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СТОЧАРСТВО
ПРОПУСТИ ПРИ МАШИНСКОЈ МУЖИ КРАВА ( I ДЕО)
Грешке и пропусти при мужи штетно утичу на здравље вимена и смањује принос и
квалитет млека. Ове последице су посебно изражене у стадима која имају висок
производни потенцијал. Што је већа млечност, то је важније да се поред других,
обезбеде и повољни услови муже. Због тога је неопходно да се техника муже
прилагоди кравама. Никада не треба рачунати да ће оне прихватити агресивну
мужу и при томе давати довољну количину квалитетног млека.
О томе да ли је техника која се примењује при мужи агресивна за животиње
најбоље се уочава на основу изгледа њених сиса и промена које се на њима
догађају. Од првог телења, током прве и следећих лактација. Због тога је кондиција
сиса веома значајна за процену рутине муже, коришћене опреме, избор сисних
гума, односно укупног склопа апарата за мужу. Задебљања (тврда места) на
сисама, бели прстенови и оштећења на врху сиса реакција су ткива на јаке
механичке притиске. Пре свега треба поменути “слепу” мужу. Реч је о притиску који
вакум из сисне гуме врше на сису после евакуације млека из вимена, а прва
реакција вимена је повећавање броја соматских ћелија у млеку. Мада није могуће
да се “слепа” мужа у потпуности избегне треба настојати да се што више скрати.
Висок вакум у систему за мужу такође озлеђује сисе. Познато је да се повећањем
нивоа вакума скраћује време муже. Такође до пораста вакума може да дође
практично неприметно и због прљавих аутоматских вентила регулатора вакума.
Оштећења се манифестују као хиперкератоза врха и спољног отвора сисе и као
озледе слузокоже сисног канала. Екстремна хиперкератинизација утиче на то да се
канал сисе не може више добро затварати а бактерије могу да колонизују
хиперкератинизован канал и врх сисе. Сматра се да су ове озледе посебно
изражене при нивоима вакума изнад 50 килопаскала. Због тога новије препоруке су
да мужу треба покушати са нижим вакумом. Уколико је , на пример, у измузишту
потребан вакум више од 40 килопаскала да не би дошло до спадања музних чаша
са вимена, проблем треба решавати на други начин а не повећањем нивоа вакума.
Могући узрок таквих оштећења на сисама су и ниске температуре током зиме.
Спуштање температуре условљава лошију прокрвљеност сиса и тиме смањује
регенерацију ткива у њима. При екстремно ниским температурама јасно се
запажају тврда места на сисама и хиперкератоза. Додуше, мора се нагласити да су
пре тога сисе често већ биле са озледама због агресивне муже или других
пропуста а изразита хладноћа додатно појачава ове промене. Као превентива
препоручује се да сисе после муже буду суве, односно да се стави њихово
“купање” у млеку за време муже. То се може постићи ако је пречник кратких
млечних црева најмања 10 милиметара, млекосабирих средње величине 250 – 300
милиметара и истовремена (симултана) пулсација. Такође, избором исправног
средства за дезинфекцију сиса после муже може се избећи њихово смрзавање у
хладним зимским данима и препоручује се коришћење брзо сушећег средства за
дезинфекцију са малим садржајем глицерина, односно, средства у форми прашка

или марамице за брисање сиса или се у крајњем случају треба одрећи чишћења
сиса у таквим данима.
До “клизања” чаша и њиховог спадања са вимена долази из неколико разлога. То
се догађа врло често на почетку муже ако је изостављена или ако је врло кратко
трајала стимулација краве. Музне чаше стављене на још увек празне сисе немају
добар ослонац због чега клизе и увлаче ваздух у систем за мужу. То се исто догађа
и ако се музне чаше ставе на влажне сисе, недавно осушене после прања. Да би
се избегло “клизање” мужу треба почети када су сисе добро осушене и набрекле
након адекватне стимулације. На “клизање” музних чаша такође утиче облик и
материјал сисне гуме, положај и величина сисе, као и њен положај у сисној гуми и
незнатно висина вакума.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инг.Драган Јаковљевић

