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ЦРВЕНИ ПАУК (Panonychus ulmi)
Црвена воћна гриња, тј. црвени паук (Panonychus ulmi) је веома полифагна врста, оштећује
велики број биљака. Напада јабуку, брескву, нектарину , винову лозу, украсно биље и поврће. У
последњих тридесетак година свуда у свету, па и код нас порасла је појава црвеног паука.
Разлог томе су временске прилике ( високе температуре током лета )као и честа употреба
неких фунгицида (Kaptan, Folpet, Dodin) који погодују размножавању црвеног паука. Један од
разлога масовне појаве црвеног паука јесте и уништавање његових природних непријатеља,
гајење нових узгојни облика , као и појачана прихрана биљака током вегетације. Сви ови
фактори су позитивно деловали на повећање бројности и штетности црвеног паука.
У зависности од временских услова, ова штеточина у нашим условима има од 5 до 8
генерација годишње. Презимљава у виду зимских јаја која су црвене боје и која се налазе у
наборима летораста и око пупољака.Просечно трајање једне генерације је око 20 дана. Црвени
паук је је величине 0,3-0,5 мм и најпре насељава доњу страну листа, критична бројност је више
од 2 паука по листу на 50% листова. Једна генерација има више развојних стадијума (јаја, ларва,
и одрасла јединка) који могу бити сви присутни у једном тренутку, долази до њиховог
преклапања , као што долази и до преклапања генерација, што отежава и њихово сузбијање.
Имага летњих генерација полажу јаја на наличје листа. Сви развојни стадијуми могу да причине
значајне штете. Ако се не уоче на време , лишће за неколико дана може потпуно да пожути,
добија бронзану боју, постаје крто и губи функцију. Смањује се садржај суве материје и то
доводи до смањења приноса. У сушним годинама прави велике штете .
Успешно сузбијање црвеног паука заснива се на праћењу бројности и примени препарата –
акарицида на време. Коришћење минералних уља у првим третманима заштите доприноси
смањењу зимских јаја црвеног паука. Следећи третман извести у фенофази розе пупољка и то у
колико се појаве имага: ENVIDOR, AKARISTOP, BORNEO, следећи третман извести у
фенофази формирања плодова величине 15-20 мм уз додатак оквашивача. За сузбијање летњих
генерација примењују се акарициди: Sanmite ili Demitan, Vertigo, Masai, Movento, Abastate,
Armada, ( уз обавезну примену оквашивача). Третмане извести са већом количином воде 12001500 l/ha.
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Размножавање винове лозе вегетативним путем
Поред генеративног начина размножавања путем семена и културе ткива која се примењују
једино у научно-истраживачким установама када се врши стварање нових сората, вегетативни
начин размножавања се у пракси искључиво примењује када је у питању комерцијална
производња лозних калемова. Потомство које се овим путем добија је по свим морфолошким
карактеристикама потпуно слично родитељу од кога се добија. Овај вид размножавања се врши
на више начина од којих је најзаступљеније калемљење а остали начини су потапањем чокота,
положеницама и резницама.
Калемљење може да буде на сталном месту у процеп, процеп са стране или полу процеп када је
дебљина подлоге већа од дебљине вијоке или енглеско спајање на језичак када имамо исту
дебљуну. Ипак савремена производња калемова се базира на калемљење ,,из руке“ која има
више фаза од избора и припреме резница и вијока за калемљење, спајањем на језичак,
стратификовања и на крају прпорења.
Остали начини размножавања су се примењивали до појаве филоксере међутим сада су у
употреби у старијим засадима када се врши попуна празних места (засади стари четири и више
година), или у виноградима на живом песку где је појава филоксере сведена на најмању могућу
меру. Размножавање резницама се врши њиховом садњом у земљу где ће се у земљишном делу
развити коренов систем а у надземном делу ластар и то се назива корењак или прпорак.
Размножавање положеницама може да буде обичном где би требало да се обави њено
прстеновање у доњем делу будућег кореновог система. За положеницу се користи ластар са
суседног чокота који има најбољи угао и оптималну дужину и дебљину. У земљиште се полаже
обично његов средишњи део и врши се његово прекраћивање при врху на 3-4 окаца изнад
земље. Други начин је размножавање стрмоглавом положеницом где се врх ластара побада у
земљу и причвршћује за колац. Последњи начин је када се размножавање врши потапањен
читавог чокота на коме се остављају два ластара који стрче из земље на пројектовом размаку
привезани за колац.

