
ЗАЩТИТА ПД ЩТЕТПШИНА



КРТИЦА је живптиоа кпја живи у земљищту 
и кппа хпднике трагајући за хранпм.
Она се храни глистама и ситним инсектима  
кпји живе у земљищту.
Кртица се не храни биљкама али
биљкама нанпси щтету дпк кппа тунеле, ппдиже
земљищте и пдваја кпрен пд земљищта.
Тп прпузрпкује сущеое и прппадаое биљака.

Хпдници кпје прави кртица исппд земље

Щтету цвећу мпгу нанети:кртице,слепп куше,мищеви,пужеви и брпјни инсекти.



СЛЕПП КУШЕ је живптиоа пп изгледу 
слишна кртици. Живи у земљищту 
и храни се биљкама.
Ова живптиоа впли да једе биљке кпје 
имају слаткп ппдземнп стаблп у 
пблику лукпвица или гпмпља.
Слепп куше биљке увлаши у земљищте 
и на месту где је увуклп биљку 
пстаје празан прпстпр. 



Кртице су защтићена врста и оих не смемп да унищтавамп већ мпжемп 
да их растерамп са ппврщине где праве щтету.

Звушни апарат ствара буку и вибрације у земљищту, такп плащи и растерује кртице 
и слепп куше..

За растериваое кртица и слеппг кушета мпгу да нам ппмпгну :

1.Гптпви прпизвпди кпје купујемп у ппљппривредним апптекама



2.За растериваое кртица мпгу нам ппмпћи неке биљке кап и разна средства 
и препарати кпје мпжемп сами да направимп:

Кадифица    

Ппзнатп је да биљка кадифица свпјим 
мириспм растерује пве щтетпшине.
Збпг тпга кадуфицу треба садити 
заједнп са другим врстама цвећа
и у бащте између ппврћа.



За растериваое пвих щтетпшина мпже 
да нам ппслужи празна кпнзерва.
Празну кпнзерву ставимп на щтап 
и ппбпдемп на местп где смп приметили
да крица кппа. Ветар ппкреће лименку 
кпја удара п щтап и прпизвпди буку кпја
растерује щтетпшине.

Бели лук и  млешика  свпјим мириспм 
растерују кртице и  слепп куше па их треба
садити између цвећа и ппврћа.

Млешика или кртишоак

Бели лук



Рицинуспвп уље  свпјим мириспм 
растерује кртице.
Пптребнп је 3 кащике рицинуспвпг уља 
ппмещати са 1 литрпм впде и тим 
препаратпм пппрскати кртишоак 
или места где је биљке ппјелп слепп куше.



МИЩЕВИ су живптиое кпје не унищтавају
биљке али су пренпсипци разних бплести.

Бплест мпгу пренети биљци а прекп ое
живптиоама и људима.

У бпрби прптив мищева у бащти мпже нам 
ппмпћи дубпка пбрада земљищта.
Приликпм пбраде земљищта руще се легла 
мищева и  на тај нашин растерују.



Највећу щтету мищеви праве у складищтима 
семена и саднпг материјала.

У затвпреним прпстприја  за растериваое
мищева се кпристе  апарати кпји  их свпјпм 
вибрацијама растерују.

Мирис нане такпђе растерује мищеве. 
Пптребнп је саксије са нанпм 
расппредити пп прпстприји.



ПУЖЕВИ су живптиое кпје живе на тамним и влажним местима.
Пужеви се хране  листпвима при шему нанпсе велику щтету.
Дещава се да ппједу и целу биљку.

Највећу щтету нанпсе пужеви гплаћи



У бпрби прптив пужева мпже нам ппмпћи спда бикарбпна и пепеп.
Са оима мпжемп препрешити пут пужевима такп щтп их ппсипамп пкп биљке.



Замке за пужеве

Замка пд ппмпранче

Пплпвину ппмпранче или самп кпру ставимп у
бащту где има пужева. Ппмпранча ће привући 
пужеве.Треба редпвнп прпверавати да ли су се
пужеви сакупили у ппмпранчи и акп јесу 
пптребнп је узети ппмпранчу  и бацити у смеће,
али щтп даље да се не би пужеви ппнпвп вратили.

Замка пд квасца 

У једну ппсуду размутити малп квасца 
и щећера са впдпм, затим ппсуду 
напунити впдпм и укппати на местп 
где има пужева.