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ГАЈЕЊЕ УЉАНЕ РЕПИЦЕ
Земљиште.Уљана репица добро успева на многим типовима земљишта. Најбоље
успева на дубоким, плодним и карбонатним земљиштима, средњег механичког
састава, неутралне реакције, која нису склона формирању покорице. Врло добре
резултате даје и на нешто влажнијим, али добро аерисаним и плодним
земљиштима. Репица се може успешно гајити и у брдско-планинским регионима до
надморске висине од 750м, а доста је толерантна и на pH вредност земљишта.
Успешно се може гајити на киселим (pH 5,5) и алкалним земљиштима (pH 8,5), али
јој највише одговарају неутрална до слабо алкална земљишта (pH 6,6-7,6).
Плодoред.Уљана репица се мора гајити у плодореду. У случају гајења у
монокултури или честог враћања на исту површину постоји опасност од
нагомилавања штеточина и болести. Не треба је гајити ни иза, сунцокрета, соје,
грашка, махунарки и детелине јер их нападају исте болести и штеточине.
Најбољи предусеви су рани кромпир и рано поврће, а затим долазе стрнине. У
нашим реонима гајења пшеница је најчешћи предусев. Уљана репица је, с обзиром
да рано напушта земљиште, добар предусев за многе ратарске биљке. Веома је
добар за стрнине, а нарочито озими јечам који се сеје нешто раније.
Предсетвена припрема.Предсетвеном припремом пре свега треба уништити младе
коровске биљке и припремити земљиште за сетву. Квалитет предсетвене
припреме зависи од времена и квалитета изведене основне обраде. Треба
избегавати сетву у свеже поорано и припремљено земљиште. Сетва у такво
земљиште је отежана и неквалитетна па су ницање и распоред биљака у реду
нуједначени.
Сетва.За сетву се мора употребљавати квалитетно семе. Оптимални рок сетве у
нашим условима је од 1 до 20 септембра. На принос семена се неповољно

одражава и прерана и прекасна сетва. Код преране сетве развије се у току јесени
пребујан усев код којег се издужи стабљика и такве биљке су неотпорне на зимске
услове. Међутим, још негативнији утицај има прекасна сетва. Тада биљке улазе у
зиму недовољно развијене, с мало резервних материја у стабљици и корену па
лакше измрзавању, спорије се регенерише у пролеће, касне у порасту, а што се
све одражава на смањење приноса. Репица се сеје у редове с међуредним
размаком од 25цм. Потребна количина семена зависи од сорте и креће се од 2,53,5кг/ха. Сетвом треба обезбедити 60-70 биљака по м2 после ницања да би до
жетве опстало 50-55 биљака по м2 . Обзиром да је семе уљане репице веома
ситно дубина сетве креће се од 1,5 до 2,5цм.
Ђубрење.Уобичајено ђубрење уљане репице је минералним ђубривима, а
изузетно добро реагује и на органска ђубрива. Потребе уљане репице су знатно
веће него што је изношење хранива из земљишта. 1т приноса изнесе:Азота 40-70
кг,Фосфора 30-40 кги Калијума 60-100 кг. Укупну количину НПК хранива потребно је
применити пред основну обраду земљишта.
Мере неге.Ваљање се изводи у сушним јесенима након сетве уљане репице ради
бољег контакта семена и земљишних честица, на тај начин стварају се капиларне
поре, подиже се влага 5 – 10 цм и скупља око семена. Ваљање се врши са глатким
ваљцима. Ваљак не треба кориостити на влажним земљиштима. Прихрањивање
уљане репице врши се у пролеће. Уколико се врше два прихрањивања прво се
врши одмах након изласка из зимског периода како би се убрзала регенерација
након зимског оштећења и друго у фази пупљења (непосредно пред интензивни
пораст).
Жетва.При крају вегетације уљана репица врло брзо дозрева и врло је важно брзо
одређивање правилног тренутка за жетву и то много значајније него код житарица.
Уљана репица неуједначено цвета, па плодови (љуске) неуједначено дозревају, те
се из њих семе осипа. Постоје 4 степена зрелости уљане репице и то: зелена
зрелост, жута зрелост, техничка зрелост и пуна зрелост. Код прве две зрелости
жетва долази у обзир једино ако се обавља двофазно(кошење па вршидба).
Међутим, код директне жетве убирање долази у обзир једино у трећој и четвртој
фази. У техничкој зрелости усев је жућкасто смеђе боје, стабљика жута, лишће
претежно осушено, а оно које није осушено жуто-смеђе је боје.
Директну жетву треба обавити када је влажност у зрну испод 13%.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инг.Миланка Миладиновић

ИСХРАНА БИЉАКА
Вишедеценијскијм гајењем биљних култура,земљишту се смањује природни
садржај хранљивих елемената.Мањак храљивих елемената може се јавити и као
последица испирања у дубље слојеве земљишта,као и формирање
неприступачних облика за биљку.
Циљ сваке произодње (биљне) је постићи одређен (планиран) принос,а
истовремено се мора водити рачуна о очувању плодности земљишта те стога
савремена пољопривредна производња има изузетно велике потребе за
агрохемијском
анализом
земљишта
(садржај
укупног

азота,фосфора,калијума,калцијум-карбоната,пХ вредности и садржај органских
материја),а ако се жели рационална прихрана гајене биљне врсте,неизоставна
мера је и анализа биљног ткива.
Правилна исхрана гајене биљне врсте могућа је једино када се утврди тачна
количина приступачних хранљивих материја у земљишту и количине хранљивих
материја потребних за прихрану.

