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земљишта
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земљишта

Земљиште је природно богатство једне земље, непроцењиво
добро целог човечанства и као такво га морамо чувати за
будућа
покољења.
Као основа пољопривредне производње земљиште је подложно
утицају многих агротехничких мера које се дешавају под
утицајем антропогеног фактора-утицају човека. Својом
активношћу у правцу интензивирања биљне производње, човек
утиче на равнотежу чиниоца који учествују у стварању и
одржавању земљишта. Нерационалном применом хемијских
средстава путем пестицида и минералних ђубрива, не ретко се
доводи до нарушавања хемијских особина земљишта и
загађења земљишта и подземних вода. Тиме се преко загађења
земљишта и вода нндиректно утиче истовремено и на квалитет и
биолошку вредност добијених производа. Све већа тежња за
интензивнијом производњом и постизањем што вишег
економског ефекта, често услед прекомерне употребе
минералних ђубрива, праћена је нагомилавањем нитрита,
накупљањем тешких метала, чија токсичност зависи од њихове
концентрације
у
земљишту,
честом
закишељавању,
заслањивању и алкализацији земљишног раствора. Депоније
смећа и употреба отпадних вода и канализационог муља у
пољопривреди главни су извор загађења земљишта и подземних
и површинских вода и извора воде за пиће путем различитих
растворљивих
органских
и
неорганских
материја.
Својим неконтролисаним активностима, човек нарушава
физичке, хемијске и биолошке особине земљишта. Применом
тешке механизације, већим бројем прохода и претераним
гажењем земљишта, обрадом земљишта у неповољним
условима за обраду, значајно се утиче неповољно на збијање
земљишта, нарушавање структуре, водно-ваздушног режима
као и топлотног режима земљишта. Учесталом плићом
обрадом земљишта ствара се такозвани плужни ђон. У одсуству
мера подривања и продубљивања орничног слоја, долази до
прекида капиларних токова воде у земљишту и као последица
тога биљке пролећне вегетације врло тешко се могу изборити
против сушних агроеколошких услова. Корен биљака је слабо
развијен, тешко долази до дубљих земљишних резерви влаге и
хранљивих материја. Због нарушавања физичких особина
земљишта повишене збијености и плиће обраде, земљиште и
није у могућности да акумулира довољне резерве зимске влаге.
Све то отежава могућност биљци да толерише сушне
агроеколошке
прилике.

Највећи део наших пољопривредних земљишта сиромашно је у
хумусу-битном чиниоцу плодности земљишта. Све ређа употреба
стајњака и других органских ђубрива која би повисила ниво
хумуса у земљишту, допринеле су погоршавању повољних
особина плодности земљишта. Смањени ниво хумуса утиче такође
на нарушавање структуре и хемијских особина земљишта, као и
његове биолошке активности. Паљењем стрнике после жетве
нарушава се активност микроорганоизама, смањују резерве
органске материје и ниво минералних хранива у земљишту.
Законом о пољопривредном земљишту(2016), члан 28. забрањено
је спаљивање органских остатака после жетве усева на
пољопривредном земљишту. Применом стајњака, зеленишног
ђубрива уз адекватну и прописану употребу минералних ђубрива
побољшале би се хемијске особине земљишта, повећао ниво
корисних микроорганизама и побољшала њихова активност у
смислу разградње органских остатака и примењених ђубрива,
побољшала структура, водно ваздушни и топлотни режим
мземљишта. Повећањем резерви хумуса побољшали би се услови
за дубљу обраду земљишта. Дубљом обрадом земљишта и
применом мера подривања и растресања земљишта разбио би
се плужни ђон и поправио водно-ваздушни режим земљишта,
побољшала могућност задржавања и акумулирања већих резерви
зимске влаге. Тиме би се омогућило боље продирање и равијање
кореновог система биљака и боља толеранције биљака на сушне
услове у току летње вегетације. Општа карактеристика климе
подручја Југоисточне Србије задњих година је велика количина
падавина ван вегетације и недостатак довољне количине падавина
у току вегетационог периода. Због надпросечних количина
падавина ван вегетације, посебно крајем зиме и почетком
пролећа, у појединим годинама често долази до поплава,
одношења хумусног слоја земљишта и штета на парцелама.
Касније, суша у току критичних периода вегетације, код већине
култура у биљној производњи доводи до значајних штета и пада
приноса и у годинама које је пратила сувишна количина воде ван
вегетационог периода. Поред великих падавина, поменуте штете
од поплава и суша настају и услед неправилне основне обраде
земљишта(обрада по нагибу терена), недовољан садржај хумуса,
плитка основна обрада земљишта, створени плужни ђон,
дугогодишња монокултура, затрпани одводни канали за воду.
Чланом 18. поменутог Закона о пољопривредном земљишту у
оквиру поглавља заштите пољопривредног земљишта од ерозије,
поред поштовања плодореда и других мера предвиђено је да
произвођачи требају да воде рачуна о начину обраде земљишта у
складу са карактеристикама терена(попреко на нагиб терена).

