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СТАЊЕ УСЕВА

Сушни период територију
Краљева захватио је крајем јуна.
Топло и суво време у другој половини
јуна убрзало је зрење озимих усева,
јечма и пшенице па је и жетва
започела нешто раније него што је
уобичајено. Месец јун на територији
Краљева је обележио велики дефицит
падавина на месечном нивоу.
Забележено је свега 12 литара/m2 што
представља
само
13%
од
вишегодишњег просека за овај месец.
Падавине су биле локалног карактера
тако да постоје велике разлике између
појединих локалитета територије
града. Слаб прилив падавина,
екстремно високе дневне температуре,
висока евапотранспирација условиле
су погоршање влажности земљишта.
На усеве пролећне сетве који
средином лета пролазе кроз
генеративне фазе развоја ово је имало
изражен негативан ефекат. Топлотни
стрес који су биљке претрпеле је
нарочито изражен на усевима
кукуруза.
Метео услови током јула су били
још екстремнију у погледу дефицита
падавина и високих температура
ваздуха.
Под
утицајем
високих
температура ваздуха и смањене
влажности земљишта у периоду
цветања биљака кукуруза (период
када је кукуруз најосетљивији на
сушу) дошло је до повећавања периода
између цветања мушких и женских
цвасти, генерално, суша је довела
до смањења оплодње, што има за
резултат појаву "крезубости" клипова
тј. лоше испуњености зрном клипова и

врхова клипова кукуруза.
Настале штете на усевима
кукуруза су велике, за последицу ће
имати смањен принос зрна,
неодговарајући квалитет и повећање
цене сточне хране.
После дуготрајног сушног и
изразито топлог времена 25. јула
дошло је до освежења, значајног пада
температура на уобичајене вредности
и дуго очекиванихи жељених
падавина.
Умерене падавине
забележене у протеклом периоду
прекинуле су јаку до екстремну сушу
која је трајала месец дана (25. јуна до
25. јула 2012.године). У периоду 25 30.07. остварено је преко 40 литара /
m2 што ће битно поправити стање
свих биљних култура и
влажност
земљишта.
Током јула отпочело је вађење
белих сорти (карера, ривијера)
кромпира. Принос је задовољавајући,
од 35-40 t/hа, кромпир је интезивно
наводњаван током вегетације али
повртари нису задовољни тренутном
ценом коју нуде прекупци од 10-12
динара по килограму.
Током последње декаде јула
припрема се земљиште и обавља се
садња купуса.
У Краљеви и околини се у
наредном периоду очекује претежно
сунчано време са локалном појавом
послеподневних и вечерњих пљускова
са грмљавином. Температуре ваздуха
би биле у границама вишегодишњег
просека.

Ненад Нешовић, дипл. инж.
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УПОТРЕБА ХЕРБИЦИДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА У
ВОЋЊАКУ

У интензивним засадима воћака
борба против корова заузима важно
место. Њиховом сузбијању потребно је
посветити дужну пажњу јер наносе
велике штете у воћарској производњи.
Како коренов систем прожима
земљиште из којег црпи воду и
хранива, тако и корови израсли у
близини воћака конкуришу за исту
количину воде и хранива и тиме
исушују и осиромашују земљиште.
Интензивна транспирација повећава
влажност ваздуха - стварају се
повољни услови за развој различитих
биљних болести. Присутност корова
изнад прага штетности може довести
до значајног смањења редовног рода и
квалитета плодова. Препоручује се да
земљиште испод воћака буде
ослобођено од корова.
Приступ контроли корова
највише зависи од карактеристика
коровске вегетације, као и климатских
и педолошких услова конкретне
парцеле. Коровска вегетација показује
и просторну и сезонску динамичност,
како у погледу заступљености
појединих коровских врста, тако и у
њиховој бројности.
Просторна
разлика у грађи коровске вегетације
воћњака се односи на веома изражену
разноликост у саставу коровске
вегетације реда и међуреда воћњака.
То је последица међуредне механичке
обраде и примене хербицидне траке и
ђубрења.
Као
последица
вишегодишње и узастопне примене
хербицида, долази до веома значајних
промена флористичког састава и

грађе
коровских
заједница.
Ефикасност хербицида испољила се у
смањењу и елиминацији осетљивих
врста, а у првом реду једногодишњих
дикотиледоних корова. У исто време
долази до експанзије вишегодишњих
широколисних корова.

