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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Силирање кукуруза
Неопходни услови за успешно силирање
1. Оптимална фаза развоја биљке за силирање
Почетни корак у припреми за силирање је одређивање оптималне фазе развоја
када је најпогоднији искористити масу за силирање. Код кукуруза је то фаза
воштане зрелости зрна. У овој фази развоја садржај суве материје у биљци је 30
до 35 %, што представља најповиљнији моменат за силирање. Истовремено је
највећи удео клипа у сувој материји биљке и он износи око 40 %. Раније
силирање у односу на ову фазу ствара могућност да се силира маса са већим
садржајем влаге што може да доведе до цурења биљних сокова из силаже и до
губитка хранљивих материја а истовремено постоји опасност да врење крене у
непожељном правцу тј.да доведе до стварања већих количина бутерне киселине
која силирану масу чини мање вредном за исхрану стоке. Обрнуо пак, ако
силирамо сувљу масу, она се теже сабија што ствара услове за заостајање ваздуха
( кисеоника ) у силираној маси. Последица тога је стварања плесни и буђи које
кваре силажу а у неким случајвима могу да буду и опасне , првенствено ако се
плеснива и буђава силажа даје гравидним животињама. У пракси се овај
моменат одређује тако што се зрно на клипу притисне ноктом. На такав притисак
не сме да се покаже млеко у зрну а зрно треба да има такву чрстину да се ноктом
може утиснути траг на њему.
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Још један моменат који се јавља код
наших произвођача јесте да се често
спрема силажа са 3 до 4 па и са више
парцела. У таквој ситуацији увек постоји
могућност да маса за силирање није у
истој фази развоја и зрења на свим
парцелама. Правило је да се у том сучају
најпре, на дно објекта за силирање,
ставља најсувља маса а да се завршава са
масом која има највећу влажност.
Стављањем најсувље масе на дно објекта
стварамо могућност да се она дбро сабије
и да се из ње максимално истера
кисеоник.
2. Добро сецкање масе за силирање
Маса за силирање мора бити добро
исецкана. Ако се кукуруз силира у фази
воштане зрелости око 70 % масе треба да
буде исецкано на дужину од 1 цм. Ако се
са силирањем крене нешто раније, па се
силира нешто влажнија маса, онда део
масе може бити сецкан на дужину 3 до 5
цм.
У случају да се са силирањем
закасни, па се силира нешто сувља маса,
онда она мора бити добро уситњена и у
том случају би дужина одрезака требала
да буде и испод 1 цм. Уколико маса није
уситњена на одговарају дужину одрезака,
то ствара пробеме код сабијања јер се
крупнија и сувља маса теже сабија.

3. Брзо пуњење објекта и добро
сабијање масе која се силира
Силирање треба обавити што брже. Добро уситњену масу треба у што краћем року
сместити у објекат за силирање и при том је добро сабити. Треба при том водити рачуна
да брзина пуњења објекта никако не буде на штету сабијања. По правилу се по објекту
за силирање распореди слој масе за силирање дебљине око 20 цм. Тако распоређена
маса се добро сабије па тек онда распоређује и сабија нови слој. Циљ брзог сабијања је
да се из масе за силирање што пре истисне кисеоник и на тај начин створе услови за рад
бактерија млечно-киселог врења. По завршетку пуњења објекта, треба наставити са
гажењем силаже још 2 до 3 сата.

За гажење силаже се користе трактори точкаши по могућству што веће тежине. Ако се на
газдинству не располаже таквим трактором, онда се лакши трактор може додатно оптеретити
теговима, бетонским блоковима, буретом запремине 200 литара напуњеним песком или водом
или пак на неки други начин. Гуме на трактору којим се гази силажа морају бити чисте а
такође треба водити рачуна да се у масу за силирање не уноси земља. Још један моменат на
који треба обратити пажњу је да из трактора за гажење силаже не цури уље и не прља силажу
а цев за издувне гасове ( ауспух ) мора имати извод навише.
4. Покривање силиране масе
По завршетку пуњења објекта може се извршити покривање силиране масе. Оно није обавезно
али ако се не уради треба рачунати на то да ће се површински слој силаже дебљине десетак и
више центиметара покварити и он се при употреби силаже мора одбацити. Покривање се по
правилу врши ПВЦ фолијом преко које се додатно може нанети слој песка или се било каквим
приручним материјалом може додатно извршити оптерећење под условом да се не поцепа
фолија и тиме створе услови за продор кисеоника у површински слој силиране масе што
сигурно доводи до кварења дела силиране масе.
Зоран Николић,дипл.инг.

