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СТОЧАРСТВО
УТИЦАЈ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРА НА ЗДРАВЉЕ СВИЊА
Високе температуре се веома штетне и негативно се одражавају на репродукцију и
здравствено стање свиња. Крмаче и нерастови су под стресом ако су температуре
у простору у којем живе изнад 25 – 27 °Ц . Оптимална температура у прасилишту
треба да се креће од 18 - 20 °Ц за крмаче, у одгајилишту од 20 – 22 °Ц, а у
товилишту од 16 – 20 °Ц. Супрасне крмаче и назимице су осетљиве на високе
температуре ваздуха

у првих

20 дана по осемењавању или припуштању јер

високе темпарутуре доводе до наглог протока крви кроз јетру услед чега долази до
пада хормона који је антагонист материчним простагландинима, последица тога је
пораст нивоа простагландина у циркулацији, што доводи до регресије жутог тела и
смрти ембриона. То је у нашим условима држања свиња честа појава у летњим
месецима.
Гравидне крмаче и назимице су у каснијој фази супрасности такође осетљиве на
високе температуре, а посебно се не смеју излагати директној сунчевој светлости
јер може доћи до масовних побачаја. Зато сваки фармер у периоду од 10 до 17
сати крмаче мора држати затворене ако у објектима не постоје испусти са
настрешницама. На фармама које су опремљене аутоматском вентилацијом и на
којима се током читаве године одржава оптимална температура и макро и
микроклимат у свим објектима ових проблема нема. На жалост код нас је веома
мало таквих фарми, а највише је оних без вештачке вентилације. Поставља се
питање како на фармама које немају уграђен систем вентилације да се у летњим
месецима смањи негативан утицај високих температуар ваздуха.
Пре свега, у летњем периоду у овим објектима треба смањити број грла посебно у
одгајалишту,

товилишту

и

чекалишту.

Такође,

свакодневно

спроводити

расхлађивање објекта хладном водом, прање боксова у којима бораве крмаче и
товљеници после јутарњег храњења у периоду од 11 до 17 часова, а тамо где је
могуће уградити прскалице за распршивање воде у танком млазу.
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Пошто су нерастови посебно осетљиви на високе температуре, јер долази до
поремећаја сперматогенезе и слабљења либида, треба их издвојити у посебне
мање објекте, где може да се угради клима уређај и на тај начин одржавати
оптималну температуру.
У прасилишту услед високих температура крмаче дојиље постају нервозне па
често устају и гњече прасад, а смањена је и конзумација хране. Све то утиче
негативно на одгој прасади. У одгајилишту су на виспоке температуре посебно
осетљива прасад, па ако није уграђен систем за вентилацију може доћи до великих
губитака нарочито код прасади од 20 до 25 килограма телесне масе. Да се то не би
догодило, прасад од 20 кг треба пребацити у товилиште, а осталу прасад
расхладити путем промаје и хладне воде помоћу прскалице за расхлађивање.
Препорука је фармерима који намеравају да граде нове фарме да пројектом буде
предвиђен систем за аутоматску вентилацију свих објеката на фарми, јер без
доброг макро и микро климата и здраве хране и доброг здравственог стања свих
категорија свиња, генетски потенцијал на високу плодност, меснатост и низак
утрошак хране за килограм прираста неће моћи да се оствари.
Саветодавац за сточарство
Дипл. Инж. Драган Јакољевић

