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АФЛАТОКСИНИ У КУКУРУЗУ И ЊИХОВА ДЕТОКСИКАЦИЈА
(први део)
Микотоксикације представљају нутритивно-медицински , али и дијагностички
проблем, јер поједини микотоксини изазивају промене на више органа. Оболења која
изазивају микотоксини нису заразна, везана су за храну или специфична хранива, не
лече се антибиотицима и другим лековима , а у организму не изазивају имунски
одговор, јер су мале молекулске масе , па су животиње трајно незаштићене од
њиховог деловања. Садржај микотоксина у хранивима или храни, у практичним
условима чешће изазива појављивање хроничних микотоксикоза деловањем мањих
количина микотоксина током дужег периода. Храна за људе може бити контаминирана
микотоксинима у различитим фазама у ланцу исхране. Aspergillus flavus I Aspergillus
paraciticus продукују афлатоксин Б1 који представља
најмоћнију познату
хепатокарциногену супстанцу (изазива рак код људи), која може бити и генотоксична.
Други проблем код музних крава представља његову трансформацију из унете
контаминиране хране, афлатоксин (АФБ1 и АФБ2) трансформишу се у афлатоксин М1
и М2 који који се налазе у млеку и млечним производима. Међународна агенција за
истраживање рака класификовала је 1993 године афлатоксин у прву групу као
канцероген за људе, у другу групу орхатоксине и фумонозин као могуће канцерогене, и
у трећу групу трихотецене и зеоралелон који нису канцерогени.
Само око половине познатих сојева ове две гљивице производи овај познати токсин.
Иако су присутне и друге плесни као Penicillium spp. Rhisopus spp. Mucor spp. Њихов
значај за сточарску производњу није доказан. Садржај влаге у зрну је вероватно
најважнији фактор за производнју токсина. У принципу раст плесни и формирање
афлатоксина захтевају влагу већу од 14 одсто, температуру најмање 25 степени, као и
присуство кисеоника. Aspergillus flavus обично живи као спрофит у земљишту и у
зависности од присуства органских материја се умножава, шири и преживљава. Биљни
остаци, укњучујући и клипове кукуруза, главни су извор органске материје у земљишту
који омогућавају опстајање и раст ових плесни. За разлику од већине ратарских
остатака који се лако разграђују у земљишту, клипу кукуруза треба неколико година пре
него што се потпуно распадне. Због тога од жетве и култивацие много зависи колико
дуго ће се остаци усева налазити у земљишту. Кукурузни клипови су најчешће
колонизовани са Aspergillus flavus пре него што доспеју у землјиште и на тај начин
потенцијално постају значајан извор за пријемчиве усеве. Клип кукуруза је важан
резервоар за Aspergillus flavus.
Повећање садржаја плесни код кукуруза обично је последица инвазије плесни, на
њиви пре бербе. У условима суше, зрна кукуруза су осетљива на оштећења
деловањем инсеката и паразита који се хране љуспицама или језгром. Зрна са
оштећеним омотачем су доступна спорама плесни које могу бити лоциране на
инсектима. Ускладиштен кууруз с великом влагом погодан је за развој плесни и
производњу микотоксина. Већина зрна се убира , суши и затим складишти на фарми
или у силосима. Квалитет житарице је под утицајем абиотичких и биотичких фактора. У
екосистему складишног зрна, фактори који утичу на исход складиштења с аспекта
квалитета житарица јесу контаминираност плеснима, затим инсекти, глодари и
фактори спољне средине као што су температура, влага, састав атмосфере у
складишту.