Вађење,складиштење и чување кромпира
Вађење кромпира
Физиолошки зреле кртоле ваде се у равничарским регионима током јула, августа и септембра
месеца, а у брдскопланинским подручјима у септембру и октобру. На време вађења, осим
намене производње и региона, битно утиче, раностасност сорте,ниво агротехнике и еколошки
услови. У производњи физиолошки зрелог кромпира од изузетне важности је очувати
надземну вегетативну масу у што дужем временском периоду. Тиме се постижу далеко већи
приноси доброг квалитета (с високим садржајем суве материје), што је предуслов за успешно
и дуго чување. Кртоле су у фази пуне зрелости када је надземна вегетативна маса потпуно
зрела. Листови и стабло најпре пожуте, а затим полежу и постају смеђе до тамносмеђе боје.
Одумирањем надземног вегетативног дела “циме” (лист и стабло) завршен је процес
премештања асимилатива, створених у процесу фотосинтезе из надземних делова у подземне
вегетативне органе - кртоле. Оне се тада лако одвајају од столона, покожица је потпуно
очврсла што, уз повољну влажност земљишта омогућује лако и успешно вађење. Недозрела,
бујна надземна вегетативна маса (код касних сората) и закоровљене парцеле отежавају
успешно вађење. Кромпир се вади ручно (у башти на малим површинама) и машински

(плуговима, вадилицама и комбајнима за кромпир). У нашим условима кртоле кромпира се
најчешће ваде вадилицама (једно и дворедне) и након вађења се организује ручно сакупљање
кртола. Приликом сакупљања издвајају се ситне фракције и оштећене кртоле. Крупне
фракције конзумних кртола се добро просушене сакупљају одмах након вађења да не би дуже
биле изложене дејству сунчевих зрака. У противном долази до промене боје.
Складиштење кромпира Кромпир се складишти у расутом стању за потрошњу и индустријску
прераду,у боксевима за семе и потрошњу, а постоји и могућност за краткотрајно чување у
врећама. Колики складишни простор морамо да обезбедимо зависи, пре свега, од квалитета
кртола односно, од запреминске масе кртола кромпира и на крају начина чувања.
Како сачувати квалитет Расути кромпир не би требало чувати у гомилама вишим од 4 м,ако
су ове висине веће, онда ће бити неодговарајући температурни услови у гомили а кромпир на
дну ће имати оштећења (флеке) од притиска. Просторија за чување кромпира мора да буде
добро изолована, јер добра изолација редукује број часова рада вентилатора, а смањењем
губитка влажности постиже се бољи квалитет кртола.
На огледној парцели је обављено узорковање различитих сорти како би се уверили у квалитет
и величину приноса. Један од циљева постављања огледа је да се у производњу уведу нове
сорте
одговарајућег
квалитета,
боје
меса
и
намене
производње.

У влажним условима препоручује се раније вађење да се не би појавиле болести. Једна биљка
даје и до три килограма корена. У комерцијалној производњи принос може бити између 20-50
т/ха.Корен слатког кромпира може се вадити ручно или машински, треба пазити да се не
оштети. Машински се слатки кромпир вади модификованом вадилицом за кромпир. При
вађењу могу настати одређена оштећења те корене пре складиштења треба класирати. Здрави
коренови складиште се на сувом, топлом и тамном месту, уз релативну влагу ваздуха око 75%.
Како сачувати кромпиру складишту
Брига за квалитет ктола кромпира у раздобљу складиштења почиње већ правовременим
уништавањем циме. Десикација је мера која је обавезна код свих произвођача који се иоле
озбиљно баве производњом како меркантилног тако и семенског кромпира.
Неопходно је пажљиво вађење кртола из земиљишта, превоз до складишта, магацина при чему
треба водити рачуна да не дође до механичких оштећења кртола. Истовремено потребно је
направити одабир здравих кртола за складиштење како не би у магацину дошло до појаве и
ширења заразе у складишту и како би се очувао добар квалитет. Зависно од сорте и услова
рода, кромпир природно има мировање клијања од пет до девет седмица. Складиштење зависи
од сорти. Проблеме у складишту највише стварају сорте с кратким мировањем клијања. Ако је
лето вруће и суво, такав кромпир може почети с клијањем већ у време вађења.
После природног мировања клијања, током складиштења почиње раздобље присилног
мировања. То значи да кртоле не клијају ако не постоје за то повољни услови. Присилно
мировање клијања треба настојати отегнути што дуже, до прераде кромпира. Највећи утицај
на трајање мировања клијања има температура. Кривуља дисања кртола које су у мировању
клијања има минимум код температуре 3 - 5° Ц. Температура складиштења мора се наместити
према намераваној употреби кромпира. Конзумни кромпир се држи на 4 - 6° Ц; кромпир за