ВАЛЕРИЈАНА
Валеријана је вишегодишња зељаста биљка, која расте на влажним местима, поред река и
потока на нижем терену. Може да нарасте до 2 м висине. Листови су перасти. Стабло је при
врху разгранато. На врху стабала се налазе крупне, мирисне, ружичасте штитасте цвасти, а
цвета од краја пролећа и преко целог лета. Презимљава ризомом са густим задебљалим
корењем. Одувек се користи као најбољи природни лек за умирење нервног система. То је
нешкодљиво и неотровно средство, не изазива зависност, па је употреба препарата од валеријане
ушла и у научну медицину као седатив. Поред тога, ублажава главобољу, грчеве у стомаку,
астму, снижава крвни притисак, против несанице. На тржишту се може наћи у облику капи,
таблета, капсула и чаја. За лечење се користи корен, у коме се налази валеријанска и
изовалеријанска киселана, етарска уља и разни алкалоиди. Има 0,2-3 % етарског уља, које је и
најлековитије, а има га више у дебелом корењу него у танком. Од корена може да се припреми
чај, капи, тинктуре и уља. За домаћу употребу најчешће се користи чај од корена, који делује као
седатив, али има и детоксикационо дејство. Он се вади у време мировања биљке, од јесени до
пролећа, врло пажљиво јер је јако крт и лако се ломи. После прања суши се на температури до
40 ⁰ Ц. При чишћењу се одсецају главе, које могу да се саде. За производњу корена валеријане
може да се произведе расад сетвом семена у јесен или у марту на отвореном, затим деобом
младих столона са пупољком или садњом глава. Директна сетва је несигурна због врло спорог
развоја у почетку. Занимљиво је да семе мора да се сеје површински, зато што не може да клија
без присуства светлости. Обично се сади на размак 70 х 25-30 цм. Пошто је ово биљка влажних
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терена, тражи редовно заливање. На тај начин даје већи приноскорена, али у сушним условима
даје бољи квалитет са више етарског уља. Принос сировог корена је 8-12т/ха.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОВАЦА
Само здраве, правилно храњене и добро неговане овце могу с успехом током свог производног
живота да дају довољне количине квалитетних производа. Зато сваки одгајивач мора да води
рачуна о здравственом стању својих оваца. Свака болест оваца проузрокује како непосредне
тако и посредне губитке. С тога је најбоље, предузети све зоотехничке мере при смештају,
исхрани и нези, као и спровести све превентивне мере здравствене заштите како би се спречило
њихово обољење. Домаће, примитивне и овце са слабим производним својствима, које добар
део времена проводе у природи, знатно су отпорније од оплемењених и високопроизводних
раса. Селекција оваца на високу производњу често је праћена смањењем њихове отпорности у
односу на разне узрочнике обољења или на лошије услове узгоја. Држање оваца у већим
стадима и у затвореном простору ствара више могућности за појаву разних обољења, као и
њихово брже преношење од болесних на здраве јединке. Да би одгајивач што ефикасније могао
да овцама пружи здравствену заштиту треба да располаже основним знањем о узроцима појаве
појединих болести, како се оне испољавају према животињама, шта треба да учини да би
спречио појаву обољења, као и да на време затражи помоћ ветеринарских стручњака.

Болести услед неправилности у исхрани
Обољења којима се још увек не поклања довољно пажње јесу она која настају услед
неправилности у исхрани оваца. Ова се обољења често јављају у високопроизводних јединки, па
стварају услове за појаву других обољења. При неправилној или недовољној исхрани овце
ослабе, губе кондицију чиме им опада и природна отпорност на деловање разних узрочника
обољења. Због тога сваки одгајивач оваца треба да зна нешто више о овим обољењима како би
их правилном исхраном могао спречити.
Токсемија сјагњених оваца је обољење које се јавља у оваца у поодмаклој бременитости,
нарочито у оних које носе близанце или тројке. Болест изазива недостатак глукозе (врста
шећера) у овчијем организму. Знаци ове болести могу се јавити у појединих јединки или
истовремено у већем броју оваца. Оболела јединка може бити мршава или дебела. Овце узимају
мање количине хране, дижу главу и показују знаке опште слабости. Оболеле јединке најчешће
леже на грудној кости, а могу се дићи само уз помоћ човека. Из ноздрва цури слуз и дисање је
убрзано. У току болести може доћи до појаве слепила, подрхтавања мишића и ако се јединка не
лечи смрт наступа за неколико дана. Појава токсемије успешно се може спречити адекватним
држањем сјагњених оваца и благовременим обезбеђењем исхране богате угљеним хидратима. За
превенцију болести препоручује се давање пропилен гликола или сирупа од кукуруза који се
даје овцама да попију и то у количини од 200 ml и то 4 пута у току дана. У одмаклом стању овог
обољења, препоручује се давање 250 – 500 ml 10 – 20 % глукозе интравенозно. Међутим, у
таквим случајевима најбоље је позвати ветеринара који ће пружити оптималну помоћ оболелим
јединкама.
