
  

Јули 2016 

Проф. Д-р. Станислава ЛАЗАРЕВСКА 

Проект за реставрација на сливот на река Струмица 



ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА НА СЛИВАТА 
ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

 
 

Болести на слива 
 
Taphrina pruni Tul – Рогач на сливата 
 

 Симптоми  

 Главно ги напаѓа плодовите, но може да се јави и на листовите, цветовите и 

ластарите. Особено осетлива е сортата пожегача. Заразените плодови растат 

побрзо од здравите, се зголемуваат, издолжуваат и искривуваат. Имаат форма на 

рог (рогач). Во заразените плодови коска не се формира или е силно 

рудиментирана. 
 Болеста е изразена во години со студена и влажна пролет, во време на 
цутење и заметнување на плодовите и ја преферира сливата пожегача.  
 
 

   
 

Сл. 1 – Заразени плодови од рогач на сливата 
 
 

 Развој на болеста 
 Габата презимува во пукнатините на ветките и папките од овошките, од кои 
преку дршките на цветовите навлегува во плодовите или капките дожд ги зафаќаат 
расплодните тела на габата и ги пренесуваат на штотуку заметнатите плодови. Го 
напаѓа средишниот дел на плодот предизвикувајќи негов интензивен раст, а 
расплодните тела на габата излегуваат надвор од плодот   
 
 
Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- уништување на заразените плодови, со што се намалува инфективниот 
потенцијал за наредната година 



Хемиски мерки 
- ранопролетни третирања за превентивно уништување на раслодните тела на 

габата, кои се наоѓаат по ветките и папките, со препарати на база на бакар 
(исклучиво во времето на мирување, односно пред тргнување на 
вегетацијата) 

- во вегетација се врши третирање со препарати на база на цирам и тирам во 
време на цутење, кога 75% од венечните ливчиња ќе отпаднат  

 
 
Clasterosporium carpophilum (Stigmina carpophila) 
(Wilsonomyces carpophilus) – сачменка кај сливата 
 

 Симптоми  
 Покрај сливата габата ги напаѓа и бадемот, кајсијата, праската и црешата. На 
листовите се јавуват мали црвеникаво-кафени точки. Може да има светло зелени 
или жолти кругови околу овие точки. Оштетената регија се зголемува, а потоа се 
суши, а на листовите остануваат округли дупчиња. Како се шири габата, така се 
зголемува оштетеното ткиво, што доведува до опаѓање на листовите, намалување 
на фотосинтезата и редукција на приносот.  
 Габата го напаѓа и плодот, на кој се јавуваат виолетови точки, а подоцна 
преминуваат во одрвенети сиви и бели линии, а плодовите опаѓаат. 
 Инфицираните папки стануваат потемни од нормалните. На гранките се 
развиваат концентрични линии, што може да ги исуши. 
 
 Развој на болеста 
 Габата презимува во инфицирани папки и во смолестите вдлабнувањата на 
гранчињата.   
 Болеста е изразена при зголемена влажноста на листовите или при 
претерано наводнување.  
 Инфекциите настануваат кога влажноста е подолга од 24 часа, а Т е над 0 °С. 
При повисока температура инфекциите настануваат побрзо. 

 

    
 

Сл. 2 – Сачменка кај сливата 



Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- отстранување и уништување на заразените папки, листови, плодови и 
гранчиња, со што се намалува инфективниот потенцијал за наредната година 

- Непосредно по опаѓање на листовите да се прска со 2% Бордовска чорба 
 
Хемиски мерки 

- ранопролетни третирања до почеток на вегетација (бабрење на папките) со 
бакарни препарати (бакароксихлорид или бакарен хидрооксид) или 
бордовска чорба 

- Пред цутење прскање со каптан 
- По цутење прскање со доди, каптан, фенаримол 

 
 

Polystigma rubrum (Pers.) DC –  пламеница на сливата 
 

Симптоми  
 Се јавува секоја година и може да предизвика големи штети. 
 Особено е осетлива сортата пожегача. Отпорни сорти се: стенлеј, сина 
јубилејна, билска рана. 
 Пламеницата на сливата причинува предвремена отпаѓање на листовите, 
што резултира со повторно разлистување во текот на септември, а на сметка на 
намаленото плодоносење. 
 Паразитот ги напаѓа исклучиво листовите. Во почетокот дамките се кружни 
со жолтеникава боја кои на крајот стануваат црвено-портокалови, а листовите се 
свиткуваат со рабовите кон лицето и отпаѓаат. 
 

