ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ “МОРАВИЦА” УЖИЦЕ

ПРЕПОРУЧУЈЕ
УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У РАТАРСТВУ
I

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У ПШЕНИЦИ

-У фази од бокорења до другог коленца
1. MONOSAN HERBI..................2-2,5 l/ha (за сва стрна жита озима и јара, изузев овса)
2. ESTERON.................................1,0 l/ha
3. MATON....................................0,8-1,2 1l/ha (од средине бокорења до првог коленца)
4. BASAGRAN ............................3-4 l/ha (од бокорења до првог коленца)
5. MUSTANG...............................0,4-0,6 1l/ha (може се примењивати у свим
озимим и јарим житима и то од почетка бокорења до првог коленца)
-У фази од трећег листа до појаве листа заставичара
6. STARANE 250...0,8-1,0 l/ha(у озимим) и 0,8 l/ha(у јарим житима),добро сузбија Galium sp.
7. TOMIGAN.........0,8-1,0 l/ha(у озимим) и 0,8 l/ha(у јарим житима),добро сузбија Galium sp.
8. SECATOR.................0,150–0,300 l/ha (у озимим и јарим житима),добро сузбија Galium sp.

II

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

-После сетве а пре ницања
1. TROFI +ATRAZIN..........2 l + 1 kg/ha (потрено је да буде кише 5-7 дана након примене)
2. PROMETRIN +STOMP...2,0 l + 4,0 l/ha (Ова комбинација може да се примењује и у усеву
кукуруза са подусевом пасуљом, после сетве а пре ницања)
-Од трећег до петог листа (корективно третирање)
3. MOTIVEL...................1,2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
4. TAROT.........................30g/ha +30g/ha (корови 2-3 листа; 2 недеље после
првог третирања)
5. MUSTANG +MOTIVEL.0,6 l/ha +1 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
6. AVALON.........................2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
7. MERLIN DUO.............1,5-2 l/ha после сетве а пре ницања или најкасније до трећег листа
кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа.
-До појаве десетог листа
8. LAUDIS ...................1,5-2,0 l/ha после ницања и корова и кукуруза, када су травни корови
у почетном стадијуму пораста, широколисни у фази 4-6 листова, а кукуруз од 2-10 листова
9.CALLISTO.................0,25 l/ha после сетве а пре ницања или 0,20 л/ха после ницања
кукуруза, а најкасније до појаве осмог листа.

III
1.
2.
3.
4.
5.

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ

ZANAT + PROMETRIN ...........4 l + 2 kg/ha (после сетве а пре ницања)
DELTACET+PROMETRIN.......2 l + 2l/ha
(после сетве а пре ницања)
PROMETRIN+DUAL GOLD.....2 l + 1,5l/ha (после сетве а пре ницања усева и корова)
SENCOR +DELTACET.............1 l + 2 l/ha (после сетве а пре ницања усева и корова)
SENCOR - пре ницања у дози 1 kg/ha;...... - после ницања у дози 0,75 kg/ha
Пре примене препоручених средстава, прочитати упуство за употребу, које иде уз
препарат. После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног
коришћења за друге намене.