Колонизација зрна соје и стрних жита обично се дешва у складишту. Услови
складиштења који погодују развоју плесни и стварању афла токсина поред оптималне
влаге и температуре су недостатак система за аерацију или његове неправилне
употребе ( варијација температуре може довести до стварања влаге) , оштећено језгро,
ширење спора које је узроковано присуством штетних инсеката , присуство плесни
(прашина, семена коровских биљака, и сломљена зрна) као и недовољне хигијене у
току складиштења и рада са храном. Познавање кључних критичних контролних тачака
у току жетве , сушења и складиштења житарица су од суштинског значаја за развој
ефикасне стратегије за спречавање појаве плеснивости после бербе. Акутна
интоксикација свиња јњ мање вероватна од хроничне. Деловање афлатоксина је
повезано пре свега с јетром и доводи до оштећења, згрушавања крви, жутице и
смањења серумских протеина. Хронична тровања (афлатоксикозис) последице су
ниског нивоа токсина у храни која се узима током дужег периода. Под утицајем
миотоксина свиње смањују дневну конзумацију хране , може се регистровати пад
дневног прираста и раст конверзије. Ако је интоксикација комбинована и с присуством
фумонзина, јавља се летаргија, наборана кожа, цијанозе и бледило слузокоже и коже,
наручито ушне шкољке и репа, убрзан рад срца, убрзано плитко дисање, дрхтање и
влажно рило, прасад се често налази у заднјем декубиталном положају (псећи став).
Као последица имуносупресије развијају се секундарне бактеријске инфекције. Због
нејасне клиничке слике афлатоксикозе чецто остаје недијагностикована што резултира
озбиљним економским губицима. Ако храна садржи 0,4 пмм или више афлатоксина Б1
негативно ће утицати на тежину свиња од одвијања до испоруке. Веће концентрације
могу довести до смрти, акутног хепатитиса, системског крварење или нервозе.
Афлатоксин Б1 трансформише се у афлатоксин М1 који се излучује млеком. Због
имуносупресивног деловања прасад лакше одолева од других болести. Раним односно
правовременим утврђивањем присуства микотоксина у храни и последичним
искључивањем контаминиране хране из употребе могу да се ублаже негативни
ефекти, али је потребан одређен временски период за елиминисање ресорбоване
количине микотоксина и штетног ефекта. Зато у производним условима мора да се
практикује стални и вишестепени мониторинг хигијене исправности хране ради бољег и
ефикасног реаговања, као за сада јединог начина успешне превенције штетних
ефеката микотоксина.
Саветодавац за сточарство
Дипл. инж. Драган Јаковљевић
СОЈА У ИСХРАНИ КРАВА
Интензивна производња захтева и квалитетна хранива. У производњи млека посебно
је важно направити добру комбинацију довољне количине енергије и протеин у оброку.
Једно од таквих хранива у коме су ове компоненте високо концентрисане је зрно соје и
његови продукти.
Соја у сировом оглику, осим високе биолошке протеинске вредности садржи и неке
непожељне материје – инхибиторе, протеаза.Оне својим присуством у дигестивном
тракту заустављају активности ензима и варење код непреживара и млађих категорија
преживара. Код крава је ово избегнуто другачијим системом варења и великим
утицајем микрофлоре бурага на варење хране.

Соја у исхрани може се употребити у виду сојиних сачми и погача које су нус
производи прехрамбене индустрије. Зрну соје је овим путем одузета маст за потребе
индустрије, а крајњи производ садржи (у зависности од произвођача) од 30 до 43%
протеина. Погаче и сачме су термички обрађене и пре пуштања у промет морају да
прођу контролу квалитета. Применом ових прерађевина сигурни смо да нећемо
изазвати проблеме у варењу код стоке. (На газдинствима у нашој земљи ради се
термичка обрада соје која није адекватна и ствара више штете него користи).
Екструдирана соја је честа у последње време на нашем тржишту. Постоје машине за
екструдирање које се налазе у продаји и могу се користити на пољопривредним
газдинствима. Продукт који се добије је уситњена материја која је под притиском и
повећаном температуром термички обрађена. Соја је овим поступком ослобођена од
штетних материја а хранљива вредност није смањена.
Употребом сировог зрна у оброцима музних крава ефективно би могло да утиче на
смањење трошкова у производњи млека и на повећање количине произведеног млека.
Количина од 2 кг сировог зрна соје по крави дневно не узрокује никакве проблеме.
Генерална је препорука да сирово зрно соје учествује до 10% у оквиру смеше за музне
крава. Главна предност је смањена цена протеинских хранива која се могу
производити на сопственом газдинству. Мана је отежано млевење соје и лепљење
самлевене масе за зидове прекрупача, мешаона и транспортера. Такође треба
обратити пажњу и на дужину чувања ове смеше која сме да стоји највише 4 до 5 дана.
Због повећаног садржаја масти постоји могућност да се самлевена соја ужегне.
Примена сирове соје у оброку не сме да буде ако у оброку има УРЕЕ! Врло је важно не
мешати ове две компоненте јер соја изазива разградњу урее на амонијак што доводи
до надуна и других поремећаја.
Саветодавац за сточарство
Мр. Јасмина Филиповић
СУНЦОКРЕТ 2015
МЕДВЕЂА – парцела Радише Радисављевића

Редни број

Хибрид

Проценат влаге
у берби

Површина
парцеле (ха)

Принос зрна
тиха 9% влаге

1.

