pyrina Aderhold – чадлива краставост на крушата 

 
 Економски најзначајна болест на крушата. 
 
 Симптоми  
 Целата лиска е покриена со чадливи дамки. Штотукузаметнатите плодови 
поцрнуваат и опаѓаат. Постарите плодови се деформираат. Инфекциите 
настануваат и при зреење на плодовите. Кората на едногодишните гранчиња пука 
. 



   
 

Сл. 3 – Чадлива краставост на круша 
 

 
 Развој на болеста  
 Габата презимува во опаднатите листови или на едногодишните ластари. 
Оптимални услови за развој се Т= 20-21°С. 

 
Мерки на контрола 
Основната заштита од чадлива краставост се изведува со хемиски средства. 

За успешна хемиската заштита неопходно е да се воведе систем за прогноза на 
чадливата краставост.  
 Најголема опасност од фузикладиумот е од фаза ,,глувчи уши”  до фаза 
,,големина на плодовите како орев”. Во овој период се остваруваат примарните  
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 нa 
база на: бакаренхидроксид, бакареноксихлорид, бакаренсулфат, дитианон, додин, 
фенаримол, флусилазол, фолпет, хексаноксазол, каптан, крезоксим метил, 
метирам, миклобутанил, пириметанил + флуквинконазол, трифлоксистробин, 
трифорин, толилфлуанид + тебуколазол, ципродинил, флузаинам, пенконазол, 
дифенконазол, манкозеб и други. 
 За раните пролетни прскања, се користат бакарните препарати, а потоа 
контакните органски препарати, во фаза на развој на лисна маса и пораст на 
плодовите се користат системични и комбинации од системични со контакни 
органски фунгициди и најпосле пред бербата, препарати врз база на 
толилфлуанид, трифлоксистробин или каптан. 

 
 
Gymnosporangium  fuscum DC. – рѓа на крушата 
 
 Редовно присутна болест на крушата кај нас. 
  
 
 



 Симптоми  
 Габата ги напаѓа листовите, ветчињата и плодовите. На лицето од листот се 
јавуваат светло-жолти, округли дамки, а од опачината се јавуваат брадавичасти 
израстоци, обраснати со влакненца.  На ветките и плодовите се јавуваат 
задебелувања. Кај постарите ветки се развиваат отворени рак-рани, што причинува 
лесно кршење на ветките при силен ветер. 
 

   
 

Сл.4 – Рѓа на круша 
 
 
 Развој на болеста  
 Габата презимува на смреката. На пролет ја инфицира крушата, особено при 
врнежливо време по фенофазата цутење и формирање на листовите. 
 
 Мерки на контрола 
 
Санитарни мерки 
- Уништување на смреката околу насадите со круша 
 
Хемиски мерки 
- Првото третирање се врши по прецветувањето, а наредното 10-15 дена со 

дитиокарбамати (цинеб, манкозеб), каптан 

 
 
 
Monilia fructigena ( Ader. And Ruhl) Honeyet Whetz. – гниење на 
јаболчесто овошје 
 
 Ги напаѓа главно плодовите од круша, јаболко и дуњата во овоштарници и во 
складишта. Габата ретко ги напаѓа цветовите и ластарите. Плодовите ги напаѓа од 
заметнување до консумација, а најинтензивни зарази настануваат пред берба и при 
несоодветно чување. 
 
 



 Симптоми  
 Инфекциите настануваат преку оштетувања од инсекти. Заболеното ткиво 
покафејавува и гние. Набргу бива зафатен целиот плод. При влажно и топло време 
на заболените плодови се јавуваат бели, концентрични кругови од расплодни тела. 
Секои 24 часа се формира по еден круг. Во складиштата, на темно нападнатите 
плодови поцрнуваат, што се нарекува црно гниење, при кое нема бели, 
концентрични кругови. Нападнатите плодови на нива мумифицираат и 
претставуваат резервоар на габата за нови зарази.  
 

 
 

Сл. 5 – Кафено гниење на круша 
 
 
 Развој на болеста  
 Паразитот презимува и се одржува повеќе години во мумифицираните 
плодови од каде се разнесува со ветер, дожд и инсекти. 
 
 Мерки на контрола   
Хемиски мерки 
 На две недели пред берба се третира со каптан или непосредно пред берба 
со толилфлуанид или трифлоксистробин. 

