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ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА-ПСС ПРОКУПЉЕ
Пољопривредна стручна служба Прокупље ради све послове утврђене Законом о
Пољопривредним стручним службама Републике Србије, Законом о сточарству, Законом о
Земљишту, Законом о семену и садном материјалу, Законом о заштити биља од биљних
болести штеточина и корова и другим законским прописима и законом о руралном развоју.
Служба ради и одређене послове по овлашћењима Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде као што су: стручна и здравствена контрола над производњом семена и
садног материјала пољопривредног биља. Подручје рада Пољопривредне стручне службе у
Прокупљу су подручја општина Прокупље,Житорађе,Блаца и Куршумлије.
Са аспекта природних услова како климатских тако и педолошких наше подручје има
значајних предности у односу на друга подручја у Србији јер је могуће успешно организовати
производњу у свим областима пољопривреде. Равничарски Добричког краја који се простире
кроз већи део Општине Житорађа пружа одличне услове за ратарску и повртарску
производњу и изванредне услове за пластеничку производњу раног поврћа. На брдском
подручју развијена је воћарска и сточарска производња. Ово подручје је познато по великим
воћним засадима(Облачинске вишње и шљиве) и одличним воћарима. Сточарство
представља стратешку грану унапређења пољопривредне производње и има посебно место и
своју традицију.

Пољопривредна Стручна служба- ВД Директор Копривица Жарко
Служба за воћарство и виноградарство
- Саветодавац Тонић Дејан дип.инг.воћарства и виноградарства
- Саветодавац Тодоровић Магдалена дип.инг.воћарства и виноградарства
Служба за сточарство
- Саветодавац Петровић Душка дип.инг.сточарства
- Саветодавац Петровић Игор дип.инг.сточарства
Служба за заштиту биља
- Саветодавац Јовић Снежана дип.инг.заштите биља
- Саветодавац Јовичић Маринко спец.инг.заштите биља
Василија Ђуровића Жарког бр.13
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БЕРБА КУПИНЕ
Купина, као и већина јагодастог воћа, има нежне плодове са израженом
респирацијом, неравномерним сазревањем и немогућношћу дозревања после
бербе. Због тога се берба обавља у више наврата чак до 10 и у зависности од
сорте и услова гајења може да траје више од 40 дана. Сорте се међусобно
разликују по динамици сазревања плодова.
Време или моменат бербе одређује се на основу зрелости плода, намене
плодова и начина и дужине транспорта.
У погледу зрелости плода разликују се:
Технолошка зрелост се одликује карактеристичним особинама за дотичну
врсту и сорту у погледу хемијског састава, укуса, мириса и боје, а
конзистенција најбоље одговара за одговарајућу врсту производа.
Конзумна зрелост настаје када плод садржи максимум пожељних
органолептичких својстава и као такав је најпогоднији за потрошњу у свежем
стању.
Физиолошка (ботаничка) зрелост се одликује тиме што је семе у стању да
клија, тј., способно је за репродукцију
С обзиром на то да плодови купине не могу дозрети после бербе, потребно је
бербу организовати у оптималном степену зрелости у зависности од намене.
Уколико су плодови намењени стоној потрошњи или замрзавању потребно их
је брати у пуној зрелости (када су најквалитетнији, најукуснији,
најароматичнији, најобојенији) или 1-3 дана пре (у зависности од удаљености
тржишта, односно типа транспортног средства).
Никако бербу не треба организовати раније (јер остају кисели, мање укусни и
слабије обојени плодови) нити касније, јер су презрели плодови неукусни и
брзо пропадају.
Степен зрелости купине за бербу може се одредити органолептички (по
карактеристичној интензивно црној, сјајној боји покожице, чврстоћи и укусу
меса плода) или неком од егзактних метода (најчешће хемијском – на основу
садржаја суве материје, шећера, киселина или њиховог односа).
Плодови купине су изузетно нежни, па се морају брати пажљиво да не би
дошло до механичких оштећења. Услед механичких оштећења не долази само
до погоршања тржишне и органолептичке вредности плода већ настале
промене убрзавају биохемијске и микробиолошке промене, што директно води
бржем кварењу плода.
