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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Kлиматски услови у пластенику
При производњи расада поврћа успех зависи од микроклиматских услова
који владају у пластенику, пре свега од температуре, светлости, релативне
влажности ваздуха и концентрације угљен диоксида.Поред тога, биљке морају
имати довољно воде, макро и микроелементе, а неопходна је и примена редовних
мера неге и заштита од болести и штеточина. Младе биљке биће здраве и имати
чврсто,добро развијено стабло и корен само ако се посеје семе високе биолошке
вредности.Семе не сме да садржи патогене, чак ни сапрофитне гљиве,а мора
имати високу енергију клијања да би ницање било брже и равномерније.
Током клијања и ницања, раста и развоја треба непрекидно, без осетнијег
колебања,
одржавати
“активне”
температуре
(
изнад
биолошког
минимума,односно
испод
максимума).
Топлпљубиве
врсте
су
паприка,парадајз,плави патлиџан,лубеница диња и краставац.Умерене захтеве
према температури имају купусњаче и салата, а мале лукови и шпаргла. После
сетве већини врста одговара 20-25 , а паприци, плавом патлиџану и краставцу 2530 степени. У време ницања посуде се премештају у заштићеном простору, у
којем се распоређују у густом склопу.
Седам до десет дана после ницања биљака које не треба додатно
осветљаватуи,темпера у објекту спушта се за 4-8 степени дању, односно 10-12
степени ноћу. Оптимална се постиже током формирања првог пара сталних
листова.
Недаљу-две пре садње расад се кали,тако што се температура смањи и
додају калијум сулфат и калцијум.
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На микроклиму у заштићеном простору
утиче и релативна влажност ваздуха, која је обично
75-85 ,а током сунчаног дана може бити и нижа, 5060 процената.Већини врста у фази расада одговара
када је влажност ваздуха 50-70 процената.Изузеци
су целер (70-80),салата (75-80) и краставац (80-85
одсто).Одговарајућа
влажност
постиже
се
проветравањем и грејањем заштићеног простора.
Биљке у почетку брзо расту тако да при
оптималној температури имају повећане захтеве за
светлошћу.
Ако
се
то
занемари,постаће
издужене,нежне
и
крте.Листови
ће
бити
бледозелени, с мало суве материје и осетљиви на
патогене.
На нашем подручју нема довољно светлости
у касну јесен,зими и током раног пролећа.Због тога
је у објекту неопходно поставити додатно
осветљење.Такозваним хелиофилним врстама дан
се продужава на 14-16 (краставац),односно 16-18
сати (паприка и парадајз).
Због количине и квалитета светла, биљке
под фолијом су издужене, посебно када је
двострука.Произвођачи често греше и, желећи да
уштеде енергију за загревање,додатно,испод дупле
фолије постављају ниске тунеле. На тај начин се
још више утиче на светлосне услове,односно,
смањује се такозвана фотосинтетски активна
реакција.
Зими се покривка редовно пере, а лети
сенчи, јер много светлости није добро за
фотосинтезу, раст и развој биљака.Чак може да
изазове и ожеготине на листовима и вегетативној
купи.
Срђан Видановић , дипл. инг.

Еколошки услови за гајење винове лозе
Важни чиниоци за успешно и рентабилно гајење винове лозе свакако су спољашњи фактори.
Потребни су повољни услови климе и земљишта, као и рељефа. Винова лоза успешно се узгаја
у умереном климатском подручју.
Топлота
Винова лоза има велике захтеве према топлоти. Количина топлоте изражава се сумом
активних температура током вегетације, а чини ју збир средњих дневних температура виших
од 10 °Ц.
Идеална сума активних температура за висок принос и добар квалитет грожђа износи од 3200
до 4000 °Ц. Температуре ниже и више од оптималних делују негативно на раст и развој
винове лозе. Температуре више од 40 °Ц изазивају ожеготине на лишћу и бобицама, док
највеће штете од ниских температура могу настати у пролеће када се температура спусти
испод 0 °Ц или у случају касних пролећних мразева. Штете могу направити и рани јесењи
мразеви као и зимске температуре испод – 15 °Ц. Набубрени пупољци страдају на – 3 °Ц, а

