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Због високих температура у овом периоду, а заштита усева је интензивна, потребно је
знати следеће:
Третирање вршити строго на температурама нижим од 25о C, увече, или ујутру после
падања росе .
Ако се деси да је пала киша после примене, требамо знати да је за већину пестицидних
препарата довољно да не падне киша 1-2 сата после примене да би остварили пуно
дејство.
ПОВРТАРСТВО: Сузбијање ПЛАМЕЊАЧЕ ПАПРИКЕ, ПАРАДАЈЗА КРАСТАВАЦА
И КРОМПИРА
Ради заштите усева паприке, парадајза и кромпира од ПЛАМЕЊАЧЕ, применити један
од следећих препарата: RIDOMIL MZ GOLD 68 WG 2,5 кг/ха (а.м. металаксил +
манкоцеб), QUADRIS 0.75 л/ха (азоксистробин), EQUATION PRO WG 0,4 кг/ха (а.м.
фамоксадон + цимоксанил), FOLIO GOLD 2,5-3,0 кг/ха (а.м. МЕТАЛАXИЛ-М +
хлорталонил ) и.т.д.
По појави првих колонија, извршити третман сузбијања лисних вашију у
ПОВРТАРСКИМ УСЕВИМА једним од следећих препарата: CHESS 50 WG 0,4-0,6 кг/ха
(а.м. пиметрозин), MOSPILAN 0,25 кг/ха (а.м. ацетамиприд), ACTARA 0,12-0,15-л/ха (а.м.
тиаметоксам), CONFIDOR 200-SL 0,6 л/ха (а.м. имидаклоприд).
Сузбијање КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (L.decemlineata)
Пошто је у овом периду дошло до пилења ларви, применити један од следећих препарата:
CONFIDOR 200-SL 0,2-0,3 л/ха (а.м. имидаклоприд), или MOSPILAN 0,25 кг/ха (а.м.
ацетамиприд), или ACTARA 0,6-0,8-златица (а.м. тиаметоксам), или CHESS 50 WG 0,40,6 кг/ха (а.м. пиметрозин), итд.
ЈАБУКА - Фенофаза (интензиван пораст плодова)
Проузроковачи биљних болести: Venturia inequalis. Имајући у виду да је јабука у фази
интензивног пораста плодова, младара, формирања лисне масе, као и да још увек постоји
могућност инфекција након киша, за препоруку је третирање јабуке у заштити од чађаве
краставости.. Препарати који се моги користити FOLPAN 50 WP, 0,20% (а.м., фолпет);
KAPTAN 48-SC, MERPAN 48 FS, MERPAN 50-WP (а.м., каптан, и сви наведени
препарати у концентрацији примене од 0,3%). У циљу заштите јабуке од Podosphaera
leucotrixa уколико се определимо за Clarinet, додати један од препарата на бази сумпора
(COSAVET 80 DF, KOLOSUL, KOSSAN WG,KUMULUS DF, KVAŠLJIVI SUMPOR,
THIOVIT JET WG, WEBESAN, SUMPOR SC, концентрација примене за све наведене
препарате је 0,5 %).
У циљу сузбијања црвеног паука (по појави покретних форми) за препоруку је одабрати
један од инсектицида ABASTATE, ARMADA, VERMETIC 018 EC, 0,75л/ха (а.м.,
абамектрин)
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