
Заштита на компирот од штетници 

 
 Компирова златица. Најгплеми штети прави ларвата, а принпсите мпжат да бидат 
ппмали за ппвеќе пд 50%.  Штетите  штп златицата ги предизвикува на кпмпирпт се вп тпа 
штп   имагптп и ларвата ги уништуваат лисјата и акп не се спрпведат заштитни мерки мпже 
да дпјде дп целпсна кпмпрпмитација на принпспт. 

Најважна бпрба прптив златицата е примена на хемиски средства. Третираоетп е 
најефикаснп кпга се испилат ппвеќе пд 60% ларви. Најдпбрп е да се прска пред 
најгплемите жештини вп текпт на денпт, бидејќи младите ларви пдат на ппачината на 
листпт и кпн средните лисје кпга спнцетп е најјакп.   
 Земјишни штетници. Овде спадаат пплифагни штетници кпи нападаат гплем брпј 
на ппсеви. Штетите ги прават ларвите кпи се хранат сп ппдземните делпви на растенијата. 
Ларвите на скпчи бубите (Елатериде) се телени црви, ларвите на гунделите се викаат 
грчици, а истп така значајни штети прави и гасеницата на ппдгризувачката спвица. 
Телените црви и грчиците при исхраната ги пштетуваат ртулците, кпренпт и клубените, а 
спвицата гп пштетува или гп прегризува приземнипт дел на стеблптп и клубените. 
Најгплеми штети се прават вп перипдпт август-септември. 
 Мерките на сузбиваое се: плпдпред, уништуваое на плевелите. Примена на 
гранулирани инсектициди вп редпви или пп цела ппвршина пред или вп текпт на садеоетп 
(Дурзбан, Вплатпн Г-5, Дифпнат Г-10 и др). Третираое на клубените сп системични 
инсектициди.   
 Други ппзначајни штетници се: растителните впшки и нематпдите 

 Вошките се хранат сп спкпт, растениетп гп губи тургпрпт, се дефпрмира и изумира. 
Тпа се така наречени    примарни     штети.   Секундарните    штети настануваат сп 
излачуваое на медна рпса кпја представува пдлична ппдлпга за развпј на габни бплести, 
пспбенп пренпсителите на вирусни бплести. 
 Бпрбата прптив растителните впшки е заштита на ппсевпт сп хемиски средства 
(препарати: Децис ЕЦ, Фастак 10 ЕЦ, Карате 2,5 ЕЦ,  и др.) 

 Нематодите се сметаат за карантински. Треба да се впди стрпга кпнтрпла на 
ппвршините кпи се засадени сп семенски кпмпир, пспбенп да се следат растенијата кпи се 
запстанати вп ппрастпт, жплти и бледи. Мерките на заштита се примена на плпдпред и 
хемиска заштита (сп нематпциди) 
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