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ПРЕПАРАТА

ИСПИТИВАЊЕ ПОЛНОГ ПОНАШАЊА ОВНОВА

Осим добре телесне кондиције , доброг квалитета сперме и здравственог стања, за
ефикасно репродуктивно искоришћавање овнова важно је да они добро испољавају и
све карактеристичне знаке полног понашања. То пре свега подразумева испоњаванје
интересовања за размркане овце, способност да изврше скок, увођење пениса у вагину
овце и ејакулацију. Испољавање ових знакова се једним именом назива пољна жеља
или сексуални либидо. Воља овна да оплоду овцу високо варира међу приплодњацима
и може имати велики утицај на овчарску производњу, поготово кад ау шеми парења
постоји само једдан мужјак. Либидо је овнова жеља да се пари и регулисана је
ослобађањем тестестерона, хормона који производе ћелије у тестисима. Неки овнови
показују либидо готово континуирану кад уђу у пубертет. У другим случајевима
примећено је опадање либида током сезоне када нема парења. Неухрањени и угојени
овнови обично имају смањен либидо. Овнова жеља за парењем може се такође
смањити са старошћу и у случају неке болести на пример артритиса.. неки овнови
имају наслеђено слаб либидо. Разне студије су показале да је до 15% овнова
хомосењксуално и неће да се пари са овцама. Они такође имају смањену способност
стварања тестостерона. Научници који проучавају животиње се надају да ће развити
тестирање крви које ће идентификовати овнове који неће да се паре са овцама. Да би
се утврдила овнова жеља да се пари са овцама, може се извршити“тест порције
капацитета“. У овом тесту овнови су изложени утицају естрогена овце и њихова
активност током парења забележена је у периоду од две или више недеља.
Истраживање је показало да тест користан за идентификацију ниског и високог учинка
овнова. Овнови рођени као близанци показали су да имају највећу способност док
јединац има најмању. У другој студији се показало да дуго трајање сезоне
репродуктивног анеструса код овце није имало никакав утицај на понашање овнова
током парења. Како год способност или понашање током парења је наследна особина.
Најједноставнији начин да се оцени владање овнова током парења јесте посматрање
њихове способности за парење док су изложени овцама. Испитивање полног
понашања се може урадити тако што се ован затвори у један мањи ограђен простор са
три до четири размркане овце. Ован са добрим сексуалним либидом треба да изврши
скок и ејакулира четири пут ау року од 12 минута. Проблем лошег или ненормалног
полног понашања није чест код одраслих и искусних овнова. Овај проблем се чешће
јавља код младих овнова, који нису били у контакту са размрканим овцама.Ако ован
испољава слаб полни либидо или било какве ненормалности полног понашања, врло
вероватно да ће такав остати током целог живота. Овнове са оваквим змацима
понашања треба искључити из приплода. У пракси се показало да у просеку четири од
пет овнова испољава задовољавајуће понашање. Самом акту парења претходи и
одређено понашање оваца. Оне обично за време тзрајања полног жара прате овна у
стаду, гурају га својим вратом и бочним странама. Ако се то не дешава , ован доброг
либида интензивно кружи кроз стадо тражећи размркане овце. Ако у близини има
размрканих оваца, ован високо подигне главу, карактеристично подиже горњу усну,
отвара уста и снажно удише ваздух. На тај начин проналази мирисе размрканих оваза.
Ово понашање је познато под називом „флехмен“. Када пронађу размркану овцу, ован
је интензивно прати , гура главом и плећима с бочне стране, њушка, лиже
аногениталну регију и интензивно мирише њене спољн еоргане. Улогу језика у

