POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I
STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“DOO
_____________________________________________________________________________

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126

tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
УПОТРЕБУ ХЕБИЦИДА У КУКУРУЗУ
-После сетве,пре ницања
1.ACETOMARK +TERBIS..............................2,0+2,0 l/ha -потебно да буде кише 5-7 дана након примене
(Уместо препарата Acetomark могу се користити: Acetogal, Acetogal plus, a уместо препарата Terbis може се
користити Rezon )
2.DUAL GOLD 960EC (Mont, Basar)+ REZON(Terbis).....1,5+2 l/ha-после сетве,а пре ницања
3.GARDOPRIM PLUS GOLD..........4,0-4,5 l/ha -после сетве,а пре ницања
4.DUAL GOLD 960EC(Mont, Basar) + AFALON(Linar,Galolin mono).......1,3+2,0 l/ha- после
сетве,а пре ницања (ако је подусев пасуљ)

-До трећег листа кукуруз
1.TERBIS + MUSTANG......................1+0,6 l/ha- после сетве,а пре ницања или најкасније до трећег листа
кукуруза
2.MERLIN FLEXX..............................0,40 l/ha- после сетве,а пре ницања или најкасније до трећег листа
кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа
3.LUMAX..............................................3-3,5 l/ha примена у парцелама које нису закоровљене вишегодишњим
коровима: паламида, попонац (до 2 листа кукуруза)

-Од трећег до петог листа (корективно третирање)
1.MONOSAN HERBI..............................1,5-2,5 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)
2.MUSTANG............................................0,6 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)
3.MOTIVELL 4 SC+CAMBIO..............1 l/ha+2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
4.GRID 75-WG+BANVEL......................20g/ha+0,5 l/ha (једногодишњи и вишегодишњи широколисни и
усколисни корови)

-Кукуруз до 6 листа кукуруза
1.MOTIVELL 4 SC..................1,2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
2.TAROT PLUS...................... 0,3 kg/ha (усколисни корови 3-5 листова,а широколисни 2-6 листова)
3.TANGENTA+ TALISMAN.................1+1 l/ha ( после ницања усева, када су корови у фази од 2-6 листова,
a дивљи сирак висине 15-20 цм
4.TALISMAN EXTRA..............1,25-1,5 l/ha (кад усев има 2-7 листова)

-Кукуруз у фази осмог до десетог листа
1.LAUDIS ...................1,5- 2,0 l/ha кукуруз у фази од 2-10 листова, широколисни у фази 4-6 листова
2.EQUIP........................2-2,5 l/ha ,кукуруз у фази од 2-8 листова, када су травни корови 1-5 листова
3.CALLISTO................0,25 l/ha после сетве а пре ницања или 0,20 l/hа после ницања кукуруза, а најкасније
до појаве осмог листа.
4.FOCUS ULTRA *..........1,5-4 l/ha(травне корове) примењује се искључиво у ULTRA* хибридима
кукуруза који су толерантни на овај хербицид (NS444-ultra и NS640-ultra; ZP360-ultra и ZP 684 ultra)
1,5-2l/ha дивљи сирак из ризома, 3-4l/ha пиревина,зубача

УЖИЦЕ 28.04.2015.

Sredstva za zaštitu na bazi iste aktivne materije:

Acetomark, Acetohlor 900
Terbis, Rezon, Hemazin SC-500
Dual gold 960EC,Basar, Mont
Monosan herbi, Monosan herbi 500, Moto ekstra 850, Maton, Lentemul
Cambio, Avalon
Motivell 4 SC, Motivell 6 OD, Talisman, Kelvin, Siran, Innovate, Hemonik, Torpedo, Victus OD
Banvel 480, agro Dimark, Plamen
Tangenta
Callisto, Chief, Mezatrion

