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Силирање кукуруза
Неопходни услови за успешно
силирање
1. Оптимална фаза развоја биљке за
Садржај
силирање
Почетни корак у припреми за силирање је
одређивање оптималне фазе развоја када је
најпогоднији искористити масу за силирање.
Страна 2
Код кукуруза је то фаза воштане зрелости
Аутор: Зоран Николић, дипл.инг.
зрна. У овој фази развоја садржај суве
материје у биљци је 30 до 35 %, што
Силирање кукуруза
представља најповиљнији моменат за
Страна 3
силирање. Истовремено је највећи удео
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг
клипа у сувој материји биљке и он износи
око 40 %. Раније силирање у односу на ову
Однос винове лозе према температури
фазу ствара могућност да се силира маса са
Страна 4
већим садржајем влаге што може да доведе
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
до цурења биљних сокова из силаже и до
губитка хранљивих материја а истовремено
Технологија гајења невена као плантажно биље
постоји опасност да врење крене у
Страна 5
непожељном правцу тј.да доведе до
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инг.
стварања већих количина бутерне киселине
која силирану масу чини мање вредном за
Кукурузни пламенац
исхрану стоке. Обрнуо пак, ако силирамо
Страна 6
сувљу масу, она се теже сабија што ствара
Аутор: Љубиша Ђорђевић, дипл. инг.
услове за заостајање ваздуха ( кисеоника ) у
силираној маси. Последица тога је стварања
Сушење ластара малине и купине
плесни и буђи које кваре силажу а у неким
Страна 7
случајвима могу да буду и опасне ,
првенствено ако се плеснива и буђава
Аутор: Срђан Видановић, дипл.инг.
силажа даје гравидним животињама. У
Ђубрење паприке
пракси се овај моменат одређује тако што се
Страна 8
зрно на клипу притисне ноктом. На такав
притисак не сме да се покаже млеко у зрну а
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
зрно треба да има такву чрстину да се
Доминанатне цене са сточне и зелене пијаце
ноктом може утиснути траг на њему.
Још један моменат који се јавља код наших
произвођача јесте да се често спрема силажа
са 3 до 4 па и са више парцела. У таквој ситуацији увек постоји могућност да маса за
силирање није у истој фази развоја и зрења на свим парцелама. Правило је да се у том сучају
најпре, на дно објекта за силирање, ставља најсувља маса а да се завршава са масом која има
највећу влажност. Стављањем најсувље масе на дно објекта стварамо могућност да се она
дбро сабије и да се из ње максимално истера кисеоник.
2. Добро сецкање масе за силирање
Маса за силирање мора бити добро исецкана. Ако се кукуруз силира у фази воштане
зрелости око 70 % масе треба да буде исецкано на дужину од 1 цм. Ако се са силирањем крене
нешто раније, па се силира нешто влажнија маса, онда је могуће да се нешто мањи проценат
од наведеног сецка на препоручену дужину. У случају да се са силирањем закасни, па се
силира нешто сувља маса, онда она мора бити добро уситњена и у том случају би дужина
одрезака требала да буде и испод 1 цм. Уколико маса није уситњена на одговарају дужину
одрезака, то ствара пробеме код сабијања јер се крупнија и сувља маса теже сабија. Све у

