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
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 ili QUEEN)
u konc.0,075%(75 g u 100 l vode)
-ACORD
u konc.0,075%(75 g u 100 l vode)
-LINUS
u konc.0,15%(150 ml u 100 l vode)
-CAPTAN (ili METOD ili MERPAN)
u konc.0,25%(250 g u 100 l vode)
Применом фунгицида Signum или Linus постиже се заштита од Дидимеле и сиве
трулежи.
2. За сузбијање штетних инсеката, пре свега малинине бубе, цветоједа, лисних вашију
и малинине муве препоручује се употреба једног од инсектицида:
-KARATE ZEON
u konc.0,03%(30ml u100l vode)
-KOZAK
u konc.0,03%(30 ml u 100 l vode)
-TALSTAR (ili FOBOS)
u konc.0,05% (50 ml u 100 l vode)
3. 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)
- ABASTATE
u konc.0,10% (100 ml u 100 l vode)
- ORTUS
u konc.0,10% (100 ml u 100 l vode)
При овом прскању могу се комбиновати и средства за фолијарну прихрану која
садрже калцијум.Редослед мешања 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!
У овом периоду потребно је поставити клопке за масовно изловљавање азијске воћне мушице (Drosophyla
suzukii).
На провидним пластичним флашама направити отвор у горњем делу, у њих сипати 1,5 dl црног вина, 1,5
dl јабуковог сирћета и неколико капи детерџента за судове. Посуде окачити на горњу жицу у засаду
малине. На рубним зонама клопке распоредити на размаку од 3 м, а унутар засада на размаку од 5 метара.
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