 
 
Phytophthora syringe Kleb. -  гниење на кореновиот врат  
 
 Габата предизвикува гниење на основата на стеблото на јаболчесто и 
коскесто овошје и гниење на плодовите. Ова гниење е ретко кај овошки помлади од 
10 години. 
 
 Симптоми  
 Нападнатото ткиво на кореновиот врат гние.  Кората на овошките е осетлива 
само во мирување и пред почеток на вегетацијата. Гниење на плодовите настанува 
само при густи насади. 
 



 
 

Сл. 6 – Гниење на коренов врат на крушата 
 
 

 Развој на болеста  
 Габата се одржува во почва и до 15 години. Инфекциите се остваруваат 
преку рани и оштетувања, како и природни отвори. Масовни зарази настануваат во 
услови на ниски температури и интензивни врнежи. Оптимална Т= 12-14°С. 
 
 Мерки на контрола 
 
Санитарни мерки 
- Режење на долните ветки, со цел плодовите да не допираат до почвата 
- Берба на долните плодови и нивно чување на посебно место 
 
Агротехнички мерки 
- Избегнување на прекумерно наводнување 
- Одгрнување на основата на стеблото 
- Избегнување на осетливи подлоги: ММ104, ММ 106, ММ 26 
- Кај заразените почви, овошките да се калемат на 30 сm  над почвата   

 
Хемиски мерки 
 За заштита на плодовите се користат бакарни препарати, каптан, фолпет. 
 Почвата околу стеблата да се третира со бакар сулфат (0,2%), бакар 
оксихлорид или бакар хидроксид (0,5%) рано во февруари и во средината на 
септември. 
 
 

Pseudomonas syringe pv. syringe van Hall -  бактериско изумирање 
 
 Бактеријата ја напаѓа крушата и коскести овошки. 

 
 
 
 



Симптоми 
 Предизвикува поцрнување и сушење на цветовите, листовите, ластарите и 
младите плодови. Кај постарите ветки се јавува пукање и изумирање на кората. 
Бактериски ексудат не се јавува. 
 Бактеријата се разнесува со дождовни капки, ветер, инсекти. Поволни услови 
за оваа бактерија се висока влажност и ниски температури. 
 

     
 

Сл. 7 – Бактериско изумирање на крушата 
 
 

Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- резидба и спалување на заразените ластари 
- резидба на 10 cm под болното ткиво 

 
Хемиски мерки 

- третирање со бакарни фунгициди (на пролет пред цутење и на есен 
непосредно по опаѓање на листовите)  

 

 

 

 

 

 
 



Штетници на круша 

 

Cydia (Carpocapsa) pomonella L. – јаболков смотавец, јаболков црв  
  

 Јаболковиот црв е економски најзначаен штетник на јаболко, круша, дуња и 

орев. Ларвата го напаѓа исклучиво плодот. 
 

Изглед Пеперутката е сиво-смеѓа, долга  9 mm и распон на крилата 20 mm. 
На крај од предните крила се наоѓа поле со темно-смеѓа боја, обрабено со златна 

боја т.н. огледало. Јајцето е бело, леќасто долго 1 mm. Ларвата е бледо-жолта со 

темна глава, долга 20 mm. Куклата е кафена, свиткана во кокон од свилени конци. 
Зимската кукла е завиткана во зимски кокон т.н. хибернакул. 

 

 
 

Сл. 8 – Пеперутка на јаболков црв 

  

 
 

Сл. 9 – Ларва од јаболков црв  

 
 

 Биолошки развој Презимува возрасна ларва во зимски кокон под кората на 
стеблото или во почвата, а може да се најде и на амбалажа. Развива 2 генерации 
годишно. 
 Пеперутките од првата генерација летаат од крај на април до крај на јуни и 
се совпаѓа со цутење на јаболкото. Јајцата ги полаѓаат на лисјата или гранчињата, 
а испилената ларва се јавува кога се формирани плодовите во кои се вбушува. По 
вбушувањето ларвата се движи кон семенската куќичка, заради што нападнатите 



плодови опаѓаат. Една ларва може да ги оштети сите плодови од една цветна 
гранка. 

 

 
 

Сл. 10 – Штети на круша од јаболков црв 
 

 
Ларвениот развој трае 20-30 дена.  Возрасна гасеница го напушта плодот и 

по свилен конец се симнува до почвата, а потоа се враќа на стеблото, каде во 
пукнатините се кукли. Куклениот развој трае 10 дена. 