додиривању и лизању гениталија не траба подценити, јер неки аутори сматрају да
важну улогу у проналажењу размрканих оваца осим осталих фактора, има и чуло укуса
код овна. Када је ован сигуран када је овца спремна за парење он стојећи иза ње
повремено удара испруженом ногом о земљу и показује жељу да изврши скок. Уколико
је овца спремна, она ће стајати мирно и пустиће овна да ј езаскочи. Сам акт парења
састоји се од увођења пениса у вагину, неколико јаких удара карлицом и коначно
ејакулацијом после које ован завршава скок. Све то трај е10 до 12 секунди, понекад и
краће. У пракси се дешавају случајеви да поједини овнови дају предност појединим
овцама (заљубљивање овнова). Тако да он нон-стоп прати једну овцу и њу стално
заскакује. Такође су познати случајеви из праксе да овнови предност дају старијим и
искуснијим овцама, плодкињама које су на почетку еструса као и грлима која још нису
заскакивана. „Заљубљивање“ се у највећем броју случајева дешава младим овновима
или овновима који су при крају репродуктивног циклуса. Категорије и старост овнова
којима се то дешава су приплодњаци млађи од две и старији од пет година, у ређим
случајевима се то дешава овновима у старости две до пет година. У колико се примете
ови случајеви најефикасније је да се овца љубимица одстрани из стада, али ако се то
понови истом овну с неком другом овцом треба га излучити из приплода. Да би се
избегли случајеви неактивности овнова и да би се они идентификовали и елиминисали
из стада неопходно је да на овнове поставимо респондере које носе на себи и када
заскоче овцу они их офарбају по леђима бојом, која се налаз у респондеру на прсима
овна. Сваки ован у респондеру на прсима овна. Сваки ован у респондеру има
различиту боју тако да у истом тренутку у стаду може да буде пуштен већи број
овнова, а да се зна за сваку овцу коју је ован заскочио и измркао. Ако нема могућности
да се набаве распондери, овну се за ову потребу могу офарбати прса па ће он ипак
оставити траг на заскоченој овци. Уколико ован не успе да обележи овцу треба га
заменити. Боја би тртебало да се мења сваки 16 до 17 дана, почевши од светлије боје.
Ако је висок проценат оваца ремаркиран после првих 16 до 17 дана циклуса терања,
плодност овнова би требало испитати.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Драган Јаковљевић

УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ ЋУРАКА
Просторија за гајење ћурака треба да је најмање на око 2 дана пре доласка ћурића
спремна за пријем, а то значи: да је темељно очишћена, опрана и дезинфикована, да је
у њу смештена сва потребна опрема и да је загрејана на око 20°C. Вештачке квочке
треба да су испробане и укључена на око 24 сата пре доласка ћурића и да је испод
њих постигнута температура око 36 - 38°C. Такође се храна, пре уношења ћурића,
стави у мале хранилице или улошке за јаја. Неколика часова пре тога сипа се и вода у
појилице. До 14-недељног узраста заједно се гаје мушка и женска грла, а после тога
мужјаци се гаје одвојено. До три месеца узраста обично се држи око пет грла по м2. Од
тринаесте па до двадесет осме недеље женских грла по м2 пода може бити три а
мушких два. Од тада па до краја гаје се две ћурке по м2.