54.85

6.1

0.04

3.147

2.

56.33 CL

6.2

0.04

3.246

3.

56.65 M

6.4

0.04

3.163

4.

NEOMA

7.5

0.04

3.380

5.

KONDI

6.1

0.04

3.766

6.

EDENIS

6.0

0.04

3.822

7.

P63LL06

5.8

0.04

4.166

8.

PR64F50

5.7

0.04

4.300

9.

SIKLLOS

6.0

0.04

3.900

10.

EKLLOR

6.2

0.04

3.994

11.

HYSUN 231 CL

6.3

0.04

4.325

12.

MONDEO

6.5

0.04

4.367

13.

BAROLO RM

6.3

0.04

4.196

14.

BAROLO RO

6.2

0.04

4.252

15.

DRAGON

6.5

0.04

4.315

16.

OSKAR

8.8

0.04

4.535

17.

DUŠKO

9.7

0.04

4.267

18.

KONSTANTIN

10.3

0.04

4.115

19.

FANTAZIJA

10.2

0.04

3.996

20.

SREMAC

10.4

0.04

3.890

21.

BELLAMIS CL

6.1

0.02

4.127

22.

BAYANO

6.0

0.02

4.184

23.

PETUNIJA

5.7

0.02

4.460

24.

BELLA

5.9

0.02

4.395

25.

FUSHIA CL

7.0

0.02

3.832

20.11.2014. – 200 кг/ха MAP
15.04.2015. – 250 кг/ха UREA
22.04.2015 .– СЕТВА
24.04.2015. – REZON 1,5 л/ха+ BASAR 1,2 л/ха
18.05.2015. - RAFAL 2 л/ха
02.06.2015. – КУЛТИВИРАЊЕ + WUKSAL B 1 л/ха
28.07.2015. – ДАН ПОЉА 63 присутних
03.09.2015. – ЖЕТВА
ПССС Јагодина

Извођач огледа дипл.инж. Миодраг Симић

Саветодавац за ратарство
дипл. инж. Миодраг Симић

ВРЕМЕ БЕРБЕ КУКУРУЗА
Почетак бербе кукуруза је првенствено условљен садржајем влаге у зрну. Уколико се
кукуруз бере ручно или берачем, берба се обавља у пуној физиолошкој зрелости. Пуна
зрелост се одређује на основу најнижег садржаја влаге у зрну, односно при количини
влаге која обезбеђује чување кукуруза у складишту.
У савременој производњи кукуруза, где је берба потпуно механизована, берба се
обавља у технолошкој зрелости коју карактерише стање влаге у зрну које омогућава
бербу, чување, дораду и употребу.
Технолошка зрелост кукуруза за бербу наступа на прелазу воштане у пуну зрелост,
односно у другој половини воштане зрелости. У време технолошке зрелости зрно
добија своју природну боју и сјај, листови се суше а комушина је сувља од листова.
Недостатак бербе кукуруза у воштаној зрелости је повећана влажност зрна али се то
надокнађује другим позитивним ефектима ко што су: раније ослобађане парцеле за
наредни усев, коришћење повољних временских услова за бербу, завршетак бербе
пре мразева и избегавање његовог штетног утицаја на принос и квалитет, раније се
почиње са сушењем у сушари и раније завршава тако да се смањују трошкови сушења.
Берба у технолошкој зрелости се иначе обавља када је влажност зрна 30-35 %, а то
је иначе и горња дозвољена граница за бербу уз обавезно сушење зрна. Касније се у
току бербе садржај влаге у зрну смањује у зависности од временских услова у време
дозревања одређене групе хибрида. Тако да садржај влаге у зрну врло раних хибрида
у време бербе пада на 15 %, раних 15-20%, среднје раних на 20-25%, средње касних
на 25-30% а касних на 30-35%. Касни хибриди имају при берби много већу влажност
зрна од раних, али пошто берба траје дуже, садржај влаге се смањује и до 20%. Овако
убрано зрно мора да се досуши, да би се влага смањила на 14%.
Брањем кукуруза у технолошкој зрелости избегавају се губици који настају касном
бербом као што су рецимо: кидање клипова, осипање зрна или индиректни губици као
последица биолошке активности кукуруза и услед чега се смањује тежина зрна и
хектолитарска маса., као и смањење садржаја скроба, беланчевина и масти.
Све ово указује на значај утврђивања оптималне бербе кукуруза за чување принос и
квалитета рода.
Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миланка Миладиновић
СЕМЕ И СЕТВА ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА
Семе представља минијатурну биљку у латентном стању све док се не обезбеде
потребни услови за њен развој (влага, ваздух, топлота).
Особине доброг семена. Семе које се налази у промету мора да испуњава законом
прописане услове. Добро семе мора бити чисто, здраво, добре клијавости, нормално
развијено, запрашено против болести и штеточина, да припада истом сортименту или
хибриду и да је у квалитетној декларисаној амбалажи, тј. паковању.

