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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ ЗАСАДА ШЉИВЕ
1. ПОЧЕТКОМ ЦВЕТАЊА (као на слици)
У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА УЗРОЧНИКА СУШЕЊА ЦВЕТОВА И ГРАНЧИЦА И
ТРУЛЕЖИ ПЛОДОВА КОШТИЧАВОГ ВОЋА (Monilia laxa)

На ову болест су посебно осетљиве сорте шљиве Стенлеј и Чачанска родна.
За заштиту од овог паразита препоручује се једно од следећих средства:
- CHORUS 75-WG....................................0,02 % (20 ml u 100 l vode)
- KUBIK PLUS..........................................0,25 % (250 ml u 100 l vode)
- AKORD...................................................0,075% (75 ml u 100 l vode)
- SIGNUM .................................................0,075% (75 g u 100 l vode)
Наведена средства су фунгициди са локалсистемичним или системичним својствима, а
прскање је потребно извести у касним поподневним сатима по тихом времену.

У периоду цветања је забрањена употреба инсектицида због присуства
пчела и др. опрашивача у засаду.
2. У ФАЗИ ПРЕЦВЕТАВАЊА ( као на слици )
У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ШЉИВИНИХ ОСА (Hoplocampa sp.), ПЛАМЕЊАЧЕ ШЉИВЕ
(Polystigma rubrum), РОГАЧА ШЉИВЕ (Taphrina pruni)

Сузбијање шљивиних оса треба обавити после пуног цветања (80% цветова
прецветало), када пчеле више не посећују цветове.
За заштиту треба применити један од следећих препарата:
- PERFECTION ili DIMETOGAL..............0,15 % (150 ml u 100 l vode)
- KONZUL ili NURELL-D..........................0,10 % (100 ml u 100 l vode)
- CIPKORD ili CYTRIN.............................0,03 % (30 ml u 100 l vode)
Једном од ових препарата треба додати неки од следећих фунгицида ради
заштите од пламењаче и рогача шљиве :
- CAPTAN ili METOD...............................0,30 % (300 g u 100 l vode)
- DITHANE ................................................0,25 % (250 g u 100 l vode)
- MANKOGAL...........................................0,25 % (250 ml u 100 l vode)
- ANTRACOL............................................0,20 % (200 g u 10 l vode)
Ово третирање обавити у касним поподневним сатима по тихом времену.
НАПОМЕНА
Ради заштите инсеката опрашивача пре извођења овог прскања обавезна је
косидба траве и корова у засаду шљиве који у том тренутку цветају (маслачак,
мртва коприва и сл.) Тако се спречава да пчеле и други опрашивачи слећу на
исцветали коров на који пада заштитно средство. Пре почетка прскања обавезно
прочитати приложено упутство за употребу препарата и истог се придржавати.
УЖИЦЕ 09.04.2012.