   
 

Сл. 3 – Пламеница на сливата 
 

 Развој на болеста 
 Габата презимува во опаднатите листови. Инфекциите се остваруваат преку 
кутикулата , 2-3 недели по цутењето, кога е најкритично. Листовите може да бидат 



заразени 43 дена од нивната појава. Габата се развива при Т=10-26°С и кога има 
врнежи. 
 
 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- одгледување на отпорни сорти 
- собирањето и уништувањето на опаднатите листови нивно горење или 

заорување (придонесуваат за смалување на инфективниот потенцијал) 
 

Хемиски мерки 
 Хемиската заштита треба да почне веднаш по отварање на листовите, со 
фунгициди на база на манкозеб, цирам, каптан, бордовска чорба. 
 Првото прскања се врши кога ќе се развијат првите 3-5 листа, по цветањето и по 
дожд. По потреба се третира уште два пати со: цирам, манкозеб, тирам, каптан, полирам 
и др.  
 
 

Monilinia laxa (Ader i Ruh), Honey et Wetz. – гниење на цветовите, 
ветките и плодовите кај коскестите овошки 
 
 Симптоми 
 Ги напаѓа цветовите, ластарите, гранчињата, гранките и плодовите. 
 Инфекциите на цветот настануваат преку толчникот. Цветовите 
покафејуваат и угинуваат, а габата преку цветната дршка ги заразува гранчињата, 
кои изумираат и се сушат  (слива (стенлеј), праска, кајсија, бадем, вишна). Ако 
инфекцијата продолжи во наредните 2-3 години растенијата целосно угинуваат.  
 Ранокафеаво гниење на плодовите се јавува во време на созревање, во вид 
на мали, округли кафеави дамки, кои се формираат на места од рани или повреди, 
најчесто настанати од инсекти. Плодовите постепено дехидрираат и се претвораат 
во мумии. На таквите плодови се јавуваат бело-сиви творби, посебно при топло и 
влажно време. 
 На постарите и подебели ветки се јавуваат рак-рани од кои истекува смола. 

 
 

    
 



 
 

Сл. 4 – Гниење на цветовите, ветките и плодовите кај сливата 
 
 
 Развој на болеста 
 Габата преживува на заразени гранчиња и мумифицирани плодови. Поволни 
услови за развој на болеста се умерена температура и умерени до влажни услови 
во време на цутење и во време на зреење на плодовите. Инфекции настануваат 
веќе при Т=0°С.  
 Кај касните сорти слива при дождлив период пред берба се врши 
превентивен третман.  
 
 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- отстранување и уништување на мумифицирани плодови на стебла или 
паднати под нив после берба или пред цутење, со спалување или длабоко 
закопување во почвата (бидејќи претставуваат заразен материјал) 
 

Хемиски мерки 
- ранопролетно третирање до бабрење на папките со препарати на база 

бакаренхидроксид или бакар оксихлорид 
- третирање во фенофаза “розе папка” или кај вишната “бели балони”  
- дополнителен третман во фенофаза цутење кај осетливите сорти или при 

влажно време со тиофанат-метил 
- третирање во прецветување со ципродинил, карбендазим, толилфлуанид 
- дополнително третирање при магливо и врнежливо време  

 
 
Sphaerotheca pannosa и Podosphaera tridactyla - пепелница 
 
 Симптоми 
 Габата ги напаѓа листовите, цветовите, леторастите и плодовите. На 
нападнатите делови се јавуваат бели полиња. Лисјата се деформираат и 
предвреме отпаѓаат, леторастите не одрвенуваат и преку зима измрзнуваат. 
Плодовите стануваат деформирани, со вдлабнувања и рѓеста лушпа, а покочицата 
им пука. 