У првим данима живота ћурића посебну пажњу треба посветити температури. У то
време они узимају релативно мало хране, али имају потрбу за већом температуром.
Првих неколико дана температура треба да је између 36 и 38°C. Са порастом ћурића
температура се смањује обично око 3°C недељно, тако да крајем шесте недење спадне
на око 21°C, када и треба прекинути загреваље. Пошто ћурићи у првим данима живота
слабије виде, потербно је да су појилице и хранилице добро осветљене. Првих дана на
под се ставља око 80 ћурића на м2 а нешто касније око 50 грла.
Првих 10 дана потребан је стални надзор над ћурићима а посебно над изворима
топлоте јер је прехлада у тим данима обично смртоносна за ћуриће.
Велика осетљивост ћурића на влагу условљава чисту и суву простирку.Што се тиче
осветљења и оно има велики утицај на одгој ћурића. Трајање осветљења не треба
повећати у току пораста подмладка, нити смањити у периоду ношења. Јачина
осветљења је у почетку одгајивања око 3 вата на м2, а касније се постепено смањује
на 1 до 1,5 ват на м2 пода.
За успешно одгајивање ћурића такође је важно да се обезбеди одговарајућа храна
богата беланчевинама (око 26 до 28%), као и довољно хранидбеног простора за све
ћуриће. Хранидбени простор за ћуриће до осме недеље рачуна се око 8 см по грлу, од
8 до 18 недеље око 16 см, а после тога до краја одгајивања 20 см по грлу.
Вода треба да је стално доступна, а посебно у првим данима живота. Од првог дана
па до краја 2. месеца рачунати око 3 см појидбеног простора по грлу, од 2. месеца па
до 18. недеље око 4 см по грлу, а после тога до краја одгајивања, око 5 см.
Ако постоји могућност да се ћурићии из одгајивачнице пуштају у испуст, треба их
пуштати само кад је време лепо, топло и суво. Обезбедити им потребну хладовину,
било засађеним дрвећем или разним надстрешницама.
Након два месеца старости ћурићи мењају своје стечене навике и другачије се
понашају према условима живота у интензивном узгоју него пилићи. Неопходно је
ограничити величину сваког јата подмладка на 250 до 500 грла.
После два месеца узраста млади ћурићи су већ добро обрасли перјем и завршили
бобање, па добро подносе кише и хладноћу, тако да се могу лако држати у отвореним
објектима, испод надстрешнице, на отвореном, али ограђеним испустима. Број грла на
м2 подне површине креће се од 3 до 4 грла
дипл.инж. сточарства
Јасмина Филиповић

БИОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ЗЕМЉИШТА
Мишеви, кртице, глисте, црви, инсекти, итд. су оно што свако земљиште има а
човекове очи их региструју, док земљиште садржи и оно што очи не могу да региструју
а то су микроорганизми. Оку видљиви организми мешају земљу и обогаћују је
органском материјом, али то је мања улога него улога микроорганизама.
Микроорганизми учествују у великом броју процеса у земљишту, а посебно у
разлагању биљних и животињских остатака, стварању хумуса и његовом разлагању, тј.
стварању биљне хране и плодности земљишта. Бактерије су најважнији
микроорганизми, јер оне стварају биљну храну. Има их више врста.
Поједине бактерије поседују особину да везују слободан азот из ваздуха (квржичне
бактерије на корену луцерке и других махунарки). Друге бактерије стварају соли –
нитрате и фосфате које биљке могу користити за своју исхрану. Поред корисних

постоје и штетни микроорганизми који разлажу створену биљну храну – смањују
плодност земљишта.
Ближи се жетва стрних жита и пре него што упалите сламу размислите о горе
наведеном!
(Паљење стрништа је, осим тога, кажњиво!!!)

Шта је плодност земљишта?
Плодна земљишта су она код којих се храњиви елементи налазе у једињењима која су
приступачна за исхрану биљака.
Урадите хемијску анализу плодности земљишта – уштедите !!!

саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миодраг Симић

СЕТВА ПОСТРНИХ УСЕВА
Гајење пострних усева има бројне позитивне стране, али и поред тога у нашим
условима се овај начин сетве не примењује онолико колико би требало. Пострном
сетвом се може обезбедити значајна количина сточне хране као и значајна количина
јефтиног и здравог поврћа, а тиме се и годишњи приход може повећати бар за 1,5 пут.
Крмно биље које се на овакав начин засеје користи се за исхрану стоке у току исте
године. Такође,овако се рационално користе пљопривредне површине које након
убирања главног усева остају неискоришћење. Овако незасејано земљиште губи влагу,
наручито у годинама које су сушне.
Основни агроеколошки услови за гајење пострних усева су одговарајуће температуре и
број дана. Ограничавајући фактор производње су падавине којих у овом периодиу
обично има много мање него што је потребно. Зато се ова производња најчешће не
може ни остварити уколико не постоје услови за наводњавање.
Један од најчешћих видова гајења пострних култура јесте гајење крмних биљака које
се користе за исхрану стоке у свежем стању, као силажа а мање за производњу сена.
Као пострне крмне културе могу се сејати: кукуруз, сирак, суданска трава, сунцокрет,