Правилно ђубрење утиче на плодност и структуру земљишта,управља порастом
вегетативне масе,дужином вегетације,појачава отпорност гајене биљке према
ниским температурама,болестима и штеточинама,а доприноси бољој родности и
квалитету.Због свега предходно наведеног редовбо ђубрење постала је редовна
агротехничка мера.
Приликом одабира врсте и начина примене ђубрива,мора се узети у обзир како
агрономски тако и еокномски разлози,а у циљу што рационалније производње.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инг.Миодраг Симић

ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА САЛАТЕ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ
У објектима заштићеног простора, салата је углавном озими усев, који се у
стакленичкој производњи гаји уз допунско загревање, док се у
пластеницима углавном производи без грејања у касну јесен и почетком
пролећа.
Салата спада у усеве прохладне сезоне. Семе клија на 2-4 oC, раст и развој
одвија се на температурама од 15-20oC, а у фази формирања главице од 58 oC.Рана пролећна производња почиње сетвом у пластенике од 15. – 30.
октобра у негрејаним пластеницима, или 1.-15. децембра у грејаним, када
салата пристиже крајем фебруара, почетком марта.

Услед недостатка светлости у овом периоду формирају се неквалитетне и
растреситe главице (светлост се компезује повећањем температуре),а
пристиже крајем марта и почетком априла.
Расада за овај термин производње се производи уз догревање.Расад се
производи у лејама, тресетним коцкама,jiffy плочицама или у контејнерима
са 3 различите величине отвора (од 10-40 цм) а за сетву се користи
натурално или пилирано семе.
Код производње расада у леји земља мора бити плодна, хумусом богата и
незараже на болестима и штеточинама.Сетву треба обављати у редове, са
1-3 г семена/м2 леје.Мешањем ситног семена салате са песком, прекрупом,
омогућавамо правилнији распоред семена при сетви.Јако густу севту треба
обавезно проредити.Младе биљке треба неговати (заливање,
проветравање, заштита од болести и штеточина, каљење...) да бисе добио
квалитетан, здрав расад и кроз месец дана је спреман за расађивање.

У случају расадаправљеног у коцкама, најчешћесекористетресетне,
димензија 3x3 или 5x5цм, које се праве машински од одговарајуће тресетне
смеше. Формиране коцке се постављају у објекат за производњу (стакленик,
пластеник...) на столове или на тло пресвучено пластичном фолијом.Сеје се
поједна семенка у коцку и добија се расад одличног квалитета.
Jiffy плочице су направљене од тресета уз додатак НПК ђубрива. Влажењем
увећавају своју запремину неколико пута.
Плочице су обавијене мрежицом која им чува облик после влажења и
ширења.Не садрже узрочнике болести, штеточине или семе корова.Биљке
не трпе шок после пресађивања, па је прираст после садње бржи и већи, а
расад је уједначеног квалитета.
Производња расада може да се обавља и у контејнерима од стиропора или
пластике, супстрат којим се пуне контејнери мора бити фине структуре и
одговарајуће плодности.
Припрема пластеника за садњу почиње чишћењем остатака биљака
претходне културе. Као и већина лиснатог поврћа и салата на веће дозе
азота реагује његовом акумулацијом у листовима. Да не би дошло до
штетних утицаја на човека потребно је правилно дозирати минерална
хранива у производњи салате и то 50-80г/м НПК пред садњу,

прихрањивање 10-15 дана после садње и 10-15 дана после садње и 1015г/м (КАН) после првог прихрањивања (само ако је усев “слаб”).
За покривање објекта најбоље је користити квалитетне, вишегодишње УВ
фолије дебљине преко 0,15мм. Фолије које имају анти капајући ефекатом
огућавају лакшу контролу болести. Пошто се производња у заштићеном
простору обавља у хладнијем делу године вегетација салате је дужа.Високе
температуре у објекту за време сунчаних зимских дана (ефекат стаклене
баште) до воде до кондензације влаге и стварања погодних услова за
појаву појединих болести, па би проветравање била основна мера неге
којом се регулише температурни режим покривеног објекта.
Ако можемо утицати на климу, потребно је постићи да разлика између
дневних и ноћних температура не буде већа од 10oC, а ако је облачно и
мање. Наводњавање салате у затвореном простору најчешче се обавља
системима „кап по кап“, који су погодни јер се поред заливања врши и
прихрана Због кратке вегетације и осетљиве главице, грешке у производњи
се тешко поправљају. Под мерама неге се у првом реду подразумевају
климатски фактори, количина и распоред воде у току вегетације, а пажњу
треба
обратити
и
на
болести
проузроковане
фитопатогеним
микроорганизмима, штеточинама и инсектима.
Након 10-15 минута убране главице се пакују у плитке гајбе или
кутије.Пошто биљке треба допремити до тржишта у зимском периоду
обавезно је зимско паковање (заштита) на камиону како не би измрзле у
транспорту. На температури од 1oC и релативној влажности ваздуха од 90
до 95% може се чувати 15-25 дана.
Салата има своје место на трпези током целе године и веома је рентабилна
култура.Спољашње, зелено лишће је богато минералима, витаминима и
користе је у исхрани дијабетичари, људи са поремећеним метаболизмом
као и у лечењу несанице.
С обзиром да се у нашој земљи јавља велико интересовање за произвидњу
ове културе и да понуда квалитетне салате у Србији није задовољавајућа,
потребно је проширити производњу на целу сезону као и увести гајење
нових сората и типовасалате.
Без грејања у затвореном простору преко зиме може се остварити једна
жетва, а са грејањем од октобра до априла и три жетве усева салате.
Салата се бере по пристизању кад главице добију жељени облик и
величину. Обично се бере у два-три наврата. Приликом одсецања главице
се чисте од жутог листа и преврну на фолију да би истекао вишак течности
(воде).
Саветодавац за повртарство
Дипл.инг.Драган Мијушковић

