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Контролисање услова средине у заштићеном простору као начин
сузбијања биљних болести
Развој биљних болести је директно условљен утицајем температуре и влажности, па је
најбољи начин борбе против болести управљање овим факторима.
Висок ниво влажности погодује развоју многих биљних болести. Преко дана
релативна влажност ваздуха у заштићеном простору је обично 25% -70 % док током
ноћи порасте на 90-100 %. Током кишног периода зими релативна влажност може
остати близу 100% узастопно током већег броја дана и ноћи .

Треба пројектовати адекватни размак између биљака. Када су биљке у скученом
простору, развој болести је подуспешена високом влажношћу у крошњама биљака.
Биљке смањују испаравање воде са површине супстрата те доприносе високој
влажности.
Потребно је одржавати циркулацију ваздуха током периода високе влажности.
Циркулација ваздуха се постиже вентилаторима или системима за хоризонтално
струјање ваздуха. Ови системи треба да раде непрестано када се висока влажност јави
у заштићеном простору, тј , свако вече целе године као и током кишних дана када је
облачно . Проветравање је још један начин смањења унутрашње релативне влажности
. Већина зимских вечери су довољно хладне да подигну влажност на 100% и створе
велику кондензацију у стакленицима и пластеницима . Ово може бити кондензација
смањена уколико се проветрава у сумрак сваког дана. У касним поподневним сатима ,
укључите вентилацију да избацује топао влажан ваздух из заштићеног простора.
Топао, влажан ваздух сее замени са хладним који се загрева када доспе у заштићени
простор и постаје много сувљи у односу на избачени ваздух. Овим мерама значајно
смањујемо појаву болести.
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увим. За
остварење заразе потребна је вода на површини листа. Поред тога, квашење површине
биљака водом је примарни начин ширења болести од биљке до биљке. Наводњавати
само површину супстрата и никако не “туширати" целу биљку. Заливајте рано у току
дана, а наводњавање после 16 часова је оправдано само лети. Гледајте пажљиво
биљке и запамтите да са варијацијама у светлосним режимима, мењају се и
температура и влажност самих биљака. Приликом заливања треба обратити пажњу на
ове промене. Биљке у полусенци се неће осушити брзо као суседне биљке на пуном
сунцу. Заливати темељно и не понављати док се супстрат не осуши . Вишак воде у
супстрату слаби биљке и чини њихов коренподложнији болестима. Добра дренажа са
добрим проветравањем је услов спречавања разних болести корена и приземног дела
стабла . Будите сигурни да користите добар супстрат са повољним водно ваздушним
режимом.

3

Држите стакленике и пластенике чисте и без биљних остатака и без земље која је
унета из спољне средине.

Уклоните све биљне остатке и корове из заштићеног простора. Све биљне остатке
треба уклонити и избацити у најкраћем могућем року како би спречили спорулације
патогена који се налазе на њиховим површинама. Корови се морају хитно сузбијати
јер могу бити прелазни домаћини бројним инсектима, грињама, трипсима и цикадама
који могу бити како директне штеточине тако и вектори вируса. Искључиво
стерилисану земљу и стерилисани супстрат уносити у заштићен простор јер тиме
искључујемо могућност да са њима унесемо и бројне патогене и штеточине који ће се
у повољним условима унутар пластеника и стакленика намножити. У новије време из
овог разлога је све чешћа употреба инертних супстрата који не садрже земљу. Све
радне површине и алате редовно треба стерилисати како би смо избегли ширење
спора патогена као и вируса. Дезинфекција и стерилизација је могућа 1% раствором
варикине као и свих других доступних средстава за дезинфекцију.

Маст. инж. пољ. за заштиту биља Душан Стојановић
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Агроеколошки услови у тејнологији производње парадајза

Температура
Парадајз је пореклом из субтропског региона па има повећане захтеве за топлотом.
Ниче при минималној темератури од 14-16°С, отпорније сорте и при 10°С, али је тада
ницање споро и слабо. Оптимална температура за ницање је 23-25°С и тада парадајз
никне за 3-5 дана. За раст вегетативног органа оптимална је око 22°С , за генеративне
25°С , а ноћна за 5-8°С нижа. На температури од 15°С зауставља се развиће, цветови
отпадају на 10°С, а на 0,5°С настају прва оштећења од мразева. Добро каљене биљке
са развијеним кореновим системом, могу поднети и нешто јаче ниске температуре у
односу на биљке из расада. Критична максимална температура 32°С . Високе
температуре неповољно делују на раст и развој младе биљке, као и на парадајз у
периоду од цветања до образовања плодова.
Отпорност парадајза на високе температуре зависи од снабдевености водом и од
интензитета осветљености. При довољној количини воде и при већем интензитету
осветљености парадајз може успешно да поднесе високе температуре (35°С). При
малом интензитету осветљености парадајз треба узгајати и при нижим температурама
(дневна до 18°С а ноћна око 12°С), што доприноси смањењу интензитета дисања.
Наиме, за парадајз је карактеристично изразито смањење фотосинтетске активности
при недовољној осветљености. За раст и развој парадајза значајна је температура
земљишта. Критична температура земљишта је 14-15°С. При нижој температури
веома је спор раст и регенерација корена. Оптимална температура земљишта за
парадајз је 20-25°С, тј. за 3-5°С нижа од приземног слоја ваздуха.
Биолошки оптимум °С
Садња

