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СТОЧАРСТВО
СИЛИРАЊЕ ЛУЦЕРКЕ (ДРУГИ ДЕО)
Жетва: је сецкање сило масе помоћу крмних секача на одређену дужину у
зависности од процента влаге. Код високо влажне масе дужина сецкања је 3-5 цм,
за провенулу масу 60-70% влаге 2-3 цм, а за нисковлажну масу дужина сецкања је
0,7-1,2 цм. Крмни секачи углавном имају дозаторе (апликаторе) за инокуланте и
адитиве, па уједно мешају адитиве са масом што добро утиче на ток
ферментације. Уколико немају дозаторе, онда адитиве додајемо при
распоређивњу сило масе у објекат у којем се чува силажа. Инокуланти и адитиви
имају улогу да повећају количину шећера и бактерија млечне киселине у сило
маси. Од адитива користе се меласа (2-6% од сило масе), суви резанци шећерне
репе до 6%, кукурузна прекрупа (2,5-8%) и шећер до 2%. Приликом транспорта,
истовара и распоређивању масе у сило објекат, обратити пажњу на чистоћу сило
масе јер и најмања прљавштина може изазвати кварење силаже. Дебљина слоја
при распоређивању сило масе не треба бити већа од 20 цм ради бољег сабијања и
истискивања ваздуха из масе. Уколико располажемо тежом механизацијом за
гажење дебљина слоја може бити и до 30 цм. Циљ сабијања исецкане сило масе је
истискивање ваздуха и стварање анаеробних услова за развој млечнокиселинских
бактерија и нормални ток ферментације. У супротном, силажу не можемо
користити за исхрану стоке. Код добро угажене масе не познају се трагови
трактора или људског стопала.
Пожељно је да се пуњење сило објекта, сабијање и покривање заврши у
току дана. Уколико из било ког разлога правимо паузу при силирању, неопходно је
да масу покријемо фолијом, како би се онемогћио улазак ваздуха и кише, а при
наставку прво добро изгазимо силу масу трактором а затим настављамо са
пуњењем. По завршетку пуњења и сабијања сило маса се прекрије да би се
изоловала од ваздуха. Најбоље је масу покрити са два слоја пластичне фолије.
Преко фолије стављамо слој земље (тиње) или песка дебљине до 15 цм. Овако
припремљена силажа може се користити у исхрани преживара након четири
недеље.

Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Драган Јаковљевић

КВАЛИТЕТ СИРОВОГ МЛЕКА
Да би производња млека била добра не подразумева само количину већ и
добар квалитет. Основни фактори који дефинишу добар квалитет млека су:
-Укупан број бактерија
-Број соматских ћелија
-Хемијски састав тј. Садржај протеина и млечне масноће.
Што се тиче бактерија, њихов број зависи од хигијенских услова фарме а и
самих грла. Из тих разлога потребно је кречити стају једном годишње, редовно
изђубравати и мењати простирку. Храњење грла, промена простирке или чишћење
објекта треба завршити најмање два сата пре муже или између две муже.
Дезинфекцију пода фарме потребно је повремено вршити и то одговарајућим
средствима као што је 2% раствор NaOH (камена сода). Да се не би бактерије
размножавале (а то се дешава великом брзином), потребно је у што краћем року
након муже млеко охладити на најмање 4°C. Најбољи начин је коришћење
лактофриза. Ако су мање количине млека у питању и на газдинству не постоји
лактофриз, може се хладити канта у већем суду са леденом водом.

Млеко има природна бактерицидна својства и садржи ограничен број
бактерија након муже. Уколико се не охлади одма након муже, у зависности и од
спољне температуре и дужине времена стајања без хлађења, бактерије могу
достићи и милионски број. Из тих разлога је неопхоно хладити млеко одмах након
муже.
Краве поседују сложени одбрамбени систем против бактерија. Ако се број
бактерија у вимену повећа, доћи ће до активиранја смоодбрамбеног система,
односно до умножавања соматских ћелија, помоћу којих се организам брани од
инфекција. Зато нам број соматских ћелија у млеку у ствари указује да ли постоји
нека инфекција. Велико број соматских ћелија у млеку указује на појаву маститиса
или запаљење млечне жлезде. Из тих разлога долази до смањења продукције
млека, млеко је лошег квалитета јер је и мањи принос сира по килограму млека .
Осим тога, када соматске ћелије уништавају бактерије за њима остају ензими који