Берба се углавном обавља ручно.
За бербу су најпогоднији рани јутарњи или касни вечерњи сати, када су
спољашње температуре релативно ниже уодносу на просек у току дана.
Плодови се не беру ако су влажни, јер су врло подложни труљењу и
слепљивању приликом замрзавања.
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Амбалажа, а то су најчешће пластичне гајбице (холандези), мора да буде чиста,
нешкодљива за људско здравље, да није заражена гљивицама, јер би то убрзало
кварење плодова. Ово је нарочито важно ако је производња контролисана или
под ознаком органска. На територији Топличког округа прецизније у Општини
Куршумлија производња ове воћне врсте је већим делом по принципима
органске производње.
Саветодавац за воћарство и виноградарство Тонић Дејан дип.инг.пољ.
ГАЈЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА ЈАГОДЕ
Јагода је вишегодишња зељаста биљка из породице ружа (Росацеае). У плоду се
налази око 60 % воде, може бити и до 12 % шећера као и витамина Ц од 24 - 97
мг %. Цвета више пута у години .
Земљиште
За производњи јагоде најбоља су песковито-иловаста земљишта и земљишта
богата органским материјема (хумусом). Земљишта морају бити довољно дубока
и дренирана. Најповољнија киселост је од пХ 4,6 - 6,4. Лоше предкултуре за
јагоду су грашак, парадајз, бели кромпир, репа и кукуруз јер све као и усеве
нападају исте штеточине.
Избор положаја за подизање засада јагоде
За јагоду су најповољнији они положаји који нису изложени ветру и акумулацији
хладног ваздуха. За ране сорте најбољи су јужни положаји, где се не јављају
касни пролећни мразеви јер је на њима омогућено раније сазревање плода за око
10 дана у односу на северне положаје. Северне и источне положаје треба
кориситити за средње стасне, а северне и равничарске површине за касне сорте
јер оне обично касније цветају и нема опасности од касних пролећних мразева.
Припрема земљишта за садњу јагоде
Земљишту се мора поправити структура, уништити корови, риголује се на
дубину од 30 цм и на крају равна. Пре риголовања, ако је земљиште недовољно
плодно, додаје се око 15 - 20 т/ха стајског ђубрива. Ако је земљиште сиромашно
хумусом потребно је унети 30-40 т/ха стајског ђубрива или се у претходне две
године гаје и заоравају биљке за зеленишно ђубрење. При ђубрењу органским
ђубривима, додајемо 300 - 600 кг НПК 5:20:30.
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Размножавање јагоде
Јагоде се могу размножавати семеном, калемљењем, делењем жбунова и
столонима. Семе посејано у баштенску земљу, којој се дода песак и компост,
почиње да клија након 12 - 15 дана. Калемљење јагода се обавља када жели да се
открије присутност вирусних обољења. Жбунови се деле код сората крупнијег
плода и месечарки које не дају столоне. Размножавање столона ја најраширенији
начин размножавања јагода. По правилу, на сваком чланку (нодусу) се развијају
адвентивни пупољци који дају стабло с лишћем и коренов систем, садницу.
Садни материјал јагоде
Саднице би требало да буду свеже, здраве с добро развијеним кореновим
системом и са најмање 3 - 5 развијених листова. Пре садње, садницама се
скраћују жиле и потапају се у смесу земље и говеђег стајњака или у хормон за
боље ожиљавање. За летњу садњу користе се саднице произведене у претходној
години, а саде се у другој половини јула.
Подизање засада јагоде
Јагоде се саде у редове. Размак између редова износи 60 цм, а у реду 30 цм. Међу
редовима се направе плитке бразде за наводњавање. До бербе, вода се пушта у
све бразде, а током бербе наизменично у сваку другу, како би сувим браздама
могли пролазити берачи.
Јагоде се могу садити у гредице ширине 50 цм или хумке висине 20 цм и
прекривају се црном фолијом.