КОНЗЕРВИРАЊЕ ЛЕГУМИНОЗА
Ако су временске прилике такве да је тешко спремити сено од трава и легуминоза,
добро је решење спремање силаже и сенаже. Тада се може користити не само
луцерка већ и црвена детелина и друге траве и легуминозе. Заправо је спремити
силажу или сенажу једино решење да се искористи ово храниво које је иначе
веома битно за преживаре. Оно што је веома важно да се искористи што више
протеина и минералних материје, време када се косе легуминозе. Највеће
количине протеина, витамина и минералних материја налази се у време
бутонизације, онда када тек почиње цветанје и није процветало више од 20%
цветова.
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Силирање луцерке није једноставан процес. Луцерка садржи на пример више
протеина, витамина и минерала од кукуруза а знатно мање шећера који је иначе
битан за процес ферментације. Због велике количине влаге луцерке потребно је да
маса мало провене јер се тада повећава садржај шећера у биљци а такође је
повећан садржај суве материје који делује депресивно на садржај штетних
микроорганизама. Онда када маса провене до око 60-65% добије се силажа, када
провене тј. просуши се од око 55% добије се сенажа. По својим карактеристика
сенажа се налази између силаже и сена. Оптималан ниво влаге масе можемо
проверити стискањем лишћа, када се још увек не чује шуштави звук а место
прелома стабљике је влажно али без капљица. Пошто је и за силажу потребно
просушити масу сабијање ће бити отежано, зато је веома битно добро исецкати
(ситније) масу. Препоручљиво је сецкање свеже масе луцерке од 3 до 5 цм, за
провенули материјал са око 30-35% суве материје од 2 до 3 цм а при припремању
сенаже од 0,7 до 1,5 цм. Наручиту пажњу треба обратити на сабијање тј. боље
гажење силаже у циљу истискивања ваздуха, добро покрити фолијом и додато
оптеретити силажу.
Ако су временски услови и даље такви да се покошена маса не може просушити,
може се поред одређених додатака за ферментацију додати и прекрупа или суви
резанац шећерне репе и то у количини 5-8% како би се сакупила влага и повећала
ферментација услед шећера који се у већој количини налазе у овим хранивима.
Припремање сенаже од црвене детелине је новијег датума. Покошена маса треба
да провене на 40 до 60%. Након тога треба исецкати а потом сабити провенулу
масу, с циљем истискивања ваздуха и стварања анаеробне средине (без ваздуха).
Овако припремљена крма задржава свежину, лист остаје у целини, природна боја,
мирис и хемијски састав.
Саветодавац за сточарство
Маст.инж Верица Лазаревић
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РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
УСЛОВИ УСПЕВАЊА КУКУРУЗА
Топлота,кукуруз има велике захтеве према топлоти и они су различити у
појединим фазама развоја. Биолошки минимум за ницање кукуруза је 8 °Ц, за
формирање вегетативне масе 10 °Ц, за формирање генеративних органа и
цветање 12 °Ц, за дозревање 10 °Ц. При температури од 8 ° клијање је врло споро,
па сетву треба обавити тек када се земљиште у орничном слоју загреје на више од
10 °Ц, кукуруз наставља да расте када је температура земљишта изнад 10 °Ц, а
ваздуха изнад 13 °Ц.
Уколико се, најчешће, током кишних година, температура ваздуха смањи испод 10
°Ц, кукуруз престаје да расте. Што се тиче минималних температура, температуре
ниже од

-1 °Ц, редовно доводе до пропадања биљака, уколико је исхрана

биљака калијумом и фосфором боља, повећава се отпорност на ниске
температуре. Ниске температуре, а нарочито мразеви у јесењем периоду могу да
успоре сазревање, прекину вегетацију или оштете клијавост зрна, што може бити
врло опасно приликом семенске производње кукуруза.
Кукуруз је отпоран на високе температуре, али температуре више од 35 °Ц у време
цветања оштећују поленова зрна, па не могу клијати, што доводи до смањења
оплодње и смањења приноса. Коренов систем се најинтезивније развија при
температури земљишта око 23 °Ц, а надземни органи од 20 до 28 °Ц, у зависности
од фазе развоја кукуруза.
Вода, да би семе кукуруза клијало треба да упије око 45% воде, уз повољну
температуру, семе ће брзо клијати и ницати; влажност земљишта треба да буде
око 70 до 80% од максималног водног капацитета. Кукуруз ствара велику надземну
масу, па у вези с тим троши велике количине воде по јединици површине, али с
обзиром на мали транспирациони коефицијент, за кукуруз се може рећи да
економично троши воду.
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Критични период за водом је 20 дана пре и 10 дана после појаве метлице
Посматрајући развој кукуруза у оптималним условима влаге и повољним
температурним условима, могу се издвојити четири периода у погледу брзине
пораста укупне масе:
-

Први период је лагани пораст и није критичан у погледу влаге

-

Други период је убрзани пораст са највећом биљном масом, до две
недеље пре млечне зрелости

-

Трећи период је лагано опадање тежине биљне масе, и траје до
неколико дана после млечне зрелости

-

Четврти период је убрзано опадање тежине биљне масе и улазак у
воштану и пуну зрелост.

Према томе, већ у другом периоду (убрзани пораст) не би смео да наступи
недостатак влаге и овако влажан период би требаода потраје све до стварања
највеће биљне масе

