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ЂУБРЕЊЕ ЈАБУКЕ И БРЕСКВЕ
Потрошња храњивих елемената код воћних врсти где засади могу да буду у подизању и
у експлоатацији односно у плодоношењу је различита. Из тог разлога и количина храњива
која треба да унесемо варира као а на првом месту се одређује према тренутној
обезбеђености земљишта, старости засада и пројектованом и очекиваном приносу. На
територији подунавског региона где су бресква и јабука доминантне воћне врсте, у
засадима који су у плодоношењу, унос минералних ђубрива углавном се врши из два
наврата.
-

НПК ђубрива се уносе половином новембра па до краја децембра и обично се ова
ђубрива разбацују пред обраду земљишта да би се извршила њихова инкорпорација.
Начин апликације ових ђубрива и даље је остао исти (ручно разбацивање или
циклоном по површини где немамо максимално добро искоришћење) али има све
већи број воћара који уводе унос ђубрива депозитором.

-

Азотна која је пожељно унети из два наврата са размаком од око 30 дана и која
воћари углавном унесу одједном у периоду након заметања и почетка интезивног
пораста плодова.

Најтачније и најекономичније ђубрење добија се на бази агрохемијске анализе плодности
земљишта коју све већи број озбиљних воћара користи. Ипак , и даље је назаступљеније
правило од раније да произвођачи у позном јесењем периоду користе највише код јабуке и
брескве класично 15:15:15 или како они кажу ,,јабукан“ формулације 8:16:24, у просеку
400-500 кг/ха. Ова навика је остала из ранијег периода јер су само ове формулације
постојале
на тржишту. Међутим из прегледа лабораторијских анализа просечна
обезбеђеност земљишта на коме се гаје бресква и јабука калијумом је добра па чак и преко
оптималних вредности док је обезбеђеност фосфором веома мала. У великом броју узорака
он чак није ни утврђен, тако да се препоручивала интервенција или чистим фосфорним
ђубривима типа МАП-а или ДАП-а али он није најподеснији на земљиштима која су
кисела и у која није унет стајњак. Задњих 3-4 године на тржишту се већ могу наћи и друге
формулације типа 8:25:25, 0:20:10, 0:30:20, 5:19:10... као и различите формулације Јариних
ђубрива која имају одлично усвајање од стране биљака и у јако киселлим земљиштима.
У прихрани од азотних ђубрива у пролеће поред класичних АН-а, САН-а и урее која због
киселе пх вредности која карактерише највећи број парцела нису препоручљива и даље
највише уноси КАН у количини 400-600 кг/ха. Такође на тржишту може да се нађе и
Сулфано, Јара Мила... где је препоручена количина 200-300 кг/ха. Такође, у периоду
вегетације све више су у употреби и фолијарна и микробиолошка ђубрива и ту нам је
палета како по произвођачима тако и по формулацијама веома велика (Вуксали,
Фитоферт, Јара Фоликаре, Славол ...), као и водотопива која се додају кроз системе за
наводњавање.
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ВОЋНА МУШИЦА
(Drosophila suzukii)
Drosophila suzukii је веома штетна воћна мушица пореклом из источне Азије. У Европи је
први пут регистрована 2009. године и то у Шпанији, Италији и Француској. У нашој
земљи, ова штеточина је први пут идентификована 2014. За разлику од других воћних
мушица, ова врста полаже јаја искључиво у здраве плодове воћа који су у фази зрења.
За свега неколико дана плодови се могу у потпуности дезинтегрисати. Инфестирани
плодови су подложни и нападу разних патогена проузроковача трулежи. У оквиру једног
плода може се развијати и исхрањивати више ларви ове мушице. Присуство Дросопхила
сузукии може да буде ограничавајући фактор за извоз нашег воћа.Дросопхила сузукии
напада велики број врста, јагоде, малине, купине, боровнице, трешње, брескве, нектарине,
шљиве, смокве, винову лозу и друго воће. Ова штеточина има веома велик потенцијал
размножавања. У току године може развити и до 15 генерација. Једна женка положи једно
до три јајета у плод, а током живота положи око 360 јаја. У један плод може више женки
положити јаја те се у њему може развијати и 60 до 70 ларви. Презимљавају одрасле
јединке. Праћење Drosophila suzukii путем ловних клопки од кључног је значаја за
контролу ове штеточине. У ту сврху користе се разни типови клопки који у себи садрже
атрактанте. Могу се користити и клопке направљене од пластичних флаша. Као
атрактант користи се јабуково сирће, а на флашама је потребно направити неколико
отвора за улазак мушица пречника 4 мм. Клопке се постављају на висину од 1,8 м у
крошњу дрвета на сеновито место. Потребно их је празнити на сваких 7 дана, а уловљене
јединке ставити у 96% етанол и проследити у најближи Регионални центар прогнозноизвештајне службе заштите биља. Такође, брати зреле плодове свака два дана, опале и
труле плодове, уклањати са биљке и земље, не дозволити инсекту да заврши циклус. Код
нас нема регистрованих инсектицида за сузбијање Drosophila suzukiii.