 

   
 

Сл. 5 – Пeпелница на сливата 
 

  
 Развој на болеста 
 Sphaerotheca pannosa ги напаѓа плодовите, а Podosphaera tridactyla ги напаѓа 
листовите. 
 Sphaerotheca pannosa презимува како мицелија на розите или нападнатите 
папки од праска, но не презимува на слива. Но пронајдени се расплодни тела на 
слива, со кои презимува на сливата. 
 Podosphaera tridactyla презимува на површината од ластарите, на мртви 
листови, на стебла или подот на овоштарникот. 
 Спори се продуцираат во време на пролетни дождови. Поволни услови за 
развој на патогенот се студени и влажни ноќи и топли денови. 
 
Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- резидба и спалување на заразените ластари 
 

Хемиски мерки 
- хемиска заштита со препарати на база на пропиконазол, тиофанат-метил, 

пираклостробин, миклобутани, фенаримол, динокап, сулфур  
 

 

 

Бактериски заболувања на сливата 
 
 
Rhizobium radiobacter – бактериски рак на коренот и кореновиот 
врат кај овошните видови 
  
 Ракот се јавува на бројни зељести и дрвенести видови, особено на 
коскестите и јаболчестите овошки.  
 



 Симптоми 
 На коренот и кореновиот врат, а посебно на спојното место меѓу подлогата и 
питомка се јавуваат тумори (гали) со различна големина, заради што коренот не 
може да ја врши нормално својата функција.  
 Заразените млади садници се слабо развиени и брзо изумираат, заради што 
не смеат да се користат за подигање на насади. Постарите  овошки се развиваат 
слабо и имаат слаба родност. Листовите им се ситни и светлообоени. 
 Болните овошките се поосетливи на ниските температури.  
 Бактеријата презимува и се одржува во заразена почва. Се пренесува со 
заразен саден материјал, со вода за наводнување, дожд, инсекти, нематоди, алати 
за обработка на почва.  

 
 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- користење на здрав саден материјал 
- сузбивање на инсекти кои ги оштетуваат растенијата во основата на 

стеблото 
- дезинфекција на алат за калемење (потопување во 70% етилалкохол) 
- садниците пред садење да се потопат во 1% раствор од бакар оксихлорид 

 

 
 

Сл. 6 – Рак на коренот и кореновиот врат 

 
 
Xanthomonas campestris pv. рruni – причинител на бактериско 
дамкосување и бактериска сачменка кај коскестите овошни видови 
 
 Симптоми 
 На листовите се јавуваат светли дамки, кои подоцна покафејуваат, ткивото 
во нив изумира и отпаѓа. На листовите се јавуваат шуплини, како со сачма 
пробушени, подоцна листовите отпаѓаат. 
 Кај плодовите се јавуваат вдлабнати дамки со големина до 1 cm,  со 
бактериски ексудат. 



 На ветките болеста се јавува во вид на рак рани од кои излегува жолтеникава 
смола. Заболените гранчиња се сушат и изумираат. 
 Бактеријата презимува во гранчињата, заразените папки и во отпаднатите 
листови, а се разнесува со капки дожд, инсекти и ветер. Инфекциите настануваат 
преку отвори на растението.  
 

     
 

Сл. 7 – Бактериско дамкосување кај сливата 
 
 
 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- резидба и спалување на заразените ластари 
 

Хемиски мерки 
- третирање со бакарни фунгициди (во фаза на бабрење на папките, пред 

почеток на цутење и 2 недели подоцна)  

- за второто и третото третирање се користат препарати на база на тирам, 
цирам, цинеб 

- третирање со бакарни препарати непосредно по опаѓање на листовите 
 
 
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum – причинител на рак-рани 
и изумирање на ветките кај коскестите овошни видови 
 
 Симптоми 
 Најкарактеристична е појавата на рак-рани по ветките, задебелувања на 
ветките со појава на смола. 
 Леторастите заостануваат во порастот, пожолтуваат и изумираат. 
 По листовите се јавуваат тркалезни дамки, кои некротираат, а некротираното 
ткиво испаѓа. 
 
 Мерки за заштита 
 
Агротехнички мерки 

- резидба и спалување на заразените ластари 



 
Хемиски мерки 

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

- употреба на стрептомицин во пролет. 

