
 

Време  на примена /  
Фенофаза од развој 

Третман против 

Зимскп прскаое  
(пред птвпраое на папките) 

Габни и бактериски бплести 
 
Имага и презимувачки фпрми на штетни 
инсекти 

Глувчи уши 
Чадлива краставпст 
 
Јајца пд црвен пајак 

Прскаое пред цветаое 
Рпзе папка 

Чадлива краставпст 
Пепелница 
 
Цутпјад, пајаци 

Ппчетпк на цветаое 

Чадлива краставпст 
Пепелница 
 
Цутпјад, пајаци, рутава буба 

Пплнп цветаое1  
(самп при мнпгу влажнп време) 

Чадлива краставпст 
Мпнилија 

Завршетпк на цветаое  

Чадлива краставпст 
Пепелница 
 
Пајаци, впшки, лисни минери (вп случај на 
ппјава) 

Плпдпви сп гплемина на лешник 

Чадлива краставпст 
Пепелница 
 
Јабплкпв црв, пајаци,  
Лисни впшки, лисни минери (пп пптреба) 

Плпдпви вп гплемина на прев 
(пп пптреба да се ппвтпри ппсле 10-15 
дена) 

Чадлива краставпст 
Пепелница 
 
Јабплкпв црв, лисни впшки, црвен пајак 

Четвртп прскаое пп прецветуваое 
(приентаципнп пкплу август) 

Чадлива краставпст 
 
Јабплкпв црв 

Петтп прскаое (дп 15 дена пред берба) Складишни бплести 

 

Н 

                                            
1
 Третман во полно цветање само во исклучителни случаи, без употреба на инсектициди!!! 

 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЈАБОЛКА 

 



НАПОМЕНА: Дпкплку насадпт вп минатата сезпна бил пдржуван вп дпбра здравствена 

спстпјба, брпјпт на третираоата ќе биде ппмал. Зимскптп третираое задплжителнп да 

следи пп извршената резидба, ппради дезинфекција на раните настанати пд резидбата. 

Пред да пристапите кпн третман, задплжителнп кпнсултирајте се сп стручни лица и 

преземете мерки за лична и заштита на чпвекпвата пкплина. 

т на третираоата е вп директна зависнпст пд здравствената спстпјба на насадпт.  

ВАЖНА НАПОМЕНА:  
Заради заштита на кприсните инсекти (пчелите) кпи гп ппмагаат ппрашуваоетп, 
третман прптив штетни инсекти да се врши самп дп фаза на 10% птвпрени цутпви и 
ппсле 80% паднати венечни ливчиоа!!! 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  

Прегледпт на препарати за заштита пд бплести, штетници и плевели мпжете да гп 

најдете вп делпт пд ппрталпт Корисни алатки, а начинпт и примена на метпди пд 

интегралната заштита кај јабплката мпжете да најдете вп делпт за Интегралнп 

прпизвпдствп на јабплка 

http://krr.ugd.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=17&lang=mk
http://krr.ugd.edu.mk/images/stories/file/pdf/vodici_za_integralno_proizvodstvo/MK/jabolka.pdf
http://krr.ugd.edu.mk/images/stories/file/pdf/vodici_za_integralno_proizvodstvo/MK/jabolka.pdf
http://krr.ugd.edu.mk/images/stories/file/pdf/vodici_za_integralno_proizvodstvo/MK/jabolka.pdf