На амбалажи треба да прате документа: декларација о квалитету ( чистоћа, клијавост,
пољопривредна вредност, здравствено стање) и апробационо уверење ( сортна
чистоћа- контролисана).
Сортно семе се категорише на: супер елита (SE), елита (Е), оригинал (О), прва и
друга сортна репродукција (lSR и llSR). Хибриди могу бити сортни, линијски, сортнолинијски, или прости уколико се укрштају две линије, односно сорте и сложени настали
укрштањем два проста хибрида, односно прост хибрид и линија односно сорта.
Предност приликом сетве дајемо хибридном семену које даје и до 50% веће приносе,
али је знатно скупље због производње која је сложенија.
Сетва може бити директна на стално место или или у леје, сксије или слично, одакле
расад преносимо и садимо на стално место.
Време сетве. Направити план приликом одређивања времена сетве, битно је због
пристизања одређених култура, условима производње, потребама гајене врсте и сл.

Култура
Боранија
Грашак
Диња
Ендивија
Карфиол
Кељ
Кељ пупчар
Келераба
Купус
Краставац
Кукуруз шећер.
Лубеница
Црни лук
Празилук
Мрква
Паприка
Парадајз
Плави патлиџан
Паштрнак
Першун
Ротквица
Ротква
Салата
Спанаћ
Тиквица
Цвекла
Целер
Црни корен

Потребно
семена
(кг/ха)
130-160
110-150
2-3
0,3-0,4
0,7-0,8
0,7-0,8
0,7-0,8
0,7-0,8
0,8-0,9
1-1,5
20-30
2-4
70-90
2,5-3
6-8
1-1,2
0,2-0,3
0,4-0,6
5-6
8-10
15-20
5-8
0,5-1
25-30
3-4
20-30
0,2-0,3
-

Дубина
сетве
(у мм)
30-40
40-50
25-30
12-15
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
20-30
70-90
30-50
10-12
10-12
12-15
10-15
8-10
8-10
15-20
12-15
15-20
15-20
6-12
15-20
30-40
15-20
5-6
15-20

Период од сетве до ницања
(дана)
у т.леји
у пољу
4-7
6-9
3-7
6-10
5-8
8-10
2-3
6-8
3-4
5-7
3-4
4-6
3-4
4-6
3-4
4-6
3-4
4-6
3-4
6-8
8-12
7-10
10-15
8-12
16-25
6-10
10-15
8-12
15-25
10-15
16-20
4-6
6-8
8-10
12-15
10-20
12-15
15-25
2-3
3-5
3-4
6-8
4-5
6-8
4-6
6-8
4-6
6-8
4-5
6-8
8-12
15-20
14-16
25-30