У циљу очувања хемијских и биолошких својстава земљишта
важно је и обављати агрохемијске анализе земљишта. Стање
појединих елемената плодности земљишта указује на евентуалне
потребе за поправком појединих хемијских особина земљишта.
Тиме се доприноси и рационалној употреби минералних ђубрива
и заштити земљишта од претеране и неконтролисане употребе
минералних
ђубрива.
Законом
о
пољопривредном
земљишту(2016), члан 21, регулисано је да власник, односно
корисник обрадивог пољопривредног земљишта треба да врши
контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта као и
евиденцију количине унетог минералног ђубрива и пестицида.
Резултати агрохемијских анализа многих испитаних узорака
земљишта на подручју југоисточне Србије, указују да су у великом
проценту присутна земљишта киселе реакције. Поправком
киселости земљишног раствора омогућило би се биљци да
квалитетно искористи резерве минералних хранива из земљишта
као и хранива које се унесу путем минералних ђубрива. Овом
мером се директно утиче на постизање бољих приноса и
резултата у биљној производњи и проширује спектар сетвене
структуре на хемијски деградираним парцелама. Плодосмена и
плодоред као полазни чиниоци било које биљне производње,
основ су искоришћавања и очувања обрадивог земљишног слоја.
Овом мером одржавају се повољне физичке, хемијске и
биолошке особине земљишта. Сменом усева постиже се
квалитетније и рационалније искоришћавање минералних
хранива и резерви влаге из земљишта. Чланом 18. Закона о
пољопривредном земљишту(2016) у оквиру поглавља заштите
пољопривредног земљишта од ерозије, предвиђено је поштовање
плодореда и плодосмене усева на истој парцели. Плодоред је
агротехничка мера којом се посебно у тропољној смени усева
укључујући неку легуминозу, постижу значајно бољи приноси у
односу на класичну двопољну смену кукуруза и пшенице која је
на нашим теренима најчешће заступљена, не узимајући у обзир
монокултуру која није препоручљива а ипак је такође присутна у
ратарској
и
повртарској
производњи.
Др Саша Станковић

Цистолике нематоде соје. Узрочник
патуљастог жутила

Штетни организам: Хетеродера глyцинес
Ицхинохе
Соја (Глyцине маx Л.) је једина култура од
економског
значаја коју озбиљно напада Хетеродера
глyцинес Ицхинохе,
најштетнији паразит, у целом свету, по ову
легуминозу.
Остали домаћини међу гајеним биљкама,
првенствено
биљке из фамилије Фабацее, су
Леспедеза спп., бела лупина
(Лупинус албус Л.), пасуљ (Пхасеолус
вулгарис Л.), маљава
грахорица (Вициа виллоса) и азуки пасуљ
(Вигна ангуларис ).
Шећерна репа (Бета вулгарис Л. вар.
Саццхарифера Л.) и парадајз
(Соланум лyцоперсицум) могу да се
сматрају
потенцијалним домаћинима, јер је
нематода у стању
да уђе у корен и да се тамо размножава.
Чини се да се Х. глyцинес развија и постаје
економски значајна
штеточина само тамо где се соја
интензивно гаји
у тесном плодореду или као монокултура,
али у сваком
случају преко 1100 врста биљака, посебно
корова, које
спадају у најмање 23 ботаничке фамилије
могу да
представљају “врсте мостове“ у којима се
нематода
може размножавати; међу њима
најзначајнија је Церастиум
холостеоидес, мртва коприва (Ламиум
амплеxицауле.)
и мишјакиња (Стеллариа медиа).