соја а ређе пострна репа и крмни кељ. Сетва ових култура се обично обавља крајем
јуна илии почетком јула месеца. Иначе крмни усеви се могу сејати и као здружени као
на пример кукуруз и соја, крмни сирак и соја, пострна репа и суданска трава итд.
Сетву пострних усева треба обавити што је могуће раније јер свако закашњење у сетви
доводи до знатног смањења приноса, а закашњењем се губи и сунчева енергија која се
не може надокнадити на други начин.
Као најинтересантнији пострни усеви за сточну исхрану јављају се соја и сунцокрет.
Гајењем ових култура постижу се приноси који оправдавају улагање у овакву
производњу. На тржишту данас постоје сорте соје са веома кратком вегетацијом, тако
да до првих јесењих мразева соја потпуно заврши циклус раста и развића. Сунцокрет,
као моћна биљка даје велику количину зелене масе у врло кратком временском
периоду. Кукуруз и крмни грашак такође дају добре резултает када се гаје у односу
50:60 кг/ха, као и смеша јаре грахорице, крмног грашка и стрног жита у односу 60:50:70.
Осим ратарских , у пострној сетви се успешно могу гајити и повртарске културе.
Показало се да су плодови поврћа из друге сетве здравији јер сазревају у време с
више сунчаних дана, када је и напад болести и штеточина слабији, те је и заштита
усева мања а самим тим и производња јефтија.

Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миланка Миладиновић

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИНОСЕ ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА И
РАСПОЛОЖИВОСТ ХРАНИВА У ЗЕМЉИШТУ

Пвртарска производнња за постизање високих и стабилних приноса је захтевнија у
односу на остале линије биљне производње. Неколико берби у току године високи
приноси потребна су земљишта много богатија хранивима. Циљ исхране је биљкама
осигурати довољне количине лако приступачних хранива, кисеоник, угљен-диоксид и
воду.
На приступачност биљних хранива утичу физичке, хемијске особине земљишта,
климатски услови, микроорганизми, количина и квалитет воде.
Реакција земљишта важан је чинилац за усвајање свих хранива дали ће биљка више
усвајати катјона или ањона. Оптимална Ph вредност за већину повртарских култура
креће се 6,0-7,0 (6,8). Земљишта са Ph изнад 7,6 у таквим земљиштима налази се
повољна количина калцијума и магнезијума али чест је недостатак гвожђа мангана,
цинка, бакра и бора на таквим земљиштима могу се гајити такозване алкалофилне
биљке. А биљне културе које се успешно гаје на земљиштима испод Ph вредности 5 су
ацидофилне. На реакцију земљишта можемо утицати тако што на киселим
земљиштима користимо кречњак а на алкалним сулфатна ђубрива.

Концентрација раствора земљишта, пожељна је умерена јер висока и ниска
концентрација соли утиче на рст и развој биљака. Највећи проблем у производњи
поврћа представља обилно ђубрење азотним и калијумовим ђубривима што повећава
концентрацију соли у земљишту и има велики утицај на слаб раст и развој биљака.
Концентрација соли у земљишту од 5% процењује се нормалном а концентрација већа
од 20% није пожељна.
Зато битно је обратити пажњу на степен заслањености која
се мери у електропроводљивости и може значајно утицати на принос гајених култура.
Вода има значајан утицај на принос, недостатак воде доводи до недостатка појединих
хранива у биљци као што су: магнезијум калцијум и бор. Веома је важна укупна
количина воде коју надокнађујемо редовним наводљаваљем.
Температура земљишта утиче на интезитет усвајања хранива, јер се при повољним
температурама брже синтетише органска материја у биљци. Физиолошки активна
температура земљишта за већину јона је 5-6 степени Ц., а максимална 40 степени Ц.
Од велике важности је температура за усвајање фосфора која треба да износи 15
степени Ц.
Органска материја има врло важну улогу на биолошке, хемијске и физичке особине
земљишта. Разградњом органске материје биогени елементи постају доступни биљци,
органска материја осигурава храну микроорганизмима који имају значајну улогу на
минерализовање органске материје.
Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Драган Мијушковић