Начини сетве. Сетва може бити ручна и машинска. Ручна сетва се изводи најчешће
на мањим површинама или приликом производње расада. Машинска сетва се изводи
директно на отвореном пољу. Постоји велики прој типа сејалица, са разним
операцијама. Постоји велики број типа сејалица, у последње време све више се
употребљавају пнеуматске сејалице које су знатно прецизније приликом сетве. Сетву
можемо обављати у редове, пантљике, кућице или омашке.
Дубина сетве. Зависи од крупноће семена, енергије клијања а и од структуре
припремљеног земљишта. На лакшим земљиштима сеје се дубље, на тежим збијеним
плиће, дубина сетве семена поврћа креће се од 1-8 цм.
Количина семена зависи од квалитета семена, крупноће и густине сетве. Сетвене
норме се налазе у табелама.

Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Драган Мијушковић
ШТА ЈЕ ИПАРД ФОНД
ИПАРД фонд је инструмент за предприступну помоћ у области руралног развоја за
програмски период 2014. до 2020. године- тј. то су предприступни фондови ЕУ из
области пољопривредне производње и руралног развоја намењени земљама које
треба да уђу ЕУ, да би оне и њихови пољопривредни произвођачи могу да развију
своју полјопривреду и да њихови производи могу бити конкурентни производима ЕУ, тј.
да остваре рурални развој до те мере да када уђу у ЕУ буду у потпуности спремни за
бављење пољопривредном производњом по правилима која владају у ЕУ и на тај
начин буду конкуретни на заједничком тржишту.
Које су мере ИПАРД програма?
Мере се одвијају по фазама. Прва фаза су - инвестиције у прераду и маркетинг
пољопривредних производа и производа рибарства, инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава, диверсификација пољопривредних газдинстава и развој
пословања, као и техничка помоћ.
Ко може да конкурише за средства?
Крајњи корисници су пољопривредни произвођачи, или групе произвођача, уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава и то:
- физичка лица,
правна лица, са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа
јавне власти.
Потенцијални корисник мора да докаже економску одрживост газдинства кроз бизнис
план. За инвестиције од преко 50000 евра неопходан је комплетан бизнис план у
складу са формом ИПАРДА агенције, док је за инвестиције испод 50000 евра потребна
поједностављена верзија бизнис плана. Корисници треба да:
- докажу да немају неизмирене порезе или обавеза за социјално осигурање, ни било
какве друге неплаћене обавезе према држави у тренутку подношења;
- пошаљу потписану изјаву да нису аплицирали за исто улагање код других ЕУ и/или
државних фондова;
- у случају подношења захтева за инвестиције кроз ИПАРД, корисних мора да измири
све доспеле обавезе по раније одабраним инвестицијама финансираних од стране
МПЗЖШ;

- у случају када корисник није власник имања или земљишта где ће се инвестиција
вршити, мора да понесе уговор о лизингу или закупу који покрива период од најмање 5
година од дана коначне исплате.

Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Мира Миљковић

БЕРБА ЈАБУКЕ

Плод јабуке треба да се обере у најповољнијем тренутку и на најбољи могући начин,
како би се што дуже сачувао и био свеж и квалитетан.
Плодови раних летњих сорти се беру 6-7 дана пре пуне зрелости, јесењих сорти и до
две недеље пре, док се берба зимских сората бере када јабука достигне највећу
крупноћу а знатно пре пуне зрелости. Најповољнији датум бербе неке сорте јабуке је
средњи датум када треба да се изведе берба. Овај датум се одређује на више начина,
а најчешће на основу промене боје покожице ( светлозелена ) и чврстоће меса плода.
С обзиром на различите временске прилике и датум бербе пада раније или касније.
Плод јабуке постаје мекши у сазревању. Чврстина меса плода се може да се одреди
помоћу апарата пенетрометра. То се постиже оклањањем покожице и танког слоја
меса плода помоћу оштрог ножа. Цилиндрични клип пенетрометра се утискује у
припремљено место - до одређене дубине уз савладавање отпора. Оријентациона
чврстоћа меса плода за најповољнији датум бербе је од 7,0-8,0 кг/цм квадратном.
Сорте јабука окалемљене на вегетативним подлогама, а нарочито на М 9, сазревају 7
до 10 дана раније него на сејанцу дивље јабуке. Било би боље да се берба изведе у 2
до 3 наврата, али то знатно поскупљује и отежава бербу. Ако постоји могућност, треба
прво обрати најкрупније и најбоље обојене плодове јабуке, а остале доцније. Сорте
јабуке за прераду треба брасти у пуној зрелости.
Бербу треба обављати по сувом, лепом и тихом времену. Најбоље је да се са бербом
отпочне ујутру чим престане роса. Ако су температуре високе, берба се прекида око
подне и наставља у поподневним и вечерњим сатима. Обране плодове јабуке треба
што пре уклонити из воћњака и изнети на тржиште или сместити у хладњачу.
Зимске сорте јабуке беру се у зависнисти од сорте , подлоге и временских прилика од
средине септембра до краја октобра. Посебну пажњу треба посветити берби да би се
на најмању меру свела оштећења плодова јабуке.
Амбалажу треба разместити по јабучњаку пре почетка бербе. Стоне сорте јабуке се
беру ручно, а за индустријску прераду могу и механизовано.
Ручна берба је скупа и релативно спора, али се на тај начин обезбеђује висок
квалитет плодова јабуке. Берба треба да почне од најнижих грана у круни и да
постепено напредује ка врху како би се опадање плодова свело на најмању меру. При
берби руком,треба водити рачуна да се плодови јабука заштите од механичких
повреда, да се пепељак на покожици плодова сачува, да се плод благо ухвати шаком,
да се правилно са петељком одвоји од родне гране и да се пажљиво плодови одлажу у
амбалажу. Такође је јако битно да се приликом бербе не оштећују родне и друге гране
на стаблу. У савременим јабучњацима на подлогама слабије бујности берба се обавља
са земље, док се у засадима са вишљом круном берба обавља на специјалним
платформама које се вуку са погонском машином кроз редове.

Јабука за индустријску прераду може да се бере механизовано, али при томе обране
плодве треба што пре употребити. Недостаци механизоване бербе испољавају се у
оштећењу стабала јабуке усред потресања, високој цени и брзом застаревању
машина.
Од добре организације превоза обраних плодова јабуке зависи у великој мери и
дужина њиховог чувања.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл. инж. Дејан Јоцић

ЧУВАЊЕ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ
Свежи плодови јабуке користе се за исхрану током целе године. Да би се то
остварило, неопходно је да се они чувају у хладњачи више месеци.
Плодови јабуке су живи и подложни су непрекидним променама после бербе.
Квалитет и трајност плодова јабуке зависи од сорте и подлоге, старости стабла,
обилности рода, дисања, количина угљендиоксида и етилена и услова средине у
јабучњаку и хладњачи.
Топла лета убрзавају зрење плодова, а топли дани и свеже ноћи пред бербу утичу на
побољшање црвене допунске боје покожице плодова јабуке.
Добро осунчани плодови јабуке су квалитетни и дуго се чувају.
Град, напад проузорковача болести и штеточина и потреси приликом транспорта могу
да оштете плодове јабука и да знатно погоршају њено чување. Брзо хлађење плодова
јабуке водом побољшава квалитет и њихову дужину чувања у хладњачи.
Повољне температуре за чување плодова зимских сората јабуке јонаголда, златног
делишеса, ружичастог делишеса, ајдареда и грени смита крећу се од 0 до 2 степена
целзијуса, а јонатана и мелрозеа од 2 до 3 степена целзијуса. Висока релативна влага
ваздуха ( 90-95 % ) у хладњачи погодна је за чување плодова јабуке.
Плодови јабуке најчешће се чувају у обичним хладњачама са нормалном атмосфером
( 21 % кисеоника, 0,03 % угљендиоксида, и 79 % азота ), а ретко у хладњачама са
контолисаном атмосфером ( 2 до 5 % кисеоника, 2 до 5 % угљендиоксида и 90 до 92 %
азота ).
Плодови већине сората јабуке боље се чувају у хладњачама са контролисаном
атмосфером, док плодовима грени смита више одговарају хладњаче са нормалном
атмосфером.
Плодови јабуке се износе из хладњаче да би се задовољила потражња на тржишту.
Неопходно је изношење плодова јабуке из хладњаче кад основна зелена боја
покожице плода почне брзо да прелази у жуту, кад чврстина плода знатно опадне и кад
почну да се јављају обољења плода.
дипл. инж. Игор Андрејић