До плодоношења

Током плодоношења

Сунчано време дању

22-28

24-30

Ноћу
Облачно време дању

16-18
18-20

18-20
20-22

Ноћу

14-16

16-18

Температурни услови за гајење парадајза у заштићеним просторима

Светлост
Парадајз је биљка са изразитим захтевима према светлости. При томе је
фотопериодски полунеутрална биљка. Наиме, парадајз захтева кратак дан у периоду
до појаве трећег правог листа (око 20 дана после ницања). Светлосни стадиум
(дужина 10 дана) наступа са почетком раста и завршва се са појавом зачетка
прашника. Према томе парадајз захтева кратак дан у периоду расада, а у даљем
периоду нема изразитих захтева према дужини дана.
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Све сорте парадајза могу се сврстати у три групе:
-

биљке кратког дана са повећаним захтевима за топлоту,

-

биљке кратког дана са нижом температуром и

-

биљке које не реагују на дужини дана, али имају повећан захтев за
топлотом у светлосном стадиуму.

Парадајз има висок захтев за сумарном енергијом светлости и за одређеним спектром
од којих је најповољнији плави и љубичасти. То је резултат чињенице да парадајз
води порекло из области кратког дана, али са светлошћу високог интензитета, и то
посебно светлошћу кратких таласа. За непрекидни развој и плодоношење парадајза
неопходна је минимална осветљеност од 5.000-10.000 лукса, а оптимална око 35.000
лукса што зависи и од сорте. При већем интензитету осветљености без обзира на
дужину дана, цветање је раније. У производњи парадајза при недовољној светлости
повољно дејство има допунско осветљење дневном или плавом светлошћу (300400W/м2), односно висок интензитет осветљености у читавом периоду образовању и
зрења плодова. Висока потреба за интензитет светлости захтева стварање оптималних
услова у расадничком периоду као и при производње парадајза у заштићеном
простору. Недовољан интензитет осветљења уз густ склоп биљака, доводи до појаве
издуживања биљака и одређених поремећаја у расту и развоју. У таквим условима
смањује се оплодња, долази до масовније одбацивање цветова, као резултат смањене
фотосинтезе а повећаног интензитета дисања.

Вода
Према грађи вегетативних органа парадајз припада биљкама релативно отпорним на
недостатак воде. Уз то, веома успешно користи воду са већих дубина (до 1 м).
Међутим, за успешну производњу наводњавање је обавезно посебно при производње
из расада и у интензивним гајењу деректног из семена.
Парадајз произведен деректном сетвом има већу отпорност на недостатак воде
(дубљи и јаче развијен коренов систем) него произведен из расада. Транспирациони
коефицијент код парадајза је веома вариабилан у зависности од сорте, начина
производње и услова успевања креће се у просеку између 300-400. Критични период
је фаза цветања, када недовољна влажност може изазвати опадање цветова. До
периода цветања заливањем треба одржати влажност земљишта. За успешан раст и
развој парадајза захтева малу релативну влажност ваздуха. О томе се мора водити
рачуна при наводњавању, а посебно при производње у заштићеном простору.
Парадајз у току читаве вегетације захтева релативну влажност ваздуха од 50-60%, а
при цветању 45-50%. При високој влажности ваздуха биљка се издужује, постаје
нежна, осетљива на обољења. Висока релативна влажност ваздуха смањује оплодњу,
затим транспирацију, а то значи и нормалну исхрану биљке.
Дипл. инж. пољ. за ратарство Сузана Рашић
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Заштита пшенице од корова, болести и штеточина