су били укључени у тај процес. Ови ензими су често отпорни на температуре
пастеризације и могу да доведу до оштећења млечних протеина и масноће.
Резултат тога је несвојствен мирис који се осети у млеку, а и рок трајања таквог
млека је мањи.
Што се тичи хемијског састава млека, он и није тако важан колико број
бактерија и соматских ћелија у њему. Хемијски састав варира зависно од расе,
периода лактације, начина исхране и других фактора.
Одржавање хигијене стаја и грла и вођење рачуна о здравственом стању
животиње а наручито водити рачуна о стању вимена, добићемо млеко доброг
квалитета. Ма колики проценат протеина и масноће има у млеку, оно је кваитетно
ако је број бактерија и соматских ћелија минималан.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Верица Лазаревић

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
МЕЂУРЕДНО КУЛТИВИРАЊЕ
Једна од најзначајнијих мера борбе против корова је међуредна
култивација. Поред механичког уништавања корова, овом агротехничком мером
врши се и проветравање, разбијање покорице и рахљење земљишта.
Обезбеђивање боље проветрености земљишта погодује аеробним
микроорганизмима, што доводи до веће минерализације органске материје у
земљишту и повећане активности корена гајених биљака. Изостављањем ове
агротехничке мере посебно на земљиштима тежег механичког састава, у току
вегетације долази до стварања анаеробних услова, истискивањем ваздуха из
земљишта. У оваквим условима развијају се анаеробни микроорганизми који
доводе до низа негативних процеса у земљишту.
У анаеробним условима такође се ремети и снабдевање биљака сумпором.
Једињења сумпора која би у нормалним аеробним условима била усвојива од
стране гајене биљке, у анаеробним условима преводе се у отровни – токсични
сумпор водоник, што доводи до пропадања гајених биљака.
Разбијањем покорице земљишта прекида се капиларни систем, чиме се
смањује губитак влаге из земљишта. Због свега наведеног међуредна култивација
је незамењива мера неге.
Успех међуредне култивације зависи од одређеног броја фактора као и код
свих других агротехничких мера. Ова мера даће добре резултате ако корови који
се уништавају нису исувише велики, а земљиште адекватно влажно.
Култивирањем се успешно уништавају корови који се због свог пораста не би могли
уништити хемијским препаратима. Култивирањем сувише влажног земљишта
нарушава се мрвичаста структура. Након култивације земљиште треба да буде
што равније, да површина земљишта које одаје воду буде што мања.

Култивирање кукуруза
Прву међуредну култивацију кукуруза могуће је отпочети рано, чим се укажу
редови, ако је то неопходно. Како се не би оштетио корен младих биљака, при
првој култивацији, оставља се заштитна зона од 10 – 12 цм, а дубина обраде
такође може бити од 10 – 12 цм. Брзина кретања агрегата треба да је мања како не
би дошло до затрпавања младих биљака кукуруза. Приликом друге култивације
кукуруз треба да има 5 – 7 листова и тада повећавамо заштитну зону на 15 – 20
цм, а смањујемо дубину на 6 – 8 цм. Брзина кретања трактора се може повећати.
Сваком наредном култивацијом, ширина заштитне зоне се повећава а дубина
продирања радних органа се смањује. Култивација се може обављати све док
трактор с култиватором не почне да угрожава усев (због његове висине) својим
претањем по њиви. Број међуредних култивација зависи од закоровљености
парцеле и стања земљишта (покорице, збијености ...). Применом култивирања као
важне агротехничке мере у кукурузу на парцелама се може повећати принос зрна
кукуруза и до 500 кг/ха.
Култивирање сунцокрета
Прва међуредна култивација треба да почне када сунцокрет има један до
два пара правих листова. Заштитна зона при култивацији треба да је 20 цм, а
дубина продирања радних органа 5 – 6 цм. Друга култивација се врши две недеље
после прве. Уколико је ризомски сирак уништаван хербицидима, треба сачекати да
се коровске биљке осуше. Препорука наше службе је да се код сунцокрета изврши
једна међуредна култивација уколико на парцели постоји проблем са коровима или
покорицом. Раније се сматрало да овом агротехничком мером не утичемо на
значајнија повећања приноса сунцокрета. Нова истраживања говоре да, једним
међуредним култивирањем, у производним условима можемо повећати принос
сунцокрета за око 200 кг/ха. Уништавање органске материје земљишта неминовно
доводи до бржег стварања покорице и лошијих водно – ваздушних особина
земљишта те је на већини типова земљишта, међуредна култивација утицала на
повећање приноса зрна сунцокрета.
Култивирање соје
Уобичајено је да се усеви соје култивирају два пута у току вегетације. Први
пут се соја култивира када има формиране прве сталне листове. Соја се може
култивирати више пута, све до „затварања половине међуреда“. Међуредним
култивирањем побољшава се функционисање квржичних бактерија, што се
позитивно одражава на висину приноса соје. Када се култивира први пут, радни
органи култиватора могу бити ближе редовима, а дубина треба да буде око 10 цм.
У наредним култивацијама мора се водити рачуна о развоју кореновог система, те
је препоручљиво да се иде на мање дубине ( 6 – 7 цм други пут, сваки наредни 4 –
5 цм), а да заштитна зона буде шира како не би дошло до оштећења кореновог
система и стабла биљака. Приликом култивације дубина рада радних органа треба
да буде уједначена. Боља проветреност земљишта доприноси повећању броја
формираних квржица на корену соје односно повећању количине азота који биљци
стоји на располагању. Уједно је биљкама током вегетације на располагању већа
количина влаге у земљишту. Применом међуредне култивације могуће је
позитивно утицати на повећање приноса зрна соје за око 300 кг/ха.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инж. Миланка Миладиновић