БиљкЕ домаћинИ

Х. глyцинес је нематода на ЕППО А2 листи. Присутна је у
следећим земљама: Русија, Јапан,Тајван, Египат, УСА,
Цанада, Италија.
Симптоми Х. глyцинес су неспецифични, као што су на пример
слабији раст унутар културе.
Нападнуте биљке показују застој у развоју и губитак
боје који се шири од ивица листова према међузонама
нерава (Yеллоw дwарф дисеасе) (Сл.1); остали симптоми су
клонулост биљке, губитак листова и редуцирана производња
семена.
Могуће је, сасвим јасно, запазити једну чисту линију која
поље раздваја на заражени и незаражени део: у делу који
су напали штетни организми редови се споро затварају и
могу остати јасно видљиви током целе сезоне. Оштећене
површине се често налазе у близини улаза у поље.
Симптоми на кореновом систему представљени су порастом
бочног корења, смањењем броја чворова
ризобијума и смањењем способности везивања азота.
На површини корења простим оком могу да се виде
младе женке беле боје и лимфатичне цисте, жуте или браон,
величине врха игле. Грешком, због сличности, могу да
буду замењене за чворове ризобијума.
Температура и влажност тла представљају најважније факторе
за преживљавање циста нематода. Доказано је да
кад нема биљке домаћина, јаја Х. глyцинес преживљавају
дуже од осам година у влажном терену, и више од три
године у сувом терену с умереним темпертурама;
њихова виталност се рапидно смањује с високим температурама
или у устајалој води и дуготрајнијим поплавама.
Заразе су обично изазване преносом циста у остацима
тла на пољопривредним машинама или ветром, а на интернационалном
нивоу, преко делића земље залепљених на
биљкама или семену. Нематоде могу, осим тога, лако
да се преносе и у корењу заражених биљака
ГЕОГРАФСКА РАСПРОСТРАЊЕНОСТ
СИМПТОМИ
БИОЛО ГИЈА И ЕПИДЕМИОЛО ГИЈА
Рано откривање Х. глyцинес могуће је само помоћу
узорака земљишта и корена, јер нематода може бити присутна
у делу земљишта и смањити приносе преко 30% без
видљивих симптома на надземном делу биљке: потребно
је да прође и по неколико година док се овај штетни
организам консолидује у култури и оствари ниво присуства
који изазива економске штете на култури.
Узорковање терена под сојом, и кад нема симптома,
је значи, једини начин за ефикасну дијагностику.

ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА
Да би се предупредило уношење ове нематоде у делове
где се гаји соја, а где још није евидентирано присуство
овог штетног организма, потребно је да се користи
атестирано семе, са кога је одстрањена сва нечистоћа
(отпаци и земља), саветује се у сваком случају плодоред
широког распона и увођење биљних врста које нису
биљке домаћини, као што су кукуруз (Зеа маyс Л.), луцерка
(Медицаго сатива Л ), детелина (Трифолиум пратенсе
Л.), Брассица Л. спп., житарице и врста соје које су отпорне
на нематоде.
Анализа ризика од штетних организама (Пест Риск Аналyсис
– ПРА) потврдила је присутност услова погодних за
развој и ширење паразита по Европи, ипак, док Х. глyцинес
не буде обухваћена регулативом у Европској унији,
званична контрола се не тражи од држава чланица.
Ризик, појачан проналажењем нематоде у Италији, захтева
неодложно усвајање интернационалних мера у циљу
превенције ширења нематоде у Европи, као што је већ
препоручено од стране ЕППО-а.
Маст. Инж. Пољ. Душан Стојановић

