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БОЛЕСТИ УСКЛАДИШТЕНОГ КРОМПИРА И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ
Приноси кромпира у нашој земљи су још увек просечни.Смањење приноса настаје услед појаве
болести и штеточина и лоших климатских услова у току вегетације.Губици настају и услед
неусловног складиштења и болести које се јављају током чувања.Најчешћи губици настају
труљењем кртола,које је проузроковано гљивама и бактеријама, губитком воде из кртола,
непожељним клијањем. Познато је да кртола представља задебљали врх подземног стабла и
орган је вегетативног размножавања кромпира. Покожица зреле кртоле је непропустљива за
хемикалије, гасове и течности , а штити унутрашњост кртоле од микроорганизама,
проузроковача болести.
Због повољног хемијског састава, кртоле су идеалан супстрат за развој микроорганизама –
проузроковача болести.Управо због свог специфичног хемијског састава и ушечћа великог
процента воде 63-87% чувати кромпир од вађења до момента потрошње са минималним
губицима, није ни мало лак задатак.Кртоле су склоне губитку воде, промени хемијског састава,
пропадању и труљењу, проузрокованим чиниоцима инфективне и неинфективне природе, што
значајно може да погорша квалитет и доведе до већих губитака и потпуног пропадања.Зато је
задатак складиштења да обезбеди најповољније услове температуре, влаге и обезбеђености
свежим кисеоником,одсуство светлости, да би кртоле биле сачуване уз минималне
губитке.Губици током складиштења односе се на тежину и квалитет.Чиниоци који утичу на
обим штета током складиштења су сорта, услови производње, температуру за време вађења,
појаву болести и начин руковања приликом вађења и сортирања, пре складиштења.Најбољи
начин чувања је у бокс палетама.За квалитетно чување кромпира веома је важно да се у
складиште унесе здрав кромпир,без механичких оштећења покожице као са дозрелом
покожицом. Као превентивна мера санирања рана препоручује се држање свеже извађеног
кромпира једно до две недеље на температури 15-20°степени и високој релативној влажности
ваздуха. И поред спроведених мера заштите кртола у складишту се могу јавити болести
непаразитне и паразитне природе.
Паразитне болести
Пламењача кромпира - Спречавње појаве пламењаче у току вегетације, уколико је буде, треба
обавезно извршити десикацију надземног дела биљке. Сува трулеж – Болест се јавља неколико
недеља после складиштења.Симптоми су у виду ситних мрких површина. Болест може да
захвати целу кртолу која се смежура и потпуно иструли. Влажна трулеж - најопаснија и
најдеструктивнија болест кртола током складиштења. Симптоми су виду смеђих воденастих
пега.Болест се развија веома брзо и за неколико дана може да захвати целу кртолу.Такође је
карактеристична појава непријатног мириса. Ради сузбијања ове болести примена фунгицида је
дозвољена само за ускладиштени семенски кромпир.
Значајније непаразитне болести
Различити абиотски чиниоци, као што су температурни екстреми ниске и високе температуре,
присуство као и одсуство светлости , ради спречавања појаве болести на ускладиштеном
кромпиру препоручује се:
-избегавање механичког оштећења кртола за време вађења, транспорта и сортирања,
-избегавање грубог руковања приликом манипулације џаковима,
-избегавати манипулисање хладним кртолама јер су тада најосетљивије на повреде,
-удувавање свежег ваздуха у масу ускладиштеног кромпира ради уклањања воде и
угљендиоксида који настају у процесу дисања ,
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-снижавање температуре, обезбеђење кртола кисеоником,
-кртоле конзумног кромпира чувати у мраку, јер са тако спречава зелењење и стварање отровног
алкохола соланина.
-лечење рана и повреда ради спречавања инфекција и појаве болести.
Да би се сачувао кромпир за тржиште потребно је применити препоручене агротехничке мере и
мере заштите од белести и штеточина у току вегетације, смањити повреде приликом вађења и
транспорта кромпира, као и обезбедити повољне услове за складиштење кромпира.