Хипогликемија. Хипокалемија (млечна грозница) се јавља у свих раса и полова оваца. Ово
обољење се првенствено јавља у дебелих оваца у последњих 6 недеља сјагњености и током прве
недеље периода млечности. Болест настаје као последица смањења калцијума у крви јединке.
Највеће потребе оваца за калцијумом су у последње 3-4 недеље сјагњености. У случају када
животиња носи близанце потребе за калијумом и фосфором готово су два пута веће у односу на
овце са једним плодом. У почетној фази овог обољења овце показују знаке укрућености,
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подрхтавање мишића, мишићну слабост и убрзано дисање. У каснијој фази, овце падају на
грудну кост са главом испруженном напред. У ових јединки на крају долази до развоја парализе
и оне падају у кому. Као предохграна током последњих 6 недеља сјагњености и у време раног
периода млечности овцама треба у исхрани обезбедити и минералне додатке који садрже доста
калцијума и фосфора (2:1), магнезијума и витамина А и Д. У случају обољења од хипогликеције
болесне јединке веома брзо реагују на интравенозно давање 50-100 ml 20% калцијум глуконата.
Ацидоза румена. До појаве ацидозе румена најчешће долази због наглог узимања сувишних
количина зрна житарица (кукуруз, пшеница, јечам, раж), зеленог кукуруза, репиних резанаца,
меласе и различитих плодова воћака на које овце нису навикнуте. Болест се карактерише
губитком апетита у оваца, депресијом, шепавошћу и на крају комом. Ово обољење обично
доводи до значајних економских губитака који су изазвани угинућем јединки. Током прва дватри дана после наглог узимања оваквих хранива у оболелих јединки долази до појаве пролива и
болова у стомаку. Општа слабост оваца смањује њихову покретљивост и на крају оне које леже
падају у кому и угињавају. Као предохрана ове болести овцама треба омогућити узимање
прекомерних количина зрна житарица и других хранива. Након појаве првих симптома ове
болести овакве јединке треба хранити оброцима који су састављени од кабастих хранива а тек
онда постепено повећавати количину концентрата у оброку.
Недостатак витамина и минерала. Неправилна витаминско-минерална исхрана у оваца као и
јагњади доводи до смањења производње, појаве обољења, па и до њиховог угинућа. Недостатак
ових хранљивих материја слаби отпорност оваца због чега лакше долази до разних обољења. У
оваца, које производе велику количину млека, меса или вуне веће су и потребе за витаминима и
минералима, о чему се посебно води рачуна. Услед недостатка минерала у исхрани у јагњади
долази до појаве рахитиса, као последица недостатка и поремећаја у промету калцијума и
фосфора. Узрок болести је оскудица витамина Д у храни, који у организму регулише промет ова
два минерала и њихов међусобни однос. Знаци болести се испољавају већ у првим месецима
живота у виду заостајања јагњади у расту, кости јагњади омекшавају и долазе до њиховог
искривљавања. У одраслих оваца (нарочито оних са вишом производњом млека) уколико се ови
елементи не обезбеђују у довољној количини преко хране, долази до њихове мобилизације из
костију, што у тежем случају изазива њихово омекшавање па и ломљење. Као и код рахитиса,
тако и у ове болести (омекшавање костију), чешћи боравак оваца и јагњади на свежем ваздуху и
добра испаша допринеће успешном излучењу. У младе јагњади услед недостатка минерала
селена и витамина Е долази до болести белих мишића. Ово обољење настаје услед промена у
мишићима и доводи до отежаног и укоченог кретања у оболелих јединки, као и отежаног
дисања. Болест најчешће захвата и срце, после чега јагњад најчешће угине. Превентива у
настојању овог обољења је ако се овцама које се гаје на теренима који су сиромашни у селену,
даје овај препарат и витамин Е путем ињекције или у праху. У нашим условима млађој јагњади
после првих недеља живота обавезно треба дати путем инјекције препарате који садрже селен
(Евитаселен).
Да би се овце и јагњад успешно заштитле од појаве ових болести, потребно је у њиховој исхрани
користити минерално-витаминске додатке или премиксе. Ове додатке производе фабрике сточне
хране и у смешама концентрата додају се у количини од 0,5 - 1%.

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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