 

   
 

Сл. 8 – Рак рани кај сливата 

 
Вируси кај сливата 
 
Plum pox virus – вирус на шарка на слива 
 
Симптоми 
 Најраспространет и економски најштетен вирус. 
 Се наоѓа по сите делови и органи на растението. 
 По листовите се јавува општо мозаично шаренило од светлозелени, 
жолтеникави и зелени површини. 
 На плодовите се појавуваат темни и светли дамки, вдлабнатини и силни 
деформации. Таквите плодови предвреме созреваат и опаѓаат (околу 30 дена пред 
берба). Заразените плодовите се невкусни, блуткави, не содржат доволно киселина 
и како такви не се за употреба. 
 Се пренесува со посадочен материјал, со калемите и калем-папките, лисните 
вошки, цикадите и пчелите. 

 



   
 

Сл. 9 – шарка на сливата 

 
 
Prune dwarf virus – вирус на кржлавост на сливата 
Plum line pattern – вирус на линиски мозаик на сливата 
Prunus necrotic ring spot virus – вирус на некротична и прстенеста 
дамкавост на сливата 
 
Мерки за заштита 
 - произвотство на безвирусен саден материјал 
 - отстранување и уништување на заразени растенија во насадите 
 - редовно уништување на векторите во насадите со соодветни инсектициди. 
 - одгледување на отпорни или толерантни сорти слива. Толерантни сорти се: 
чачанска убавица, чачанска најдобра, валјевка, чачанска рана, ана спет, рут 
гештетер, империал. 

Штетници на слива 
 

Hyalopterus pruni (Geoffroy)  –  сливова зелена лисна вошка 

 Значаен вид на слива и други коскести овошки. Презимува како јајце на сливата 
во пукнатините на кората. Масовно се јавува во јуни и јули. Летен домакин е трската 
Phragmites comunis. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл. 10 - Сливова зелена лисна вошка  
 
 

Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach)  –  сливова лисна вошка 

  
 Зимски домаќин е сливата, а летни домаќини сончоглед и големе број 
плевелиВошката е пренесувач на вирусите: шарка на сливата, мозаикот на 
краставицата и други 15 вируси. 
 

Lecanium corni  Bouché  –  сливова штитеста вошка 

 Распространета е насекаде во светот. Освен на слива напаѓа на праска, орев, 

цреша, лоза, глог, лешник и др. 

 

 Изглед   

 Возрасната женка има полутопчест штит со кафеава боја и 4 до 6 mm широка. 

 Ларвите од прв ларвен степен се подвижни, жолти и долги околу 1mm. Ларвите 

од втор ларвен степен имаат портокалова боја, долги се до 2 mm и отпорни се на могу 

ниски температури (- 40 С). 

 

    

Сл. 11 - Фиксирани женки од сливова штитеста вошка на гранчиња   



  

 Биолошки развој  

 Сливовата штитеста вошка има 1 генерација годишно. Презимува како ларва 

од втор ларвен степен, во пукнатините од кората на стеблото. Во март, од местата на 

зимување се движат кон едногодишни и двогодишни гранки каде се фиксираат и 

смукаат растителни сокови, (асцедентно движење). 

 

 Штети  

 Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана. Лачат и голема 

количина “медна роса”. Како резултат на нивната исхрана доаѓа до сушење на 

нападнатите гранчиња или цели растенија за неколку години. 

 

 Мониторинг  

 За следење на ларвите на стеблата се поставуваат лепливи траки околу 

стеблото или младите гранчиња. 

 За следење на паразитираноста на женките се прават изолати од проѕирна 

мрежа на гранките каде што тие се наоѓаат. 

  

 Мерки за контрола 

 Механички мерки 

- резидба на нападнати гранчиња при кроење и нивно спалување 
 

Биолошки мерки 

- одрчување на природните непријатели: 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). 

 
 
 
 



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. 12 - 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. 13 - 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. 
 Се сечат десет двогодишни гранчиња од по 10 cm од 10 случајно избрани 
стебла и се утврдува присуство и бројност на штитоите на метар должински.  
 
 

 
 

Сл. 14  – 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). 

 
 

Tropinota hirta Poda.  –  рутава буба  
  
 Распространета во цела Европа. Ги оштетува цветовите на овошните видови и 
бројни други растенија, хранејќи се со прашниците и толчникот. 
 
 Морфолошки опис Имагото има црна боја, со 12-15 бели шари со неправилна 
форма, целосно покриено со жолтеникави влакненца и големина до 10 mm. 
 