Корови у стрним житима наносе велике штете одузимајући им храну, воду и
вегетацијски простор (над и под површином тла), тако да је сузбијање корова
обавезна мера у производњи пшенице. Према томе, да би се обезбедио оптимални
принос неопходно је пшеницу заштитити од корова, биљних болести и штеточина.
Сузбијање корова у производњи пшенице се решава применом директних и
индиректних мера борбе. Гајење усева у оптималној густини како би они својом
лисном масом добро покрили међуредни простор и спречили појаву корова, као и
одржавање хигијене њиве представља неке од начина превентивних мера борбе за
сузбијање корова. Механичке мере у борби против корова су искључене јер се ради о
културама густог склопа, па корове у стрним житима сузбијамо искључиво применом
хербицида. Углавном говоримо о озимој пшеници тако да се и сузбијање односи на
озиме корове.
Најефикаснија дирекна мера је хемијска заштитита. Употреба хербицида за заштиту
пшенице од корова почиње у пролеће када су биљке у фази бокорења, а корови у
почетним фазама растења, односно од фазе ницања па све до појаве заставичара. Ако
се укаже потреба за сузбијањем корова у усеву током јесени, тада хербициде треба
унети у земљиште пре сетве или третирати површину после сетве а пре ницања
пшенице. Третирање се изводи тракторским прскалицама уз утрошак воде 300-400
литара по хектару.
Најзаступљенији корови у пшеници су: Амброзија (Ambrosia artemisiifolia), видовчица
(Anagalis arvensis), прстенак пољски (Anthemis arvensis), вијушац (Bylderdyckia
convolvulus), пепељуга срцолисна (Chenopodium hybridum), пепељуга обична
(Chenopodium album), жаворњак (Delphinium consolida), прилепача (Galium aparine),
мртва коприва њивска (Lamium amplexicaule), мтрва коприва црвена (Lamium
purpureum), камилица (Matricaria chamomilla), булка (Papaver rhoeas), љутић
(Ranunculus arvensis), горушица (Sinapis arvensis), чистач (Stachys annua), мишјакиња
(Stellaria media), честославица обишна (Veronica persica), честославица бршљенаста
(Veronica hederifolia), паламида (Cirsium arvense).
Сузбијање корова у усевима густог склопа нису ограничавајући фактор производње,
али треба их што раније сузбијати због тога што гајеној биљци одузимају простор,
светлост и хранљиве елементе.
Пре него што се производјачи одлуче који ће од препарата применити, требало би
прегледати површине које ће се третирати и утврдити спектар коровских врста и
степен њихове заступљености. Тек након тога када фенофаза гајене културе и
коровске биљке буде оптимална треба приступити сузбијању коровских биљака.
Од препарата могу се применити неки од следећих: Cambio (a.m. bentazon+bikamba)
од фазе 3 листа па до краја бокорења у количини 11/ha, Avalon (a.m.
bentazon+bikamba) од фазе 3 листа па до краја бокорења у количини 11/ha, Mustang
(a.m. flurasulam+2,4D) од почетка бокорења па до појаве другог коленца у количини
0,4 -0,6 1/ha, Sekator (a.m. amidosulfuron+jodosulfuron) од фазе трећег листа до појаве
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листа заставичара у количини 0,15 l/ha, Maton (a.m. 2,4D) од средине бокорења до
појаве првог коленца у количини 0,8-1,2 1/ha, Monosan herbi (a.m. 2,4D) од средине
бокорења до појаве првог коленца у количини 1,5-2,5 1/ha, Monosan ekstra (a.m. 2,4D)
од средине бокорења до појаве првог коленца у количини od 0,8-1 l/ha, Velox (a.m.
2,4D) од средине бокорења до појаве првог коленца у количини од 0,8-1 1/ha, Laren
(a.m. metsulfuron-metil) од појаве трећег листа до појаве заставичара у количини од 10
g/ha, Metmark (a.m. metsulfuron-metil) од појаве трећег листа до појаве заставичара у
количини од 10 g/ha, Tezis (a.m. metsulfuron-metil) од појаве трећег листа до појаве
заставичара у количини од 10 g/ha, Lodin (a.m. fluroksipir-meptil) од појаве трећег
листа до појаве заставичара у количини од 0,6-1,2 l/ha, Bonaca (a.m. fluroksipir-meptil)
од појаве трећег листа до појаве заставичара у количини од 0,6-1,2 l/ha, Lancelot (a.m.
aminopiralid+flurasulam) од почетка бокорења до појаве другог коленца у количини од
25-33 g/ha.
Заштита од болести
Заштита пшенице од болести почиње при производњи и доради семена, а завршава у
складишту након жетве. Усеви морају бити успешно заштићени од болести.
Болести које се јављају током вегетације у производњи стрних жита су један од
чинилаца који утичу на коначни успех. Чак и при умереном притиску болести, какав