За наше подручје производње кукуруза, оптималне количине падавина су следеће:
април – 50 мм, мај - 75 мм, јуни – 90 мм, јули – 100 мм, август – 95 мм и септембар
– 80 мм. Уколико се ове потребе не могу подмирити падавинама, тада би било
добро ову количину падавина подмирити наводњавањем.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инж. Миланка Миладиновић
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МЕЂУРЕДНО КУЛТИВИРАЊЕ
Неопходна агротехничка мера неге пролећних усева је међуредна
култивација. Овом агротехничком мером обавља се: разбијање покорице,
растресање и аерација земљишта, уништавање корова. Када се разбије покорица
прекида се капиларни систем, што доводи до смањења губитка влаге из земљишта
путем евапорације (испаравањем).
Овом мером обезбеђује се боља проветреност земљишта, а то повећава
активност корена и погодује развитку аеробних микроорганизама.
Земљишта тежег механичког састава и ниског садржаја органске материје
ако се не култивирају у току вегетације, стварају анаеробне услове средине. Ако
садржај кисеоника у земљишној атмосвери падне испод 10% успорава се рад
кореновог система и активнст аеробних микроорганизама, а ако садржај кисеоника
падне испод 2% раст корена престаје као и активност аеробних микроорганизама
(оваква земљишта се сматрају мртвим). Растресањем површинског слоја
земљишта створени су услови за боље накупљање (акумулацију) падавина која ће
бити у наредном периоду (нема површинског отицања воде и њеног испаравања
због немогућности земљишта да их усвоји). Ова мера успешно решава и проблем
корова у међуредном простору.
Успех међуредне култивације зависи од више фактора: исправност машине,
одговорност руковаоца, величине корова, влажности земљишта. О култивацији
земљиште треба да буде што равније. Брзина кретања трактора приликом
култивирања, дубина, величина заштитне зоне (ширина необрађене траке
земљишта око реда) треба да зависи од биљне врсте, развијености усева и
третмана хербицидима. Приликом првог култивирања брзина кретања треба да је
од 6 км/х (како младе биљке не би биле затрпане). Време третирања ризомских
корова одређује време култивирања (минимум 20 дана од третмана).
Напомена, култивирање превлажног земљишта доводи до нарушавања
мрвичасте структуре.
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Сунцокрет – прва култивација кад сунцокрет има 1 – 2 пара правих листова,
заштитна зона 20 цм, а дубина обраде 5 – 6 цм. Друга се обавља две недеље
после прве.Соја –култивирање уобичајено два пута. Први пут када усев има прве
сталне листове. Соја се култивира све до „затварања половине међуреда“.Прво
култивирање ближе редовима а дубина обраде 10 цм. Друго култивирање дубина 6
– 7 цм, а свако наредно 4 – 5 цм, а заштитна зона се полако шири.
Кукуруз, прво култивирање 10 – 12 цм дубине, друго 6 – 8 цм, и треће 5 – 6
цм.
Култивирање обавити обавезно после сваке обилније кише.
Саветодавац за ратарство
Дипл. Инж. Миодраг Симић

МЕРЕ НЕГЕ ПАРАДАЈЗА У ТОКУ ВЕГЕТАЦИЈЕ
Парадајза на подручју Поморавског округа заузима значајно место у укупној
повртарској производњи. На нашим парцелама парадајз се производи у
заштићеном простору и на отвореном пољу. У претходним годинама произвођачи
су често били суочени са лошим временским приликама и учесталом појавом
алтернарије која је значајно смањила приносе.
У производњи парадајза примењују се

мере неге које су врло значајне и

карактеристичне за успешну производњу парадајза а то су: постављње ослонца,
везивање и формирање узгојног облика, закидање заперака (пинцирање),
прекраћивање врха стабла (декаптација), уклањање доњих листова након зрења
плодова.
Већи број родних грана по биљци повећава принос, овим се смањује раностасност
и плодови су лошијег квалитета, тако да се парадајз најчешће производи на једно
или на два стабла. Онда, када почне цветање, требало би извршити везивање
биљака уз ослонац, не сувише чврсто како не би дошло до усецања канапа у
стабло.
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Везивање биљака се најчешће врши канапом (манилом) у облику осмице,
више пута у току вегетацијe.

Закидањем заперака- пинцирањем се регулише број стабала парадајза. Парадајз
образује велики број бочних грана што доводи до жбуноликог изгледа биљке и
каснијег образовања и зрења плодова. Ако се парадајз гаји на једно стабло онда
се сви остали заперци одстрањују чим достигну дужину 4-5 цм. Kод вођења на два
стабла, прво стабло је основно, а друго је бочна грана која се јави испод прве
родне цвасти. Оваквим вођењем надземни део биљке ће добити изглед
латиничног слова "V". Након остављања тог заперка, све остале треба уклонити.
Заперци се могу уклањати руком, оштрим ножем, или маказама, пазећи да се
стабло не оштети. У случају коришћења маказа или оштрог ножа, дезинфекција је
обавезна. Ова мера неге се обавља што чешће, по могућству сваких 3-5 дана.
Kада се парадајз производи на једно стабло, онда се код раних сорти обавља
закидање врхова –декаптација, након формирања 4- 6 цвасти. Kада су у питању
касније сорте, закидање врха се обавља након формирања 6-8 цвасти.
Доњи листови испод цвасти на којој започиње зрење се уклањају након зрења
плодова у цвасти, јер ови листови губе функцију, а могу представљати и извор
болести.
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У случају производње парадајза у заштићеном простору јавља се и проблеми са
оплодњом цветова, што се свакако негативно одражава на принос. Оплодња се
може обавити: постављањем вештачких кошница са бумбарима, електричним
зујалицама, вентилаторима, протресањем носеће конструкције, подизањем бочних
страна најлона настаје природно опрашивање.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Драган Мијушковић

