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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗИДБУ И ЗАШТИТУ У ЗАСАДУ МАЛИНЕ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНЕ БЕРБЕ
Од правилног развоја и неге овогодишњих изданака малине зависи у многоме
њихово здравствено стање и род у наредној години. Због тога је неопходно да се
након обављене бербе у засадима малине изврши сечење и уклањање старих изданака.
Резидбу обавити што је могуће ниже до земље, затим оставити те изданке да се
лагано свену и сасуше (3-5 дана), што је потребно да би се млади изданци адаптирали
на јаче осунчавање, а затим их резидбом изнад прве, па изнад друге жице лагано
уклонити, да се не оштете нови изданци.
По дужном метру шпалира одабрати око 10 здравих и добро формираних изданака.
Остале младе изданке, а нарочито оне оболеле или оштећене орезати до основе и
уклонити, водећи рачуна о равномерном склопу изданака. Уклоњене изданке треба
запалити, да не би служили као извор заразе.
За заштиту од болести треба користити једно од следећих средства:
QUADRIS (ili QUEEN ili PROMESA)
0,075 % (75 ml/100 l vode)
AKORD
0,075 % (75 ml/100 l vode)
CAPTAN
0,25 % (250 g/100 l vode )
MANKOGAL
0,25 % (250 g/100 l vode )
FUNGURAN
0,20 % (200 g/100 l vode )
CUPROXAT
0,30 % (300 ml/100 l vode )
За сузбијање штетних инсеката може се користити :
TALSTAR 10 EC (ili FOBOS)
0,06 % (60 ml/100 l vode )
NURELL D (ili KONZUL)
0,10 % (100 ml/100 l vode )
MEGATRIN 2,5EC
0,05 % (50 ml/100 l vode )
MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX)
0,025 % (25 g/100 l vode )
Током ове године временске прилике су веома повољне за развој и размножавање
гриња. Услед напада гриња може доћи до заостајања у порасту и бочног гранања код
младих изданака. За сузбијање гриња у овом периоду могу се применити неки од
следећих акарицида:
NISSORUN
0,05 % (50 ml /100 l vode )
ENVIDOR
0,04-0,06 % (40 ml /100 l vode)
SANMITE 20 WP
0,06 % (60 g /100 l vode )
ABASTATE
0,075 % (75 ml /100 l vode )
DEMITAN
0,06 % (60 g /100 l vode )
Заштиту обавити одмах по завршеној берби плодова и обављеној резидби. Земљиште
око младих изданака треба одржавати без корова обрадом земљишта, косидбом или
применом хербицида као што је Galop или Agram (3-5 l/ha). Код примене ових
хербицида корови треба да буду пораста 15-20 цм.
Ове препоручене мере је неопходно извести, јер се са негом и заштитом малине
за следећу годину почиње по завршеној берби ове године.
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