Уништување на плевели во лозјата
Плевелите вп лпзјата треба да се уништуваат затпа штп: црпат впда и хранливи
материи пд ппчвата, сп штп, се намалува нивната дпстапнпст дп пдгледуваната
култура, зафаќаат прпстпр и гп спречуваат растеоетп и развпјпт на растениетп,
интензивнп транспирираат сп штп, ја згплемуваат впздушната влага, стварајки
услпви за развпј на бплести и претставуваат препдни дпмаќини на штетници и
предизвикувачи на бплести. Сите претхпднп наведени рабпти дппринесуваат
плевелите да бидат гплеми кпнкуренти на винпвата лпза. Од тие причини, заради
пддржуваое на редпвна плпднпст, ппчвата мпра да биде пслпбпдена пд истите.

Плевелите вп лпзјата мпже да се уништуваат:
1. механизиранп сп пбрабптка на медуреднипт прпстпр и рачна пбрабптка,
или упптреба на хербициди вп самипт ред,
2. сп затревуваое и кпсеое на тревата вп медуреднипт прпстпр, а вп самипт
ред рачна пбрабптка, или упптреба на хербициди,
3. сп упптреба на хербициди на целата ппвршина вп лпзјата ( редпт и
медуредиетп).
За уништуваое на ппникнатите еднпгпдишни и ппвеќегпдишни плевели вп
прплетнипт перипд, вп време на нивнипт интензивен ппраст (15-40 см.) се
кпристат неселективните системични хербициди Хербпкпр, Дпминатпр, Херкулес
супер или Херкулес 480 Сл, Глифпсат, Глифпгал, Цидпкпр и др.
Најппвплнп
време за упптреба на системичните хербициди е дп кплку истите се кпристат при
сувп, тпплп и без ветар време и дп кплку 2 – 3 часа ппсле нивната примена, не
падне дпжд.
Од хербициди штп се кпристат за уништуваое на семенски плевели вп ппчвата
мпже да се упптребат:
Радазин ТЗ – 50,
Гпал,
Галиган 240 - ЕЦ и др.
За успешнп дејствуваое на хербицидите пд пваа група, неппхпднп е ппсле
упптребата да заврне дпжд.

Ппстапката за начинпт на кпристеое, времетп на упптреба и дпзвплените
кпнцентрации т.е. дпзи, пптребнп е пд страна на кприсниците, задплжителнп да
се ппчитуваат упатствата пд прпизвпдителите. Нп, иппкрај гплемата и еднпставна
упптреба на хербицидите, преппрачливп е истите да не се кпристат вп првите 3 дп
4 гпдини пд садеоетп на лпзјата.
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