
Заштита на виновата лоза од болести и штетници 

Винпвата лпза ја нападаат гплем брпј бплести и щтетници, кпи се вп спстпјба да гп 

унищтат целптп прпизвпдствптп. За спрешуваое на несаканите ппследици, неппхпднп е 

целпснп да се применат сите пптребни мерки за защтита. Защтитата заппшнува пп 

заврщуваое на зимската резидба, сп птстрануваое на прежаните делпви пд пеоущката и 

нивнп спалуваое. 

Од бплести и щтетници кпи треба превентивнп да се сузбиваат ппсле резидбата се: 

црната пегавпст, пепелница, бактерипзи, гриои, акаринпзи и еринпзи. 

 

Ущте вп фазата на мируваое, или најдпцна дп фазата на влакнести пкца, 

прерппрашлива е упптребата на бакарните препарати Нпрдпкс или Купраблу – З.   

Нпрдпкспт мпже да се кпмбинира сп сулфурнипт препарат Типвит чет, кпи дејствува на 

презимената пепелница, а вп згплемена кпнцентрација и на ерифидните гриои. Важен 

мпмент при третираоетп, е дпбрп да се искапат сите делпви пд лпзата. Од инсектициди 

вп пвпј перипд се кпристат: белп  и црвенп маслп и др.  

Од ппјавата на лисје па се дп прпщаруваое на грпзјетп, защтитата вп лпзјата  се 

изврщува прптив следните  бплести: пламеница, пепелница, црна пегавпст, сивп гниеое 

на грпзјетп, црвена палеж на лисјетп и разни бактерипзи. 

Од щтетници прптив кпи се преземаат мерки за защтита вп наведенипт перипд се: 

акаринпзи, жплт и црвен пвпщен пајак, цигаращ,  лисни впщки,  лпзпв трипс, цикади, 

грпздпви мплци (жплт и пепелав) и др. 

За защтита на пламеницата вп време на вегетација се кпристат фунгицидите: 

Антракпл ВП-70, Антракпл кпмби, Микал премиум-Ф, Микал флещ, Прпфилер и др.  



Защтитата на црната пегавпст, црвената палеж на лисјетп и сивптп гниеое на грпзјетп се 

изврщува сп истите фунгициди кпи се кпристат за пламеницата. 

За ублажуваое на щтети пд ппјава на црната пегавпст и сивптп гниеое, вп 

лпкалитетите каде щтп истите се присутни вп ппгплем пбем вп  лпзјата, преппрашливп е 

намалена упптреба на азптни минерални дубрива, вп кплишини щтп не ја надминуваат 

границата пд 50 кг./ха.  

 

За унищтуваое на щтетници вп лпзјата се упптребуваат следните инсектициди: 

Кпнфидпр, Бета бајтрпид, Фастак, Кинг, Дурсбан Нурел, Мпспилан, Актара и др. Од 

акарициди примена напдаат Енвидпр, Демитан, Апплп, Ниспрун, Ортус и др.  

Брпјпт на прскаоата на лпзјата сп средства за защтита  вп перипдпт на вегетацијата 

зависи пд временските услпви. Вп врнежливи гпдини истипт е ппгплем и пбратнп вп 

сущни ппмал 

Средствата за защтита пд страна на земјпделците треба да се кпристат спгласнп 

прилпжените упатства на прпизвпдителите.  
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