Саветодавац: Славица Стојкић

БРАОН МРАМОРАСТА СТЕНИЦА
Halyomorpha halys
Браон мрамораста стеница је инвазивна штеточина азијског порекла. У Србији је регистрована
2005. године на биљкама спонтане флоре и дрвенастим биљкама. Током година проширила се
по свим регионима и сада се може регистровати и на усевима паприке, парадајза и соје, док су
предвиђања да ће у наредним годинама представљати проблем и у воћарству и виноградарству и
у неким ратарским културама (кукурузу).
Изразити је полифаг и до сада је, у свету, регистрована на преко 100 биљних врста међу којима
је велики број пољопривредних култура.
До сада су у свету регистроване штете услед њене исхране на јабукама, бресквама, крушкама,
трешњама, малинама, парадајзу, паприци, тиквама, краставцима, кукурузу, пасуљу, соји и
великом броју украсних и шумских врста. Крајем јесени у великим групама мигрира у насеља
ради презимљавања и тражи заклон у кућама и другим објектима. Лучи непријатан мирис који
јој служи као одбрамбени механизам од природних непријатеља.
Симптоми напада браон мраморасте стенице се региструју ка ситни, округли, беличасти убоди
који касније прелазе у некротичне пеге, док може доћи и до деформације што као крајњи
резултат доводи до смањење тржишне вредности плодова. Уколико је напад ове штеточине јак
то може довести и до опадања плода и губитка приноса.

Ова штеточина је одличан летач и може да пређе дневно и до 2 километра. Одрасле јединке
шире се летом, док су ларве у стању да се ходајући селе са биљке на биљку. Ова врста је склона
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груписању и тако се и врши миграција. Проценат штете је израженији по ивицама поља него у
средини.
У Европи је забележена једна генерација годишње. Презимљава као имаго док ларве пролазе
кроз пет развојних ступњева, а штетни су и ларве и имаго, које сисају биљне сокове на
плодовима и лишћу. Женке у летњим месецима полажу јаја у групама на доњој страни лишћа, у
групицама од 20-30 јаја. Период полагања јаја траје од јуна до краја августа. Испиљене ларве
остају у групама до краја првог пресвлачења када крећу у активну потрагу за храном.
Браон мрамораста стеница наноси штете током целе године. Слична је зеленој повртној стеници
(Незара виридула).
Код нас је ова стеница нова врста тако да нема регистрованих препарата за њено сузбијање.
Међутим ова врста спада у фамилију Пентатомидае (смрдибубе) које се сузбијају употребом
препарата на бази пиретроида, неоникотиноида. Приликом хемијских третмана треба водити
рачуна да ли постоје природни предатори браон мраморасте стенице (паразитоиди јаја из реда
опнокрилаца Хyменоптера, предаторске врсте стеница, грабљиве муве и гриње) јер се у том
случају не препоручује употреба пестицида из групе пиретроида као неселективне, јер би дошло
и до смањења популације природних непријатеља.
Паразит је најлакше уочити прегледом и регистровањем присуства јаја која имају
карактеристичну љубичасту боју. Током јесени стеница тражи повољна места за презимљавање
а то су најчешће у близини дрвенастих биљака. Насељава куће,станове, терасе, шупе и друга
места у човековом окружењу.
Што се тиче утицаја на човека, безопасна је сем у случају пренамножења када може да буде
узрок алергијских реакција.
Саветодавац: Жаклина Младеновић
ЈЕСЕЊА САДЊА ВОЋА И ЊЕНЕ ПРЕДНОСТИ
Јесен је идеалан период за садњу воћних садница. Садња почиње у новембру и траје до пролећа
тј. до кретања вегетације. Међутим треба напоменути да је садња могућа и у зимском периоду
уколико временски услови то дозвољавају, дневна темература не сме бити испод 0°Ц. Јесења
садња је боља од пролећне због бољег укорењавања садница које спремније дочекају пролеће и
нови вегетациони период. Око садница посађених у јесен ће земља боље да налегне на коренски
систем, фине жилице ће имати бољи контакт са земљом и бити спремне да прехрањују саднице
чим крене вегетација. Наравно да не треба ни занемарти пролећну садњу уколико нисмо стигли
то учинити на јесен али треба много више водити рачуна о заливању.