ЗНАЧАЈ АГРОТЕХНИЧКИХ МЕРА У ПРОИЗВОДЊИ КРОМПИРА
Култивирање. Када се укажу редови биљака, односно изникну биљке на
издигнутим банцима, обавља се култивирање земљишта. Култивирање
земљишта има за циљ да разбије покорицу, растресе површински слој
земљишта, уништи изникле корове између редова и уситни довољно земљишне
масе за формирање гребена у коме ће се формирати нове кртоле.
Окопавање. Обично се изводи на мањим површинама и породичним баштама,
тражи доста људског рада и такође се растреса површински слој и уништавају
корови око биљака.
Огртање- формирање банка. Када биљке достигну висину око 20 цм изводи се
прво огртање, а пред цветање и друго.
Ако је садња кромпира обављена у већ формирани банак, онда се приликом сваког
наредног култивирања обавља и благо огртање, а последње у фенофази цветања.
У тој фази почиње јаче да се развијају столони и формирају кртоле, па се престаје
са култивирањем, окопавањем и даљим огртањем да се не би оштетили ови важни
органи за формирање приноса. Огртањем биљака формира се банак, уздигнута
бразда која је на пресеку обично трапезастог облика, код кога је врх ширине 15-20
цм, висине око 25 цм и нагибом бочних страна у односу на земљиште, са око 30º.
Добро формиран банак треба да омогући формирање већег броја кртола.
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касно је за огртање

Наводњавање. Највеће потребе за влагом кромпир има у периоду клијања и
ницања и моменту заметанја кртола па све до почетка зрелости.
Пожељно је да тада земљишна влага износи од 75 - 85% пољског водног
капацитета, а од почетка физиолошке зрелости тај проценат се може смањити на
70-75%.При недостатку воде долази до смањења приноса и квалитета кртола. У
недостатку довољне количине воде у земљишту, физиолошки и биохемиски
процеси у биљци одвијају се успорено , биљке брзо старе, па се добијају мали
приноси слабог квалитета. Висина приноса не зависи само не зависи само од
количине већ и од распореда падавина у току вегетације.. Поред утицаја на
принос, вода испољава утицај на број кртола, крупноћу и њихов квалитет. У
условима смањења сушног и влажног периода долази до формирања секундарних
кртола, на већ образованим нормалним кртолама, или њиховог прорастања,
деформисања и пуцања и губи се тржишни квалитет. Поред ефекта на принос,
већа влажност земљишта условљава заметање већег броја кртола, смањује
инфекцију са обичном краставашћу, кртоле су правилног облика, без деформација
и имају већу тржишну вредност.
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Последице неравномерног наводњавања
Време наводњавања у току дана зависи од начина који се користи за
наводњавање. Наводњавање орошавањем је најбоље извести рано ујутру или
пред крај дана, да би се ублажио температурни шок. Коришћење система кап по
кап могуће је заливати у било које доба дана без обзира на температурне услове.
Заливна норма такође зависи од начина наводњавања, особина земљишта и
стања влаге у њему и креће се од 10-50л/м2.
Саветодавац за повртарство
Дипл. Инж. Мира Миљковић
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ВОЋАРСТВО - ВИНОГРАДАРСТВО
УТИЦАЈ ПРИХРАНЕ НА КВАЛИТЕТ ПЛОДОВА ВОЋА
Сведоци смо велике експанзије површина по воћем. На жалост, произвођачи често врше
прихрану воћњака ’напамет’, односно, без извршене агрохемијске анализе земљишта и
без основног знања о потребама појединих воћних култура за хранивима.
Пре ђубрења је обавезно испитати хемијски састав земљишта како би на основу
резултата могли да одредимо норме ђубрења према захтевима појединих култура.
Анализу је потребно одрадити на сваких пет година, што је законска обавеза
пољопривредника.
Kвалитет плодова, њихова боја, укус, величина, чврстоћа и друго су сортне
особине. На ова својства велики утицај имају еколошки чиниоци, а посебно агротехничке
мере, међу којима се истиче велики утицај прихране воћака на квалитет плодова. Зависно
од примењених доза и односа појединих ђубрива она могу да побољшају или, у случају
њихове нестручне примене, да погоршају квалитет плодова.
При недостатку азота плодови су ситнији, што у значајној мери умањује њихову
тржишну вредност. Вишак азота такође делује штетно. У условима вишка азота, плодови
често губе карактеристичан укус. Такође, месо плодова постаје мекше, посебно у
кишовитим годинама и теже се чувају при складиштењу. Високе дозе азота, посебно ако
се примењују касно у пролеће, неповољно утичу на боју плодова, пошто успоравају
разградњу хлорофила и тиме одлажу појаву карактеристичне покровне боје плода.
За квалитет плодова нарочито је значајан однос између примењених доза азота и
калијума. Kалијум је елемент који значајно утиче на садржај шећера, киселина, витамина
Ц, као и на образовање основне и покровне боје плода. Нарочитo је битан елемент код,
такозваних, калијумових воћних врста у које спадају већина коштичавих и језграстих
воћних врста. Он веома повољно утиче на укус и арому. Његов вишак код јабучастог воћа
неповољно се одражава на могућност чувања плодова. Kалијум је веома значајан и за
образовање боје код сорти које се одликују црвеном бојом плодова, пошто утиче на
синтезу антоцијана и полифенола.Појава горких, јонатанових пега код јабуке је типичан
пример недостатка калцијума. Овај елемент је у земљишту често блокиран при ниским pH
вредностима, а уз то је његов транспорт у плодове, нарочито код неких сорти јабучастог
воћа, успорен. За добру обезбеђеност плодова калцијумом значајан је и однос садржаја
калцијума према уделу азота, калијума и магнезијума.
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Досадашња искуства су показала да би однос садржаја азота и калијума у
меснатом делу јабучастих плодова у време бербе требало да износи 10:1. Утврђено је да
недостатак калцијума у плодовима може бити проузрокован применом превисоких доза
калијумових ђубрива. Добра обезбеђеност, нарочито јабучастих плодова, калцијумом је
значајано за успешно чување у складишту.
На