младари и лишће на – 2 °Ц. Током зимског мировања пупољци страдају на – 15 до – 18 °Ц, а
старо дрво на – 24 до – 26 °Ц.
Сунчева светлост
Винова лоза тражи од 1500 до 2500 сати сунчеве светлости. На јужним, југозападним и
југоисточним експозицијама осветљеност је већа за 20 до 30% у односу на остале експозиције.
Зато, смер пружања редова северозапад-југоисток и југ-југоисток осигурати ће бољу
осветљеност винограда. По правилу стоне сорте захтевају више сунчеве светлости од винских
сората.
Влажност
Због снажно развијеног корена који може да продире дубоко у земљиште, винова лоза може се
успешно узгајати и у крајевима са релативно малом количином падавина.У савременој
производњи, нарочито стоних сората, у сушнијим подручјима неопходно је наводњавање јер у
противном долази до смањења приноса и лошијег квалитета грожђа. Недостатак воде узрокује
смањен раст младара, касније и бобица које остају ситне и без довољно сока. С друге стране,
повећана количина падавина пре цветања утиче на снажан пораст младара и лишћа, за што се
троши велика количина органске материје која онда не стигне до цвета. Честе падавине у
време цветања ометају оплодњу, узрокују осипање цветова што резултира рехуљавошћу
гроздова и смањеним родом. У време зрења, повећана влажност и ниске температуре ометају
дозревање и правилан распоред накупљања шећера као и разградњу киселина. Превише воде
узрокује и пуцање бобица, док се у пукотине насељавају разни патогени микроорганизми.
Стога је најповољнија количина падавина за гајење винове лозе 600 до 800 мм, а важан је и
њихов распоред током вегетације.
Ветар
Виновој лози одговара само благо струјање ваздуха које доприноси бржем сушењу воде и
росе с лишћа, бољем опрашивању и оплодњи и спречава појаву касних пролећних мразева.
Суви и топли ветар у време цветеања негативно делује на оплодњу јер исушује тучак чиме је
оплодња онемогућена. Снажни или олујни ветрови неповољни су јер ломе младаре, спречавају
оплодњу, исушују зенљиште и снижавају температуру. За заштиту од ветрова, добро је
подизати ветрозаштитне појасеве.
Земљиште
Без обзира што винова лоза успева и врло добро се прилагођава различитим типовима
земљишта, нису сва земљишта препоручљива за њено гајење. Најбоља су хранивима богата и
пропусна земљишта са великим капацитетом за ваздух и воду као и она лакшег механичког
састава и високе микробиолошке активности. То су различита скелетна, шљунковита,
иловасто-песковита земљишта у која корен може дубоко да продре и осигура довољно влаге.
Тешка, глинена земљиста узрокују збијање корена, мањи развој коренових длачица, а имају и
неповољна топлотна својства и акумулирње влаге.
Хемијски састав земљишта важан је у производњи грожђа и вина, тако да према количини
биогених елемената разликујемо сиромашна, средња и богата, плодна земљишта. Осим
садржаја биогених елемената, важан је и садржај хумуса односно органске материје који
повећава плодност тла и поправља физичке и биолошке карактеристике земљишта.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.

ТРУЛЕЖ ПЛОДОВА - Моnillinia fructigena
Трулеж плодова је широко распрострањена болест, која је значајна не само за јабучасто
већ и коштичаво воће.
Симптоми - У периоду зрења плодови, делимично или цели,
добијају смеђу боју, труну и највећи део њих опада са стабла, док један део
остаје да виси. На покожици плода јавља се у почетку ситна округласта
мрка пега, која се постепено шири захватајући цео плод.
У условима повишене влажности и умерено високе
температуре на оштећеном делу се јављају жуто-бели или пепељасто-сиви
јастучићи који могу бити разбацани по целом плоду или распоређени у
концентричне кругове. При нижој влажности ваздуха и високој или ниској
температури ваздуха на нападнутим плодовима се образују пеге. У таквим
случајевима оне попримају сиво-црну нијансу и сјајан
изглед, а касније се такви плодови мумифицирају. У
току зиме трули плодови се смежурају, а на њима се у
пролеће појављују ситни јастучићи пуни спора којима се
паразит ветром, кишним капима и инсектима даље
шири. У току складиштења паразит са плода на плод продире кроз
озлеђена места међусобног додира, проузрокујући трулеж плодова у току
складиштења.
Заштита - Уклањањем заражених плодова у
засаду са грана и земље. Земљу око воћака покопати.
Током вегетације мере борбе се састоје, у првом реду, од
сузбијања чађаве краставости плода, смотавца јабуке, оса и других
штеточина које оштећују плод, правећи на тај начин улазна места овом
паразиту. Током јесени осе оштећују зреле плодове и на тај начин се пред
бербу уз повољне временске услове монилија шири. Има начина да се донекле уз помоћ
ловних мамака који привлаче осе оне бројчано смање (покварено вино, остаци пива, као и
сокови у врењу). Такође се плодови у складишту морају чешће прегледавати, а заражени
уклањати. Од препарата се може користити: Galofungin 500 SC 80,06%), Folicur 250 EW (7,5
ml/100 m2, Zato 50 WG (1,5 gr/10 l vode), Funomil (7gr/10 l vode), Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha)
третирањем 1-2 пута пре бербе, најкасније 14 дана пред бербу.
Љубиша Ђорђевић, дипл.инг.
СИВА ТРУЛЕЖ ГРОЖЂА – botrytis cinerea