Пре садње је потребно урадити анализу земљишта и припремити земљиште за садњу. Припрему
земљишта треба почети много пре садње. Правац пружања редова треба ускладити са положајем
парцеле, одвођењем вишка воде и ерозијом земљишта. Успех саме садње зависи од избора
локације, припреме земљишта, припреме саднице за садњу, саме садње, заливања и неге.
На избор врсте и сорте коју ћемо садити утичу многи фактори: климатски услови, избор
локације, квалитет земљишта, прилагођеност воћне врсте, сортне карактеристике, намена
засада, понуда садница. Код садње велику пажњу треба обратити на могућност опрашивања.
Неке воћне врсте и сорте су самооплодне док су друге странооплодне. Код странооплодних
врста треба посадити неколико сорти, најмање две-три сорте, ради постизања доброг
опрашивања. Сорте опрашивачи треба да цветају у исто или приближно време цветања главне
сорте и да имају добро клијав полен.
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Приликом куповине садница потребно је водити рачуна и о избору подлоге на коју је калемљена
сорта. Постоје различите подлоге које у великој мери утичу на избор начина гајења и
формирања узгојног облика воћних стабала. Кржљаве подлоге даће стабла мањих димензија,
траже ослонац пошто формирају мањи корен, али се такве саднице саде и на мањем размаку
једна од друге (користе се у савременим воћним засадима). Стабла код којих је подлога бујна
или сејанац не траже додатне ослонце, формирају већи корен и крошњу па им је потребан
обезбедити и већи размак.
Припрема земљишта за садњу воћака- У јесењој садњи рупе треба копати најмање 10-12 дана
пре садње. На редовно обрађиваном, умерено растреситом земљишту јаме се копају ручно да
буду дубоке 60 цм са око 70×70 цм за коштичаво воће, а за воће произведено на вегетативним
подлогама јаме могу бити мање, димензија 60×60 цм и дубине око 50 цм. Ако је земљиште
претходно риголовано-орано (50 до 70цм), тада се не копају велике јаме, већ само толико да се
воћка може засадити. Распоред воћака у воћњаку може бити: у виду троугла, квадрата или
правоугаоника. Најбоља је садња воћака у троугао, јер се тако најрационалније користи
земљиште и воћке најмање засењују једна другу.
Припрема садница за садњу- Најбоље је садњу обавити чим саднице преузмете из расадника.
Саднице не држати на сунцу и ветру, ако их не можете одмах посадити обавезно их утрапите.
Корен саднице непосредно пред садњу неопходно је скратити оштрим маказама на умерену
дужину (дуже жиле треба скратити на дужину 15-20 цм). Све повређене, сасушене и поломљене
жиле треба скратити до здравог дела. Пре садње коренске жиле замочите у кашасту смесу свеже
говеђе балеге (један део), земље (два дела) и воде. На тај начин ће брже зарастати повреде
начињене скраћивањем корена, а контакт са земљом се остварује далеко брже. С овим је у вези и
бољи пријем и бржи развој посађених садница воћака.
Правилна садња- За добар пријем садница неопходно је пажљиво у ископану јаму поставити
корен, и жиле не савијати. Земљу око саднице добро нагазити и залити са око 15-20 литара воде.
Исправно посађена садница је она садница која се посади на исту дубину на којој је и била у
растилу. Место калемљења треба да буде изнад површине земљишта најмање 5-6 цм. Стајњак
или вештачко ђубриво не стављати директно на жиле, а посебно водити рачуна о количини јер
ако се предозира одражава се негативно на пријем и раст. Приликом садње потребно је
поставити колац на 3-5цм од саднице. За овај колац треба причврстити садницу да је не преломи
ветар. Колац уз садницу остаје 2 године. Садницу је потом потребно заштитити мрежама од
штеточина као што су зечеви и срне. Посађене саднице орезати у пролеће пре кретања
вегетације. Прикраћивањем се одређује висина круне (70-100 цм), а гране скратити за најмање
2/3 дужине.