Предност гајења на фолији:
•Спречава раст корова јер не пропушта светлост.
•Одржава физичку структуру земљишта јер спречава да киша сабије земљу.
•Повећава топлоту и влажност земљишта.
•Повећава се принос јагода за 20 - 30 %.
•Повећава квалитет плода јер је смањено труљење, а боја је интензивнија.
•Спречава труљење плода јер исти не лежи на земљи.
•Убрзава сазревање плода за 3 - 4 дана.
•Штеде се радни сати за уништавање корова, обраду међуредова, заливање
јагодњака и при берби плода.
Будући да се фолијом прекрије земљиште, на њој се начине отвори у које ће се
садити јагоде. Отвори, односно рупе широке 4 - 5 цм, буше се на међуредној
удаљености 35 - 40 цм и размаком између биљака од 20 цм у реду. Јагоде на
фолији саде се од средиње јула до средине септембра.
Одржавање засада јагоде
Нега јагода на фолији састоји се у прихрањивању преко лишћа (фолијарна
прихрана) и то у 4 - 5 наврата током вегетације. Залива се орошавањем
(вештачком кишом) или површински, системом кап по кап. Међуредни простор
чисти се од корова, а касније се поставља и малч (пшенична слама најчешће)
Саветодавац за воћарство и виноградарство Магдалена Тодоровић
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ПРИПРЕМАЊЕ КАБАСТЕ ХРАНЕ (СЕНА)
Како би се обезбедила храна животињама током целе године потребно је
сачувати сточну храну произведену током сезоне.Сено и силажа су најважнији
облици конзервисане кабасте хране.Обзиром да је квалитет сена условљено
временским приликама и због тога сено је храниво које има најпроменљивији
хемијски састав и хранљиву вредност.
Припремање сена подразумева низ поступака који се предузимају у циљу
одстрањења влаге из покошене масе са 75–85% до нивоа при коме се активност
ензима биљних ћелија и микроорганизама своди на најмању могућу меру. У току
сушења покошене масе до нивоа влаге од око 20%, одиграва се низ физиолошких
процеса који, у одређеној мери утичу на очуваност хранљивих материја.
У првој фази одмах након кошења, биљне ћелије су још увек живе, па животне
функције и процес фотосинтезе теку готово нормално.
Када процеси хидролизе преовладају над процесима синтезе, наступа фаза
“гладног” метаболизма. За почетак ове фазе карактеристичне су промене
протеина, односно њихово разлагање до амино- киселина, као и промена
релативног односа појединих амино-киселина. У овој фази се повећава
количина лизина и триптофана, а у даљем току фазе долази до повећања
количине аспарагина и амонијака. Зато прва фаза сушења покошеног материјала
представља уједно начин и за његово обогаћивање неким азотним материјама.

Сушење је најбрже у првој фази након кошења биљака и траје – по лепом и
сунчаном времену 4–6 сати, а највише до 12 сати. Насупрот томе, сушење у
другој фази, након одумирања ћелија и губитка тургора (од 50–60% влаге па до
15–20%) траје око 3 дана.
Фазу сушења биљака која следи по изумирању ћелија карактеришу искључиво
процеси разлагања материја. Управо би због тога сушење у другој фази након
кошења биљака (влага од 62%– 32%), требало да траје што краће како би и
губици хранљивих материја били што мањи.Уколико покошени материјал
покисне на самом почетку сушења када су биљне ћелије још живе, практично
нема губитака услед испирања.
Када материјал покисне након губитка тургора, колоиди у биљкама губе
хидрофилност, па губици у растворљивим угљеним хидратима, протеинима и
минералима могу да буду значајни.Губици суве материје у травнолегуминозним смешама при повољним временским условима износе 12–14%, а у
лошим и 20–30%. Губици скробних еквивалената су у повољним условима 26–
40%, а у неповољним до 50–60%. Губици сварљивих протеина варирају од 23–
55%.Основни фактори који утичу на хранљиву вредност и квалитет
сена:ботаничка припадност,време кошења,дужина сушења (на земљи);очуваност
лишћа.