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КУКУРУЗА У 2015-ој ГОДИНИ И ПРЕПОРУКЕ
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРОГНОЗНО ИВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ПРОИЗВОЂАЧЕ КУКУРУЗА
Стручњаци

за заштиту биља ПССС Јагодина од 2013 године обављају прегледе

парцела под кукурузом по препоруци Прогнозно –извештајне службе Србије и
Министарства пољопривредеи заштите животне средине .
У току 2015.године смо обавили преглед кукуруза на територији Поморавског округа.
Преглед је обављен код хибрида кукуруза из ране (ФАО 200,300,400)средње (ФАО
500) и касне групе зрења(600,700).Приликом прегледа кукуруза смо утврдили да је у
току 2015.године присутно мање оштећених клипова од кукурузног пламенца (Ostrinia
nubilalis) у односу на раније године. Било је убушивања гусеница прве генерације у
стабљику кукуруза, али је убушивање гусеница друге генерације у клипове кукуруза
било у малом %. На неким парцелама под кукурузом смо утврдили појаву памукове
совице( Helicoverpa armigera ) која оштећује врх клипа кукуруза.
Кукурузни пламенац (Ostrinianubilalis) је најзначајнија штеточина кукуруза.У
нашим условима најзначајније штете од пламенца су на кукурузу и паприци.
Презимљава у стадијуму одрасле ларве у остацима кукуруза, одакле у пролеће ларва
прелази у лутку из које излећу одрасли примерци прве генерације кукурузног
пламенца. Убрзо након излетања оплођене женке полажу јаја у групама (јајна легла)
најчешће на наличију листова биљака кукуруза, паприке или неких врста корова.
Испиљене ларве оштећују листове, стабло, метлицу и клип кукуруза. Ларве буше
канале при чему оштећују спроводне судове, због чега на месту убушивања често
долази до ломљења стабла и метлице.
Правећи оштећења на биљкама кукуруза кукурузни пламенац доприноси и
индиректним штетама јер ова оштећења обезбеђују услове за инфекцију гљивама које
могу да произведу микотоксине.
Микотоксинипредстављају секундарне метаболите гљива који се термичком обрадом
не могу уништитии остају трајно у биљци и њеним производима. Гљиве које припадају
врстама рода Aspergillusспособне су да синтетишу афлатоксине, док врсте
родаFusarium синтетишу велики број фузариотоксина, међу којима су DON,
фумонизини и др.
Прегледом клипова кукуруза утврдили смо појаву гљива Fusarium(плесни беле и
ружичасте боје )и Aspergillus( плесан је маслинасто зелене боје ).Плесан се углавном
јавила на клиповима који имају оштећења од инсеката али је било и појаве гљиве
Fusarium и на клиповима који нису оштећени од инсеката.Проценат плеснивих клипова
је мањи него претходне године.

Произвођачи на подручју Поморавског округа углавном беру кукуруз у клипу али на
нашем подручју има и произвођача који су почели да беру кукуруз у зрну. Препорука
произвођачима је да приликом бербе кукуруза, кукуруз треба брати када је влага зрна ≤
24%. У највећем броју случајева ранија сетва значи и мању концентрацију
микотоксина. Не треба остављати клип да се суши на њиви због пуцања зрна, јер су
таква оштећења места инфекције патогеним гљивама.
Сами произвођачи могу да изврше прегледе својих парцела по следећој шеми по
препоруци Прогнозно извештајне службе Србије.По овој шеми и наша служба је
обављала прегледе.
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(Aspergillusspp. - мицелија жуто-маслинасто
зелене боје и Fusariumspp- мицелија бело-ружичасте боје).
Контролу интензитета појаве трулежи клипа у пољу треба обављати на сваких
недељу дана, уклањањем комушине и оцењивањем клипова са 100 биљака.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.
Произвођачи приликом убацивања клипова кукуруза у складишта треба да одбаце
клипове који су заражени плеснима и да их униште.
Поред овога Министарство пољопривреде је дало и препоруке за примену
превентивних мера :
Гајење толерантних хибрида према патогеним гљивама и инсектима је једна
од основних мера у сузбијању трулежи клипа мада не постоји потпуно отпоран генотип
на трулеж клипа. Хибриди са тањом комушином и комушином која не штити клип у
потпуности 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 короваи инсеката и др. Већина токсигених гљива
презимљава у биљним остацима, па је уништавање прошлогодишњегинокулумапутем
плодореда иобраде земљишта још једна од могућности у смањењу продукције
микотоксина.

