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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ЦВЕТАЊА
У фази потпуно развијених цветних пупољака (као на слици)
Прскање засада малине извршити непосредно пред цветање.
За то се препоручује комбинација средстава за сузбијање болести
и штеточина, које угрожавају засад у то време.
1. За сузбијање болести изданака (пре свих Didymella apllanata и Leptosphaeria
coniothyrium), препоручује се употреба једног од следећих средстава:
-SIGNUM
u konc.0,15 % (150 ml u 100 l vode)
-QUADRIS (ili PROMESA)
u konc.0,075% ( 75 gr u 100 l vode)
2. За превентивно сузбијање узрочника трулежи плодова (Botrytis cinerea)
препоручује се употреба једног од следећих средстава:
- SWITCH
u konc.0,08 % (80 gr. u 100 l vode)
- TELDOR
u konc.0,15 % (150 gr. u 100 l vode)
- МYTHOS(ili PEHAR ili PYRUS 0,2%) u konc. 0,25% (250 ml u 100 l vode)
Применом фунгицида Signum постиже се заштита од Дидимеле и сиве
трулежи. Ако се примењује Quadris потребно му је додати фунгицид против
сиве трулежи.
3. За сузбијање штетних инсеката, пре свега малинине бубе, цветоједа, лисних
вашију и малинине муве препоручује се употреба једног од инсектицида:
-NURELL D (ili KONZUL ili ANTHOCID-D) u konc.0,10%(100ml u100l vode)
-TALSTAR (ili FOBOS)
u konc.0,06% ( 60 ml u 100 l vode)
4. За сузбијање штетних гриња (Tetranychus urticae, Phyllocoptes gracilis,
Eriophies essigi), ако је њихова бројност преко „прага штетности“ што би се
неповољно одразило на развој родних гранчица, принос и квалитет, препоручује
се употреба једног од акарицида:
- ENVIDOR 240 SC
u konc.0,06% ( 60 ml u 100 l vode)
- SANMITE 20 WP
u konc.0,06% ( 60 ml u 100 l vode)
- ABASTATE
u konc.0,075% (75 ml u 100 l vode)
При овом прскању могу се комбиновати и средства за фолијарну прихрану
која садрже калцијум. Редослед мешања средстава је: вода, фолијарно ђубриво +
WP + WG + SC или EC
Oво прскање се не сме изоставити а мора се извести пре отварања првих цветова јер се
касније не смеју користити инсектициди, како због остатака пестицида на плоду, тако и
због тровања пчела. Пре прскања обавезно покосити корове који су цветали!
УЖИЦЕ 06.05.2013.