Највећи значај за производњу сена код нас има луцерка, захваљујући високој
хранљивој вредности, добрим биолошким особинама и великим приносима;
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Луцеркино сено често представља количински најважнији извор протеина за
исхрану говеда;Због високог садржаја калцијума и позитивног БКАО, луцеркино
сено може бити узрок појаве млечне грознице. Због тога треба при крају
бременитости део или целокупну количину луцеркиног сена у оброку за краве
заменити ливадским сеном.Од осталих врста сена, код нас се највише спрема и
користи ливадско сено, сено црвене детелине и сено једногодишњих граминеа.
Оптимално време кошења
Због промена у хемијском саставу биљног организма у току његовог развоја,
посебно је важно да се правим моментом косидбе, односно почетком испаше или
коришћења у зеленом стању усклади принос и хранљивост;Косидба ливадских
трава се изводи у моменту када искласа најбројнија биљна врста, а најкасније до
почетка цветања.Често је тешко утврдити најбољу фазу коришћења за траве, јер
се у ливадским заједницама налазе разне биљне врсте са различитим временом
стасавања.Код лептирњача или смеша у којима преовладавају вишегодишње
лептирњаче, прво кошење треба извршити у почетку образовања цветних
пупољака.Каснијом косидбом од наведених термина могу се, истина, постићи
још већи приноси, али се знатно губи у хранљивој вредности биљне масе.
Биљна врста
Луцерка
Власен
Вијук
Смеша трава и легуминоза
Сирак, суданска трава, просо
Бела детелина
Јежевица
Црвена детелина
Цереалије (овас, јечам и пшеница)
Соја
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Оптимално време кошења
Први откос у фази пупољења, а други
откос и каснији у фази када је 10%
цветова отворено
Појава пупољака
Пре почетка формирања класа
Када су легуминозе у одговарајућој фази
При висини од око 100 цм
Од почетка до пуног цветања
Пре почетка формирања класа
При крају пупољења
До почетка воштане зрелости зрна
Од средине до пуног цветања и пре него
што доњи листови почну да се савијају
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Дужина сушења
У циљу бржег сушења сена (на земљи) препоручује се коришћење гњечилица и
кондиционера Употреба кондиционера (према неким истраживањима) убрзава
припремање сена за 25–35%. Досушивањем сена на направама добија се много
бољи квалитет али се овај поступак практично не може механизовати.
Недовољно осушена маса (20 до 30% влаге) може се сачувати претходним
третирањем конзервансима на бази пропионске киселине.Употребна вредност
сена зависи и од начина лагеровања Због великог утицаја временских прилика
сено је храниво са најваријабилнијим хемијским саставом!!!
Сено у исхрани животиња Захваљући целулози, сено делује стимулативно на
одржавање процеса преживања и позитивно утиче на синтезу млечне
масти;Прекурсор млечне масти је сирћетна киселина, која настаје као
међупроизвод при разлагању целулозе у преджелуцима;
Уколико је сено квалитетније, добија се масније млеко; Лош квалитет сена
захтева коришћење веће количине концентрата, услед чега се смањује масноћа
млека.
У исхрани крава сено може да се користи у дневној количини од 10-20 кг;
У случају када је квалитетно сено једина храна у оброку за млечне краве, оне су
у стању да конзумирају преко 3 кг овог хранива на 100 кг телесне масе, што није
случај ни са једним другим хранивом.Степен конзумирања сена по вољи зависи
од његовог квалитета;Лошије сено се конзумира у количини од 1,5 кг на 100 кг
телесне масе, а добро сено двоструко више;Ако крава у оброку добија и силажу,
онда се количина сена ограничава на 3-5 кг дневно;
Јунадима може и да се не даје у оброку. Међутим, луцеркино сено може бити и
једина храна за товну јунад, при чему се постижу прирасти до 1000 г;
Овцама се даје 1-2 кг сена дневно, а коњима 5-10 кг;
У оброцима за свиње и живину укључује се у количини од 5-15% у форми
брашна;
Уколико је исувише грубо, или се спремају комплетни оброци (расподељивање
миксер приколицама) сено се претходно сецка.