прераду на 6 - 8° Ц, а кромпир за прераду у чипс може на 8 - 12° Ц. Зато је разумљиво да се
без хемијских средстава не могу спречити губитци масе и квалитета кртола због преранога
клијања.
Средства за спречавање клијања могу делотворно спречити губитке квалитета и тежине
кртола, нарочито код конзумног кромпира и оног за даљу прераду. Та средства су из године у
годину све боља. Додуше, сва су још увек на бази једне активне супстанце – хлорпрофама (
Гро-Стоп Фог, Клицофам-Х). Не делује негативно на мирис, укус, изглед, прерађивачка
својства и квалитет кувања. Средство се може нанети на гомоље на три начина:
запрашивањем, прскањем или замагљивањем. Наношење може бити изведено одмах, или две
до три седмице после ускладиштења . Ако се третирање средством против клијања изводи
директно при ускладиштењу, кртоле у партијама које улазе у складиште, не смеју се љуштити,
не смеју бити влажне нити оштећене. Уз то, кромпир који треба ускладиштити не сме имати
склоност према болестима складиштења нити сме бити прљав, јер прљавштина на гомољима
смањује делотворност средства.
ЗАПРАШИВАЊЕ -Обавља се директно при ускладиштењу уређајима који кртоле посипају
прахом док су још на транспортној траци. Кртоле не би смеле падати на траку с висине веће
од 20 цм. Прскање се такође обавља директно на траци којом кртолеи улазе у складишни
простор. Притом ваља пазити да ветар или промаја не разнесу ситне капљице у околину.
Максимална доза раствора је око 60 милилитара на тону кромпира, а довољна је за
делотоворну заштиту која траје до шест месеци. За краћи период спречавања клијања, доза се
примерено смањи.
ЗАМАГЉИВАЊЕ ПОСЛЕ УСКЛАДИШТЕЊА-Тај начин поставља веће захтеве
просушивања и непропусности складишта, јер средство за замагљивање ускладиштених
кртола не сме неконтролисано излазити у околину. Складиште мора имати опрему за
присилну циркулацију ваздуха. Уређаји за замагљивање средством против клијања имају
проточност (избацивање магле) од 10 до 100 литара/сат, а количина зависи од величине
складишта. Док траје замагљивање обавезно мора бити укључена циркулација ваздуха у
складишту, тако да ваздух с маглом круţи кроз слојеве гомоља. По престанку замагљивања,
струјање треба остати укључено још најмање пола сата. Тек 48 сати након замагљивања
складиште се моţе прозрачивати вањским ваздухом. Осим традиционалних уређаја за топло
замагљивање, све више се употребљавају уређаји за брзо замагљивање хладном маглом који
су знатно сигурнији. Замагљивање се моţе обавити више пута, али тако да се укупна
допуштена доза средства раздели за више замагљивања. Вишекратно замагљивање примењује
се за сорте које јаче и брже клијају.
Приликом примене регулатора раста држати се прописаног упутста и мера предострожности.
Мимица Костић-Ђорђевић дипл.инг.

Гајење пасуља
Пасуљ је једногодишња биљка из породице махунарки, велике хранљиве вредности.
Најпознатија је и најраспрострањенија махунарка у целом свету. Ниједна повртарска култура,
осим кромпира, није развила толико сорти и варијација као пасуљ. Пасуљ се као чист усев у
Србији гаји на преко 20.000 ха, са просечним приносом од око 1,3 т/ха. Доста се гаји у
здруженој сетви са кукурузом, али површине нису статистички обрађене. Бактерије које живе
у симбиози са пасуљем могу да користе атмосферски азот који се троши за потребе раста и
развића биљака. Годишње у земљишту овако створеног азота може остати и преко 150
кг/ха.Земљиште за пасуљ треба да је растресито, плодно и хумусно. Има велике потребе за
топлотом. Минимална температура за клијање је од 8 – 10 °C. Ниске температуре већ од –
0,5°C до 1°C уништавају усев. Високе температуре заједно са ниском релативном влажношћу
утичу на опадање цветова ( абортивност ), при чему махуне остају штуре. У току целог
вегетационог периода има изражене захтеве за водом. Само уз наводњавање може се рачунати
род и одговарајући принос. Не подноси гајење у монокултури. Најбољи предусеви за пасуљ су
стрна жита и окопавине, а сам је одличан за већину усева који се гаје после њега. Обрада
земљишта зависи од предусева. Ако пасуљу предходи стрно жито, врши се заоравање
стрништа, а у јесен се оре на пуну дубину. Одлично реагује на дубље орање ( 30 – 35 цм ). У
пролеће се врши затварање бразде и предсетвена припрема. У плодореду пасуљ долази на
друго место. Најбоље је предусев ђубрити

