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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ДО 10 ДАНА ОД ПОЧЕТКА ЦВЕТАЊА
Цветање у засадима малине је ове године почело за око 3 до 5 дана раније него
претходне. Ова заштита се примењује од почетка цветања малине да би се заштитили
цветови од узрочника сиве трулежи плодова (Botrytis cinerea). Овај паразит остварује заразу
преко цветних делова, а касније са развојем и сазревањем плодова изазива њихово
труљење. У наредном периоду се очекује пад температуре и честе и обилне кишне
падавине, које се смењују са сунчаним интервалима. Овакви услови веома погодују развоју
овог паразита. За ову намену препоручује се коришћење неког од следећих средстава:
- SWITCH
у концентрацији 0,08% (80gr у 100 l воде) или
- TELDOR
у концентрацији 0,15 % (150 gr у 100 l воде ) или
- МYTHOS
у концентрацији 0,25% (250ml у 100 l воде) или
- PEHAR
у концентрацији 0,20% (200ml у 100 l воде) или
- PYRUS
у концентрацији 0,20% (200ml у 100 l воде) или
- SIGNUM
у концентрацији 0,15 % (150 gr у 100 l воде )
Примена неког од ових средстава има искључиву намену за спречавање појаве трулежи
плодова малине.
Ради заштите од болести као што су Didymella applanata i Leptosphaeria coniothyrium
једном од наведених средстава се може додати:
- QUADRIS или PROMESA

у концентрацији 0,075%

(75 ml у 100 l воде)

SIGNUM делује истовремено и на сиву трулеж и на дидимелу, па у случају његове примене
није потребно комбиновање са QUADRIS- ом.
Пре прскања потребно је прскалицу опрати детерџентом и водом, добро је испрати, да се
одстрани присуство инсектицида и других штетних материја за пчелу и плод малине.
Приликом овог третирања обавезно заштитити и младе изданке који се припремају за род
наредне године. Прскање обавити у касним поподневним сатима и у препорученој фенофази
развоја.

НАПОМЕНА:
ТОКОМ ТРАЈАЊА ЦВЕТАЊА, А КАСНИЈЕ И БЕРБЕ ПЛОДОВА У ЗАСАДИМА МАЛИНЕ СЕ НЕ
СМЕЈУ КОРИСТИТИ ИНСЕКТИЦИДИ НИ АКАРИЦИДИ ! УПОЗОРАВАЈУ СЕ ПРОИЗВОЂАЧИ ДА СЕ
ПРИ ПРИМЕНИ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ЗАШТИТИ МАЛИНЕ ПРИДРЖАВАЈУ ДАТИХ
УПУСТАВА У ПОГЛЕДУ ИЗБОРА, ВРЕМЕНА ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ И КАРЕНЦЕ У ЗАСАДИМА
МАЛИНЕ.
ПРОИЗВОЂАЧИ, ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА ДА БИ СТЕ ПОСТИГЛИ ДОБАР
КВАЛИТЕТ И ОМОГУЋИЛИ ДА МАЛИНА И ДАЉЕ ОСТАНЕ ГЛАВНИ ИЗВОЗНИ АРТИКАЛ !
УЖИЦЕ 14.05.2012.

