POLJOPRIVREDNA 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

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У РАТАРСТВУ

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У СТРНИМ ЖИТИМА
-У фази од бокорења до другог коленца
1. MONOSAN HERBI.........1,5-2,5 l/ha- за сва стрна жита озима и јара,
изузев овса
2. LENTEMUL D...................0,75- 1 l/ha -за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
3. MATON..............................0,5-0,8 l/ha -за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
4. MUSTANG.........................0,4-0,6 l/ha-може се примењивати у свим озимим
и јарим житима (изузев овса) и то од почетка бокорења до првог коленца
5. BASAGRAN ......................4,0 l/ha- у фази бокорења
6. ARRAT...............................0,15-0,2kg/ha- озима жита,-0,15 kg/ha јара жита(од
почетка до крај бокорења)-добро сузбија Galium sp.
-У фази од трећег листа до појаве листа заставичара
7. STARANE 250...0,8-1,0 l/ha(у озимим) и 0,8 l/ha(у јарим житима),добро сузбија Galium sp.
(Tomigan,Bonaca,Fox,Fluormark)
8. SECATOR..............0,150–0,300 kg/ha- (у озимим и јарим житима),добро сузбија Galium sp.
9. SECATOR OD.......0,15 l/ha -(у озимим и јарим житима),добро сузбија Galium sp.
I

II

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

- После сетве а пре ницања
1. TROFI +TERBIS.........2,0 l/ha + 1,5 l/ha -потрeбно је да буде кише 5-7 дана након примене
(уместо препарата TROFI могу се користити:Acetogal,Acetomark,Genius,Gvardian)
2. GARDOPRIM PLUS GOLD......4,0-4,5 l/ha
-До 3 листа кукуруза
3.LUMAX........................3-3,5 l/ha примена у парцелама које нису закоровљене
вишегодишњим коровима(до 2 листа кукуруза)
4.MERLIN DUO.............1,5-2,0 l/ha-после сетве а пре ницања или најкасније до трећег листа
кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа.

III

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ

1. FRONTIER SUPER+STOMP.............1,0-1,2+4,0 l/ha -после сетве а пре ницања
2. SENCOR +DELTACET.............1 kg/ha + 1,8 l/ha -после сетве а пре ницања усева и
корова
3. SENCOR - после сетве,пре ницања у дози 1 kg/ha;...... - после ницања у дози 0,75 kg/ha
(DANCOR,TRIBUTE,LORD)
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.
Ужице,20.04.2010.