Бесплатна хемијска анализа земљишта
Припремила: Рашић Сузана,дипл.инж. за ратарство
Пољопривредно земљиште је основ за добру пољопривредну
производњу. Данас све је теже достићи квалитет производа који
светско тржоште тражи. На нама је да учесницима у процесу
пољопривредне производње омогућимо да постигну одређени ниво у
побољшању плодности пољопривредног земљишта.
ПССС Ниш Вам нуди сарадњу у циљу очувања квалитета
пољопривредног земљишта и повећања приноса у пољопривредној
производњи на површинама где се примењује систематска контрола
плодности земљишта, агротехничке мере дају потпун ефекат .
ПССС Ниш ради на прикупљању узорака за хемијску анализу
земљишта. Системска контрола плодности обрадивог земљишта од 15 класе је бесплатна за сва регистрована пољопривредна
газдинства.
Мере којима ће бити обуваћено цело Ваше подручје, имаће за циљ
рационалну и систематску употребу ђубрива.
На основу урађених агрохемијских анализа земљишта, биће познате
потребе појединих пољопривредних култура, колика је потреба за
одређеним макроелементима у исхрани биљака и адекватне
формулације ђубрива. Уколико је земљиште кисело, обавезно се
ради програм калцификације.
Позивају се
сви заинтересовани пољопривредни произвођачи за обављање
хемијске анализе земљишта да се јаве Пољопривредној стручној
служби Ниш или на телефон 018/264-932 ради добијања потребних
информација за обављање хемијске анализе земљишта.

ШТА СЕ У ЗЕМЉИШТУ КОНТРОЛИШЕ?

Контрола плодности земљишта обухвата следеће анализе: садржај
калцијум-карбоната, pH реакцију вредност, садржај хумуса, садржај
укупног азота, садржај лакоприступачног фосфора и калијума.
Калцијум-карбонат има значајну улогу код примене органских и
минералних дјубрива. Он утиче на дејство унетих ђубрива јер својим
присуством утиче и на промену пХ вредности, која је од велике важности за
многе процесе који се одвијају у земљишту и имају значаја у исхрани
биљака. Према садржају карбоната земљиште се дели на 4 групе:
бескарбонатно 0%
слабо карбонатно 0-5%
средње карбонатно 5-10%
јако карбонатно >10%
Висок садржај карбоната изазива нежељене ефекте јер смањује
растворљивост и приступачност елемената нпр.гвожђа и цинка.
Реакција земљишта је од великог значаја за препоруке примене ђубрива.
Она утиче на избор ђубрива, дозе и сл. Према реакцији земљишта су
подељена у 5 групе:
алкална (>7.20 пХ у М КЦл)
неутрална (6.51-7.20)
слабо кисела (5.51-6.50)
кисела (4.51-5.50) и
јако кисела (<4.50)
Хумус је значајан састојак као извор хранљивих материја и фактор за
очување физичких особина и плодности земљишта. Његовом
минерализацијом у земљишни раствор прелазе хранљиви елементи.
Земљишта богатија хумусом по правилу су плоднија. Према садржају
хумуса земљишта су сврстана у три групе и то земљишта са висомким,
средњим и ниским садржајем хумуса.
песковита иловаста
глиновита
Висок
>2,5
>4,0
>5.0
Средњи 1,0-2,5
2,5-4,0
<1,0
Низак
<1,0
<1,0
<2,0
Азот је неопходан у исхрани биљака јер је саставни део резличитих
једињења који учествују у градњи појединих биљних органа. Он улази у
градњу хлорофила од кога потиче зелена боја лишћа и других делова
биљке. Недостатак азота скраћује вегетацију, смањује величину плода, а
поготову његов квалитет, успорава раст и развој биљака, жита се слабије
бокоре, имају краћи клас са мањим бројем зрна, листови су мањи, жутозелене боје. Код сувишка азота долази до наглог раста вегетативних органа,
код жита се повећава бокорење, листови су шири и дужи, корен краћи,
стабло недовољно чврсто долази до полегања, продужава се вегетација,
неповољно утиче на квалитет плода, отпорност биљака на сушу, ниске
температуре и биљне болести.
.

