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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ТОКОМ ЛИСТАЊА
За правилно одабирање изданака малине потребно је да се сачека да се пупољци
делимично развију. На овај начин се јасно уочавају оболели и изданци са измрзлим пупољцима
који се уклањају. Они са добро развијеним пупољцима се везују за жицу. На дужни метар
шпалира оставити од 5 до 7 одабраних изданака. У великом броју засада није урађена пролећна
заштита комбинацијом неког од препарата на бази минералног уља и бакарних средстава.
Заштита током листања је нарочито важна за сузбијање гриња и бактеријских оболења.
За заштиту од болести узрокованих бактеријама (Pseudomonas syringae) препоручује се
неки од бакарних препарата и то:
 FUNGURAN................................................
0,30% (300 г/ 100 л воде)
 EVEREST ...................................................
0,30% (300 г/ 100 л воде)
 CUPROXAT.................................................
0,35% (350 мл/ 100 л воде)
 CUPRABLAU Z...........................................
0,35% (350 г/ 100 л воде)
 CUPROZIN .................................................
0,35% (350 г/ 100 л воде)
Против малинине гриње листа (Phylocoptes gracilis) и штетних инсеката у овој фази
развоја малине користити неко од препоручених средстава:
 ABASTATE (или VERTIMEK, АKARISTOP).......... 0,10 % (100 мл у 100 л воде)
 TALSTAR 10 EC или FOBOS................................. 0,050% (50 мл у 100 л воде)

PRIMENA HERBICIDA U ZASADIMA MALINE
За сузбијање корова препоручује се примена неког од хербицида
 STOMP AQUA .............................2,9 l/ha (третирање земљишта, делује на корове пре ницања)
 FUSILADE FORTE.....................1,3 l/ха (само за усколисне корове у порасту 10-15 цм)
 FOCUS ULTRA ..........................1-3 l/ha (само за усколисне корове у порасту 10-15 цм)
 DIQUA TOP ili DESSICASH .....4 l/ha (корови у порасту 5-15 цм)
 BATA 15 ili REGLONE FORTE..3-5 l/ha (корови у порасту 5-15 цм)
Напомена:
- Fusilade forte и Focus ultra се користи за сузбијање само усколисних корова који су
изникли и у порасту 10-15 цм. На малину и на широколисне коровске врсте нема
хербицидно деловање.
- Basta, Reglone forte, Diqua top ili Dessicash су контактни хербициди који се примењују на
изникле корове пораста 5-15 цм. Мање количине хербицида су потребне ако доминирају
широколисни, а веће количине за сузбијање усколисних корова. Хербицид се усваја
листом и надземним деловима корова.
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