Ларве воћне мушице

Клопка
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ПРАКТИЧНИ САВЕТИ ЗА ГАЈЕЊЕ ЛАВАНДЕ
Лаванда је врло позната лековито-ароматична, медоносна и украсна биљка.
Етарска уља из њеног цвета се највише користе у козметици за парфеме, сапуне,
купке итд.Као лек користи се за смирење и ублажавање болова. Значајна је и као
медоносна биљка, јер са 1 ха може да се добије преко 500 кг првокласног меда. Ово
је медитеранска биљка, која тражи много сунца, топлоте и кречњачко земљиште.
Најбоље успева на оцедном земљишту рН вредности 6,5-7,5. Вишегодишња је
биљка, тако да у плантажној производњи може да се користи 15-20 година. Расте у
облику жбуна висине 40-60 цм и ширине 80-120 цм. Хибридна лаванда је бујнија,
висине 80-100 цм и ширине жбуна преко 150 цм. Добро подноси сушу, али у почетној
фази укорењавања тражи наводњавање. Треба изабрати земљиште без
вишегодишњих корова. Млада биљка је врло осетљива на хербициде од
предкултуре. Пошто остаје на истом месту 20-ак година, пожељно је извршити
разривање на 60-70 цм и дубоко орање на 35-40 цм. Мало је захтевна у погледу
исхране, али добро је при заснивању заорати 30-50 т/ха стајњака и 50-90 кг/ха
чистог фосфора и калијума. Азот се додаје при садњи и у прихрани. Обична лаванда
се производи садњом расада добијеног из семена, садњом на размаку 1 м x 0,5 м, за
шта је потребно 20 000 садница. Хибридна лаванда се производи из резница и сади
на размаку 1 м x 1 м или 1,8-2 м x 0,5-0,6 м уз употребу 10 000 садница. Редови се
постављају у правцу север-југ. Нега се састоји у орезивању, заштити од корова,
прихрани и евентуалном наводњавању. Прве године се орезује на висину 8-10 цм, а
друге на 15-18 цм како би се формирао густ жбун. Коров се уништава искључиво
механички – међуредним култивирањем и окопавањем у реду. Иако добро подноси
сушу, лаванда даје много веће приносе уз наводњавање у сушним летима, најбоље
системом кап по кап. Лаванда почиње дса цвета од половине јуна па све до
половине јула, али оптимално време за бербу је 7-8 дана када су потпуно отворени
цветови. Берба се изводи по сувом времену, а може да буде ручна или машинска.
Дужина одрезане цветне дршке код обичне лаванде је око 30 цм, а код хибридне 50
цм, тј. највише 10 цм испод најнижег цвета. Свеже покошена маса се одмах вози у
дестилерију. Може и да се суши у снопчићима. Принос свежих цвасти је 1200-1500
кг/ха.

Лаванда
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ПРОИЗВОДЊА ЛОЗОВАЧЕ
Лозовача је производ алкохолне ферментације кљука грожђа после одвајања петељке, а затим
дестилације на тај начин целог преврелог кљука, без одвајања вина. Разликује се од свих других
јаких алкохолних пића својим пореклом од грожђа и одликују је пријатне примарне ароме из
бобице, лепа питкост, чист и хармоничан укус. Препорука је да се за производњу лозоваче
користе мускатне и ароматичне сорте винове лозе са добрим садржајем шећера и киселина.
Грожђе се бере у пуном стадијуму технолошке зрелости и потпуно здраво. Грожђе се благо муља
уз обавезно одвајање петељки. Обавити минимално додавање винобрана ради спречавања
оксидационих промена. За што бржи почетак алкохолног врења кљука одмах се додаје по 20
грама, сувог, селекционисаниог квасца или 100 гр свежег квасца на 100 кг кљука. Уместо чистог
квасца засејавање се може извести са кљуком у бурном врењу, од кога се узима 5 литара на 100
кг кљука.
Алкохолна ферментација почиње трансформацијом шећера од стране квасаца у етанол,
угљендиоксид и мања количина секундарних састојака. Угљен диоксид излази на површину и са
собом подиже чврсте делове кљука стварајући дебљи слој звани клобук. Пожељно га је стално
потапати како би се сачувао добар квалитет кљука и будуће ракије. Алкохолно врење треба да се
одвија полако на температури 18-20оЦ, при чему се добија већи рандман алкохола ии ствара се
оптимална количина секундарних састојака, такође је пожељно да се алкохолна ферментација
обави за време од 10-15 дана.
Дестилација преврелог кљука у коме се налази течни део, вино и чврсти део комине, обавља се
пртеко апарата, у уређајима (казанима) који раде са прекидима. Дестилацијом кљука добија се
мека ракија-сирови дестилат, јачине 25-27% вол. Који се поново дестилише (редестилација),
стим што се сад одвајају споредне фракције, део који први изађе тзв. првенац у количини од
0,51% запремине кљука који се дестилише. Средња фракција-срце се прихвата до момента када
се њена просечна јачина спусти на 65-70% вол. Надаље до исцрпљивања алкохола одваја се
фракција патоке. Одвојени првенац и патока, не бацају се већ се поново дестилишу, са наредном
шаржом кљука или шаржом меке ракије.
Добијени дестилат лозоваче оставља се да одлежи око 6 недеља у судовима који не отпуштају
боју а присуству ваздуха. Током краћег одлежавања долази до губљења карактеристичног тона
за нови дестилат, који се за то време још и хармонизује и пострпено разређује дестилованом или
редестилованом водом до жељене јачине. Препорука је да она буде 40-45% вол.

НАПОМЕНА:
Обавештавамо пољопривредне
произвођаче који желе да продају своје
производе преко портала www.агропонуда могу се обратити саветодавцима
ПССС Смедерево, лично или на телефон службе.
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