Фосфор такодје улази у састав великог броја органских једињења која
улазе у грађу биљних органа. Нарочито су зрнасти плодови богати
фосфором. Он убрзава цветање и доприноси ранијем сазревању
плодова. Недостатак фосфора се најпре може уочити на листовима који
су мањи, тамно зелени, лиска поприма бронзану, а лисна дршка
црвенкасту боју. Смањује се раст корена, жита се слабије бокоре,
смањује се пораст стабла, а све то доводи до смањења приноса.
Фосфор повољно утиче на отпорност биљака према ниским темпера,
ради тога се мора унети у земљу пре сетве стрнина. Применом
фосфора ублажава се неповољно дејство сувишка азота. Сувишак
фосфора изазива недостатак цинка, гвожђа, калцијума, бора и магната
јер се везују у неприступачне облике . Количина унетог ђубрива увек
зависи од лакоприступачног фосфора у земљишту, планираног приноса
производње и пХ земљишта.
Калијум је важан елемент у исхрани биљака. Највише је заступљен у
младим биљним деловима – тамо где се одвијају процеси раста. Зато је
важно да га биљка има у довољним количинама у првој половини
вегетације тј. приликом клијања и у почетним фазама развоја биљке.
Нарочито је запажено његово деловање на примање воде, на смањење
транспирације, отуда биљке које су добро снабдевене калијумом боље
подносе сушу. Недостатак калијума најбоље се запажа на лишћу: врхови
и ивице лишћа најпре постају жутозелене боје, а касније мрке а у
екстремним случајевима долази и до опадања листа. Сувишак калијума у
природи се ретко јавља, а утиче на усвајање магнезијума и калцијума.
Највеће захтеве према калијуму имају: шећерна репа, кукуруз, кромпир,
сунцокрет, луцерка, дуван, спанаћ, парадајз и воће. Према садржају
фосфора и калијума имамо земљиште са:
ниским садржајем до 5 мг
веома сиромашна од 5-10 мг
средње обезбеђена 10-15 мг
оптимална обезбеђеност 15-25 мг
високог садржаја 25-40 мг
врло високо обезб. 40-50 мг
високо штетан садржај >50 мг
Да би се биљка нормално развијала и дала добру жетву мора бити
обезбеђена свим хранљивим материјама. Зато пољопривредник мора
знати шта биљци треба и недостаје у њеној исхрани, како би јој обезбедио
услове за развитак.
Најбољи начин да се на време реагује, тј.пре појаве симптома недостатка
хранива на биљкама, је контрола плодности земљишта и на основу
анализе правилна и економична примена ђубрива