КУКУРУЗ – НЕДОСТАТАК ФОСФОРА
Зашто и када се ипољава?
- када су земљишта лоше структуре, а време влажно и хладно-током маја и јуна;
- почетне фазе раста најкритичнија, а фосфор се усваја од стране биљке током
целе вегетације.
Стални мањак фосфора
- јако кисела земљишта (pH мањи од 5);
- алкална земљишта ( pH већи од 7,5).
Привремени мањак фосфора
- смањено усвајање фосфора из земљишта током развоја, због ниских
температура, у влажним условима; суше или лоше структуре земљишта;
- неразвијен коренов систем условљен хладним и тешким земљиштем.
Шта се запажа у пољу?
- спорији раст као последица смањене функције кореновог система;
- црвенкасто-љубичаста боја на старијим листовима;
- листови се суше од врха ка основи ако недостатак фосфора потраје
Шта произвођачи да раде и када?
- повећање темперетуре ствара повољније услове за боље усвајање фосфора.
Дугорочне мере
- избегавати рану сетву на тешким земљиштима;
- предсетвено унети фосфорна ђубрива у којима је фосфор у растворљивом
облику;
- предузети мере у циљу очувања и побољшаљња структуре земљишта;
- пре основне обраде узорковати земљиште и на основу добијених
резултата агрохемијске анализе земљишта планирати потребна ђубрива.

Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миодраг Симић

ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА ПАРАДАЈЗА
Прадајз спада у групу топлољубивих култура зато има повећане потребе за
топлотом. Ниче при минималној температури од 14-16 ºС аотпорније сорте и при
10 ºС. Оптималне температура за ницање су 23-25 ºС и тада ниче за 5-6 дана. За
пораст потребне температуре су 22-25 ºС, темпертатуре ноћне су ниже за 5-8 ºС.
Температуре испод -0,5 оштећују младе биљке само добре и јаке биљке издрже
мразеве до -2 ºС.
За раст иразвој парадајза критична температура земљишта је 15 ºС, при
нижој температури споро серазвија и регенерише коренов систем. Оптимална
температура земљишта за парадајз је 20-25 ºС.
Потребе за водом код парадајза најизраженије су у фази цветања када у
недостатку воде цвет опада. За успешну производњу потребно је одржавати
влажност земљишта од 70-80 % ПВК, најчешће заливне норме су 20-30 л/м² сваких
десетак дана. (После примања расада не заливати 10-15 дана, ради што бољег
укорењавања.
Парадајз најбоље успева на средње тешким земљиштима слабо киселе до
неутралне реакције (pH 5,5-7,0) боље усвајање хранива. Парадајз у плодореду
заузима прво место и добро реагује на ђубренје стајњаком, не гајити га 4 година на
истој парцели или после паприке, кромпира, дувана, најбиљи предусеви парадајза
су вишегодишње траве, легуминозе, а од поврћа грашак, црни лук, купус и мрква.

