POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA
I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“DOO
_____________________________________________________________________________

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126

tel: 031/513 754

fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
1.ПРСКАЊЕ ЈАБУЧАСТОГ ВОЋА (јабука, крушка, дуња, мушмула)
Обавити у фази пуцања пупољака (фаза развоја као на слици)
Ово прскање се обавља у циљу смањења инфективног потенцијала
гљивичних и бактеријских обољења која презимљавају на гранама воћака,
а нарочито Erwinia amilovora узрочника бактеријске пламењаче јабучастог
воћа. Овом заштитом су обухваћене и презимљујуће форме инсеката и гриња које такође
презимљавају на гранама воћака. Прскање обавити после резидбе следећим средствима:
 GALMIN..................................................... 2,0 – 3,0 % (2,0 do 3,0 kg u 100 l vode)
 BELO ULJE ili NITROPOL-S................... 2,0 % (2,0 do 3,0 kg u 100 l vode)
Горе наведени препарати ради проширења дејства и на узрочнике болести, се могу
комбиновати са препаратом FUNGURAN 0,4% (400 g u 100 l vode) CUPROZIN 35 WP 0,35
% ili CUPRABLAU Z 0,35 % (350 g u 100 l vode).
У овом периоду се могу применити и готове мешавине минералног уља и бакарних
фунгицида, које се користе самостално:
 PLAVO ULJE ili MODRO ULJE................................2-3 % (2,0 do 3,0 l u 100 l vode)
 BAKARNO ULJE.........................................................1-1,5 % (1,0 do 1,5 kg u 100 l vode)
У засадима јабуке који се налазе у близини шуме постоји ризик од појаве јабукиног цветоједа Anthonomus
pomorum па је наведеним препаратима у овој фази потребно додати инсектицид Cipkord ili Cytrin 0,05% (50 ml
u 100 l vode). Овај инсектицид се препоручује и у засадима крушке за сузбијање крушкине буве Psylla pyri.

2.ПРСКАЊЕ КОШТИЧАВОГ ВОЋА (шљива, бресква, трешња, вишња, кајсија)
Oбавити у фази бубрења и пуцања пупољка као на слици
Сва средства која су наведена за јабучасто воће, могу се применити и за
коштичаво воће, након обављене резидбе, а у фази бубрења и пуцања
пупољака (почетак вегетације). Овим третирањем спречава се ширење
заразе гљивом Taphrina cerasi узрочника појаве тзв. „вештичијих метли“ на гранама шљиве, уз
обавезу претходног уклањања оболелих грана. За заштиту брескве од коврџавости листа
(гљива Taphrina deformans) ово прскање се обавља у фази појаве зелене тачке на врху
пупољка. Наредно третирање брескве се обавља након 5-7 дана препаратом Dakoflo 0,25% или
Delan 700WG 0,07% или Sillit 400SC 0,25%.
3. ПРСКАЊЕ МАЛИНЕ И КУПИНЕ
Обавити у фази као на слици, након везивања изданака
 GALMIN ili NITROPOL-S 2,0 % (2,0 kg u 100 l vode) + CUPROZIN 35 WP
ili CUPRABLAU Z 0,35 % (350 g u 100 l vode)
 GALMIN ili NITROPOL-S 2,0 % (2,0 kg u 100 l vode) + ABASTATE 0,10%
(100 ml u 100 l vode). Препоручује се у засадима где је повећана бројност
презимљујућих гриња.
 PLAVO ULJE ili BAKARNO ULJE 2-3%(2-3 l u 100 l vode)- примењује се самостално
Напомена: Прскање обавити по сувом и тихом времену. Потребно је извршити купање биљака већом количином
течности, третирањем одозго на доле при смањеном притиску на прскалици. Температура ваздуха при прскању треба да
је преко 7 о C, а пожељно је да не буде падавина најмање 5 сати по обављеном прскању.
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