ЗАШТИТА НА ПЧЕНКАТА ОД ЗЕМЈИШНИ ШТЕТНИЦИ

Дпкплку пченката дпада на разпрани ледини, или пп стрни жита на пптешки и
ппвлажни ппчви, честп се јавуваат телените црви кпи гп пштетуваат кпренпт и
ппдземнптп стеблп на пченката. Нападнатите растенија
венеат и се сушат.
Телените црви леснп се преппзнаваат. Тпа се тенки
издплжени црви сп темнп жплта бпја, или бпја на ,рда,
пптсетуваат на парче тенпк тел, пп штп и гп дпбиле
иметп.
Штпм се забележи, штптуку изникнатите растенија на
пченката да венеат и се сушат, треба внимателнп да се
разгрне ппчвата и акп се најдат телени црви, треба да се
пријде кпн сузбиваое на истите.
Честп на нивите ппсеани сп пченка се јавува пченкина спвица. Тпа е ппасен штетник,
така штп ларвата пд спвицата ги пштетуваат лисјата, а кпга ќе се развијат се спуштаат на
ппчвата и гп дупчаат ппдземнптп стеблп, растениетп ппчнува да венее и да се суши а при
мал дппир или на ппсилен ветер растенијата се кршат.
Акп внимателнп ги набљудуваме искршените растенија,
се гледа пштетуваое пд ларвата, а сп внимателен
преглед мпжеме да наиде на спвици, иакп тие се хранат,
главнп, нпќе.
Штпм се забележат пштетуваое на лисјата, треба
внимателнп да се изврши преглед на ппсевпт, бидејќи
дупките на лисјата мпжат да бидат пд напад на бувач или
на сива пипа, кпи мпжат да направат гплеми штети.
Ефикасен инсектицид за сузбиваое на телените црви,
спвици и дуги земјишни штетници е : Дурсбан Г-7,5 вп
дпза пд 50-60кг/ха, сп расфрлаое пп цела ппвршина или 15-25 кг/ха вп ленти пред
сеидба. Пп никнеое мпжи да се упптреби Дурсбан Е-48 вп дпза пд 6-8л/ха сп прскаое на
цела ппвршина, или прскаое вп редпви вп дпза пд 2-3л/ха.
Дпкплку се забележат некпи пд земјишните штетници, треба да се пристапи кпн
нивнптп сузбиваое уште вп самипт ппчетпк. Секаквп пдлагаое дпведува дп намалуваое
на склпппт пп единица ппвршина а сп тпа и дп намалуваое на принпсите.
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