Ђубрење – за младе биљке до образовања пупољака најбитније је
обезбедити довољне количине фосфора и азота, а пред цветање фосфора и
калијума уз смањење азота. Поребне количине хранива одређују се на основу
агрохемијске анализе земљишта, 2/3 НПК уносимо обрадом земљишта, а једну
прихрану НПК обављамо до фазе масовног цветања. У току вегетације приликом
заштите обавимо 2-3 фолијарне прихране, а приликом основне обраде се уноси
стајњак у кол. 30-40 т/ха и калцијум нитрат у кол. од 300 кг/ха. У интезивној
производњи примељујемо лако растворљива ђубрива која садрже и
микроелементе и у хелатној форми (доступној) – брзо их усвајају биљке. Употреба
водотопивих ђубрива систем кап по кап 10% раствор (10 кг на 100 л воде). У
баштенској производњи сваке недеље врши се заливање раствором (50-100 гр/
100 л воде) а количина раствора 5 л/м².
Ђубрење које је дало добре резултате: Основно-стајњак 40 т/ха + 300
кг/ха калцијум нитрата. За укорењавање првих 4 недеља од расађивања у два
наврата НПК 11:44:11+МгО или сличних формулација са израженим садржајем
фосфора за добро укорењавање и формирање цветова системом кап по кап у кол.
25 кг/ха. Фолијарни третман бором (за формирање цветова). Интезиван пораст
примена НПК ђубрива која садрже исти однос НПК хранива +МЕ. (Формулације
15:15:15, 16:16:16, 20:20:20 или сличних доступних на нашем тржишту. Са појавом
првих плодова формулације НПК 16:8:32 +МнО у кол. 25-35 кг/ха. Битно је на
местима која су у дефициту са калцијумом примењивати калцијум нитрат у кол. 30

кг/ха на сваких 7-10 дана. Приликом високих температура преко 33 ºС препорука
фолијарне прихране калцијумом такође сваких 7 дана.
Водити рачуна клцијумова ђубрива никако не мешати са фосфорним ђубривима
Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Драган Мијушковић

РАСАЂИВАЊЕ ПАПРИКЕ НА ОТВОРЕНОМ
Расађивање паприке на отвореном може да почне по престанку опасности
од мраза. Необходно је пратити температуру – ако је средња дневна нижа од 15°C
са тенденцијом пада, садња се одлаже док температура не почне да расте.
Паприка пресађена по хладном времену, у хладно земљиште споро се укорењава,
жути, веома дуго не образује нове листове, касније плодоноси и смањује
продукцију. Паприку је добро садити дубље него што је била у леји, а исто тако и
ону из контејнера са грудвом супстрата. Иако она не ствара много адвентивних
коренова, таква садња ће омогућити да остане усправна до краја бербе.
Расад се пре расађивања постепено привикава на нове животне услове под
којима ће наставити раст и развиће. Ова мера је посебно значајна код производње
расада за отворено поље. Каљење почиње две недеље пред расађивање
постепеним, па затим све јачим проветравањем и снижавањем температуре
супстрата и ваздуха. Прихрањивање калијумовим ђубривима појачаће отпорност
на неповољне услове, посебно ниске температуре. Добро окаљен и однегован
расад пресађује се на стално место где ће се лако прилагодити новонасталим
животним условима.
Недељу дана пре садње обавити припрему земљишта. Извршити уколико је
потребно, третирање земљишта хербицидима. Препоручује се чупање расада у
гајбице дан пре расађивања (бољи пријем). Сађење се врши после кише или
заливања, у вечерњим сатима. Ако је земљиште јако суво, треба га залити пре
расађивања, пустити да се просуши, па тек онда приступити сађењу. Садња се
обавља ручно или машински. Расад се сади до котиледоних листова.
Садити се може на равној површини и на гредице зависно од расположиве
механизације и наводњавања. Начин садње и број биљака по јединици површине
зависи од сорте. На равној површини обично се сади у редове на размак 50 – 60
цм и растојање биљака у реду 35 цм за бујне и 15 – 25 цм за мање бујне сорте.
Орјентационо садња из ране производње почиње последњих дана априла и
почетком маја ( што зависи од временских прилика ), из средње ране од 10. до 25.
маја и из касне од 25. маја до 10. јуна. Садњу прати заливање, а у случају да је
земљиште веома суво треба га најпре залити (што ове године није случај). Садњу
је најбоље обавити после кише и по облачном времену, у јутарњим или вечерњим
часовима. Непосредно након садње (5 – 6 дана), врши се попуњавање празних
места. После тога паприка се међуредно култивира ако није на фолији.
Мере култивирања и окопавања имају за циљ задржавање влаге
растресањем површинског слоја земљишта и механичко уништавање корова. Прво
култивирање се обавља десетак дана после расађивања, а остала после сваког
наводњавања или јаче кише. Окопавањем сузбијамо корове у реду, и растресамо
земљиште које је у зони кореновог врата.