основу

досадашњих

испитивања

може

се

закључити

да

правилна,

добро

избалансирана минерална исхрана повољно утиче на квалитет плодова, док лоше
одређена норма прихране – превелика или премала, као и неблаговремена употреба
минералних ђубрива (посебно азотних и калијумових), може да изазове непожељне
хемијске, физичке и органолептичке промене и тиме да погорша квалитет плодова.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Дејан Јоцић

СПРЕЧАВАЊЕ ПУЦАЊА ПЛОДОВА ТРЕШЊЕ
Пуцање плодова је један од највећих проблема у гајењу трешње, посебно у
подручјима са већом количином падавина у периоду сазревања плодова.
Испуцали плодови нису погодни за потрошњу у свежем стању, а веома су
подложни и појави трулежи. Механизми који доводе до пуцања плода трешње су сложени
и још увек нису у потпуности разјашњени.
Два су правца усвајања воде: усвајање воде са површине плода кроз покожицу и
усвајање воде из земљишта, преко корена
На пуцање утиче велики број фактора:
а) особине плода: крупноћа, чврстоћа меса, анатомска грађа покожице, особине
кутикуле, величина и густина стома, осмотска концентрација сока плода, фаза развоја
плода
б) фактори спољашње средине: количина и трајање падавина и температура.
Постоје три различита типа пуцања плода.Први тип се јавља у виду кружних или
полукружних пукотина око петељкиног удубљења.Други тип се јавља у виду кружних или
полукружних пукотина на врху плода-најчешће се јавља.Трећи тип пуцања се испољава у
виду дугих, неправилних и често дубоких пукотина, које се јављају са стране плода.
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Мере за спречавање пуцања плодова:
- избор мање осетљивих сорти - пошто не постоје сорте 100 % отпорне на пуцање
плодова препоручљиво је гајити више сорти у једном засаду
- физичко уклањање воде са плодова - стресање воде са стабала, ручно - код
млађих стабала или коришћењем атомизера који дувањем ваздуха врше одстрањивање
воде са плодова
- покривање засада - најскупља метода којом се добијају добри резултати у погледу
приноса и квалитета плода. Недостаци ове методе су што је температура испод оваквих
покривача сувише висока па доводи до појаве ожеготина на листовима, а повећана
влажност ваздуха испод покривача повећава ризик од појаве гљивичних обољења
- хемијско третирање стабала - третирање стабла минералним солима: калцијум
хлорид 0,35-1 % (прскања треба да почну 3-4 недеље пре очекиваног времена бербе,
интервали од 7 дана), антитранспиранти (воштане емулзије, прекривају плод у виду
филма - спречавају улазак воде у плод, али истовремено спречавају и одавање воде
транспирацијом), оквашивачи (утичу на разбијање капљица воде што омогућава брже
испаравање, а тиме и мању апсорпцију воде од стране плода).