Пеперутките од втората генерација почнува од средината на јули до 
октомври. Женките од втората генерација полагаат јајца на полузрелите плодови, 
а се кукли во зимски кокон т.н. хибернакул. 

 
Штети 
 Штетите ги причинуваат ларвите вбушувајќи се во плодовите, со што 

причинуваат нивно опаѓање. Првата генерација може да има позитивна улога во 
проредување на заметнатиот род, но втората генерација причинува економски 
штети. Нападнатите плодови не се чуваат преку зима, скапуваат и пропаѓаат. 
Оштетените плодови не се користат во преработувачката индустрија за храна за 
деца, сокови, оцет. 
 



 
 

Сл. 11 – Симптом на напад на плод од  
круша од јаболков црв 

 
 
 Мониторинг 

- Сума на ефективни температури 
- Визуелен преглед 
- Феромонски ловилки 
- Мирисни ловилки со оцет и меласа 
- Ребраста хартија 
- Ентомолошки кафези 

 

Економски праг 
 

- 5-7 пеперутки /феромон/неделно 
 
 Третирањето се врши 3-7 дена по утврдување на економскиот праг. 
 Ако бројот на уловените пепрутки е поголема во 24 часа, рокот на третирање 
се скусува за 1-2 дена.  
 

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

 
 
 
 
 
 



 Мерки на контрола 
 
Механички мерки 

Поставување на ребраста хартија околу стеблото и главните рамени гранки 
на јаболко. Оваа ловилка ја емитира кората на стеблото и на неа се куклат 
гасениците. Појасите се стават на крај на јули, а се симнуваат на секои 10 дена. 
Гасениците се уништуваат, а хартијата повторно се поставува. 

 
 

   
 

Сл. 12 – Ребраста хартија – ловилка  

 
 

- Редовно собирање на паднатите плодови во текот на вегетација и нивно 
уништување 

- Поставување на мрежи на отворите во складиштата 
- Третирање на ѕидовите од складиштата со инсектицид 
- Поставување на голем број феромонски ловилки за мониторинг, но и за 

масовно ловење 
- Поставување на феромони за збунување 

 

 
 

Сл. 13 – Феромонска ловилка за мониторинг 
 
 



 
 

Сл. 14 – Дејствување на феромони за збунување 
 

 
Биолошки мерки 
 Грижа за природните непријатели на јаболковиот црв: птици, пајаци, 
нематоди, бактерии, габи, протозои, вируси. Од инсектите најзначајни се: 
златооките, предаторски стеници, ушалка, паразитски осички. 

 
 

     
 

  Сл. 15 – Предатори на јаболков црв: стеница, златоока, ушалка 
 
 

Биотехнички мерки 
 Препарати на база на бактериите Bacillus thuringiensis var. kurstaki, 
Saccharopolyspora spinosa, на база на вируси Carpovirus 

  



Хемиски мерки 
 За ефикасна заштита и одредување на вистинско време за апликација 
потребно е утврдување на времето на појава на пеперутката и вбушувањето на 
ларвата во плодот. За таа цел се користат: IGR препарати (diflubenzuron, 
novaluron, lufenuron), на база на Bacillus thuringiensis (во почеток на пилење на 
гасениците), оксидиазини (indoxacarb), антранилични диамиди 
(chloranthraniliprole), подржувачи на јувенилен хормон (methoxyfenozide), 
спинозини (spinosad), пиретроиди (tau-fluvalinate, gamma cihalothrin, acrinathrin), 
неоникотиноиди (imidacloprid, thiomethoxam), органофосфорни инсектициди 
(chlorpyriphos, dimethoat). 
 Инсектициди со долго резидуално дејство и куса каренца се применуваат на 
почеток на вегетацијата, а пред берба се применуваат инсектициди со куса каренца.  
 При апликација на хемиските мерки се препорачува примена на мерки со 
активни материи со различен механизам на дејство. 

 
 

Quadraspidiotus perniciosus Comst.  –  калифорниска штитеста 
вошка  
 

 Калифорниската штитеста вошка е полифаг и се јавува на јаболко, круша, слива 
и друго коскесто овошје и декоративни растенија. 
 