ПРОИЗВОДЊА ЛУКА СРЕБРЊАКА
Значајна група лукова су сребрњаци који могу дасе производе из расада,
директном сетвом и из арпаџика. Ова производња одвија се када су њиве
слободне од других усева, после стрнина, и неких семенских усева који се скидају
током јула, а такође може да се узгаја као подкултура у воћним и виноградарским
засадима, јер је највећи део вегетације у зимско-пролећном периоду.
Сребрњаци се користе за производњу младог лука (у зеленом стању) и зрелих
луковица. Млади лук пристиже од средине фебруара па до средине маја, а зреле
луковице пристижу од почетка јуна. Овај назив добили су по белим овојним
листовима луковице, и код нас се најчешће гаје сорте:Мајски сребрњак, Јунски
сребрњак, Сидра, Скопски сребрњак, Барлета, Помпеи...

Млади лук се производи из расада и из арпаџика. Арпаџик сребрњака се
производи у редовној производњи као и остали црни лукови, док се садња
арпаџика обавља у јесен, од почетка септембра докраја октобра, те се на овај
начин производи у двогодишњем циклусу. Сади се у четвороредне-шесторедне
траке на растојању 20 сантиметара између редова и 40 сантиметара између трака.
Растојање у реду може да буде 3-10 центиметара. Може се и гушће садити уз
сукцесивно чупање младог лука. Још један начин производње младог лука је у
заштићеном простору, тј. у пластеницима, пластичним тунелима, топлим лејама,
али само у периоду када се не користе за производњу других усева. Осим
производње из арпаџика у заштићеном простору се може произвести и из расада.
Сетва се обавља половином септембра, а расађивање крајем октобра на
растојању 18-20x5 сантиметара у траке или редове, у зависности од врсте, тј.
величине објекта. Млади лук из ове производње доспева знатно раније, тако да се
садња
може
обављати
сукцесивно
у
заштићеном
простору.
Други начин производње је преко расада. Сетва за расад обавља се од 5. до 20.
августа за производњу младог лука, а за луковице у трећој декади августа. Сеје се
8-10 грама семена по квадратном метру, зависно од квалитета семена. С једног
квадратног метра добије се 1000-1200 биљака, те је за хектар потребно 400-500
квадратних метара за производњу расада. Најкритичнији период у производњи
расада је фаза ницања, када је потребно да се земљиште одржава стално у

влажном стању, тј. да не дође до засушивања и стварања покорице. Расад треба
да је чист од корова и да се по потреби прихрањује. Када се биљке налазе у фази
два-три листа, превентивно се третира фунгицидима. Након 50-60 дана лук може
да се расађује, а фенолошки је то када је стабло дебљине оловке.
Основна обрада обавља се чим се убере предходни усев уз уношење половине
планираних минералних ђубрива, док се друга половина уноси прихрањивањем.
За ову производњу потребно је 80-100 килограма азота, 80-120 килограма
фосфора и 100-120 килограма калијума . Расађивање се на мањим површинама
обавља ручно, а на већим машински. Биљке се расађују у траке, с тим што је у
реду растојање четири-пет сантиметара, а касније се проређују све до склопа који
је потребан за правилан раст луковице. Након расађивања се обавља заливање. У
овој производњи заливање је потребно обављати у пролеће ако нема довољно
влаге, уз прихрањивање усева једном или у два наврата. Овај начин производње
је у Војводини мало заступљен, а најраширенији је преко арпаџика или директном
сетвом.
Директна сетва лука сребрњака обавља се од 15. августа до 10. септембра. У овој
производњи заливање је обавезно јер је сетва када су високе температуре и у
земљишту нема довољно влаге. Сетва се обавља у добро припремљено
земљиште са сетвеном нормом четири-пет килограма семена по хектару,
машински у траке и редове на растојању 50x3 сантиметра.
Усев се после сетве залива и земљиште одржава влажним све док биљке не
развију два-три листа. Тада се престаје са заливањем да би се биље до зиме
довољно развиле, тј. до фазе четири-пет листова када веома добро презимљавају.
Даље мере неге су као при редовној производњи директном сетвом, а састоје се
од заштите усева од корова, болести, штеточина и заливања у другом делу
вегетације,
ако
је
то
неопходно.
Лук сребрњак, зависно од сорте, приспева почетком јуна. Зреле луковице
сребрњака чувају се кратко месец-месец и по, а у контролисаним условима
(хладњачама) знатно дуже. Уз правилну агротехнику могу да се остваре приноси
30-40 тона по хектару.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инг.Мира Миљковић