Саветодавац за воћарство ивиноградарство
Дипл.инж. Игор Андрејић

ЗНАЧАЈ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ПРОИЗВОДЊИ МАЛИНЕ
Велики број малинара производи и на тржиште пласира садни материјал из
производних засада који купују нови произвођачи због ниске цене, не водећи рачуна да на
тај начин могу изазвати огромне проблеме у производњи.
На првом месту, такве саднице немају документацију, односно гаранцију да је то та
сорта, као и да су здравствено исправне. Визуелним прегледом немогуће је утврдити да је
таква садница здрава, посебно кад су у питању вируси који могу бити проблем. Било који
недостатак на садницама, или касније у засаду малине као резултат неквалитета садног
материјала, не може се решити правним путем јер за њега не постоји одговарајућа
документација, односно није било система контроле током циклуса производње и
немогуће је добити фитопатолошки налаз и уверење о сортној чистоћи.
Производња садница из плантажних засада доводи до смањења потенцијала
родности постојећег засада и новог који се формира од таквог садног материјала.
Приликом вађења садница из плантажних засада на корену биљака отварају се ране које
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представљају улазна места за различите врсте патогена, што може бити велики проблем,
посебно на лоше дренираним земљиштима (гљивица која узрокује трулеж корена трајно
може остати у земљишту). Истовремено, смањује се површина корена што ће резултирати
да биљке буду мање бујне и продуктивне. На овај начин преносе се болести и штеточине
у нови засад, где се посебно мора водити рачуна о вирусима. Једноставно, произвођачи
добију јефтиније биљке, али са много проблема, а да тога нису свесни или то олако
прихватају. Међутим, ово је велики проблем и може довести у питање будућност
производње малине на одређеном подручју.
У случају да нема болести и штеточина у производном засаду из кога се узима
садни материјал, још један проблем јесте могућност губитка сортне чистоће уколико од
необраних плодова који падну на земљу исклијају семенке. Тако развијени изданци неће
дати плодове идентичне оним од којих је семе исклијало. Такође, садни материјал често
није адекватно одрвенио до момента вађења, што за последицу може имати слабији
проценат пријема.
Сертификација садног материјала пре свега уређује расадничку производњу,
матичне биљке морају бити произведене методом културе ткива, и оне су првенствено
намењене умножавању, а не производњи плодова. Такве биљке саде се на изоловане
површине (матичњаци) у односу на плантажне засаде, и репродукција се спроводи
ограничени временски период после чега се матични засади морају обновити. Током целог
циклуса производње садница спроводе се континуиране контроле, анализе и тестови и
води детаљна евиденција.
Све биљке које не задовољавају постављене критеријуме елиминишу се. На крају,
резултат је сертификована садница која поседује одређену маркицу као потврду
здравствене исправности, нивоа репродукције и сортне чистоће. Сертификоване саднице
имају већи производни потенцијал будући да су ослобођене од патогена, те у великом
броју случајева и вируса.
Малинари су произвођачи плодова, а не садног материјала. Уколико желе успех,
морају се придржавати своје улоге (избор локације, припрема земљишта, размак садње,
систем гајења, агро и помотехничке мере). Kод њих је све дефинисано за производњу
плодова, а не садница.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл. инж. Ивана Глигоријевић
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ЗАШТИТА БИЉА
ШТЕТОЧИНЕ ЛЕСКЕ
Најзначајније штеточине леске су:
Curculio nucum-лескин сурлаш
Лескин

сурлаш

је

економски

значајна

штеточина.Има

једну

генерацију

годишње.Презимљавају одрасли инсекти , ларва или лутка. Може да се одржи у дијапаузи
и до три године, у стадијуму одраслог имага или као одрасла ларва.
Имаго се појављује почетком маја месеца. Допунски се храни младим листовима и
убушује се у младе плодове. Избушени плодови се лако уочавају по тамнијој боји око
убода. Овакве плодове насељавају паразити трулења, и плодови труле и пропадају.

У фази потпуно формираних плодова долази до копулације (парења) одраслих. Женке
полажу јаја у већ формиране плодове тако што буше омотач плода.После одлагања
једног јајета у плод, отвор затварају, а унутар плода се развија ларва која се храни језгром
плода који постаје неупотребљив.
Овакви плодови отпадају, а ларве у њима могу да презиме, или их напуштају и
презимљавају у земљи на дубини од 15-25 цм.
Сузбијање лескиног сурлаша се обавља у време допунске исхране имага, обично у првој
декади маја месеца.За хемијско третирање се могу користити инсектициди на бази
a.m.deltametrin-Decis,Konfuzija;a.m.cipermetrin-Cipkord;a.m.hlorpirifos+cipermetrin-Nurel
D,Konzul,Despot, и др.
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Од осталих мера сузбијања важно је сакупљање и уништавање отпалих плодова,
обрада земљишта око стабала (жбунова) и др.
Eriophyes avellanae - лескина гриња
Лескина гриња презимљава у пупољцима леске. Пупољке гриње напуштају рано у
пролеће,настањују се на основе нових пупољака и у мају насељавају новонастале
пупољке.Симптоми на пупољцима -набубрели изглед деформација , не развијају
се, већ се суше и пропадају или ће се из њих развити деформисано лишће које се
суши и отпада. Гриња два пута годишње насељава пупољке, први пут од марта до
маја, а други пут у августу месецу.Имају 2-6 генерације годишње.Највећа је појава
када су хладна и влажна пролећа.Биљка се исцрпљује и даје знатно нижи принос.
Сузбијање се изводи третирањем рано у пролеће у фази појаве младог
лишћа,када се на леторасту формира 3-5 нових пупољака(тада гриње мигрирају на
леску) применом акарицида .Третман поновити после 15 дана.

Гриње
Леску паразитира више врста гриња, као што је обична гриња Tetranichus.sp.,
црвена воћња гриња Panonichus ulmi које су и најчешће.Ове гриње се налазе на
наличју листа. Ако се пренамноже, могу довести до потпуне дефолијације.
Третирања се изводе у току вегетације.
Myzocallis coryli –лескиналисна ваш
Значајна штеточина леске.Ваши презимљавају у стадијуму јајета на гранчицама
леске.У

време

листања

долази

до

пиљења

ларви

и

оне

прелазе

на
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листове.Штетне су јер црпу храну из листова, и производе медну росу

коју

насељавају разне сапрофитне гљиве које визуелно загађују плодове чађавице
Сузбијање применом инсектицида на бази а.м.ацетамиприд-Mospilan,Tonus,Volley.
Саветодавац за заштиту биља
дипл.инж.Љиљана Јеремић