 Изглед 
 Женките се крушкасти, светло-жолти, големи 1.3 mm, заштитени со сиво-бел 
штит. Штитот е со округла форма, со 3 концентрични круга и пречник 2 mm. Во 
центарот на штитот се наоѓа белиот испакнат дел. Штитот на мажјаците има 
елипсовидна форма, изграден од 3 дела, со ексцентрична поставеност на првиот бел 
штит на ларвата од прв степен. 
 Женката раѓа живи ларви. Една женка може да роди до 4000 ларви за 30-40 

дена. 

    
 

Сл. 16 - Штитови од Сан Жозе   
 
 



 Биолошки развој  
 Вошката развива до 3 генерации годишно, а презимува како ларва од прв 
ларвен степен, во пукнатините на кората. Ларвите се активираат во пролет. Во мај 
се јавува возрасниот на првата генерација, а во јули на втората генерација. При 
поволна есен се развива и трета генерација. 
 
 Штети  
 Штетите на растенијата ги причинуваат и ларвите и имагата со смукање сокови 
и лачење голема количина “медна роса”. Ги напаѓаат сите растителни делови, а 
нападот се открива по присуство на штитовите и концентрацијата на црвената боја 
околу штитовите на кората од стеблото и гранките, на главниот нерв од листовите, 
плодовите. Околу штитот се јавува црвен ореол. 
 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. 17 - Штети на плодови и стебла од Сан Жозе  

 

Мониторинг  

 Вошката се следи со визуелен преглед на вегетативните и генеративните 
органи од растенијата, а се користат и феромони. За следење на ларвата од прв 
степен може да се употребат црни лепливи ленти завиткани околу младите гранки. 
 
 



 
 

Сл. 18 – Црна леплива лента за следење на вошката Сан Жозе 

 и феромонска ловилка 

 

Економски праг 

- 40-50 штитови на должински метар на двогодишни гранчиња кај комерцијални 
насади  

- 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  

 

Хемиски мерки 

- зимска заштита со минерални масла или минерални масла + органофосфорни 
инсектициди 

- во текот на март и април се препорачуваат системични инсектициди во 
комбинација со минерални масла:  спинозини (Laser), пиметрозини (Runner 240 SC,  
Admiral 10 EC) , регулатори на пораст – IGR (Dimilin WP 25, Rimon 10 EC, Chess 50 WG, 
Nomolt), неоникотиноиди (Confidor SL200, Kohinor 200 SL, Warrant 200SL, Premier 20% WP, 
Calypso SC 480), пиметрозини (Teppeki 500 WG), пиретроиди(Mavrik 24 EW, Rufast 
Avance), карбамати (Lanate-Methomil, Methomex 90-SP, Pirimor 25 WG, Dicarzol 500), 
органофосфорни инсектициди (Dursban 4E, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 25 MF, Reldan 40 EC,  
(Chlorcyrin 550 EC, Nurelle D, Chromorel D, Perfekthion, Systemin 40 Zupa, Fosfamid 40 EC, Di-58, 
Dimetogal, Actelic 50-EC). 

 
 

 



Epidiaspis  leperii  Sign.  –  црвена крушкина штитеста вошка 
 
 Црвената крушкина штитеста вошка ја напаѓа крушата, јаболката и сливата, а 
се среќава и на кајсијата и праската. 
  
 Изглед   
 Женката е крушковидна, со црвенкасто-жолта боја и големина 1 mm. Штитот е 
сивкаст, во пречник 1,5 mm, со темно жолта боја во централниот дел. Мажјакот е 
бескрилен и со големина 0,7 mm. 
 
 Биолошки развој   
 Развива 1 генерација годишно. Презимува како полово зрела женка. Новата 
генерација се јавува на крај од есента. 
 Штетите на растенијата ги причинуваат и ларвите и возрасните со смукање 
сокови од сите растителни делови: стебло, гранки, леторасти, лисја и плодови. На 
дрвенестите делови предизвикува големи деформации, кои по неколкугодишен 
напад предизвикуваат сушење на стеблата. 
 
 Мониторинг и мерки за контрола како кај Q. perniciosus. 

 

 
 

Сл. 19 - Оштетување на дрвенестите делови на крушата  
 
 
 

Lepidosaphes ulmi L. – запиркаста штитеста вошка  
 
 Запиркастата штитеста вошка многу често се среќава на јаболко, круша и 
орев. 
 
