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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ ВОЋАКА ОД ГЛОДАРА ТОКОМ ЗИМЕ
У другој половини новембра и касније током зиме, због недостатка других
извора хране глодари могу нанети веће штете, нарочито у младим засадима воћа и
засадима малине и купине.
Од штетних глодара најзаступљеније су волухарице (Microtus arvalis, Arvicola
terrestris) као и пољски и шумски миш (Apodemus agrarius, Apodemus flavicollis,
Apodemus sylvaticus). Они се хране на корену воћака, па га тако оштећују, а са друге
стране у случају велике бројности популације праве густ систем ходника и рупа у
земљи. Повећање бројности ових глодара подстиче ђубрење стајњаком у јесењем
периоду који се оставља на површини земљишта, као и закоровљеност засада.
Када је у питању дивљач, штете могу да причине зец и срна због недостатка
других извора хране у овом периоду. Зец (Lepus europeus) може да направи огромну
штету у воћним засадима глођући кору. Оштећења коре у зони кореновог врата испод
окалемљеног места, или прстенасто оштећење коре, доводе до прекида спроводног
ткива, а често и сушења стабала. Потенцијално су најугроженији воћни засади у
близини шума, али превентивно је потребно обавити заштиту и свих других засада.
За сузбијање волухарица и мишева препоручује се прво провера активних рупа,
па примена родентицидних мамаца као што су :
CINKFOSFID MAMAK, FOSFIROD, CINKOSAN
BRODILON MAMAC
RATIBROM
Мамци на бази cink-fosfida (Cinkfosfid mamak i Fosfirod) се примењују у дози од
5 до 10 г а остали препоручени мамци 10-20 г по активној рупи, после чега се отвори
загрћу земљом и затварају.
За сузбијање кртица може се користити репелент DETIA WUHLMAUS GAS (а.м.
калцјум карбид) у количини од 20 g/ активној рупи.
За одбијање дивљачи (срна и зец) препоручује се примена веома ефикасног
средства, које има улогу репелента који одбија дивљач од третираних стабала
спречавајући да дође до штете. За ову намену препоручује се:
KUNILENT R-12 у концентрацији 5 - 10 % (0,5 л до 1 л на 10 л воде)
Третирање се изводи премазивањем стабала и рамених грана. На тај начин
заштита је обезбеђена за период од 50 дана (0,5 л на 10 л воде) односно 80 дана (1 л на
10 л воде)
После истека овог периода третирање треба поновити, јер штете које могу настати су
много веће од вредности овог третирања.
Штете од дивљачи се могу спречити или умањити постављањем заштитних
мрежа око дебла, које не могу пружити заштиту виших делова стабла.
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