ВОЋАРСТВО
СУВА ШЉИВА
Производња шљиве у Србији има вишевековну традицију. Ништа мању традицију
Србија има и у производњи различитих производа од шљиве од којих су
најзначајнији, свакако, сува шљива, ракија шљивовица и пекмез од шљиве.
Пре два века Србија је била препознатљива по сувој шљиви у земљама западне
Европе, али то због потпуне неорганизованости у шљиварству није благовремено
искоришћено, како би овај производ био квалификован као српски бренд.
Нажалост,
и
данас
српско
шљиварство
карактеришу
екстензивна
производња,релативно скроман сортимент и избор подлога за шљиву. То све
указује на потребу за далеко бржим и организованијим развојем шљиварства у
Србији. За наше агроклиматске услове, од посебног значаја за шљиварство, је

инсталирање система за наводњавање , иако постоји мишљење међу домаћим
шљиварима да шљиве могу плодоносити и у условима сувог воћарења. Наравно,
могу плодоносити, али питање је колико дуго и какав се квалитет плодова добија.
У свету се свежи плодови већег броја сорти шљиве у највећој мери користе за
конзумирање у свежем стању, прераду у пекмез, џемове, компоте, сокове, слатко
од шљиве, замрзавање и сушење (90%), а у мањој мери за справљање ракије
шљивовице (10%). У нашој земљи ситуација је потпуно обрнута. Сматра се да ће у
догледном времену у нашој земљи доћи до промене овог односа и да је циљ
постићи већу производњу суве шљиве као дефицитарног производа.

Већина сушара у Србији су застареле и у лошем стању. Покушаји реновирања
старих сушара одвијају се стихијски, не гарантују побољшање квалитета,
релативно су скупи и не гарантују трајна побољшања. У свету је сушење шљиве
потпуно механизовано, грађевински поједностављено, а економски потпуно
оправдано. Наравно, уколико су постојеће сушаре у добром стању, на доброј
локацији и при томе могу користити јефтине енергенте (нпр. гас) , уместо њиховог
напуштања и инсталирања нових сушара, боље је исте реконструисати. При
реконструисању сушара препоручује се промена смера сушења на истосмерни, уз
истовремено стварање погодних услова за контролу сировине, прање,
калибрирање плодова, припрему леса и потискивача колица са лесама.
У појединим европским земљама последњих година су значајно унапређени
технолошки поступци сушења шљиве. У циљу превазилажења постојећег стања у
нашој земљи и хватања корака са земљама које поседују јединствен концепт
сушења, прераде, паковања и пласмана суве шљиве, потребно је постојеће
сушаре преорјентисати на сушење гасом и опремити их опремом за механизован
рад у току припреме , за време и након обављеног сушења шљиве.
Због присутне екстензивности у производњи шљиве у нашој земљи ( просечно се
произведе мање од 10 кг по стаблу иако имамо релативно велике површине под
шљивом (230 000 – 240 000 хектара)), као и због неорганизованог и
нестандардизованог процеса сушења, присуство српске суве шљиве је значајно
смањено , а наш продстор заузимају Аргентина, Чиле, Немачка, Француска,
Румунија и др.
На малим индивидуалним газдинствима треба више корстити мале индустријске
тзв. мини-сушаре, које и поред одређених недостатака, обезбеђују већи капацитет
сушења и олакшано руковање у поређењу са старим системима сушења. Такође