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Наводњавање је кроз праксу прошло бројна повољна и неповољна искуства. Један од
највећих неповољних проблема је секундарно заслањивање и алкализација
земљишта.Дуготрајном применом наводњавања, које је у почетном делу по правилу
резултирало повећањем приноса, недовољним знањем и без контроле квалитета и
количине примењене воде подмукло су се ширили проблеми који се у почетку нису
уочавали. Поред заслањивања и алкализације, у последње време проблем додатно
компликује све чешћа примена одпадних вода за наводњавање. Применом одпадних

вода непознатог квалитета, могу се и у земљишту и у биљци акумулирати штетне
материје које су укључене у хранидбени ланац.
Погодност воде за наводњавање дефинише је њеним физичким, хемиским и
биолошким својствима.
Од физичких особина најважније су температура воде и количина суспендованих
честица.Наводњавање претоплом или прехладном водом може изазвати температурне
шокове билјке. Сматра се да је за већину усева у вегетационом раздобљу температура
воде од око 25
најповољнија за наводњавање.Поред саме температуре воде врло је
важан и однос топлоте биљке и топлоте воде. Сматра се да разлика не би смела бити
већа од 10
На количину растворених честица у води која се користи за
наводњавање посебно су осетљиви системи под притиском. До оштећења може доћи
било на пумпи или појединим деловима развода воде(зачепљења млазница или
капаљки).
Хемиске особине воде за наводњавање: Различити проблеми земљишта и усева
повећавају се са порастом укупног садржаја соли изнад прихватљивих
граница.Најчешћи коришћени критеријуми повезани су са проблемима заслањивања,
алкалитета и токсичности појединих јона. Таложењем соли у близини корена,
применом јако заслањенњ воде високе концентрације соли акумулирају се на
површини земљишта или на ивичном делу влажне зоне. Падавине могу преместити
соли унутар зоне кореновог система и тиме оштетити биљку. Акумулација соли од
предходног наводњавања може онемогућити клијање и ницање нове биљке. Зато је
нужна хемиска анализа воде, да би се предвидели могући проблеми, а према самом
квалитету утврђују се и потребне мере управљања. Вода се сврстава у три категорије с
обзиром за погодност за наводњавање: без ограничења, слабо до умерено и изразито
ограничење . При употреби прве категорије, уз уобичајен начин управљања нема
никаквих опасности од појаве икаквих проблема у земљишту или биљци.Ако се жели
наводњавати водом друге категорије може се постићи успех избором култура и
применом посебних мера опреза. Код примене воде треће категорије могу се
очекивати озбиљни проблеми у земљишту или биљци. До проблема заслањивања
долази када се концентрација соли у земљишту повећа до границе која изазива
смањење примања воде од стране биљке, а што даље води смањењу приноса. До
примања воде путем биљног корена долази услед разлике потенцијала воде у
земљишту и ћелиске цитоплазме корена. Једна од најчешћих мера је испирање соли,
тј. додавањем већих количина воде од прорачунатих потеба за наводњавање с циљем
испирања соли у дубље слојеве. Надаље, испирање се може наставити и након сезоне
наводњавања с циљем да се акумулиране соли исперу и земљиште се припреми за
следећу културу.

Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Мира Миљковић

НЕГА МЛАДОГ ЧОКОТА
Због честих киша и ветрова на земљишту око младих чокота редовно се ствара
покорица која се плитком обрадом мора уклонити.
- Младе ластаре треба редовно привезивати,јер се у супротном лако ломе или
очењују.
- У зависности од спољашњих услова и развијености младих чокота површинсе
жиле треба први пут уклаљати када достигну дужину 5-6 центиметара. За овај
посао треба изабрати облачне дане.
- Листови младог винограда веома су осетљиви на болести и штеточине па се
због тога не сме запоставити заштита.
Посебну негу захтевају сорте стоног грожђа јер се гроздови ових сорти морају
припремити за тржиште допунским мерама:
- Маказицама треба пажњиво одсецати сувишне бобице дуж целог грозда,а и сам
његов врх чиме се добијају растреситији гроздови,крупније и слађе бобице што
се посебно цени на тржишту.
- Посебну пажњу треба посветити мери прстеновања лозе,јер је утврђено да се
прстеновањем код појединих сорти две недеље након прецветавања могу
добити бобице крупније и за 30 одсто од бобица са непрстенованих чокота,а
сазревање је код прстенованих чокота убрзано за око 3 недеље.
-

Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл. инж. Дејан Јоцић

ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ ВИШЊЕ
По броју стабала и укупној производњи вишња заузима треће место у нашој земљи
после шљиве и јабуке. Из године у годину производња је све већа тако да је Србија
данас на петом месту у свету иза Русије, Украјине , Турске и Пољске.
У погледу еколошких чинилаца вишња је врло скромних захтева. Евентуалан проблем
могу представљати ниске температуре у позно пролеће, када дође до пупљења и
цветања.
У нашим условима редовно наводњавање неопходно је свуда где је годишња сума
падавина мања од 500, допунско где је 500-750, док у рејонима са 750-850 милиметара
није потребно наводњавање.
Приликом избора места за подизање засада вишње предност треба дати положајима
са благим нагибом и југоисточне и источне експозиције, са умереном влажношћу.
Врло добри засади вишње налазе се на теренима са широким опсегом pH вредности
од 5-8.
Као подлогу треба користити „Степску вишњу“ у крајевима где се јављају јачи мразеви,
дивља трешња је погодна као подлога за висока, а обична за висока и полувисока
стабла.
Пошто су наша земљишта у већини случајева сиромашна хумусом, воћарима се
препоручује да унесу 40-50 тона стајњака по хектару.
Неколико месеци пре садње треба урадити риголовање на дубини 70-100
центиметара, а након тога треба приступити равнању терена тањирачама,
култиваторима и сетвоспремачима.

Дипл. инж. Игор Андрејић

ЗАШТИТА ВИНОВЕ ЛОЗЕ
У овом периоду се наставља заштита винове лозе против пламењаче, пепелнице,
црне трулежи и сиве трулежи.
Стручњаци Пољопривредне станице из Јагодине раде прогнозу пламењаче винове
лозе. Сва третирања објављујемо преко локалних медија,радија и телевизије .
Због честих киша и оптималних температура за развој пламењаче (од 20-24
степена) у неким виноградима који нису адекватно штићени је дошло до појаве
симтома болести. Повољни услови за инфекцију пламењачом који се најављују и
даље у току јула(повремене кише и оптималне температуре) могу омогућити
остварење инфекције и због тога је потребно наставити заштиту од пламењаче
системичним препаратима. Могу се користити неки од следећих фунгицида:
Mikal flash-0,3-0,4 % ,Acrobat -2,5 kg/ha, Ridomil gold 0,25%,Equathion pro-400 g/ha,
Forum star-2 kg/ha,Curzate M-0,3%,Profiler -2,25-3 kg/ha,Pergado F 45 WG -2-2,5 kg/ha.
Могу се користити и системични препарати који истовремено сузбијају и пламењачу и
пепелницу Quadris max-2l/ha ,Cabrio top -0,2%.
У току године не треба користити исти препарат више од два пута због могућности
стварања резистентности патогена на фунгицид.
У неким засадима је дошло до појаве пепелнице на бобицама посебно код сорти
које су осетљиве на пепелницу.Пепелница је болест сенке што значи да се јавља више
ако је облачно време .Против пепелнице користити неки од препарата:
Topas 100EC-0,025% , Stroby-DF-200 g/ha,Systane 12E-0,02%,Tilt 250 EC 0,015%,Falcon EC-460-0,4L/ha,Vivando -0,015-0,02% .
Ако има појаве пепелнице на бобицама обавити и третирање сумпорним
препаратима Kвашљиви сумпор,Kолосул или други у зони грожђа.Ово третирање
обавити предвече због високих температура у току дана.
У виноградима Поморавског региона у неким годинама долази до појаве
црне
трулежи . Симптоми црне трулежи
се јављају на свим младим деловима
лозе:лишћу,дршкама,младарима и бобицама.На лишћи симптоми су у виду пега које су
ограничене зоном црвенкасте боје.
Зараза на бобицама је у виду ситних тачкастих пегица,које су ограничене
црвенкастим прстеном који се може проширити врло брзо.За неколико дана бобица се
суши,смежура и постаје тврда,тамноплаве боје.У центру пеге се формирају
пикниди.Младе бобице могу бити заражене од прецветавања па до почетка
зрења.Пикниди-споре се формирају назараженим бобицама и наставља се секундарно
заражавање нових бобица.
Сузбијање црне трулежи се врши механичким мерама одстрањивањем заражених
мумифицираних бобица при берби и заоравањем при обради земљишта.
Хемијско сузбијање се врши од фазе када су ластари 10-16 цм и траје до почетка
зрења.Могу се користити за сузбијање неки од препарата:
Curzate M,Curzate R као системични препарат и превентивни фунгициди
Kaptanom(Merpanom) .Препарати на бази каптана се примењују одвојено.
У фази затварања грозда обавити друго третирање против сиве трулежи .Kористити
препарате Mytos ,Pyrus -2,5 l/ha(0,25%),Dional -0,15%,Teldor -0,15 %,Swich 62,5-WG 0,6-0,8 kg/ha.