Сузбијање коровских биљака
могуће је спроводити механичким
мерама, хемијским мерама или
комбинацијом та два метода.
Корови се најбоље сузбијају
редовном обрадом. На овај начин
коровска зелена маса остаје у
земљишту повећавајући количину
хумуса у земљишту. Применом
хербицида (хемијских средстава) за
сузбијање корова можемо потпуно
ослободити површину од корова.
Стална примена хербицида на целој
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површини може, међутим, довести до
поремећаја биолошке равнотеже
земљишта. Због тога је пожељно
механичком обрадом уништити коров
у међуредном растојању, а у реду
воћака хербицидима (простор реда
обухвата траку ширине 60-120 cm у
чијој средини се налази ред - шпалир
воћака).
Избор начина сузбијања корова
зависи од: старости засада, тј. да ли се
ради о производним засадима до
четири године старости или засадима
старијим од четири године;
механизације којом газдинство
располаже; расположиве радне снаге;
временских прилика у сезони,
поготово у пролеће, када због велике
влажности земљишта може да буде
онемогућен улазак механизације у
воћњак. У младим засадима (старости
од 1 до 4 године) препоручује се
избегавање примене хербицида.

куративна мера, када су корови висине
1 до 20 cm.

Хербициди који се употребљавају
у воћарству морају бити апсолутно
селективни, тј. да потпуно уништавају
коров а да не оштећују воћку, да нема
резидуалног дејства у земљишту и да
је примена што лакша. Предност
хербицида је у томе што они не
уништавају залихе хумуса, што
омогућује зрачење земљишта и
упијање у дубље слојеве и слабијих
падавина.
Употреба хербицида у воћарству
има низ специфичности у односу на
употребу у ратарству и повртарству:
⇒ Релативно мали избор хербицида;
⇒ Због чињенице да су воћњаци
вишегодишњи засади искључује се
могућност плодореда, као система
гајења који би допринео контроли
корова;
⇒ Због стално присутног кореновог
система у земљишном слоју,
ограничена је дубина обраде, због
оштећења кореновог система;
⇒ Појава резистентности коровских
врста воћњака на примењене
хербициде.

Примена хербицида може бити
превентивна или куративна. Пре
кретања вегетације тј. током јесени,
зиме и раног пролећа обавља се
превентивно третирање. Током
вегетације
обавља
се
допунско третирање хербицидима, као

Мирјана Остојић, дипл. инж.
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АМБРОЗИЈА
(Аmbrosia artemisiifolia L.)

Амброзија
је
једна
од
најраспрострањенијих и најопаснијих
алергених биљака на свету. Води
порекло из САД, одакле је пренета у
Европу 1863. године, увозом житарица
и детелине. Све до седамдесетих
година није представљала значајан
проблем, док након тога постаје
доминантан коров у централној и
југоисточној Европи.
Данас је раширена по читавој
Србији, на различитим типовима
земљишта и различитим стаништима.
Присутна је како на необрадивим,
тако и на обрадивим површинама,
како у руралним, тако и у урбаним
срединама. Велике штете прави у
усевима кукуруза, сунцокрета, соје,
грашка, уљане репице и у ређим
стрним житима.