зарад добијања што квалитетније суве шљиве индивидуални произвођачи треба
да настоје да произведу што квалитетнију сировину (свеже плодове шљиве што
бољег квалитета), а само подешавање технолошког процеса треба препустити
квалификованим стручњацима.
У нашој земљи углавном преовлађују сушаре са противсмерним поступком
сушења, за разлику од шљиварски развијених земаља света у којима преовлађују
сушаре са истосмерним процесом сушења( брже сушење, економичнија
производња, бољи квалитет суве шљиве, мањи ризици од високих температура).
Процес сушења може се изводити у објектима направљеним од врло јефтиног
материјала и врло једноставне конструкције (тунели са два реда колица), што
омогућује једноставне и брзе промене у току сушења. Овако конструисане сушаре
опслужује мањи број радника, а производе се веће количине суве шљиве у односу
на старе сушаре, па је самим тим економска опрадавност оваквих сушара потпуна.
На крају треба напоменути да рад на проблемима који постоје у Србији, а односе
се на сушење, прераду и паковање суве шљиве треба припасти научним
институцијама које су заинтересоване за ове проблеме.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инг.Дејан Јоцић
Дипл.инг.Игор Анрејић

ЗАШТИТА БИЉА
Ostrinia nubilalis – кукурузни пламенац
Kукурузни пламенац је полифагна штеточина.Основна биљка на којој се храни
пламенац је кукуруз коме може нанети велике губитке. У нашим условима значајна
биљка хранитељка је и паприка. Гусенице се убушују у плод паприке ,нападнути
плодови брзо труле и губе тржишну вредност.
Kод одраслих исеката је заступљен полни диморфизам,женке су крупније(са
распоном крила 25-30мм) ,светло-жуте до светло смеђе боје.Мужјаци су
ситнији.Јаја су овална,спљоштена и положена су у групама једно поред
другог.Гусенице су бледо-жуте до прљаво сиве боје ,дужине 20-25мм.

Kукурузни пламенац има једну генерацију годишње ,али може имати и две
генерације у нашим условима.Број генерација као и интензитет напада зависи од
висине влажности и температуре.Суша изазива велику смртност гусеница од
момента пиљења до момента убушивања у стабљику. Прегледом парцела под

кукурузом у току 2013.године уочили смо да је већи % напада пламенца на
кукурузу био на парцелама близу река ,где је већа влажност ваздуха.
Штеточина презимљава у стадијуму одрасле гусенице у стабљици или у
земљишту у деловима исечене и заоране стабљике кукуруза.Гусенице се у
пролеће најчешће у мају преобразе у лутку и о овом развојном стадијуму су око 3
недеље.Лептири лете ноћу . Ембрионално развиће траје од 5-7 дана.Испиљене
гусенице се налазе у рукавцу листа 15-20 дана и убушују се у стабљику.Гусенице
се хране целом биљком кукуруза.Ако су оштећене дршке метлице,оне се лако
ломе.Гусенице се хране садржајем биљке .На месту напада стабљике се лако
ломе .Могу напасти све делове клипа .