свему, уређај за сецкање ( сило комбајн ) треба добро припремити, пре свега добро наоштрити
ножеве за сечење масе.
3. Брзо пуњење објекта и добро сабијање масе која се силира
Силирање треба обавити што брже. Добро уситњену масу треба у што краћем року
сместити у објекат за силирање и при том је добро сабити. Треба при том водити рачуна да
брзина пуњења објекта никако не буде на штету сабијања. По правилу се по објекту за
силирање распореди слој масе за силирање дебљине око 20 цм. Тако распоређена маса се
добро сабије па тек онда распоређује и сабија нови слој. Циљ брзог сабијања је да се из масе
за силирање што пре истисне кисеоник и на тај начин створе услови за рад бактерија млечнокиселог врења. По завршетку пуњења објекта, треба наставити са гажењем силаже још 2 до 3
сата.
За гажење силаже се користе трактори точкаши по могућству што веће тежине. Ако се
на газдинству не располаже таквим трактором, онда се лакши трактор може додатно
оптеретити теговима, бетонским блоковима, буретом запремине 200 литара напуњеним
песком или водом или пак на неки други начин. Гуме на трактору којим се гази силажа морају
бити чисте а такође треба водити рачуна да се у масу за силирање не уноси земља. Још један
моменат на који треба обратити пажњу је да из трактора за гажење силаже не цури уље и не
прља силажу а цев за издувне гасове ( ауспух ) мора имати извод навише.
4. Покривање силиране масе
По завршетку пуњења објекта може се извршити покривање силиране масе. Оно није
обавезно али ако се не уради треба рачунати на то да ће се површински слој силаже дебљине
десетак и више центиметара покварити и он се при употреби силаже мора одбацити.
Покривање се по правилу врши ПВЦ фолијом преко које се додатно може нанети слој песка
или се било каквим приручним материјалом може додатно извршити оптерећење под условом
да се не поцепа фолија и тиме створе услови за продор кисеоника у површински слој силиране
масе што сигурно доводи до кварења дела силиране масе.
Николић Зоран дипл. инг.

Однос винове лозе према температури
Температура је веома значајан фактор за пораст винове лозе, родност, квалитет и висину
приноса. Уколико је температуре земљишта и ваздуха у појединим фазама развића повољнија,
утолико је растење свих органа интезивнија, а приноси већи.
Винова лоза је биљка која има велике потребе према температуре. Познато је да у пролеће
винова лоза не почиње вегетацију, ако земљиште на дубини на којој се развија највећа маса
коренава не показује топлотно стање од најмање 8 °. На овој температуре почиње растење И
функционисање кореновог система.
Растојање, пак, надземних органа зависи од биолошких особености сорте, али се не може
остварити ако температура ваздуха не пређе 8 °. У нашим климатским условима сматра се да
је температуре од 10 ° С она на којој винова лоза улази у период вегетације. Уколико је
температуре земљишта и ваздуха већа, утолико је растење корена, ластара, лишћа и цвасти
интензивније, и у лишћу се ствара утолико већа количина органских материја.
Температура је од пресудног утицаја за формирање и функције репродуктивних органа и за
опрашивање цветова И заметање бобица, за растење и сазревање плодова, за обезбеђење
високог и квалитетног приноса. Свака фаза у развићу винове лозе има свој оптимум
температуре. У фази раста ластара и фазе цветања температуре изнад 35 ° изазивају застој у
расту ластара и доприносе смањењу приноса.У наредним фазама могу да изазову озледе на
лишћу, ожеготине. До ожеготина на лишћу долази када се температуре креће око 40 °, а
нарочито ако на лишћу има капљица воде. Капи воде на лишћу понашају се у односу на
светлост као ситна сабирна сочива и на тим местима долази до озледа.Ако се лишће, које је
због неблаговременог везивања ластара дуже времена било у засени, па се нагло изложи јакој
инсолацији, долази такође до ожеготина.

Под утицајем високих температуре оштећења се могу јавити и на плодовима. Бобице с тамном
бојом су осетљивије него бобице светлије боје. Ово долази отуда што тамна боја јаче
апсорбује светлост. Утврђено је да температуре у унутрашњости грозда с тамним бобицама
може бити 6-7 ° виша од температуре околног ваздуха. Бобице које су оштећене дејством
високих температуре веома су погодна средина за деловање микроорганизама.Са оболелих
бобица микроорганизми прелазе на здраве, што може довести до знатног опадања
приноса.Ради тога бобице оштећене високим температурама треба благовремено одстранити.
Високе температуре условљавају високи губитак воде из земљишта: директним испаравањем
и процесом транспирације. У већини наших виноградарских рејона у току лета се јавља
слабији или јачи степен суше.Ово знатно утиче на смањење приноса.
Ниске темпетуре могу на виновој лози изазвати већа оштећења него високе температуре.У
моменту отварања окаца и температуре 1-2 ° могу изазвати штетне последице. Ако су окца
само набубрела њих може да оштети температуре од -3 до -4 °. Док ластари не пређу дужину
од 10-15цм веома су осетљиви према позним пролећним мразевима.У већини сорти млади
ластари измрзавају на температурама од -2,5 °. Рани јесењи мразеви могу такође изазвати
оштећење, ако се температуре одржава дуже времена на -4 до -5 °.
У току зиме винова лоза је најотпорнија према ниским температурама. Ластари и окца у
већини сорти презимљују без икаквих неповољних последица ако се температуре не спусти
испод -14 °. Има сорти које подносе још ниже температуре.
Мимица Костић Ђорђевић дипл.инг.