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инж. Љиљана Јеремић

ШТЕТНИ ИНСЕКТИ У СКЛАДИШТУ ЗРНАСТЕ РОБЕ
У складиштима зрнастих производа највећу штету праве следеће врсте инсеката:
житни жижак (Sitophilus granarius) житни мољац (Sitotrоga cerealella) кукурузни жижак
(Sytophilus zeamays) мали брашнар (Tribolium confuzum) брашнени мољац (Еphestia
kuehniella)
Житни жижак је тврдокрилац тамносмеђе боје. Женка полаже јаја у зрно жита , из које
се развије ларва после 3-20 дана.Број генерација варира од 3-4 генерације у
негрејаним складиштима до 6-8 генерација у грејаним складиштима.Оптимална
температура за развој жишка је између 38-42⁰С док на температури -18⁰С инсект угине
за 5 сати.Што се тиче биологије распрострањености и штете слични житном жишку су и
кукурузни жижак (Sytophylus zeamais)и пиринчани жижак(Sitophillus oryzae). Житни
мољац (Sitotrоga cerealella) је лептир који се јавља у магацинима маја месеца Женка
положи 50 јаја из којих се пиле ларве и убушују у зрно. Једна ларва може да поједе
више ситнијих зрна , док код кукуруза све време остаје у једном зрну где се преобрази
у лутку.У нашим условима има 2-4 генерације.Мали брашнар (Tribolium confuzum) је
тврдокрилац напада већ оштећена зрна и може да има 6 генерација; брашнени мољац
(Еphestia kuehniella)je лептир чије ларве упредају брашно у грудвице и оно није за
употребу.Да би смо заштитили зрнасту робу од штетних инсеката морамо предузети
следеће мере:
•
Извршити санацију грађевинских недостатака складишта (кошева, подних
складишта и силоса),
•

Затворити све пукотине и отворе ради спречавања појаве и развоја штеточина,

•
Проверити стање хигијене и исправности делова предвиђених за пријем
кукуруза у клипу/зрну, односно пријемних кошева, транспортера, сушара, аспирационих
система, и ћелија, као и просторија за анализу и чување узорака.
•
Након детаљног чишћења свих места, мртвих углова и удубљења у која зрна
могу да доспеју и остану до новог чишћења, извршити дезинфекцију, дезинсекцију.

Инсектициди који служе за сузбијање инсеката у складиштима

Назив

Штетни инсекти

Аctellic EC
(pirimifos-metil 500g/l )

Жишци, пламенци,
брашнари,мољци

K obiol EC 25
(deltametrin +piperonil
butoksid)

Жишци ,брашнари

Etiol specijal
(malation 10 g/kg)
Dactacid specijal
(malation 10 g/kg)

Жишци, пламенци,
брашнари,мољци

Etiol tečni
(malation 60g/l)

Штетни тврдокрилци и
лептири

Ambarin
(cipermetrin 80g/l)

Штетни тврдокрилци и
лептири

Саветодавац за заштиту биља
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Количина начин и време
примене
За зрнасту робу 8мл/Т зрна са
1л воде
За празна складишта
1,5мл/м³+150млводе / м³
За зрнасту робу, пшеница
кукуруз, пасуљ 10мл+1л воде
на 1т за меркантилну робу
40мл+1л воде за семенску робу
За складишта зрнасте робе
100гр на 100 кг зрна директно у
току елевације
Празна складишта 0,2-0,3% уз
утрошак 7-8 л емулзије на 100
м³
За зрнасту робу 20мл у 1 л воде
/т зрна
За бетонска складишта 60 мл у
10л воде /100 м2.

Број
третирања
и каренца
1
3 дана

1
42 дана

1

1
7 дана