ВИРУС ШАРКЕ ШЉИВЕ
БИЉКЕ ДОМАЋИНИ
Главни дрвенасти домаћини су врсте воћака рода Prunus - шљива, кајсија,
бресква, нектарина, бадем, трешња, вишња. Могу бити заражене и дивље и
украсне врсте рода Prunus које имају значај с епидемиолошког становишта,
пошто представљају потенцијални „резервоар“ природне заразе, који тешко
може да се открије. Многе гајене и коровске једногодишње биљке могу бити
носиоци потенцијалне заразе, али природно преношење са таквих зељастих
биљака на биљке рода Prunuс није доказано.
СИМПТОМИ
Симптоми се могу јавити на листовима, плодовима и цветовима. Они варирају у
зависности од врсте и сорте Prunus-a, старости биљке, соја вируса, и често се
могу запазити само на неком од делова биљке. Такође, зависе и од спољашњих
услова као што су температура, начин и интензитет неге воћака. Некада
симптоми могу бити прикривени или се губе током сазревања.
ШЉИВА
Листови. Први видљиви симптоми болести се јављају у пролеће непосредно
након потпуног развитка листа. На лишћу се уочава општи симптом у виду
мозаичног шаренила смештеног између нерава листа. Јављају се и пеге
прстенастог облика са хлоротичним ореолом и зеленим унутрашњим делом.
Овакве пеге смартају се врло карактеристичним за шарку. Број пега на листу је
различит. У току лета симптоми постају мање јасни, а у јесен се скоро потпуно
губе.
Плодови. Док су плодови још зелени симптоми болести су слабо видљиви. У току
сазревања на плодовима се појављују карактеристичне полукружне и прстенасте
пеге затворено плаве боје. У овој фази развоја заразе оболели плодови показују
на својој површини разне наборе, удубљења, плиће и дубље бразде разног
облика. Набораност плодова је утолико јаче изражена уколико је сорта
осетљивија према вирусу. Испод набораних површина месо плода има
загасито-жуту или рђасто-црвену боју. Код многих сората на површини коштице
могу се видети прстенасте пеге тамно-љубичасте боје.
Промене на плодовима доводе до њиховог измењеног облика, погоршаног укуса
(повећање количине киселина и смањење укупног шећера) и превременог
опадања (30-40 дана пре бербе). Нису за употребу у свежем стању, нити за
прераду.
Код толерантних сорти, каква је Stenley, симптоми на лишћу и плодовима су
мање изражени. Код њих током летњих месеци симптоми могу бити маскирани,
а постоје и такве сорте код којих су симптоми маскирани и 2-3 године и оне су
скривени носилац вируса.
КАЈСИЈА
Листови. Одмах по листању кајсије запажају се светле хлоротичне површине у
облику кривудавих линија између лисних нерава, а касније се јављају и
прстенасте, а затим и неправилне хлоротичне пеге. Симптоми слабе за време
летњих врућина.
Плодови. Симптоме представљају површинске деформације и прстенаста
удубљења. Појављују се у процесу сазревања и могу проузроковати прерано
опадање плодова. Захваћени део меса плода сазрева са закашњењем или у
неким случајевима постаје сунђерасте или слузасте конзистенције. За кајсију је
карактеристично је присуство типичних округластих пега на коштицама, које су
светле боје и јасно дефинисане форме.