Наводњавања морају бити изведена на време потребном количином воде.
Паприка је најосетљивија на недостатак земљишне влаге после пресађивања и у
фази цветања и развоја плодова. На лакшим земљиштима паприка се наводњава
чешће, већим количинама воде, док на тежим ређе и мањим количинама воде. На
лакшем земљишту јаче је и испирање храњива па и ђубрење мора бити
интезивније. На средње тешким земљиштима паприка се наводњава на 7 – 10
дана са количином воде од 20 – 25 литара по метру квадратном.
Свака фаза развоја биљке захтева одређен однос хранива.
1. фаза укорењавања - стартујемо са јачом дозом фосфора ( 1:4:1).
Повећан садржај фосфора поспешује развој корена и укорењавање расађене
биљке. Његов значај у фази укорењавања се повећава са хладноћом земљишта.
2. фаза почетног раста до заметања плодова уједначен однос НПК
хранива (1:1:1). Ова фаза траје до почетка интензивног цветања и оплодње.
Приближно је подједнако усвајању основних елемената исхране. Фосфор има
значајну улогу у процесу цветања тако да је надаље он константно присутан.
3. фаза од заметања до пораста првих плодова - до прве бербе више
калијума и азота (2:1:3). Калијум поспешује боју, укус, квалитет и трајнос плодова
паприке. Са вишим температурама и јачом светлошћу повећава се потрошња
азота.
4. фаза интензивног плодоношења – у плодоношењу још више калијума
(2:1:4). Што је више плодова на биљци већа је и потражња за калијумом. Од фазе
почетног пораста, па до краја бербе према упутству стручног лица додавати
фертигацијом и фолијарном прихраном калцијум. Честа је појава у паприци трулеж
врха плода, која настаје услед недостатка калцијума.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Мира Миљковић

ВОЋАРСТВО-ВИНОГРАДАРСТВО
ИЗБОР СОРТИ РИБИЗЛЕ
Лековита дејства рибизле одавно су позната. Од XV века па до данас ова воћна
врста се користи у превентиви и у терапији разних обољења што је и потврђено
разним медицинским испитивањима.
Највећи број оплемењивачких програма усмерен је на стварање нових генотипова
црне рибизле а знатно мањи број центара се бави стварањем сорти црвене и беле
рибизле. Плодови новостворених сорти треба да су погодни за разне видове
прераде и чувања а да при томе биохемијски комплекс не изгубу на квалитету.
Сорте црне рибизле улазе у период вегетације и почињу листање две недеље
раније у односу на сорте црвене и беле рибизле. Такође прве цвасти се код сорти
црне рибизле развијају 5-6 дана раније у односу на сорте црвене и беле рибизле.
Прве цветове сорте црне рибизле отварају 3-4 дана раније од црвене рибизле. Све
ово указује да приликом избора сорти за гајење предност треба дати онима које
касније улазе у период вегетације, нарочито у фенофазу цветања, ради
избегавања штетних утицаја позних мразева.