Технологија гајења невена као плантажно биље
Од невена се у лековите сврхе могу користити и листови који се прикупљају у време цветања,
али се најчешће користе суви цветови или само латице (Calendulae flos), који представљају
значајну лековиту биљну сировину, веома разноврсне употребе у народној и званичној
медицини.
У традиционалној и народној медицини се употребљава у облику разних чајева за лечење
желудачних и цревних оболења, за испирање уста и грла. У облику разних крема, користи се
за лечење рана, отока, опекотина, чирева, уједа пчела и oca, а бојене материје се користе за
бојење масти и јела. Плодоред - Невен се добро уклапа у плодоред пошто је једногодишња
биљка, а на исто земљиште се сеје након две године. Најбољи предусеви су стрнине, ђубрене
окопавине и једногодишње легуминозе (грашак, пасуљ, грахорице). Пошто рано напушта
земљиште, невен је добар предусев за друге културе. Обрада земљишта - Припрема земљишта
је као и за друге културе које се сеју у пролеће. У јесен се земљиште љушти и оре, а у пролеће
дрља и равна. После обавезног зимског орања на 25-30 cm, земљиште се поравна и уситни у
пролеће, да би се обезбедила збијена постељица за сигурно и једнолично ницање. Није
препоручљива употреба органских ђубрива и превелике количине азота, јер тада невен мање
цвета. Уз јесењу обраду земљишта треба унети 40 - 60 kg/hа азота, 60 - 80 kg/hа фосфора и 80 100 kg/hа калијума.
Сетва - Сетву треба обављати што раније, у марту, када је средња дневна температура 13 16°С, да би што пре могла почети берба цвета, пошто младе биљке невена нису осетљиве на
пролећне мразеве. На тај начин се добија већи принос по јединици површине. Сеје се
машинама за сетву пшенице директно, са међуредним размаком од 50 cm континуирано, на
дубину 3 - 4 cm. За један хектар довољно је 5 - 6 kg семена. Могуће је и гајење невена из
расада, али је оправдано само ако се гаји као украсна биљка. Сетва се обавља у топле леје
половином фебруара и расад се негује до краја маја, када се расађује на стално место, на исти
размак као и код директне сетве.Hera усева. Заједно са сетвом, обавља се и заштита од корова.
Када се појави 3 - 5 правих листова, густ усев се проређује на размак 4 - 6 cm. Зависно од
карактеристика земљишта и закоровљености широколисним коровима, треба обавити две до

три култивације. Важно је да усев стално буде слободан од корова, уз добру кондицију
биљака. истовремено са сетвом.
Берба цвета - Крајем јула или почетком августа, када доњи листови почну да жуте, биљке се
покосе на 15 cm изнад земље и односе са њиве, која се након тога пођубри са 30 - 40 kg/hа
азота. За три недеље биљке ће поново цветати и цвасти се могу скупљати све до мразева.
Ручна берба цвасти, обично, може почети већ крајем маја. Бере се сукцесивно, сваки другитрећи дан. Цветови се беру заједно са чашичним листовима, а крунични листови се накнадно
ишчупају. Цветови се ређе суше заједно са чашичним листовима. Обране цвасти ће сачувати
боју и квалитет само ако се суше одмах након брања. Мање количине се суше раширене у
танком слоју, на промајном, засењеном месту, а веће количине у сушарама, на 35 - 40°С. Сува
дрога је веома хигроскопна, па се пакује у вишеслојне папирне џакове. Са једног хектара може
се добити 300 - 600 kg сувих круничних листова, односно 800 - 1500 kg сушених цвасти.
Оливера Гавриловић,дипл.инг.