БОЛЕСТИ ЛЕСКЕ
Најзначајније болести леске су:
Xanthomonas campestris corylina-бактеријска пегавост;
Болест се јавља на пупољцима,лишћу,гранама и на деблу.На пупољцима
симптоми се јављају на пролеће у виду тамних пега.Пупољци који су заражени се
не отварају. Симптоми се јављају на листу -палеж по ободу листа и захвата
површину између нерава-листови се суше и отпадају.На зараженим ластарима при
основи се појављују тамне пеге које прстенасто захвате ластар и он се осуши.На
кори грана долази до пуцања ткива и појаве рак-рана .Скидањем коре уочава се
некроза ткива.Ако се јави рана зараза на ресама, оне се суше и отпадају. Млади
плодови се смежуравају, суше и отпадају. До остварења инфекције може доћи у
пролеће и у јесен.Прво се суше леторасти,а касније се могу осушити дебље гране
и читаво стабло.

Мере борбе против ове болести су: коришћење здравог садног материјала;
уклањање оболелих делова биљака;садња толерантних сората и др.Од хемијских
20

мера може се препоручити употреба фунгицида на бази бакра.Први третман треба
обавити на почетку вегетације,а други и трећи третман после 15-20 дана од
претходног третмана.Потребно је обавити и рано јесењи третман који је намењен
заштити пупољака.
Monilia fructigenae,Sclerotina coryle -трулеж плодова леске
Симптоми су на сасвим младим плодовима –промена боје, суше се и пропадају.
Пред бербу ако се јаве такви плодови су сасушени и тешко се ваде из омотача.
Заразе се остварују када је пролеће кишовито и хладно. До инфекције може доћи
у фази цветања као и на оштећеним плодовима од инсеката, пестицида,
механичких повреда и слично.Хемијско третирање се обавља у време цветања и
прецветавања фунгицидима као што су Signum, Swich, и др. Механичке мере
сузбијања су прикупљање и уклањање заражених плодова који су извор заразе у
наредној години, правовремено сузбијање инсеката који могу оштетити плодове.
Gleosporium,Cylindrosporum,Phyllosticta-гљивичне пегавости листова
Ови патогени(гљивице) су изазивачи пегавости листова леске.Симптоми су у виду
округластих пега на листовима,када се ове пеге споје изазивају сушење и
отпадање лишћа.У оквиру пега се образују репродуктивни органи који служе за
даље ширење обољења.За сузбијање се препоручују на бази а.м.бакар.
Phyllactinia corylea-пепелница леске
Симптоми се јављају у јулу и августу На наличју листа се појављује брашнаста
сиво бела мицелија то су конидије и конидиофоре гљиве. Заражени листови,
мењају боју у жуту, а касније у браонкасту и на крају опадају.Гљива образује хифе
које улазе у међућелијски простор листа и образује ендофитну мицелију.
Хемијско третирање се може обављати фунгицидима као што су
Kosan,Tilt,квашљивим сумпором,Karathane(a.m.dinokap) и др.када се појаве први
симптоми.Број третирања зависи од временских услова и јачине напада. Од
механичких мера сузбијања важно је сакупљање и паљење опалог лишћа или
заоравање лишћа(да не остане на површини земљишта)
пошто паразит
презимљава у опалом лишћу.
Саветодавац за заштиту биља
дипл.инж.Љиљана Јеремић
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ПЛАМЕЊАЧА ПАРАДАЈЗА
Узрочник

појаве

пламењаче

парадајза

је

гљивица

Phytophtora

infectans

.Пламењача је најштетније обољење кромпира, парадајза и плавог патлиџана,
Kод парадајза симптоми се јављају на листу, стаблу, гранама, зеленим и зрелим
плодовима.. Уколико је заражена стабљика, биљни делови изнад ње се суше. На
плодовима се појављују тамније пеге које се постепено повећавају док не захвате
читав плод. На њима се, у оптималним условима, може јавити мицелијумска бела
навлака.
Гљивица

презимљава

у

форми

мицелијума

на

зараженим

кртолама

у

складиштима, као и на кртолама заосталим у пољу.Да би се симптоми пламењаче
појавили треба да буду испуњени следећи услови:
1. да је повећана влажност - инфекција се најчешће остварује након кише,
2. да је облачно,
3. да роса дуго остаје на биљкама,
4. да је ноћна температура 10-12ºЦ, а дневна 20-22ºЦ.
Да бисмо заштитили усеве од пламењаче, потребно је да учинимо следеће:


За садњу треба изабрати оцедите парцеле које нису у сенци. Тако ћемо
избећи дуго задржавање росе на листовима.



Поштовати плодоред. Најбоље је да биљке из породице Соланацеае
(кромпир, парадајз, патлиџан) дођу на исто место тек након 4-5 година.



Уништавати самоникле биљке кромпира. У јесен уклањати биљне остатке
јер они могу да буду извор заразе следеће године.



Употреба здравог и дезинфикованог семена .



Бирати сорте које су природно отпорније на ову гљивицу.