Производња и употреба сена има следеће предности:
• Сено је најбоља форма за дуготрајно лагеровање кабастих хранива;
• Изванредан извор одреĎених витамина и минералних елемената за ţивотиње;
• Додавање сена олакшава варење и превенира поремећаје у варењу;
• Када је сено балирано, манипулација и исхрана ţивотиња је лака.
Сено, међутим, има и одређене недостатке, од којих су најважнији следећи:
• За убирање и припремање неопходно је ангаţовање доста људског рада и
опреме;
• Физички процес убирања и спремања сена доводи до значајних губитака;
• У току сушења долази до губитка хранљивих материја (киша, температура);
• У случају да сено није довољно осушено, моţе доћи до спонтаног
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НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ НЕПЛОДНОСТИ ГОВЕДА

Узроци неплодности код говеда у својој основи могу се поделити на: урођену и
стечену неплодност. Урођена неплодност је мање заступљена и јавља се у (20%)
случајева, док је стечена неплодност значајнија и заступљена у 80% случајева,
тако да представља један од најважнијих проблема са којима се сточари срећу у
пракси.
Урођена јаловост се јавља као последица неправилног и недовољног развоја
полних органа, па чак подпуног изостанка њиховог развоја.Типичан пример
урођеног стерилитета је појава звана фримартинизам код близанаца различитог
пола где је преко 90% јуница насталих из таквог гравидитета стерилно.
Грешке у исхрани животиња у 60-75% случајева, проузрокују неплодност. То се
пре свега односи на коришћење хранива која су сиромашна беланчевинамa,
витамимa, минералима, затим изгладњивањем у време суша и поплава, исхраном
плеснивом, поквареном и смрзнутом храном, недостатком воде. У прилог томе
говори и чињеница да због недовољне, неправилне исхране и коришћењем
хранива лошег квалитета и мале хранљиве вредности (курузовина, слама, лоше
сено и др) поготову у зимском периоду па до почетка пролећа у подпуности
може изостати појава полног жара.Такво стање траје све док се с'пролећа не
обезбеди квалитетна исхрана када се грлима враћа полни нагон и она буду
оплођена без икаквих проблема.Ова појава се назива „гладни стерилитет“.
Лоша исхрана у својој основи не доводи до промена на полним органима већ до
слабљења функције полних органа тако да животиња нема довољно енергије да
излучи јајну ћелију и уђе у полни жар. Неправилна исхрана такође утиче и на
кашњење у полном развоју животиња те самим тим и на њихово касно увођење у
приплод.
Слабљење кондиције грла , побачај и рађање телади неспособних за живот код
стеоних крава и јуница такође су последица исхране недовољним количинама
хране лошег квалитета. Са друге стране треба рећи да при преобимној исхрани
поготову ако се у оброку користе угљенохидратна хранива у већем обиму, долази
до нагомилавања масти у околини полних органа што
такође неправилно делује на репродукцију.
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Tреба обратити пажњу на унос најзначајнијих минералних материја калцијума,
фосфора, натријума,калијум и хлора. До дисбаланса фосфора и калцијума у
организму животиња долази најчешће у сушним годинама, као што је ова, када
поред недостатка квалитетне сточне хране имамо и мало минералних материја у
храни, поготову фосфора који има заначајну улогу у развоју полних
органа.Овакава несразмера у односима ова два елемента одражава се на промене
у полним органима (јајницима и материци) што узрокује изостанак гоњења,
тихо гоњење, неправилан ток полног циклуса што све заједно утиче на честу
појаву јаловости већ поменути “гладни стерилитет“. Правилан однос калцијума
и фосфора је 2:1. Калцијум се због мање заступљености у храни надокнађује
додавањем минерално-витаминских смеша (костовит). Недостатак соли такође
има утицаја на појаву.