стајњаком.
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формулације са мање тог елемента. Формулација намењена легуминозама је 10:30:20 или
8:16:24. Од 300 – 500 кг/ха НПК ( 10:30:20 ) предсетвено и 100 – 150 кг/ха КАН-а у фази 3 - 4
стална . Пред основну обраду целокупна П и К ђубрива, предсетвено целокупан азот.
Уколико користимо НПК ( 15:15.15 ), његова орјентациона доза је око 500кг/ха уз додатак
100кг/ха КАН-а, такође са култивирањем у фази 3 - 4 стална листа.
Време сетве зависи од места производње и сорте. Када се средње дневне темппературе устале
изнад 15°C, а земљиште достигне температуру око 10°C стекли су се услови за сетву пасуља.
Сорте са крупнијим семеном сеју се касније. У нашим условима то је у другој и трећој декади
априла. Дубина сетве првенствено зависи од крупноће семена, времена сетве, типа земљишта
и његове влажности. Оптимална дубина је око 3 до 5цм. Количина семена по хектару за
пасуље ситног и средње крупног семена се креће од 80 до 110кг/ха, а крупносеменог 100 – 140
кг/ха. У негу усева спада култивирање, којим се разбија покорица у уништавају корови. Врши
се десет дана после ницања, у тој фази биљке су еластичније и мање се ломе. По потреби
изводе се 2-3 култивирања. Пре почетка цветања мора бити обављена последња међуредна
обрада. Наводњавање је потребно посебно у сушним годинама. У периоду цветања и
наливања зрна настају нејвеће штете услед недостатка воде у земљишту. Потребе за водом
могу настати и одмах после сетве уколико је обављена у јако суво земљиште. Одговарајућа
густина биљака даје шансу за добар и стабилан принос. Често се гаји као здружен усев са

кукурузом и заснива се са сетвом кукуруза и пасуља у неизменичним редовима или сетвом у
исти ред. Овако се осим високих, лозастих могу гајити и ниске сорте пасуља. Недостаци
удруженог усева најчешће је смањен принос оба усева, велики утрошак радне снаге ( ручна
берба ). Најзаступљеније сорте пасуља на њивама Србије: Галеб, Бисер, Двадесетица,
Панонски градиштанац, Панонски тетовац, Златко, Сремац и домаћа популација. Заштита од
болести и штеточина у току вегетације се обавља нејчешће превентивно уз консултацију са
стручним лицем.
Оливера Гавриловић, дипл.инг.