Оштећени клипови се лакше заражавају гљивицама Fusariumom spp. проузровач
ружичасте и црвене плеснивости),Aspergillus flavus(сивожута плеснивост клипа и
зрна),Penicilliumspp(зелена плеснивост клипа) . Гљиве Aspergillus flavus,
Penicilliumspp луче афлатоксине који су токсична једињења за људе и
животиње.
Бројност лептира се може пратити светлосним лампама. У току 2013.године
бројност смо на подручју Поморавског округа пратили на два локалитета Стрижа
(Параћин) и Kочино Село(Јагодина) .Maксимум лета лептира на локалитету
Стрижаје био од 9-15 јуна и од 11-16 августа.У Кочином Селу максимум лета је био
од 14-18 јуна и од 10-18 августа.
Сузбијање кукурузног пламенца
Уништавање кукурузовине је једна од најважнијих мера .Потребно је
извршити сецкање кукурузовине и заоравање у дубље слојеве земљишта .
Благовремено силирање кукуруза у фази млечно-воштане зрелости и ниско
резање стабљике представљају ефикасну меру .Овим методама се постиже и до
90% угинућа гусеница пламенца.На парцелама које су мање закоровљене мања је
бројност штеточина,тако да је сузбијање корова једна од мера снижавања
бројности популације.Хемиско третирање се код нас не изводи у усевима
меркантилног кукуруза,само у усевима семенског и кукуруза шећерца.
Саветодавац за заштиту биља
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НЕМАТОДЕ У ЗЕМЉИШТУ
Нематоде су опасне и економски значајне штеточине. Изазивају штете поготову у
вртовима или топлим лејама где се гаји цвеће и поврће, као и на семенским и
интензивним ратарским културама, које се најчешће узгајају без просторне
изолације и ротације одговарајућих усева
Коренове ендопаразитне нематоде (Мелоидогyне спп) То су веома ситне
штеточине тешко видљиве голим оком.Одрасле женке су дуге 0,41,9мм,крушколиког облика а мужјаци су мањи.Свака женка садржи 500 до 100
јаја.Могу имати И до 12 генерација годишње.Ларве продиру у биљку у зони
коренових длачица И након месец дана прелазе у одрасле женке крушколиког
облика.Када гуке почињу да труле нематоде доспевају у земљу где могу без
узимања хране да издрже годину дана.Највеће штете нематоде наносе парадајзу,
краставцима И паприци.Нарочито велике штете наносе у пластеницима.
Нападнуте биљке вену, лишће им добија бледу боју, Нападнуте биљке дају ситне
производе лошег квалитета.Биљке брзо завршавају своју вегетацију И вену.
Кромпирова нематода (Хетеродера ростоцхиненсис Wр) Ларве имају три ларвена
стадијума и формирају женке које после копулације са мужјацима снесу мноштво
јаја, лоптастог су изгледа, дуге 0,4-1,7 мм златно жуте или тамносмеђе боје
Мужјаци су црволики, дуги 0,9-1,2 мм. Ларве у пролеће напуштају цисте и убушују
се у коренчиће клијанаца кромпира.. Цисте су беличасто смеђе боје са око 100-200
јаја и често сачувају виталност и више од 10 година. Има две генерације годишње.
Сузбијање:При производњи на отвореном пољу обавезно применити плодоред
што значи не гајити осетљиве биљке на истом месту најмање 3 године. У
стакленичкој производњи може се заменити горњи слој земље здравом земљом.У
сузбијању нематода добре резултате даје термичка И хемијска дезинфекција која
је исплатива за поврће које се гаји у затвореном простору. Дазомет (Басамид
гранулат, 60 гр/м2) је нематоцид за сузбијање цистолике кромпирове нематоде.
Примењује се 45 дана пред садњу, при температурама вишим од 10°Ц и са
инкорпорацијом на 15-20 цм у земљишту Од нематоцида може да се користи
Вyдате у количини 10 л/ха (100мл/100м2)који делује контактно И дигестивно. Може
се примењивати током целе вегетације паприке и краставца искључиво кроз
затворене системе за наводњавање (кап по кап).
Саветодавац за заштиту биља
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ПРЕПОРУКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ О НАЧИНУ ПРЕГЛЕДА У ПОЉУ,
ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И ЧУВАЊУ КУКУРУЗА У КЛИПУ ИЛИ ЗРНУ
1. Превентивне мере у пољу (важе за све и мале и велике произвођаче)
Гајење толерантних хибрида према патогеним гљивама и инсектима је једна од
основних мера у сузбијању трулежи клипа. Иако хибриди могу варирати у
осетљивости, не постоји потпуно отпоран генотип на трулеж клипа. Хибриди са
тањом комушином су више осетљиви на ружичасту трулеж.

Хибриде који су осетљиви на трулеж клипа не треба гајити у областима у којима
дужи низ година постоји овај проблем или проблеми са микотоксинима. Гајење
раностасних хибрида је најбоља превентивна мера, јер они раније сазревају и
омогућавају ранију бербу, пре наступања кишних периода када је могућност
инфекције велика.
Агротехничке мере укључују све мере које се предузимају у циљу сузбијања
већине биљних болести: обрада и ђубрење земљишта, плодоред, време сетве,
наводњавање и сузбијање корова и инсеката и др. Већина токсигених гљива
презимљава у биљним остацима, па је уништавање прошлогодишњег инокулума
путем плодореда и обраде земљишта још једна од могућности у смањењу
продукције микотоксина.
Контролу интензитета напада у пољу треба обављати на сваких недељу дана,
уклањањем комушине и оцењивањем клипова са 100 биљака (у прилогу – Начин
прегледа усева). Уколико постоји више од 10% клипова са интензивним
симптомима трулежи (плесни) то поље треба што пре обрати и осушити зрно на
мање од 14% влаге.
Берба - Комбајн подесити тако да уклања клипове са највећим процентом
инфекције и обезбедити капацитете за сушење, да би се избегло било какво
задржавање зрна. Кукуруз треба брати када је влага зрна ≤ 24%. У највећем броју
случајева ранија сетва значи и мању концентрацију микотоксина. Уколико се зрно
сувише дуго суши на пољу, у неповољним временским условима, преостала влага у
зрну може бити довољна да у условима чувања обезбеди континуирани развој
гљива које су извршиле инфекцију на пољу. Исто тако, у сушним годинама не
треба остављати клип да се суши на њиви због пуцања зрна, јер су таква оштећења
места инфекције патогеним гљивама.
2. Сушење зрна (важе за све и мале и велике произвођаче)
После бербе потребно је у што краћем року смањити садржај влаге у зрну да би се
зауставио развој гљива, њихова физиолошка активност и продукција микотоксина.
Сушење зрна до 14% влаге треба да обавити у року од 24-48 часова после бербе.
После сушења треба избегавати складиштење топлог зрна у хладна складишта, јер
ће се поја- вити кондензација. Из наведених разлога, потребно је охладити зрно до
2-5оC после су- шења, а пре складиштења.
С обзиром да у нашој земљи од укупне пољопривредне производње највећи део
припада мањим произвођачима, могућности вештачког сушења кукуруза су мале.
Стога се кукуруз углавном суши природним путем и чува у кошевима или
различитим пприлагођеним складиштима. У таквом условима зрно, које не би
смело садржавати више од 24% влаге, треба пажљиво прегледати и одбацити све
клипове са промењеном бојом (црвена, ружичаста, љубичаста, бела), испуцалим
или исклијалим зрнима (виви- парија), механички оштећене клипове, као и делове