Сива трулеж грожђа је један од најзначајнијих патогена винове лозе. Прве инфекције се
најчешће остварују у фенофази цветања када на опалим цветним капицама гљива насељава
грозд и остаје да живи у латентном стању у тзв. сапрофитној фази. Презимљава у кори
једногодишње и двогодишње заражене младице. Зато је веома важно изношење и спаљивање
остатака после резидбе. У пролеће гљива обилно ствара
конидије, које насељавају процвали гроздић. То је прва –
сапрофитска фаза. У тој фази гљива у гроздићу живи од
остатака цвета (капица, прашници) и није директно штетна,
али се насели и живи сапрофитски.Од фазе шарка прелази у
паразитну фазу и тада доводи до трулежи грожђа.
За појаву оболења пресудни су временски условиучестале падавине у периоду сазревања грожђа. До масовне

појаве долази посебно када после дужег сушног периода наиђе кишни период. У тим
условима долази до наглог наливања бобица услед чега оне пуцају и та места представљају
место продора патогена. Осетљивије су сорте збијеног грозда
и танке покожице као што су Рајнски ризлинг,Италијански
ризлинг и др.
На интензитет појаве ботрyтиса утиче: узгојни облик,
засењеност гроздова, збијени гроздови, јако ђубрење
(нарочито
у
неодговарајућем
односу
Н:П:К
и
микроелемената). Низом агротехничких мера може се утицати
на смањење интензитета напада болести: зелена резидба у
винограду чиме се омогућава боља проветреност засада и
посебно уклањање лисне масе у зони грожђа 20-так дана пред
бербу. Такође сузбијање грожђаног мољца је значајно, јер
оштећења од његове исхране представљају место улаза
патогена. Пред и у време шарка, ако је земљиште суво, не
треба га обрађивати, јер одбачене честице земље могу
озледити бобице и тиме омогућити њихово заражавање.
Поред агротехничких мера, неопходна је примена фунгицида посебно у годинама са
учесталим падавинама. Прво третирање се препоручује у фенофази прецветавања винове лозе,
чиме се смањује присуство патогена у латентном стању. Друго третирање пред затварање
грозда, посебно значајно за осетљиве сорте. Треће и најзначајније третирање је 25-30 дана
пред бербу, обавезно ако се најављују учестале падавине. После ових почетних инфекција у
присуству падавина и код осетљивих сората, ако нису
примењене мере заштите фунгицидима врло брзо долази до
захватања целог грозда инфекцијом од сиве трулежи.
Хемијска заштита се остварује неким од фунгицида
као што су Pyrus 400-SC, Sumilex 50-SC, Cantus, Switch 62.5
WG, Mythos, Teldor, Dional 500 Sc, Ronilan-FL, и др. При
примени хемијске заштите треба водити рачуна о квалитету
прскања гроздова, каренци и појави резистентности.
Зоран Панајотовић, дипл.инг.
УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА КОЛИЧИНУ И КВАЛИТЕТ ОВЧИЈЕГ МЛЕКА

Исхрана оваца је најважнији негенетски – спољашњи – фактор од кога зависи не само
количина млека него и његов хемијски састав а самим тим и погодност за прераду у одређене
врсте производа. Овце у лактацији преко млека излучују добар део енергије па се о уделу
енергетског дела у оброку мора водити рачуна. Примера ради, овца са једним литром
измуженог млека са 7 % млечне масти, излучи 7,1 мегаџула енергије. Зато без оброка који је и
количински и по садржају хранљивих материја добро избалансиран нема задовољавајуће
производње млека. Исхрана је фактор који омогућава искоришћавање генетског потенцијала
појединих грла у потпуности. Ако је овца, која има генетске предиспозиције за добру
производњу млека, недовољно храњена она ће до одређене границе производити млеко на
рачун сопствених резерви. Иза тога следи пад у производњи млека а крајња последица може
бити и поремећај здравственог стања саме животиње. Количина енергије и беланчевина у
оброку као и њихов однос, директно утичу на количину и састав произведеног млека.
Беланчевине представљају релативно стабилан састојак млека и предпоставља се да су
осетљивије на енергетски ниво оброка него на сам састав истог. За разлику од њих, садржај
млечне масти је доста променљив и завистан од састава оброка.