Обављати редовне прегледе, најбоље у јутарњим сатима, док је роса, зато
што се тада симптоми најлакше уочавају.



Kод сетве и садње треба се придржавати оптималног размака. Тако ће се
биљке брже сушити после кише.



Малчирати земљиште и прихрањивати биљке биљним ђубривима - коприва,
преслица, маслачак.

22



Биљке превентивно можемо третирати различитим препаратима или то
можемо да урадимо у размацима 7-15 дана.

Активна материја

Prpamokarb
hidrohlorid+hlorotalonil

СЗБ
– Fuzija

Количина
примене
2,5 l/ha

a.m. hlorotalonil

Dakoflo

3l/ha

a.m.mankozeb
+metalaksilM

Alijansa,
Ridomil
goldMZ
Antracol
70WG
Nijansa
WG
Equation
pro

2,5kg/ha

a.m. azoksistrobin

Quadrus,
Promesa,
Teatar

0,75l/ha

a.m.
ametoktradin+dimetomorf

Orvego

0,8l/ha

a.m. propineb

a.m.
cimoksanil+famoksadon

2-2,5
kg/ha

0,4kg/ha

Време примене

Број
третирања
/Каренца
Preventivno od 3/21dan
9. Lista do faze
kad
je
prva
grupa plodova
dostigla tipičnu
veličinu
do faze kad je 3-4/21 dan
prva
grupa
plodova dostigla
tipičnu veličinu
Preventivno,
3/21 dan

Preventivno
najkasnije kad
se stvore uslovi
za zaraze
Preventivno
najkasnije kad
se stvore uslovi
za zaraze
Preventivno
najkasnije kad
se stvore uslovi
za zaraze
Preventivno od
faze
rpotpuno
razvijenih
kotiledoni
h
Listova do faze
kada
plodovi
imaju
tipičnu
boju zrelosti

2/14 dana

3-4/3 dana

2-3/3 dana

3/1 dan

Саветодавац за заштиту биља
Дипл. инж. Ружица Ђукић
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ПЛАМЕЊАЧА ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Пламењача винове лозе је заразна болест, која може да захвати виноград
током топлог и кишног периода. Тада се на листовима лозе најпре појављују
хлоротичне, а након 2- 3 дана и уљасте пеге, док се на наличју листа у оквиру тих
пега образује беличаста навлака. Оболели листови одумиру и изгледају као
спржени. Осим лишћа, ова болест напада и цваст, и то пре него што се отвори.
Оболела цваст се такође суши и опада, с тим да и на њој може да се јави бела
превлака.Младе бобице након заразе тамне и некротирају, а уколико је време
влажно и на њима се формира беличаста навлака. Пламењача често захвата групу
бобица, ређе и читав грозд, с тим да од пламењаче ретко оболевају ластари.
Топло и кишовито пролеће и лето изузетно погодни за развој пламењаче.
Оптимална температура за спорулацију паразита је 18-22°C. Трајање инкубације
за виноград је врло важан податак, зато што сви превентивни фунгициди против
пламењаче морају да буду нанесени на органе лозе пре стварања беле превлаке
(фруктификације). Период инкубације је обично траје 4-5 дана при температури 2223°C. На наличју зараженог лишћа кроз стомине отворе појављују се конидиофоре
само при релативној влажности ваздуха 95-100% и то ноћу, јер је за њихову појаву
потребан мрак који траје најмање четири сата. Формиране конидије остварују (и
секундарну) заразу преко стоминих отвора. У току вегетационог периода остварује
се већи број секундарних зараза. Kонидије из претходне генерације остварују
секундарну заразу наредне генерације.Симптоми се испољавају врло рано (у
пролеће до јуна), када се на појединим деловима чокота уочава хлороза и успорен
развој лишћа, а може се десити да лишће потпуно изостане. На ластарима се
формирају пеге у оквиру којих ткиво пуца формирајући пукотине, које подсећају на
рак ране. Испод површинског ткива уочавају се пруге дуж спроводних судова
ксилема, допирући све до сржи, док јаче оболели леторасти изумиру, а појава на
старијим деловима винове лозе доводи до потпуног сушења чокота. Уз хемијску
заштиту саветује се и спровођење агротехничких мера: уклањање оболелих
делова и крчење заражених засада, резидбу по сувом времену и то што касније,
дезинфекцију алата, садњу здравих калемова. Уколико ефикасне мере заштите
изостану, то за последицу може имати значајне економске штете од уноса и
ширења патогена, додајући да је свакодневна контрола засада, како би се
реаговало на необичне промене у времену обавезна.
Саветодавац за заштиту биља
Дил. инж. Марко Манојловић
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Поштовани пољопривредни произвођачи, уколико желите да купите или продате
одређене пољопривредне производе (воће, поврће, житарице или живу стоку)
посетите сајтAgroponuda.com. Можете нам се обратити лично у просторије ПССС
Јагодина ДОО, Капетана Коче 21 или телефоном 035/8221-931.

http://www.agroponuda.com
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