побачаја, јаловости, слабљење апетита и мршабљења, тако да со треба додавати
свакодневно у количине 30-40гр.(једна супена кашика). Неки од симптома
недостатка соли су изопачен апетит, када крава лиже зидове штале, пије
мокраћу и осоку.
Лоши услови држаља и неге животиња могу бити такође узрок појави
стерилитета . Стаје морају бити проветрене,чисте ,осветљене и умерене
температуре са довољно места за кретање животиња што благотворно делује на
хормонални систем животиња па лакше долази до оплодње јајне ћелије тако да
можемо рећи да краве у слободном систему држања имају боље репродуктивне
способности у односу на грла која се држе у везаном систему држања. Лоша
хигијена у објектима за држање крава доводи до још једног узрока стерилитета а
то су инфекције и обољења полних органа. До упале полних органа често
долажи због лоших хигијенских услова при тељењу и после тењења . До упале
слузокоже често долази због заостајања постељице после тељења, при томе се из
полног органа цеди слуз а то је у народу познато као“ чишћење“ краве. Ако
такво чишћење потреје 2-3 недеље може доћи до запаљења слузокоже полних
органа чија је последица појава јаловост. Цисте могу се јавити на једном или
оба јајнаика и представљају мехуричасте творевине са воденастим или
желатинастим садржајем. Постоје разне врсте циста и све оне углавном
изазивају озбиљне проблема у репродукцији и њихово присуство доводи до
одсуства еструса.
Саветодавац за сточарство Игор Петровић дипл.инж.пољ.
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ЕРИОФИДНА ГРИЊА ЛИСТА МАЛИНЕ – PHYLLOCOPTES GRACILIS

Веома озбиљан проблем у производњи малине последњих година представља
ериофидна гриња листа малине-phyllocoptes gracilisi. Ова врста припада групи
Eriophida, које су знатно ситније од паучинара. Домаћини гриње су дивље и
питоме врсте малине, купине и неки хибриди јагодастог воћа. Малинина гриња,
као и остале врсте ериофида, има две морфолошки различите форме,
презимљујућа и летња. Презимљавају одрасле женке у колонијама у пазуху
пупољака око љуспастих листића. У току вегетационог периода, на наличју
листа, гриња образује више генерација и на листу се може наћи у свим развојним
ОВИЋ стадијумима почев од краја априла па све до краја новембра..
Температурни минимум потребан за активирање зимујућих женки је 11°Ц, када
са отварањем пупољака мигрирају на лисне петељке и наличје развијених
листова на двогодишњим изданцима. Када се ови листови потпуно развију гриње
мигрирају на листове једногодишњих изданака, што се дешава од прве половине
јула. Ериофидне гриње мигрирају у току лета уз помоћ ветра и летећех инсеката.
Најоптималнији рокови сузбијања су у периоду по завршетку миграције
зимијућих женки на младе листове двогодишњих изданака до пред цветање
малине (половина-крај априла до половине маја). Оштећења од phyllocoptes gracilis се манифестују у облику промена на листовима, као светлозелене мрље у
почетку исхране, које се касније шире, захватају велики део површине листа и
добијају свијетлозелену до жуту боју. Карактеристично је подизање лица листа у
виду мехурова и губљење маљавости на наличју листа, што се дешава при јаком
нападу. Млади листови се коврџају, а вршни избојци се суше. Жутило листова се
често меша са симптомима вирусних обољења, па се због овог а и других
разлога, не приступа сузбијању гриње употребом хемијских једињења. Ова
погрешна дијагноза може довести до превременог уништења плантаже.