Овца је преживар и као таква прилагођена да користи кабаста хранива која морају бити главни
састојак оброка било као паша, покошена зелена маса, сено, силажа, сенажа. С друге стране,
код већине наших сточара, пракса је да се концентровани ( зрнасти део оброка ) даје углавном
пред крај бременитости и током дела лактације када доји јагње. Оброк богат угљеним
хидратима ( доста зрна житарица ) а са малим уделом целулозе ( мало кабастог хранива ) има
негативан утицај пре свега на микрофлору бурага, смањује и количину млека и садржај
млечне масти. Сам садржај млечне масти у великој је зависности са количином целулозе у
оброку и активношћу микрофлоре бурага. Поред количине целулозе, за количину и хемијски
састав млека битна је и сама величина влакана. Од ње зависи време жвакања, преживања и
брзина варења хране. Примера ради, ако се овцама даје кратко сецкано сено, оне ће трошити
мање времена на жвакање и моћи ће да конзумирају нешто већу количину хране. Последица
таквог оброка је повећана производња млека али са нешто већим садржајем беланчевина.
Укључивљње већих количина концентрата ( зрна житарица ) може да има за последицу
смањено конзумирање целулозе што опет може да доведе до смањења и производње млека и
садржаја млечне масти. Све ово наводи на закључак да оброк за овце мора бити добро
избалансиран.
Најбоља и најјефтинија храна за овце је паша. Најбоља, зато што приликом испаше овце саме
бирају врсту и делове биљке које ће појести а најјефтинија зато што је овце саме узимају без
икаквих претходних манипулација и трошкова око тог хранива. Што је учешће паше у оброку
на годишњем нивоу веће то су трошкови исхране оваца мањи а самим тим и производња
економичнија. Сматра се да су овце најефикасније у искоришћавању пашњака. Од говеда се
разликују по томе што више воле ниже врсте трава а и по навици да пасу у стаду. Релативно
мала глава, врло покретљива горња усна и оштри секутићи управо и омогућавају коришћење
пашњака са ниским травама. Радије једу младе биљке, лишће и изданке а са старењем биљака
смањује се конзумирање. Ако за то имају прилику ( разноврсни травни састав пашњака ) овце
показују велику пробирљивост при испаши. Прво бирају врсте које радије једу а у оквиру исте
врсте прво једу лист и цвет па тек онда стабљику. Одабир биљака које ће конзумирати је пре
свега на основу хранљиве вредности. Иако за исрану користе велики број биљних врста, у
ситуацији када је оскудан избор, овце могу конзумирати и неке коровске биљке. Свакако да
ово није за препоруку. Карактеристика зелене масе за испашу је низак садржај суве материје,
15 – 25 %, 3 – 7 % целулозе и 1,5 – 2,5 % минералних материја. Што се тиче количине зелене
масе, коју овца може у току дана да попасе, она износи од 5 до 10 килограма и зависи од
квалитета зелене масе, расе оваца, телесне развијености, физиолошке фазе итд. Напасање је
углавном слободно на природним пашњацима. Врло мало је заступљено прегонско напасање а
још мање напасање на травњацима сејаним за ту намену.
За зимски период сено је главно кабасто храниво. Може бити припремљено са природних,
сејаних ливада или од легуминоза. Свака од ових врста може у добро избалансираном оброку
да нађе своје место. Када је квалитет у питању треба током припреме настојати да се
максимално очувају најситнији и самим тим и најквалитетнији делови биљака, да се избегне,
колико је могуће, квашење услед падавина и на крају и само чување да буде у за то
намењеним објектима
Концентровани део оброка, као допуна кабастог дела, служи да се у оброк унесу хранљиве
материје којих у кабастом храниву нема у довољној мери. Но и у том делу не треба
претеривати јер већа количина концентрата у оброку од потребне може за последицу да има
смањено конзумирање кабастих хранива а крајњи резултат у том случају је и мањи садржај
млечне масти у млеку.
За добру производњу млека, стабилног хемијског састава, неопходно је да овце током целе
године имају и по количини и по садржају хранљивих материја добро састављен оброк.
Пракса код доброг броја наших фармера је да овце само током лактације добијају допуну
кабастог оброка у виду зрнастих хранива. Испитивањима је установљено да овце додатно
прихрањиване у последњој фази бременитости дају не само виталнију и јагњад нешто веће
телесне масе него и више млека током лактације. Такође треба знати и то да овце недовољно

спремљене и неухрањене на почетку лактације дају мање млека а самим тим је и прираст
јагњади мањи.
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