БРЕСКВА
Цветови. На неким сортама брескве шарка се препознаје већ током цветања.
Цветови су обезбојени, а крунични листићи прекривени тамно-розе пругама. Овај
симптом може да се види само на цвету који има круницу у облику руже, а не на
звонастим цветовима. Вирус може да захвати све цветове на биљци или, чешће,
само оне на једној или на мањем броју грана.
Листови. Симптоми вируса шарке шљиве на лишћу брескве се испољавају у виду
просветљавања лисних нерава. Заражени делови нерава заостају у порасту, због
чега је лишће несиметрично и коврџаво. Понекад се могу јавити и прстенасте
пеге или неправилне хлоротичне пеге. У јесен хлоротичне пеге могу да добију
црвенкасто-браон боју која је у контрасту са, још увек, зеленом бојом листова.
Симптоми на листовима најчешће се јављају на једној или мањем броју грана,
чак могу да захвате само неки лист једног изданка. Врло ретко се испољавају на
целој круни. Најизраженији симптоми болести се јављају на најнижим и
листовима из средњег дела круне, који се ублажавају током лета, на високим
температурама.
Плодови. На плодовима се јављају типичне прстенасте пеге различитих димензија,
распоређене по целој покожици плода или само на једном његовом делу.
Симптоми могу да буду уочљиви само на неким плодовима и јављају се пре
сазревања, да би како плод сазрева постали све израженији. На нектаринама
симптоми се испољавају кроз деформације на плоду као избочине црвенкасте
боје, које су у контрасту са зелено-жутом покожицом још незрелог плода.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
За сада је у свету утврђено шест сојева вируса шарке шљиве, док је у Републици
Србији потврђено присуство група сојева D, M и Rec. М-сој сматра се посебно
опасним јер се доста брзо шири природним путем. Потребно је нагласити да
једино сој C напада трешњу и вишњу. У нашој земљи није изолован, али је
пронађен у Мађарској, Румунији и Молдавији.
Вирус се преноси вегетативним умножавањем заражених биљака и лисним
вашима.
Преношење на веће удаљености врши се преко зараженог садног материјала
(подлога и калем пупољака узетих са болесних матичних биљака). На овај начин
се вирус проширио у многе крајеве где га раније није било.
Лисне ваши су одговорне за ширење вируса на мањој удаљености у областима
које су већ заражене и где се налазе жаришта инфекције. Поред ширења
болести у комерцијалним засадима, постоји велика могућност заразе међу
биљкама које се гаје у растилима, чему погодује изузетна близина биљака, као и
чињеница да инсекти, као вектори, више воле младе биљке.
Изданци, који се формирају на корену заражених биљака су такође заражени
Заражена стабла не пропадају, она и даље живе и рађају, али слабије и дају
плодове лошијег квалитета или не успевају да сазру. Шарка је као вирусна болест
неизлечива, тј. једном заражено стабло остаје читавог живота заражено и нема
могућности излечити га.

ПРЕВЕНCИЈА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
С обзиром да се биљни вируси не могу сузбити хемијским препаратима,
неопходне су превентивне мере које подразумевају:
1. Производњу безвирусног садног материјала. Да би се то постигло неопходна је
провера подлога и калем гранчица на присуство вируса;
2. Избор одговарајуће локације, не само с повољним агроеколошким условима
за гајење коштичавих воћака, већ и са одговарајућом просторном изолацијом;
3. Суспензија промета садног материјала из области где је пронађено присуство
вируса шарке шљиве;
4. Гајење врста које нису домаћини шарке (јабучасто воће, орах) по ободу
засада, које тако могу послужити као заштитни појас од лисних ваши и
инфекција;
5. Сузбијање биљних ваши, вектора вируса шарке шљиве; и
6. Гајење толерантних сорти.
Карантин Најбољи начин за спречавање уношења вируса у земљу је путем
законске регулативе и контроле целокупног увезеног биљног материјала.
Произвођачи воћа и садног материјала би требало да користе само
сертификовани безвирусни садни материјал који је био тестиран на присуство
вируса шарке шљиве.
Ерадикација Следећи корак у спречавању ширења болести је откривање и
уништавање свих извора инфекције. Искључиво лабораторијском анализом
сумњивог биљног материјала може се потврдити присуство вируса. Свако
заражено стабло се мора уништити. Крчење и уништавање морају бити
обављени у што краћем року, да би се избегло секундарно ширење вируса од
стране биљних ваши. Веома је важно уништити и изданке из корена ишчупаног
стабла, пошто су и они носиоци заразе.
Сузбијање инсеката Третирање засада инсектицидима може смањити број
биљних ваши. Потпуно уништење је практично немогуће.
Стварање толерантних сорти И овакве сорте треба редовно проверавати на
присуство вируса шарке, с обзиром да могу бити носиоци, а да се симптоми не
уочавају.

Лисне ваши су одговорне за природно ширење болести

ПРЕПОРУКЕ
Симптоми вируса шарке, како на листовима тако и на плодовима, могу да буду
замењени са симптомима других вирусних инфекција. Једино лабораторијском
анализом се тачно може утврдити присуство вируса шарке шљиве.
Обавезно и благовремено указивање на сваки случај шарке омогућава
откривање жаришта инфекције и правовремену интервенцију, што је основно за
ограничавање ширења вируса.
Гордана Цветковић, спец. заштите биља

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