Најделотворнији приступ у сузбијању се састоји у праћењу временских прилика
и активације гриње после зимског мировања. У том периоду је потребно
применити средства на бази минералног уља или готове препарате комбиновано минерално уље са Бакарним фунгицидима ( Плаво уље). Касније
током пролећа је потребно применити типичне акарициде на бази пропаргита
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Ериофидна гриња плода малине- Phyllcoptes esyggi
Плодови нападнути овом штеточином остају местимично бели не сазревају
деформишу се при врховима. По кретању вегетације штеточина мигрира на
лишће, затим цветове и плодове у формирању. Има више генерација годишње,
размножава се брзо нарочито по сувом и топлом времену све до појаве јесењих
хладних ноћи. Сузбијање треба вршити акарицидима када су ластари дужине 10
цм и то пред цветање.
Саветодавац за заштиту биља Јовић Снежана дип.инг.пољ

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА НА СТРНИШТИМА НАЈЕФИКАСНИЈЕ ЈЕ
ТОКОМ ЛЕТА
Након комбајнирања стрних жита почетком лета завршава се пољопривредна
сезона за једну веома значајну културу. Одмора у пољопривреди, нажалост, нема
јер и после завршетка жетве потребно је спровести мере припреме њиве за сетву
следећег усева. Сузбијање корова на стрништима спада у једну од тих мера. О
штетности корова не треба много причати. Оно што је важно нагласити је да се
велики број најпроблематичнијих усколисних и широколисних корова
најефикасније сузбија управо на стрништу.
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Присутни корови током лета на стрништима не представаљају тако велики
проблем јер не угожавају гајену биљку која у том периоду није засејана.
Међутим, корови током лета завршавају свој генеративни циклус и остављају
семе које морамо да сузбијемо наредне године у усевима које ћемо посејати.
Њихова бројност може бити јако велика и из тог разлога је најефикасније и
најјефтиније сузбијање корова током лета на стрништима. Поред једногодишњих
семенских корова, на овај начин се врло ефикасно сузбијају вишегодишњи
корови, као што је сирак ризомски, паламида, пиревина, зубача итд.
Значај овог третмана је врло висок и то нам је свима јасно, али оно што остаје
дилема је следеће:
- Када применити тотални хербицид?
- Од много тоталних хербицида на тржишту који применити?
Када је време примене у питању обично се моменат третмана одређује на основу
доминатних корова на парцели. Најсигурније је обићи стрништа и проверити у
ком је стадијуму развоја коров и на основу тога одредити третман. Идеално
време за третман сирка је када се може руком напипати метлица која још није
изашла из пазуха листа. Уколико закаснимо и дочекамо метличење, сирак ће се
осушити али ће велики проценат семена достићи физиолошку зрелост и расуће
се око осушене биљке.
На овај начин третирање је делимично успело, јер су ризом сузбијени, али ће
нам остати семенски сирак за наредну сезону. Паламиду је потребно третирати
пре почетка пораста у цветно стабло, попонац се најбоље сузбија у фази
цветања, зубача и пиревина пред почетак класања, а купина у фази недозрелих
плодова.
Друга веома важна одлука је који препарат применити.
Постоје више сировина за производњу тоталних хербицида на бази глифосата.
Њихова разлика није само у ефикасности, већ се и токсиколошки разликују.
ГЛИФОЛ се производи од изопропил аминске соли глифосатне киселине као
најскупље и најквалитетније сировине, која представља органско једињење које
биљка најлакше усваја. На тај начин се обезбеђује брзо усвајање и транспорт до
ризома и вршних тачака пораста. Управо је ово деловање које искусни ратари
траже од тоталног хербицида.
Поред квалитетне сировине, у препарату ГЛИФОЛ је и квалитетан оквашивач
који спречава спирање и додатно олакшава усвајање хербицида. Све ово говори у
прилог томе, да нису сви тотални хербициди исти и да препарат ГЛИФОЛ
представља врхунац технологије производње и квалитета.
Доза примене хербицида ГЛИФОЛ је 3 – 5 л/ха за парцеле где је сирак
доминантан коров или 6 – 8 л/ха за попонац, пиревину и друге тврдокорне
корове.
Поред сузбијања корова што нам је приоритет, веома је важно нагласити да на
површинама које су третиране не сме се вршити испаша стоке као ни коришћење
осушене биомасе за исхрану домаћих живориња.
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