Сузбијање вишегодишњих корова на стрњиштима
Након завршене жетве озимих и јарих стрних жита, на ораницама у Пиротском округу услед
обилних падавина дошло је до ницања нових корова.
На парцелама је могуће приметити разне врсте
коровских биљака: дивљи сирак из ризома и семена,
пиревина, амброзија, чичак, татула, паламида, попонац,
дивља купина, раставић и др. Сада је право време за
сузбијање корова на стрњишту када су корови висине
20-40 цм, односно у фази од интензивног пораста до
пуног цветања. Тада тотални хербициди делују најбоље
и ефикасност је највиша могућа. Применом ове мере се
избегавају скупе, а често и недовољно ефикасне мере
сузбијања ризомских вишегодишњих корова у усевима
током вегетације у наредној години. Од хербицида који
се могу користити за сузбијање корова на стрњишту су препарати на бази а.м. глифосат
(Glifosat, Glifol, Glifogan 480 SL, Glifomark, Cosmic-36, Clinic 480 SL, Dominator и др.).
Хербицид се усваја лишћем изниклих корова и креће се наниже и навише кроз биљку до
корена, ризома и осталих биљних делова, нагомилава се у тачкама пораста и блокира раст.
Препарат нема хербицидно деловање преко земљишта и нема ограничења за наредне биљке у
плодореду. Симптоми деловања хербицида су видљиви после 10-15 дана а сетва наредног
усева после примене тоталног хербицида на истој ораници се можете вршити 21 дан након
примене. За сузбијање дивљег сирка и широколисних корова треба користити тоталне
хербициде у количини од 7 литара по хектару, а за сузбијање пиревине, раставића, попонца у
количини од 10 литара по хектару.Третман извршити са 200-350 литара воде по хектару.
Такође вршити примену у вечерњим часовима јер тада биљке отварају своје отворе за дисање
(стоме) и у већем интензитету усвајају активну материју. Корисно је додати пре растварања
препарата неко минерално фолијарно ђубриво ради боље ефикасности тоталног хербицида.
Сетву наредног усева после примене тоталног хербицида на истој ораници се може вршити 21
дан након примене.
Не палити стрњиште на њивама, јер је паљење опасно
и штетно. Паљењем стрњишта, сем што се уништава
комплетна биљна маса на њиви, уништава се и
комплетна микрофлора и микрофауна на тој парцели
до пет сантиметара у дубину. Паљење стрњишта нема
ни једну корисну сврху и вишеструко је штетно.Оног
момента када неко упали стрњиште читав тај
површински слој постаје апсолутно мртав. И поред
бројних савета и апела сваке године се паљењем
стрњишта смањује хумус и нарушава структура
земљишта, док се околина загађује пепелом и димом.

Штете од ватре која може да пређе на другу њиву могу бити велике. Пољопривредни
произвођачи требају да ураде плитко заоравање стрњишта због сузбијања корова и
провоцирања нових корова да никну, чиме се чува влага у земљишту.
НАПОМЕНА: На третираним површинама забрањена је испаша стоке, као и употреба
осушене биљне масе за исхрану.
Зоран Панајотовић,дипл.инг.

Сложена ђубрива са магнезијумом и микроелементима
За нормалан раст и развиће биљака, поред додавања азота, фосфора и калијума, које се у
пракси постиже применом појединачних или сложених НПК ђубрива, врло често су потребни
и други биогени елементи. Потреба за овим елементима није тако честа, јер су потребе биљака
за њима далеко мање, а и земљишта их врло често садрже у оптималним количинама.
Међутим, у случају њиховог дефицита у земљишту, посебно за биљке које имају веће захтеве
за њима, може доћи до драстичног смањења приноса, и посебно квалитета плодова, без обзира
на добру исхрану основним НПК ђубривима. Због тога се појединим комбинацијама (
формулацијама ) комплексних ђубрива последњих година додају и други елементи, чиме се
исхрана гајених биљака чини комплетном. Тако се производе НПК ђубрива са додатком
магнезијума, некад и сумпора, и појединачних микроелемената ( најчешће бора, цинка,
мангана ) за које се утврди да су дефицитарни. Последњих година производе НПК ђубива
формулације 8:12:26 и 8:16:24 са додатком 1 - 3% MgО ( магнезијума у лакорастворљивом
облику ) за ђубрење култура које поред калијума имају већих захтева у магнезијуму.Ђубрива
обично носе комерцијалне називе, а намена им
је најчешће за ђубрење кромпира, шећерне репе,
и дугогодишњих засада. Од ђубрива са
микроелементима, за наше услове, највише су
произвођена НПК ђубрива са додатком
микроелемената бора и цинка. На тржишту су
најчешће биле следеће формулације НПК
ђубрива са бором: 10:20:30 + 0,5% Б и 8:20:25 +
0,5% Б. Све ове формулације ђубрива су
примењиване у производњи шећерне репе, за
коју је познато да има веће захтеве у бору. У
производњи кукуруза на земљиштима са
дефицитом приступачног цинка, примењиване
су следеће формулације НПК ђубрива: 10:30:20
+ 1,5% Zn, 10:27:22 + 1,5 Zn и 15:15:15 + 2% Zn. Претходна ђубрива, пошто поред основних
НПК хранива садрже и друге
елементе и пошто се примењују за
специфичне услове, врло често се
зову и >> ђубрива специјалне намене
<<.
Некада
се
и
обична
конвенционална НПК ђубрива деле на
ђубива за основну примену ( нпр. ПК
или НПК са више фосфора и калијума
), за предсетвену примену, за стартну
примену и за прихрањивање ( ако су
са већим садржајем азота ).
Срђан Видановић , дипл.инг.
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