 

   
 

Сл. 15 - Рутавата буба со штети на цвет од праска и јаболка  
 
 



 Биолошки развој  Се јавува рано на пролет во март, кога цути глуварчето и 
лета се до цутење на ‘ржта. Минимална температура за нејзин развоја е 15ºC. Има 1 
генерација годишно. Презимува возрасен инсект на длабочина околу 5 cm.  
 Штети   
 Штетите од рутавата буба се економски значајни кај овошките. Нејзиното 
сузбивање е отежнато, бидејќи доаѓа во роеви, се храни и заминува. Кога ќе се 
регистрираат штетите, рутавата буба не е присутна. Втора потешкотија во контролата 
на видот е нејзината појава во фаза на цутење на овошките, кога инсектицидите може 
да бидат фитотоксични или да причинат штети на пчелите. 
 
 

    
 

Сл. 16 - Обоени и мирисни клопки за адултите од рутавата буба  
 
 

Мерки за контрола 
 
Агротехнички мерки 
- обработка на повата  
- во затревени овоштарници се оставаат плевелите да цутат, за да бидат храна за 

рутавата буба 
- третирање на плевелите, за да се спречи преминот на инсектот на цветовите на 

културните растенија 
 
Механички мерки 
- затресување на стеблата рано наутро и собирање на имагата 
- масовно ловење со голем број мали обоени бели или сини водени садови во 

крошната на овошките, во или околу насадите 
- зголемување на атрактивноста на садовите со вода со шеќер, цимет, мирис на 

овошје, особено јагода. Садовите се празнат после дожд и повторно се поставуваат 
се додека цутат овошките. 

- феромонски стапици 
 
Хемиски мерки 
- хемиско сузбивање со пиретроиди (Mavrik 24 EW), неоникотиноиди (Calypso SC 

480). 



Hyponomeuta padellus Zell.  –  сливов молец 
  
 Штеник на слива, вишна, круша и јаболка. 
  
 Изглед  
 Пеперутката е бела со црни точки поредени во три реда на предните крила. 
Предните крила се обрабени со сиви влакненца. Задните крила се сиви и обрабени со 
влакненца. Распонот на крилата е 18-20 mm.   
 Гасеницата е бледо-жолта, со црна глава и вратен штит. На грбната страна има 
два реда црни точки од кои излегуваат чекињи. Гасеницата е долга околу 20 mm. 
 
 Биолошки развој    
 Развива 1 генерација годишно. Презимува како млада гасеница (L1), на местото 
каде биле положени јајцата. Гасениците се активираат на пролет при температура 
14ºC и во почетокот ги минираат листовите. По десетина дена излегуваат надвор од 
листот и почнуваат да го скелетираат, а нападнатите листови ги обвиткуваат со 
пајажинести материи и прават "летни гасенични гнезда". Гасеничните гнезда растат со 
растење на гасеницата и може да ја опфатат целата крошна на стеблото. 

Летот на пеперутките е во јуни и трае околу 1 месец. 
Женките полагаат јајца на кората од младите гранчиња, на мазна површина.  
Испилените гасеници не го напуштаат јајното легло туку остануваат тука да 

презимат. Во текот на зимата ја изгризуваат младата кора на стеблото под леглото. 
  
 Штети  
 Ларвите предизвикуваат штети правејќи летни гасенични гнезда. Сепак, ова е 
штетник само во напуштени насади во кои не се вршат редовни агротехнички и 
помотехнички мерки. 
 

     
 

Сл. 17 – Сливов молец 
 
 
 Мерки за контрола  
 Мерките за контрола базираат на правовремено воочување на гасеничните 
гнезда и нивна резидба. 
 Зимската заштита се спроведува со маслени препарати и строга резидба на 
малите гасенични гнезда во пролет.  



 
 
Laspeyresia funebrana Tr.  –  сливов смотавец, сливов црв  

 
 Распространет во Европа, Средна Азија и Далечниот Исток. Ја напаѓа сливата 
и кајсијата, црешата и други овошки.  
 
 Изглед  
 Пеперутката е смеѓо-сива, со бројни темни шари на предните крила и распон 
13-15 mm. Задните крила се светло-смеѓи и еднобојни. 