Амброзија је једногодишња,
каснопролећна биљка. У нашем
климату ниче половином априла
месеца. Висине je од 20 cm do 2 m
(уобичајено 70 cm). Цела биљка је
обрасла густим длачицама. Стабљика
је усправна, на пресеку благо
четвороугаона, у горњем делу
разграната. Корен је вретенаст и
плитко усађен у земљу. Листови дуги 5
-10 cm, перасто су дељени, режњевити,
са горње стране тамно зелене боје, а са
доње прекривени длакама. Цветови су
многобројни, ситни, груписани у
многобројне главичасте цвасти.
Мушке главице су полулоптасте са
већим бројем цветова (10-15),
сакупљене у густе терминалне
гроздасте цвасти. Женске главице су
са
појединачним
цветовима
затвореним у венац, постављене испод
мушких главица у пазуху горњих
листова. Због оваквог распореда
цветова смањена је сигурност
оплођавања ветром те мушки цветови
производе енормну количину полена.
Поленова зрна имају облик малих
куглица са шиљцима на површини.
Амброзија цвета и плодоноси од јуна
до октобра месеца. Плод је јајаста
ахенија, димензија 2,5-3,5 mm x 1-1,7
mm. Једна биљка продукује 500-3000
ахенија, које у земљишту могу да
преживе и до 40 година.
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Својим поленом, који у себи
садржи шест алергена беланчевинасте
структуре, амброзија изазива алергије
код 10% светске популације.
Алергијски ринитис, коњуктивитис и
астма су болести за чија је погоршања
амброзија директно одговорна. Једна
биљка је способна, током сезоне,
произвести више милиона поленових
зрна (чак до милијарду). Количина
полена повећава се током кишног
пролећа и топлог лета, а смањује се
ако је лето кишовито. Највећа
концентрација полена је у августу и
септембру, у раним јутарњим сатима и
пре подне. Концентрација се смањује
после кише. Полен овог алергена
може повољним струјама ветра да
доспе и на удаљеност од чак 100 км од
јединке.

агротехничке, механичке и хемијске
мере. Појединачне биљке треба
чупати са корена, док веће површине
треба стално косити пре цветања, и то
испод 5 cm од површине земље, како
би се спречило њено обнављање преко
бочних
изданака.
На
пољопривредним површинама треба
је
сузбијати
комбинацијом
агротехничких мера и хербицида.
Запуштена земљишта треба уредити и
засејати травом, како би се повећао
број конкурентских биљака.

Хемијске
мере
на
непољопривредним површинама
подразумевају употребу хербицида на
бази а.м. glifosat (Roundap, Glifol,
Glifoav, Clinic, Dominator и др.) или
а.м. glufosinat-amonijum (Basta,
Finale). У засадима јабучастог и
коштичавог воћа, поред поменутих,
могу се користити и препарати на бази
а.м. fluoksipir (Starane, Tomigan). У
усеву кукуруза, за сузбијање амброзије
после сетве а пре ницања кукуруза
могу се користити препарати на бази
а.м. izoksaflutol (Merlin), сам или у
комбинацији са препаратима на бази

За сузбијање амброзије се користе
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а.м.

acetohlor (Acetogal, Acetosav,
Deltacet, Acetohlor и др.), а.м.
terbutilazin (Hemazin). После ницања
кукуруза, док је амброзија у фази до 4
листа могу се користити препарати на
бази а.м. mezotrin (Callisto), а.м. 2,4-D
(Maton, Lentemul, Esteron, Mustang,
Monosan Herbi и др.) + а.м. atrazin
(Atrazin), а.м. dikamba (Bamvel,
Dikamba и др.). У пшеници, после
ницања, док је амброзија у фази до 4
листа могу се користити а.м. fluoksipir
(Starane, Tomigan), а.м. 2,4-D (Maton,
Lentemul, Esteron, Mustang, Monosan
Herbi и др.). У кромпиру се после сетве
а пре ницања могу користити
комбинације препарата на бази а.м.
acetohlor (Acetogal, Deltacet, Relay Plus
и др.) + а.м. metribuzin (Sencor, Lord,
Mistral, Tribute и др.), као и а.м.
acetohlor (Acetogal, Deltacet, Relay Plus
и др.).

Неопходно је да сви узмемо
учешће у уништавању амброзије.
Јавна предузећа (Путеви, Железнице)
су обавештени да имају обавезу да
униште све корове, па и амброзију у
појасу ширине 5 m од путева, односно
пруга. Сви приватни власници
парцела су у обавези да униште
амброзију на свом имању.

Јелена Грбић, дипл. инж.