кочанке и нечистоће. Овакав начин сушења је безбедан само ако је атмосферска
влага 55% до 75%, а температура 40 до
150C .
3. Чување зрна – важе за малe произвођачe
1.Обезбедити исправно хигијенско стање складишта пре уношења зрна и
одржавати хигијену током складиштења. Сви простори за чување морају бити,
пре уношења зрна хигијенски исправни, а касније се морају редовно
контролисати услови у њима.
2.Обавезно одвојити прошлогодишњи род од овогодишњег
3.Не складиштити кукуруз на бетону да не би дошло до појаве кондензације
4.Спречити механичке повреде и повреде од инсеката
5.Складишни простор мора имати неометан проток ваздуха или се свакодневно
проветравати.
6.Одржавати одговарајућу температуру у складишту
Температура и релативна влажност ваздуха у складиштима утичу и на састав
микофлоре зрна. На температури од 50 до 100 C, складишне гљиве се развијају
веома споро, док је на повишеној температури (преко 20 0 C) пораст веома брз.
7. Редовно пратити појаву трулежи на клипу и зрну и одбацити болесне Трулеж
клипа у зависности од проузроковача може бити различите боје - зелене, беле,
црне или јарко црвене..За сада не постоје расположиви фунгициди који се ефикасно
користе за контролу развоја гљива на зрну за људску употребу. Регистровано је
неколико препарата, под различитим именом, на бази органских киселина а то су
пропион- ска и изобутирична киселина или мешавине ових киселина с амонијум
изобутиратом.. Ове киселине не одстрањују претходно формиране микотоксине у
зрну, али могу зау- ставити развој гљива и тиме даљу биосинтезу микотоксина.
4.Складиштење кукуруза у клипу - важе за малe произвођачe
1.Складиштење у дрвеним и металним складиштима (чардак, кош) обавља се након
темељног чишћења и третирања против складишних инсеката.

2.Одбацити сав кукуруз са болесним и оштећеним зрнима (клипове).
3.Најпре уносити кукуруз са мање влаге (до 20%), а у горњим слојевима
складиштити влажнији (до 25%). Кукуруз са већом влагом, нарочито преко 28%,
пре складиштења треба одложити на неко суво и промајно место, у тањем слоју,
док влага не достигне 25% или мање (ако је количина кукуруза већа).
4.Складишта треба да буду добро аерисана.

Прилог
Начин прегледа усева
Прегледати на 10 места по 10 биљака у низу - отворити комушину и прегледати
клипове, по датом шематском приказу;
Преглед извршити на присуство плесни (Aspergillus spp. - мицелија жутомаслинастозелене боје и Fusarium spp- и мицелија бело-ружичасте боје).
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Grožđe-belo ostalo (Grapeswhite other)
Grožđe-crno ostalo (Grapeblack other)
Jabuka ajdared (Apples Idared)
Jabuka zlatni delišes (Apples
Golden Delicious)
Jabuka Greni Smit (Apples
Granny Smith)
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80

Kruška (Pear)

80

Limun (Lemon)
Nektarina (Nectarine)
Orah (Walnut)
Šljiva (Plum)

70

80
80

60

40

60

80

80

80

250

220

200 250

200 160 220 180 140

100

100

70

90

60

1100 1200 1300
50

50

60

60

60

Zrenjanin

60

70

100

70

70

70

60

80

80

100

80

70

50

80

80

80

80

80

70

80

50

90

80

100 100

80

60

80
60

80
80

50

100

80

70

50

60

90

100

90

70

70

100

220

180

200

190

200

100

80

70

80

80

50

30

40

Subotica

120

1000 1000 800 1200

30

S.Mitrovica

100

1200 1200 800 850 850
50

Sombor

100

50

50

Pančevo

120

70

90

Novi Sad

120

50
50

60

Kikinda

Zaječar

Vranje

Smederevo

VOJVODINA

Požarevac
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Cene povrća - zelene pijace u Srbiji

Boranija (Green beans)
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Krastavac-kornišon (Cucumber
piskles)
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Kupus (Cabbage)
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