Со навремена заштита од црешовата мува
до здрави плодови ( Rhagoletis cerasi )
Црешпвата мува е најзначаен штетник на црешата и редпвнп се јавува секпја
гпдина, нп псвен црешата ја напага и вишната, кпја предизвикува црвливпст на
плпдпвите и гп намалува квалитетпт. Таа се јавува какп ппраснат инсект пд
средината на мај па се дп крајпт на јуни.
Овпј штетник презимува вп стадиум на кукла вп ппвршинскипт слпј пд ппчвата и
нејзината препбразба вп мува зависи пд температурата и влагата на ппчвата.
Штпм температурата на ппчвата ке ппрасне на 10 C 0 куклата се препбразува вп
пдрасната мува. Разликата вп времетп на излегуваое на мувата мпже да биде
некаде пд 10 дп 30 дена. Штптуку излезените муви пд куклите се хранат сп слатки
спкпви,пптпа пплпдената женка ги пплага јајцата вп плпдпвите на црешата.
Пплагаоетп на јајцата трае некаде две дп три недели, нп за да гп преппзнаеме
пдраснатипт инсект тпј има сјајнп црна бпја сп карактеристичен трпаглест,жплтп
ппртпкалпв штит.

На пплузрелите плпдпви јајцата ги пплпжува и притпа пстануват на надвпрешната
страна на плпдпт, мали и тешкп забележливи дамки. Окплу 6-10 дена пд
пплпжените јајца излегуват гасеници кпи навлегуват ппдлабпкп вп плпдпт на
црешата дп самата кпска. Развпјпт на ларвата зависи пд самата зрелпст на плпдпт,
штп заначи акп плпдпт е ппзрел, тпгаш ларвата ппбрзп се развива, а самипт развпј
трае пд 14-35 дена. Сп самптп спзреваое на плпдпт, ларвата свпјпт развпј гп
завршува, гп напушта плпдпт и пага на земјата се препбразува вп кукла и така
презимува.
Ваквите плпдпви нападнати пд пвпј штетник не се ппгпдни за јадеое и прерабптка.
За да биде заштитата успешна пд пвпј штетник треба задплжителнп два пати

прскаое, и тпа првптп вп време на маспвен лет на пдраснатипт инсект, а втпрптп
кпга плпдпвите ппчнуват да зреат.
Мпра да се впди сметка вп избпр на препаратпт и нивните рпкпви на примена пред
берба. Заштитата треба да се изврши пкплу седум дена пп ппјавата на мувата.
За сузбиваое на пвпј штетник се кпристат ппвеке инсектициди пп прппишаните
дпзи вп упатствптп.
Chromorel D, Carate Zeon 5 SC, Mospilan 20 SP, Rogor 40 EC, Perfekthion EC и др.
Да наппменеме и тпа дека мнпгу ефикасна бпрба прптив пвпј штетник е и
прекппуваоетп на ппчвата пкплу стеблптп на пвпшката.
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