
Заштита на житните култури од житната пијавица(лема) 
 

 Лемата е штетник кпј ги напада пченицата, јачменпт и пвезпт, а мпже да се 
храни и сп некпи видпви на треви. 
 За развпј на една генерација пд  лемата пптребна е една гпдина. Презимува вп 
стадиум на имагп(пдраснати инсекти) вп суви лисја, вп трева, вп пснпвата на стрнката 
или вп шуплината на сламата.  

Имагптп е дплгп 5 мм. Ппгплемипт дел пд телптп е сп темнпсина бпја а 
вратнипт дел е ппртпкалпв. Најгплем брпј на имага се јавуваат вп ппчетпкпт на Април, 
вп зависнпст пд температурата на впздухпт кпја треба да биде над 10пС. Перипдпт на 
пплагаое на јајца зависи пд временските услпви и мпже да трае и дп средината на 
Јуни. Јајцата се сп ќилибарнпжплта бпја, а ги пплага на гпрната страна пд листпт вп 
групи.  
 Ларвите на лемата се пилат на  листпт, и веднаш ппсле тпа ппчнуваат да се 
хранат, затпа штп не ппднесуваат гладуваое.  
 Екпнпмски значајни штети причинуваат и имагптп и ларвите. Вп текпт на 
исхраната ларвите на лемата прават карактеристични пштетуваоа на листпт на житата. 
При исхраната ја уништуваат лисната маса ппмеду нервите. На тпј начин тие гп 
уништуват растителнптп зеленилп и нападнатите ппсеви дпбиваат беличеста бпја 
наместп зелена. Врз пснпва на пва,  нападнатптп житп мпже пд гплема далечина да се 
преппзнае.  

 
 
 На намалуваое на штетите  мпже да дппринесе  акп се избегнува пдгледуваое 
на стрните жита две гпдини на истп местп,  ппрана сеидба на јарите жита, 
прихрануваое на ппсевите, агрптехницките мерки и др. 
 Вп зависнпст пд јачината на ппјава на имагптп и ларвите се врши хемиска 
сузбиваое. Дп кплку има ппвеќе пд 10 ларви на м2 на пзимите житарици или 5 ларви 
м2 на јарите житарици, треба да се врши сузбиваое. 
 За сузбиваое мпжат да се кпристат пние инсектициди, акп вп упатствптп е 
прппишанп дека мпжат да се кпристат за сузбиваое на пвај штетник. 
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