Што се бујности тиче најприближније вредности сорте црвене, црне и беле
рибизле имају у погледу висине жбуна, али је зато ширина жбунова сорти црвене
рибизле знатно мања.
Просечан принос по жбуну сорти црвене и беле рибизле износи око 1,8 кг, а код
сорти црне рибизле око 1,4 кг. У том погледу од сорти црвене рибизле посебно се
истиче сорта „џунифер“, од сорти беле рибизле истиче се „примус“ а од сорти црне
рибизле „цема“.
Најлепши спољашњи изглед плода имају сорте црвене рибизле „џунифер“ и
„рондом“.
Што се тиче укупног квалитета плодова посебно се истичу сорте црне рибизле
„силму“ и „бона“.
Када је у питању хемијски састав плодова сорте црне у односу на сорте црвене и
беле рибизле имају већи садржај растворљиве суве материје за око 25%, такође
сорте црне рибизле имају 2,5 пута више витамина Ц од сорти црвене и беле
рибизле.
Масно уље из семена рибизле је данас предмет великог научног интересовања
јер садржи есенцијалне масне киселине које доприносе регулисању ћелијског
раста, крвног притиска, омогућавају ћелијским мембранама ефикасно преузимање
нутритивних материја и ослобађање токсина. Семе сорти црне рибизле садржи
више масних уља, али семе црвене и беле рибизле има повољнији састав
есенцијалних масних киселина.

Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Дејан Јоцић

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА ГРОЖЂА
Током последњих година органска производња грожђа постаје све популарнија.
Искуство у гајењу винове лозе,које наши виноградари поседују требало би да
олакша прелазак из класичне на органску производњу.
При подизању нових, „органских“ засада треба одабрати сортимент тако да сорте
имају генетску отпорност на једну или више болести и штеточина. У ту сврху се и
на нашим факултетима и институтима испитује већи број страних и домаћих сорти
винове лозе у условима без хемијске заштите.
На парцелама на којима се планира органска производња грожђа, потребно је у
току пет година пре подизања винограда вршити узгој стрних жита и легуминоза.
Избегавати површине на којима су потребни обимнији мелиоративни захвати, као и
рејоне са јаким ветровима. Органски засад мора имати просторну изолацију од
могућих извора загађења.
У органској призводњи грожђа не препоручује се риголовање земљишта јер
неповољно утиче на његову структуру и микробиолошку равнотежу.
Због оптималног коришћења сунчеве светлости најбоље би било да редови буду
у првцу север-југ. Њихова дужина не би смела бити већа од сто метара.
После садње земљиште у винограду треба површински обрадити и посејати
легуминозе или друге биљне врсте, ради покривања међуредног простора.
У органској производњи грожђа треба избегавати густу садњу,односно сувише
мала међуредна растојања и компликоване узгојне облике. Формирање узгојног

облика у оваквим виноградима треба да буде једноставно и да не траје дуже од
четири године.
Успех органске производње, а нарочито сузбијање болести и штеточина у доброј
мери зависе од примењених мера зелене резидбе. Једна од њих је лачење,
односно уклањање сувишних ластара, које се примењује у пролеће док су ластари
дуги 1-5 цм, јер се тада најлакше очењују. Неколико пута у току вегетације
примењује се и прекраћивање, односно заламање ластара. Од допунских мера
примењују се: уклањање сувишних цвасти- код стоних сорти ради производње
квалитетног грожђа; прстеновање лукова код бесемених сорти за убрзавање
сазревања и повећања крупноће бобица и друге.
Исхрана винове лозе у органској производњи заснива се на употреби органских
ђубрива. Да би се садржај хумуса повећао за 1 %, потребно је на дубину од 20 цм
унети око 50 тона стајњака по хектару. Уместо њега може да се употреби тресет
или компост у количини око 10 т/ха. Предност треба дати коњском и овчијем
полузгорелом или згорелом стајњаку, док су говеђи и свињски стајњак мање
погодни. У случају примене зеленишног ђубрења сеју се легуминозе
(грашак,сточни грашак,грахорица,коњски боб,лупина и др.),раж, овас, уљана
репица, хељда...
Дипл.инж. Игор Андрејић

ЗАШТИТА БИЉА
БОЛЕСТИ КРАСТАВЦА У ПЛАСТЕНИКУ И НА ОТВОРЕНОМ ПОЉУ
Пламењача краставца(Pseudoperonospora cubensis ) је најважнија
болест која напада краставац.То је гљивично обољење које се јавља и у
заштићеном простору као и на отвореном пољу.Нарочито су распрострањена
кад су лета кишна и прохладна посебно код краставца корнишона у пострној
сетви.
Симптоми: На лицу листа настају неправилне угласте пеге жуте боје а
на наличју једва приметна сивкаста навлака. Пеге се спајају па цела лиска има
жут хлоротичан изглед. У даљем току болести оболело ткиво вене и суши се и
цела лиска се распадне. Оптимална температура за развој болести је 15-25
степени.Ова гљива има више генерација годишње а зараза се остварује
продирањем зооспора кроз стомине отворе.
Сузбијање: Неопходна мера је превентивно прскање средствима на
бази металаксил М Aliette 80WP u 0,25-0,37%, Aliette flash-0,25-0,35%, Ridomil
MZ u2,5 kg /ha, Acrobat MZ -2,5 kg /ha, Curzate M-3 kg /ha, Quadris 1 l/ ha,
Pergado R,Cursate R..