 Изглед   
 Вошката има штит во форма на запирка, од каде доаѓа нејзиното име. Штитот 
е со светло смеѓа боја, потесен на предниот, а проширен на задниот крај, со 
големина 4 mm. Штитовите на мажјаците се помали и посветли. 
 Женките се крушковидни и со жолтеникава боја.  
 



    
 

Сл. 20 – Запиркаста штитеста вошка на крушата 
 
 
 Биолошки развој   
 Развива 1 генерација годишно. Презимува како јајце под штитовите на 
женките. Ларвите се пилат на пролет, разидувајќи се низ целата овошка. Возрасните 
се јавуваат во јули.  
 
 Штети   
 Штетите ги причинуваат ларвите и возрасните, а се манифестираат најчесто 
преку сушење на нападнатите растителни делови. 
 
 Мониторинг и мерки за контрола како кај Q. perniciosus. 
 
 

Psylla pyri L.  –  обична крушкина болва 
 

Кај имагата од обичната крушкина болва постои сезонски разлики,така што 
зимските и летните форми се разликуваат по големина и боја. 
 
 Изглед 
  Возрасните форми се темно-жолти и големина 3,2-3,6 mm. На крилата имаат 
задимени полиња, кои не се среќаваат кај летните форми. 

Летните имага се со светло-жолта боја и големина 2,6-3,2 mm. 
Јајцето е, издолжелно, долго 0,3 mm. Непосредно по полагање, јајцето има 

светло-жолта боја, а подоцна портокалова или потемна. 
Ларвата има 5 развојни степени. 

 



  
 

Сл.21 - Обична крушкина болва и  возрасни болви снесуваат јајца  
 
 
 Биолошки развој    
 Обичната крушкина болва има 5 генерации годишно. Презимува како возрасна 
зимска форма. Напролет се активира на температура над 8°C, а во средината на 
февруари може да се најдат положени јајца. Сепак, масовно активирање започнува во 
март. Јајцата ги полагаат во група околу папките или на млада кора. Подоцна во текот 
на вегетацијата, јајцата ги полагаат околу главните нерви на листовите, цветните и 
лисните дршки. 

Во почетокот на мај се јавуваат возрасните од новата генерација. Во текот на 
вегетацијата се наоѓаат испреплетени повеќе стадиуми на развој (ларви и имага) од 
сите генерации. 
  
 Штети    
 Штетите ги причинуваат ларвите и возрасните. Прават колонии на младите 
ластари, од каде смукаат голема количина асимилати и обилно лачат “медна роса”, 
заради што растенијата поцрнуваат и рано на пролет веќе во мај ја губат лисната маса. 
Обезлистените растенијата се стремат да создадат нова лисна маса, а на сметка на 
тоа се намалува плодоносењето. Штетите остануваат и за наредната година, бидејќи 
растението не може да создаде доволно родни папки за наредната година, а не е во 
состојба да создаде и доволна количина механичко ткиво за одрвенување на младите 
ластари. Заради тоа младите изданоци измрзнуваат во зимата. 

 
Крушкината лисна болва е еден од најсериозните штетници на крушата. 

 



   
 

Сл. 22 - Габи чадливки на лисјата и плодовите од крушата, како последица од 
исхраната на крушкината болва  

 
 
 Мониторинг   
 За мониторинг на болвата се препорачува визуелен преглед на растенијата, 
жолти лепливи плочи, жолти водени садови. 

 
Мерки за контрола 

 
Агротехнички мерки 
- намалување на ѓубрење со N- азот (помала бујност, помал склоп, помал % влага) 
- наводнување во чести интервали, системи капка по капка, пулсативно заливање 

и др. 
- користење на слабо бујни подлоги  

 
Механички мерки 
- резидба на нападнати вегетативни делови 
- масовно ловење со жолти лепливи плочи 

 
Биолошки мерки 

Одржување и внесување на природните непријатели на болвата: стеници 
златооки, бубамари  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сл. 23 - Бубамара се храни со јајца, ларви и нимфи од крушкината болва 
 
 
Хемиски мерки 

- зимска заштита со минерални масла или минерални масла+ органофосфорни 
инсектициди 

- заштита во вегетација со честа промена на активните материи со различен 
механизам на дејство: спинозини, пиметрозини, регулатори на пораст - IGR 
(Insect Grow Regulators), неоникотиноиди, фенилпиразоли, карбамати, 
пиретроиди, органфосфорни инсектициди. 

 