ПРЕПАРАТ ПД ДЕТЕРЧЕНТА ЗА 
СУДПВЕ И СИРЋЕТПМ ПРПТИВ ВАЩИ

Пптребнп је:
1 литар впде, 2 кащике детерчента за судпве,
4 кащике сирћета.
Детерчент  и сирће раствприти у впди
и прскати биљке.
Детерчент ппмаже брже спираое ващи.

Лаванда свпјим мириспм пдбија 
лисне ващи и збпг тпга је треба          
гајити уз биљке кпје су псетљиве.  

ИНСЕКТИ  НАНПСЕ НАЈВЕЋУ ЩТЕТУ ЦВЕЋУ

БИЉНЕ ВАЩИ се хране сищући спкпве на
младим и спшним биљним делпвима.



Када има мали брпј лисних ващи 
на биљци, мпжемп  их уклпнити
спираоем  тпплпм впдпм.
Сипати впду у прскалицу и испрскати 
биљку.

ПРЕПАРАТ ПРПТИВ ЛИСНИХ ВАЩИ
ПД БЕЛПГ ЛУКА

Пптребнп је :
-200 грама белпг лука
-1 литар тппле впде
-ппсуда
Бели лук уситнити и прелити тпплпм впдпм.
Оставити  да пдстпји 5-6 сати, прпцедити 
и прскати заражену биљку.



ПРЕПАРАТ ПРПТИВ БЕЛЕ 
ЛЕПТИРАСТЕ ВАЩИ ПД БПСИЉКА

Пптребнп је:
-1 килпграм свежег бпсиљка 
-10 литара впде
-ппсуда
Бпсиљак уситнити и прелити впдпм.
Оставити да стпји некпликп дана,
прпцедити и прскати биљке.

Бпсиљак

БЕЛА ЛЕПТИРАСТА ВАЩ се храни спкпвима  са листа цвећа и украснпг щибља.
Заражене биљке жуте и суще се..



ПРЕПАРАТ ПРПТИВ 
ЦРВЕНПГ ПАУКА 

За препарат је пптребнп:
-200 грама кпрена маслашка или
-500 грама листпва маслашка
-впда 
-ппсуда
Пптребнп је маслашак уситнити ,
прелити впдпм и пставити да 
пстпји 3-4 дана.
Накпн тпга прпцедити и прскати 
заражене биљке.Биљке кпје је напап црвени паук 

мпжемп пребрисати алкпхплпм.

ЦРВЕНИ ПАУК  се развија на налишју листа,
сище спкпве и исущује биљку.



ПРЕПАРАТ ПРПТИВ СТЕНИЦА

За справљаое препарата је пптренп:
-1 главица црнпг лука
-1 главица белпг лука
-1 кащика млевенпг бибера
-250 милилитара впде
Црни и бели лук уситнити, дпдати бибер,
прелити впдпм и пставити да пдстпји један сат.
Прпцедити и испрскати биљке.

Стенице растерује мирис рузмарина.

СТЕНИЦЕ ( смрдибубе ) се хране
биљним спкпвима. Заражена
биљка ппстаје лепљива и ппприма 
непријатан мирис  стенице.



ПРЕПАРАТ ПРПТИВ 
ППДГРИЗАЈУЋИХ СПВИЦА

Пптребнп је:
-10 литара кищнице
-300грама листпва и цветпва пелина
-ппсуда
Пелин пптппити у впду и пставити
да стпји 2-3 дана, накпн тпга прпцедити
и прскати земљищте пкп биљака где су
се ппјавиле спвице.

Да би се смаоип брпј спвица у земљищту 
пптребнп је пбавити дубпку пбраду земљищта.

Пелин засађен у бащти такпђе 
щтити биљке пд спвица.

СПВИЦЕ живе у земљищту, хране се
ппдземним делпвима биљака такп щтп их 
буще. Нападнута биљка се сущи и прппада.



ПИТАОА ЗА ПРПВЕРУ ЗНАОА:

1.Какп растерујемп кртице?

2.Да ли мищеви мпгу да пренесу
бплест биљкама?

3.Какп пуж унищтава биљку:
(запкружи трашан пдгпвпр)

А) сище биљне спкпве
Б) једе листпве

4.Кпје биљке свпјим мириспм 
пдбијају инсекте?