Бактериозна пламењача краставца (Pseudomonas lachrumans)се
јавља код производње краставаца на отвореном пољу.Преноси се семеном и
зараженим биљним остацима. То је паразит кишних година Пеге се јављају на
листу и стаблу. На месту инфекције са наличја лист сузи.
Сузбијање: Врло је важно обезбедити здраво семе и увести плодоред
;на истој парцели не гајити краставац 2-3 године. Прскати превентивно
средствима на бази бакра.
Пепелница краставца( Erysiphe cicho racearum)Јавља се чешће у
затвореном простору а ређе на пољу. Пепелница се јавља при сувом и топлом
времену оптимална температура 23Ц.
Симптоми: На лицу и наличју листа јављају се беле округле прашкасте
колоније које могу да покрију целу лиску.лист се суши и опада. Пепелница
насељава и на лисну петељку и стабло, док на плодовима није забележена.
Сузбијање:Прскање треба почети чим се примете беле прашкасте пеге
на листу средствима Quadris 0,75l/ha ha Systhane 0,04%, Falcon 460 EC
0,6л/ха. Ortiva opti 2,5l/ha Sabithane 0,045%.
Остале болести: Полифагни паразити(Pytium , Phytophora sp. S.
Scleritiorum, R.solani) изазивају рано пропадање младих биљака . Ова појава
је изразита кад после сетве наступи кишни период .Pytium изазива слабије
ницанје усева , изазива трулеж клице па се јавља проређеност усева.
Phytophora sp.изазива полегање расада S. Scleritiorum јавља се после ницања
и на одраслим биљкама где изазива белу трулеж стабла Р. Солани јавља се
на хипокотилу и на врежама. F. solani jaвља се у пластеницима и стакленицима
на приземном делу стабла,Биљке почну да вену на сунцу, на приземном делу
стабла се јави некроза , некротични део стабла лако се цепа по дужини и за
кратко време биљке се осуше.Сузбијање обухвата третирање средствима
Болести спроводних судова-трахеомикозе – (F.oxysporum, Verticillium alboatrum) изазивају увенуће краставца у пластеницима. Сузбијање обухвата
гајење отпорних сорти и плодоред .Сива трулеж (Botrytis cinerea) обично се
јавља у пластеницима и стакленицима у условима нижих температура и велике
влажности ваздуха. Изазива сиву трулеж врха плода краставца , може се јавити
на стаблу и плоду.узбијање: одговарајући водно ваздушни режим и прскање у
размаку 14 дана средствима на бази а. м пириметанил(Pehar )0,75л/ха
ипродиона (Dional) 1-2l/ha или Switch 62,5 WG 0,6-0,8 .Вирус мозаика
краставца је паразит који се јавља код усева на отвореном пољу, нарочито код
корнишона.Преноси се биљним вашима . Ако су температуре више од 25
степени на листовима се јвља мозаик а на плоду се јавља и мозаик и спупчења
и набораност. Ако је температура мања од 20 степени настаје увенуће и
сушење биљке.Ако је температура између 20-25 степени јављају се оба
симптома.Вирус зеленог мозаика краставца(изазива коврджавост) и вирус
некрозе краставца (симптоми пегавости)мање су заступљени код нас,углавном
се
јављају
у
пластеницима
и
преносе
се
механичким
путем.Сузбијање:Сузбијање биљних ваши, употреба здравог семена и
дезинфекција земљишта.

Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж. Ружица Ђукић

Поштовани пољопривредни произвођачи, уколико желите да купите или
продате одређене пољопривредне производе (воће, поврће, житарице или
живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите лично у
просторије ПССС Јагодина ДОО, Капетана Коче 21.

http://www.agroponuda.com/