постоји сваке године, пепелница, рђе, пегавости листа и палеж класа значајно
умањују квалитет и обим приноса. Болести стрних жита се могу држати под
контролом применом различитих мера (оплемењивање, агротехника…) али хемијске
мере сузбијања применом фунгицида су најчешће неопходне. Појава болести на
стрним житима је редовна и често непредвидива. Она у највећој мери зависи од
услова у којима се производња обавља али једино фунгициди могу обезбедити
поуздану заштиту. Применом фунгицида умањујемо ризик, јер правовременим и
превентивним деловањем избегавамо касније изнуђене мере које су по правилу
најскупље и најмање ефикасне, штитимо принос, јер усев одржавамо здравим, без
оштећења и у пуној “форми” што нам се враћа кроз максималан принос. Здрав усев
боље подноси све врсте стреса којима је изложен током вегетације (недостатак влаге,
температурне осцилације…), штитимо квалитет, јер заштићен клас не даје зрна
умањене хранљиве вредности, лакша, штура, која и у процесу технолошке прераде
нису прихватљива.
Један од ризика по здравље људи и животиња су и микотоксини. Они представљају
отровне материје које луче поједине врсте гљива загађујући на тај начин храну. У
случају стрних жита, изазивачи палежи класа (Fusarium spp.) представљају управо
једну групу гљивица које стварају микотоксине у зараженим зрнима пшенице и јечма.
Болести могу да се појаве у усеву у било ком узрасту стрних жита. Што је инфекција
ранија и губитак приноса је значајнији. Касније инфекције озбиљно угрожавају развој
и квалитет зрна. Због тога ранијом применом фунгицида спречавамо болести листа
(пепелница, рђе, пегавости), а каснијом (појава класа, почетак цветања) чувамо
квалитет рода (спречавање појаве палежи класа – fuzarijuma и микотоксина).
Од фунгицида могу се применити неки од следећих: Falcon, Prosaro, Tilt, Antre, Arte
plus, Cello, Acanto plus, Excorta, Excorta plus, Caramba, Duett Ultra, Opus Team.
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Заштита од штеточина
Пшеницу напада велики број штеточина, а најчешћи су:
Житна пијавица (Lema melanopus)
Имаго је овалан, дуг 4 до 5 мм, сјајне зелено-плаве боје с наранђастим штитићем.
Ларва личи на пужа голаћа, а тело јој је жуто дуго 5-6мм, покривено слузавим
омотачем сивкасте боје. Имаго оштећује лишће гризући га у пругама уздуж нерва. На
листу одложена јаја дају ларве које се такође хране лишћем.
Житна стеница (Eurigaster maura)
Имаго је мрке боје, са карактеристичним чеоним штитићем, дужине 8,5-10 мм. Храни
се соковима житарица при чему их оштећује. Убоди у средишњи лист пре влатања
изазивају сушење младе биљчице и изостанак влатања, а убод у зелену стабљику
изазива кржљавост или сушење класа. Пре или после класања убоди стеница у клас
или класиће изазивају сушење изнад оштећеног дела. Ова оштећења изражена су као
бели празни класови. Млађе ларве хране се на доњим деловима биљака, а старије на
зрнима. Исхрана ларви и имага на зрнима изазива њихову штурост и деформираност.
Житни бауљар (Zabrus tenebrioides)
Распрострањена и економски значајна штеточина пшенице. Имаго је црно-смеђ,
дужине око 1,5 цм. Ларва је уска и издужена, а потпуно одрасла има дужину око 3 цм.
Одрасли бауљар се током налевања и зрења зрна пење на класове и гризе зрна или
прегриза класове и њима се храни на тлу. Ларве се хране меким деловима лишћа које
жваћу тако да је лишће изувијано. Услед оштећења лишће жути, биљке су слабије
развијене и слабо влатају.
Од инсектицида могу се применити неки од следећих: Fobos, Talstar, Karate zeon,
Actara, Decis, Cythrin, Vantex, Fury, Fastac, Perfekthion, Grom.

Дипл. инж. пољ. за заштиту биља Гордана Цветковић

9

10

11

12

13

Дипл. инж. пољ. за сточарство Предраг Јанковић
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ САВЕТОДАВНОЈ И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШ
Дипл.инж. Божидар Стојановић , директор 064/8435500
Саветодавна служба за ратарство и повртарство
др Саша Станковић, 064/8435502
дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
дипл. инж. Рашић Сузана, 064/8435506
Саветодавна служба за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Срећко Вукашиновић, 064/8435509
дипл. инж. Тања Живковић, 064/8435510
Саветодавна служба за сточарство
дипл. инж. Јанковић Предраг, 064/8435504
Саветодавна служба за мелиорације
дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
маст. инж. Душан Стојановић, 064/8097484

15