Гасеницата е светло розева со темна глава, ретки влакненца по телото, долга 
до 12 mm. 
 
 Биолошки развој   
 Развива 2 генерации годишно. Презимува возрасна гасеница во зимски кокон 
под кората, во долниот дел на стеблото, а ретко и во површинскиот почвен слој.  

Летот на пеперутките е во мај и јуни, кога плодовите на сливата се заметнати и 
долги околу 10 mm.  

Женката полага јајца на долниот дел од плодот, во близина на дршката.  
Испилената гасеница веднаш по пилење се вбушува во плодот. Нападнатите 

плодови добиваат сина боја и заостануваат во порастот. На местото на вбушување на 
ларвата во плодот се јавува капка растителен сок. Нападнатите плодови пред време 
созреваат и опаѓаат. Возрасна гасеница го напушта плодот и оди во почва или под 
кората на стеблото се кукли во свиленест кокон.  

Пеперутките од втората генерација летаат во јули и август. Женката полага јајца 
на полузрели плодови. Гасеницата се храни во плодот загадувајќи го со измет. 
Полузрелите плодови бругу ферментираат, заради голема количина вода и шеќер во 
оваа време и не може да се чуваат. Возрасната гасеница го напушта плодот и се 
спрема за презимување. 

 

 
 

Сл. 18 - Штети од сливов црв  
 
 
 
 



 Штети   
 Штетите се посебно значајни од втората генерација, кога гасеницата се храни 
со полузрелите плодови.  
 Појавата на сливиниот црв е поинтензивна во влажни и студени лета. 
 
 Мониторинг 

- мирисни мамци со оцет и меласа 
- феромонски стапици 

 
Мерки за контрола 
 

Механички мерки 
- Поставување на 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. 19 - Ловни појаси за ловење запредени ларви во јуни и септемрври  
 
 

- редовно собирање на паднатите плодови во текот на вегетацијата. 
- примената на феромонски ловилки. Феромонските ловилки се користат за 

следење на сливовиот црв, за утврдување на неговата појава, максималниот 
лет и динамика на популацијата, но со поставување на голем број од овие 
ловилки може да се користат и како средства за намалување на бројноста на 
мажјаците. 

 



 
 

Сл. 20 -Феромонска клопка  
 
 

Биолошки мерки 
Одржување на природните непријатели: стеници,  златооки, бубамари, 

паразитски осички 
 
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. 
 Улов од 5 до 7 пеперутки по феромонска стапица неделно создава момент на 
одлука за третирање. 
 

Третирањето се превзема 10-12 дена по максималниот лет на имагата. По 
потреба, хемискиот третман треба да се повтори за 10-14 дена, откако ќе измине 
дејството на препаратот. 

Второто третирање или евентуално трето третирање против првата или 
втората генерација на сливовиот црв се превзема ако постои масовен лет и покрај 
првиот третман. 
 Во вегетацијата се препорачува третирање со средства на база на поголем број 
активни материи: IGR препарати ((Dimilin WP 25, Rimon 10 EC, Chess 50 WG, Nomolt), 
спинозини (Laser), пиметрозини (Runner 240 SC,  Admiral 10 EC),  оксадиазини (Avaunt 15 
SC), антранилични диамиди (Coragen 20 SC),  неоникотиноиди (Confidor SL200, Kohinor 
200 SL, Warrant 200SL, Premier 20% WP, Calypso SC 480), 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, Imidan). 
 
 
 
 
 



Anarsia lineatella Zell.  –  праскин молец 
 
 Штетника на праската, сливата, црешата и бадемот. 
 
 Изглед    
 Пеперутката е сиво-смеѓа, со црни линии на крилата и распон 14-16 mm. 
Задните крила се сиви, обрабени со влакненца. 
 Гасеницата има боја на чоколадо, долга 15-16 mm. 
 
 

  
 

Сл.  21 – Пеперутка и гасеница од прасков молец 
 
 
 Биолошки развој   
 Развива 2 генерации годишно. Презимува во стадиум млада гасеница, во 
свилен запредок. Се активираат на пролет во време на бабрење на папките, кога се 
хранат со нив и се вбушуваат во младите ластари, до 30 cm должина. Секоја гасеница 
може да оштети 4-5 ластари, преминувајќи од еден во друг. Нападнатите ластари се 
сушат, поцрнуваат и пропаѓаат. 