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инж. Љиљана Јеремић

ПАРАДАЈЗ И ПАПРИКА-КАРЕНЦА ПРЕПАРАТА
Велики проблем код плодовитог поврћа представља заштита од болести и
штеточина у моменту непосредно пре или између две бербе .Тада треба
коористити срества са краћом каренцом .

Инсектициди
/фунгициди/бактер
ициди

Штеточине/бо
лести

Количин
а
примене

Каре
нца

Памукова
совица мољац
парадајза

0,170,25л/ха

3
дана

Памукова
совица мољац
парадајза

0,14/0,2
л/ха

1 дан

Памукова
совица

1,5-2кг

3
дана

Лептираста
бела ваш

0,6 кг/ха

3
дана

Обични
паучинар

0,075%

3
дана

Пламењача

4-5 кг/ха

3
дана

Пламењача

0,8л/ха

1 дан

Equation proWG

Пламењача
црна пегавост

0,4 кг/ха

3
дана

Quadris, Promesa,
Teatar

Пламењача
црна пегавост

0,75 л/ха

3
дана

Ortiva opti 480 SC

Пламењача
црна пегавост

2-2,5
л/ха

3
дана

Switch 62,5WG

Сива трулеж

0,6-0,8
кг/ха

3
дана

Avaunt 15 SC
Кораген
Coragen

Affirm095 Sc

Парадајз

Chees

Abastate

Pergado C27

Orvego

Зелена ваш

0,3кг/ха

3
дана

Памукова
совица

0,170,25л/ха

1 дан

Памукова
совица

1,5-2кг

3
дана

Теppeki

Лисне ваши

0,12-0,14
кг/ха

5
дана

Proteus110

Лисне ваши

0,5-0,75
л/ха

Оgriol

Лисне ваши

2%

НО

Champ

Бактериозна
пегавост

2 кг/ха

7
дана

Еverest

Бактериозна
пегавост

7 дана

7
дана

Signum

Сива трулеж

1 кг/ха

14
дана

Chees

Avaunt 15 SC

Паприка

Affirm095 Sc

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инж. Ружица Ђукић

Поштовани произвођачи,
Обавештавамо Вас да преко ПССС Јагодина
можете бесплатно оглашавати продају
пољопривредних производа и стоке на сајту
„Агропонуда“. Ако сте заинтересовани
контактирајте
саветодавца
са
којим
сарађујете.