Кукурузни пламенац (Ostrinia nubilalis)
Кукурузни пламенац је једна од најзначајнијих штеточина у пољопривредној производњи. То
је штеточина великог броја биљних врста, али у нашим условима највеће штете причињава у
производњи кукуруза и паприке. Има најчешће две генерације годишње на нашим
просторима, а ако су услови повољни може имати и три генерације. Зиму проводе у фази

одрасле гусенице смештене у стабљикама кукуруза које су остале неоштећене преко зиме.
Отпони су на ниcке температуре, па велики број њих успешно преживи зиму.
Почетком маја месеца се ларва приближава спољној страни стабљике и прелази у фазу лутке.
У већем броју лептири кукурузног пламенца се могу приметити почетком јуна месеца.
Лептири живе недељу до две дана, а женке полажу јаја на наличје листова. Број јаја се може
кретати од 100 до 300, а женка их полаже у групама од око 30 комада на једном месту.
Прва генерација гусеница се храни листовима у старту и касније се убушује у стабљику. Оне
се крајем јула месеца претварају у лутке и потом у лептире који дају генерацију гусеница која
ће презимети. Ова генерација гусеница се храни клиповима и метлицама. Уколико су услови
повољни са лепим временом има услова да се развије и тpећа генерација од ларви које су
изашле међу првима. Та генерација није опасна за кукуруз, већ се премештају на друге биљке.
Штете причињавају ларве и оне могу бити директне и индиректне. Директне штете од исхране
ларви у стаблу и на клипу кукуруза доводе до смањења приноса. Индиректне штете се
огледају у томе што ларве својом исхраном на клипу отварају пут за инфекције разним
врстама плесни, пре свега гљивама из родова Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Ове гљиве у
специфичним условима имају способност синтезе микотоксина и заражени клипови могу бити
небезбедни за људску и сточну употребу. Штете на плодовима паприке настају услед исхране
ларви и такви плодови губе тржишну вредност а подложни су и нападу разних врста трулежи.
У усевима кукуруза за сузбијање кукурузног пламенца регистровани су следећи препарати:

Coragen 20-SC 0,1-0,15 l/ha, Ampligo 150 ZS 0,2-0,25 l/ha. У свим усевима где су присутна
паразитирана јајна легла, у сузбијању кукурузног пламенца предност треба дати
инсектицидима који неће штетно деловати на корисне организме као што је препарат Coragen
20 sc. Од биолошких метода је обавезно поштовање плодореда и уништавање кукурузовине на
парцелама пре почетка сезоне. Ту уситњену кукурузовину би требало заорати јесењим
орањем, да не остане на површини.
Зоран Панајотовић,дипл.инг.

Сушење ластaра малине и купине – Didymella applanata
Симптоми болести: Болест се у нашим условима јавља крајем јуна, када започиње зараза
лишћа једногодишњих изданака која почиње од ивице лиске и шри се према главном нерву.