Пеперутките од првата генерација летаат на крај на мај до крај на јуни. 
Женките полагаат јајца на листот, лисните дршки и ластарите. Гасениците се 

вбушуваат во ластарите, но и во плодовите. Во плодовите бушат канали до семката и 
ги загадуваат со измет, заради што плодовите бргу пропаѓаат. Возрасна ларва се кукли 
во свиткани и свенати листови.  

Пеперутките од втората генерација е на крај од јули. Женката полага јајца на 
кората од стеблото. Испилените ларви презимуваат. 

 



  
 

Сл.  22 - Оштетени ластари и плодови од прасков молец  
 
 

Мерки за контрола 
 
Механички мерки 

- Строга резидба на нападнатите ластари и нивно спалување.  
 
Хемиски мерки 
 Зимската заштита треба да ги уништи младите гасеници кои презимуваат или 
се спремаат за вбушување во ластарите. За таа цел се користат минерални масла или 
минерални масла со органофосфорни инсектициди. 
 
 Во вегетацијата се препорачува третирање со средства на база на поголем број 
активни материи: IGR препарати ((Dimilin WP 25, Rimon 10 EC, Chess 50 WG, Nomolt), 
спинозини (Laser), пиметрозини (Runner 240 SC,  Admiral 10 EC),  оксадиазини (Avaunt 15 
SC), антранилични диамиди (Coragen 20 SC),  неоникотиноиди (Confidor SL200, Kohinor 
200 SL, Warrant 200SL, Premier 20% WP, Calypso SC 480), 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, Imidan). 
 
 

Asphondilia prunorum Wachtl.  –  галица на лисните папки на слива 
 
 Штетник на сливата кај нас во сите реони каде се одгледува оваа култура:  
 
 
 



 Изглед   
 Возрасниот инсект е сиво-смеѓ, покриен со сиви влакненца, долг 3-4.2 mm. 
Ларавата е вретеновидна, портокалова, долга 3-4.3 mm.  
 
 Биолошки развој   
 Развива 1 генерација годишно. Презимува млада, ларва во папките од сливата. 

Женката полага јајца во лисните или цветните папки на едногодишните гранки. 
Во една папка полага по 1 јајце.  

 

   
 

Сл. 23 - Деформирана пупка во гала со ларва од сливовата галица 
 
 

Развојот на ларвите започнува во април и почетокот на мај. Нападнатите папки 
започнуваат да се задебелуваат, не цутат и не разлистуваат. Галата има крушковидна 
форма со остар врв и зелена боја. Во една гала има само една ларва.  

 
 
 

   
 

Сл. 24 - Штети од сливовата галица   
 
 

Штети   
Првите симптоми се регистрираат на пролет кога нападнатите папки се 

поголеми од останатите, не се отвораат и се преобразуваат во гала, со што се 
редуцира приносот.  



Посебно осетлива сорта е стенлеј, а кај сортата пожегача не е утврден напад. 
 
Мерки за контрола 

 
Механички мерки 

- Строга резидба на нападнатите папки и нивно спалување.  
 
Хемиски мерки 
 Третирање во време на лет на возрасните со: пиретроиди(Mavrik 24 EW), 
карбамати (Lanate-Methomil, Methomex 90-SP, Pirimor 25 WG, Dicarzol 500). 

 
 
Hoplocampa minuta Christ.  –  црна сливова оса 
Hoplocampa flava L.  –  жолта сливова оса 
 
 Сливовите оси се редовно присутни штетници на сливата. Кај нас доминира 
црната сливова оса. Односот на црната и жолтата оса e 2,5 :1. 
 

Изглед   
Црната оса  е сјајно-црна, со жолто-смеѓи нозе и антени, долга 4.5-5 mm. 
Ларвата е лажна гасеница, благо свиткана, со бледо-жолта боја на телото и 7 

пара нозе на стомакот, долга околу 10 mm. 
 

 

 
 

Сл. 25 -  ларва, оса и оштетени плодови од H. minuta 
 
 

Изглед   
Жолтата оса е со жолто-смеѓа боја на главата, градите, стомакот, долга 5.5 mm. 

Целото тело е покриено со куси жолти влакненца.  
Ларвата е со бледо-жолта боја на телото, со 7 пара абдоминални нозе на 

стомакот, долга околу 10 mm. 
 

Биолошки развој   
Развива 1 генерација годишно. Презимуваат како возрасна ларва во 

површинскиот почвен слој на длабочина 8-10 cm. 
 



Осите летаат на температури над 10ºC во втората половина на март и се хранат 
со нектар од цветовите. Женката полага јајце на плодот. Местото кај што е положено 
јајцето потемнува и лесно се препознава. Во 1 плод полагаат по 1 јајце. 

Ларвениот развој трае 15-20 дена. Возрасните ларви се спуштаат по свиленест 
конец до почвата, каде презимуваат. 
 

Мониторинг   
За следење на сливовите оси се користат жолти, бели и сини лепливи плочи. 

 
Мерки за контрола 

 
Агротехнички мерки 

- орање на почвата под стеблата 
 
Механички мерки 

- масовно ловење со водени садови поставени во крошната на стеблата 
 
Хемиски мерки 

Третирање во време на прецветување на сливата, кога ќе опаднат 50% од 
венечните ливчиња. На тој начин се спречуваат женките да положат јајца. Се користат 
препарати на база на: спинозини (Laser), неоникотиноиди (Confidor SL200, Kohinor 200 SL, 
Warrant 200SL, Premier 20% WP, Calypso SC 480), 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, Imidan). 

Бидејќи третирањето е во време на цутење на овошките, задолжително се 
известуваат пчеларите. 
 
 

Panonychus ulmi Koch  –  црвен овошен пајак  
 
 Економски значаен штетник. 
. 
 Изглед  
 Црвениот овошен пајак има крушкасто тело, со црвена боја, долго 0.3-0.5 mm.  
 Ларвите се портокалови до црвени. 
  



 
 

Сл.  26 - Црвен овошен пајак  
 
 
 Зимските јајца се црвени. Летните јајца се помали и светло-црвени или 
портокалови. 
 

   
 

Сл. 27 - Зимски јајца, летни јајца и ларви црвениот овошен пајак  
 
 
 
 Биолошки развој   
 Развива 6-7 генерации годишно. Презимува во како зимски јајца, положени 
околу папките на едногодишни и двогодишни гранчиња. Зимските јајца се полагаат од 
крај на август па се до есен.  
 Пилењето на ларвите започнува крај на март, април и веднаш започнуваат со 
исхрана во период 7-10 дена. 
  
 Оптимални услови за развој 

 Температура околу 22С. 
 Релативна влага 60-75%. 
 Дождовите не сметаат, бидејќи пајакот живее на опачина од листот. 
  
 



     
 

Сл. 28 - Штети на слива и јаболка од црвениот овошен пајак  
 
 
 Штети   
 Сите развојни облици се наоѓаат на листовите и се хранат од нивната опачина. 
Штетите се во вид на бледи петна на листот, кои добиваат црвеникава нијанса или 
бакарен сјај, листот ја губи функцијата на фотосинтеза и се суши. Нападот влијае 
директно на приносот, кој се намалува, а плодовите имаат послаб квалитет. 
Растението не може да создаде доволно механичко ткиво за младите леторасти, 
заради што измрзнуваат во зимата. Нападнатите стебла формираат помал број на 
родни папки за наредната година. 
 
 
 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 овошките, бројноста на црвениот овошен пајак се 
одредува како број на единки по лист или процент на нападнати листови. За таа цел 
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  
 
Агротехнички мерки 
 Правилно ѓубрење на насадите. Намалување на количината азотни ѓубрива ја 
превенира масовната појава од црвениот пајак.  
 
Биолошки мерки 
 Чување и одржување на природните непријатели предаторски стеници. 



 
Хемиски мерки 
 Акарицидите се аплицираат кога ќе се испилат 30% од ларвите: 
абамектин(Vertimec 1,8, Abalone 18EC, Kraft 1.8 EW, Abamektin 18EC, Abastate) , емемектин (Affirm), 
пропаргит (Omite 570 EW)., феназаквин (Demitan 200 SC), тебуфенпирад (Massai), Етоксазол (Zoom 
11 SC).  
 