Некроза лишћа измедју нерава је у виду слова “В”. Ређе се дешава инфекција лишћа
двогодишњих изданака. Кроз лисну дршку зараза се шири на нодусе. Заражено лишће се
превремено осуши. На изданцима око пазушних листова и дуж интернодија се јављају
кестењасте пеге, које се спајају услед чега бива захваћен већи део изданка. Током зиме долази
до избељавања изданака, а у њима се уочавају ситне, мале псеудотеције и касније
пикниди.Током пролећа и лета, у оквиру пега долази до некрозе, пуцања и одвајања коре.
Паразит оштећује само примарну кору, док судовно ткиво изданка остаје зелено. Гљива у
пупољке ретко продире.
Циклус развоја: Паразит током зиме презимљава у виду мицелије, псеудотеција и пикнида на
оболелим ластарима. Када је време влашно стварају се аскоспоре и конидије које врше заразу
лишћа једногодишњих изданака. Патоген из листа, кроз петељку захвата кору ластара око
пупољка. Услед заразе ћелије угињавају и формирају се кестењасте пеге. Пикноспоре се
формирају од јуна до краја јула. Почетком августа ластари дозревају и мање су осетљиви на
заразу када долази до заражавања лишћа
Штетност: Патоген причињава велике економске штете на малини и купини, долази до
смањења пораста изданака, оштећења лишћа и пупољака, изданци су осетљивији на ниске
температуре и лакше долази до измрзавања. На оболелим изданцима пупољци не крећу.
Сузбијање: Одмах након бербе пожељно је уклонити двогодишње изданке који су радјали. Не
треба практиковати да се ова мера орезивања спроводи на пролеће.Треба редовно уклањати
корове, и орезивањем смањити бујност биљака. Од хемијских препарата након бребе и од
почетка кретања вегетације препоручује се примена препарата на бази бакра Цупрозин 35-WП
(0,35 %), Блаувит течни (0,3-0,4 % третирањем током фазе интензивног пораста избојака до
почетка цветања родних грана), а током фазе интензивног пораста фунгицид Qуадрис (0,075
% превентивним третирањем, од фазе када су ластари висине око 60 цм (од краја маја
месеца) .
Ђорђевић Љубиша дипл.инг.

Ђубрење паприке
Нема универзалног рецепта за ђубрење било које врсте поврћа, па ни паприке.Oно,у принципу
,треба да обезбеди приступачност 100-150 кг азота у нитратном или амонијачном облику, 150200кг фосфора и 80-150 кг калијума по хектару, из минералних ђубрива, с тим што се парцела
у јесен ђубри и са 30-50 т /ха стајњака. Ниже дозе ђубрива примењују се на природно
плодним, хумусним
и глиновитим земљиштима која се теже испирају водом, а више на песковитим, уз честа
наводњавања која храну из ђубрива односе на веће дубине од домашаја кореновог
система.Такође при густим садњама мора се обезбедити јача исхрана.Испитивања су показала
да је садржај нитрата, фосфора и калијума у слоју дубоком 30 цм на крају вегетационе сезоне
паприке готово
исти у варијантама без ђубрења, са нормалном и двоструком дозом хранива, при густини од
80 и 160 000 биљака по хектару.То значи да су биљке током сезоне потрошиле све унете
количине хране.
Као и код других врста биљака,и за паприку ђубрење парцеле почиње у јесен,пре дубоког
орања.Пожељно је унети стајњак са доста сламе, јер ће се тако омогућити биља
аерацијаораничног слоја Тада се уноси и једна половина фосфорних и калијумових ђубрива,
нпр.70-100 кг фосфора и 50- 70 кг калијума.Остале количине се уносе плитко, са
предсетвеном припремом.Често
се изводи и једно плитко пролећно орање или тањирање.Тада треба да се унесе друга
половина фосфорних и калијумових и прва половина азотних ђубрива, јер ће се друга
користити за прихрањивање у току вегетације.
Прво прихрањивање обавља се у време почетка цветања, са 150- 200 кг KAN-а по хектару,
друго пред прву бербу, а евентуално треће после прве бербе.После сваког прихрањивања
неопходна је киша или наводњавање, а потом међуредна обрада и окопавање, како би се азот
учинио доступан кореновом систему.
Ђубрење паприке обавља се и у фази производње расада, са 10-15 г NPK-а 15:15:15
растворених у 10 л воде, или фолијарно,ђубривима која садрже и микроелементе. Иако је
ђубрење земљишта основни вид исхране паприке, фолијарно ђубрење усева на пољу често се
примењује у пракси.Користе се вуксал, фолифертил или фертигал, муртоник и тд. У жељи да
се обезбеди већа бујност, боља кондиција и здравље биљака додавањем
N,P,K,Ca,Mg,Fe,Bo,Mn,Cu,Mo i Zn преко листа. Ова ђубрива се обично комбинују са
средствима за заштиту од болести и штеточина.
Срђан Видановић дипл.инг.

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