Саветодавац: Биљана Николић
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РЕЗИДБА ВИНОВЕ ЛОЗЕ НА ЗРЕЛО
При приступању резидбе веома је важно одредити оптимално време резидбе. Врло рана, као и
врло касна резидба има за последицу касније почетак вегетације и касније зрење грожђа.
У нашим засадима који су у зони умерено-континенталне климе препорука је да се са резидбом
почне крајем зимског периода односно у времену почетка марта месеца па до пред кретање
сокова односно сузења. На тај начин избећићемо ризике од појаве позних екстремно ниских
температура које могу да направе оштећења у виду измрзлина како окаца тако и самих ластара.
Зрела резидба може бити:
•
кратка
•
мешовита
•
дуга
Кратка резидба подразумева прекраћивање једногодишњих ластара на кондире 2 до 5 окаца, а
мешовита прекраћивање зрелих ластара, али на лукове - 6 и више окаца и кратке кондире - 2
окца за замену.
Код нас је углавном мешовита што подразумева остављење одређеног броја кратких кондира (
обично 2-3 ) у комбинацији са 2-3 средња лука који нам у наредној вегетацији дају род. У нашим
виноградима најчешће се користи такозвани Гијов начин резидбе који може да буде једнострани
или двострани. Он се своди да се лук на коме се предходне године налазио род уклања до
основе а да се на кондиру за замену из предходне године на коме се налазе обично два родна
ластара нижи ластар реже на кратак кондир за замену а вишљи на 8-10 окаца и он ће нам
служити као родни ластар у овогодишњој вегетацији. У колико се на кондиру за замену нису
развили два квалитетна ластара као родни лук можемо да искористимо квалитетан ластар на
родном луку из предходне вегетације који се налази при основи.
Сорте које захтевају мешовиту резидбу:
•
Стоне сорте Афузали (10-12 окаца),Мускант Хамбург(6-8 окаца) ,Кардинал (6 окаца),
Италија (10-12 окаца)
•
Сорте за врхунска вина Каберне Совињон (10-12) , Бургундац Црни (8-12 окаца)
,Италијански и Рајнски Ризлинг (8-12 окаца).
Сорте које захтевају кратку резидбу:
•
Прокупац, Смедеревка, Пловдина, Ружица
Уз овакву резидбу и добру агротехнику можемо очекивати обилан и квалитетан принос грожђа.
Саветодавац: Горан Ђорђевић
СПАНАЋ
Спанаћ је врло скромна биљка. Ово је једногодишња, врло рана, незахтевна култура, отпорна на
хладноћу, скоро потпуно отпорна према болестима и штеточинама. Спанаћ подноси
краткотрајне мразеве до -6 до -8 °Ц. Добар је предусев топлољубивим врстама поврћа. Може да
расте на сваком земљишту, али ипакнајбољи приноси се добијају на плодним растреситим
земљиштима са неутралном реакцијом. Парцела треба да буде на осунчаном месту. Спанаћ је
култура која воли влагу.Боље је сејати спанаћпосле усева који захтевају добру обраду и стајњак,
на пример, послекраставаца и кромпира. Спанаћ је биљка хладногподнебља и раног сазревања.
Зависно од сорте и годишњег доба, стиже за бербу за 30-45 дана после ницања. Семенке клијају
већ на температури од + 4-5 °Ц, а одрасла биљка може издржати мразеве до -8 °Ц. Оптимална
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температура за нормалну вегетацијује +12до +14 °Ц.На температурама изнад +20 °Ц биљка
почиње нагло да зри. Треба напоменути да је спанаћ биљкадугог дана, па ако је обданица дужа
од 15 часова, потераће цветоносно стабло. Зато је најприкладније време за производњуспанаћа
рано пролеће (април) и јесен. Јесењи спанаћ је укуснији од пролећног. Разлог за то је што на
хладнијој температури и у краћим јесењим данима биљка нема тенденцију зрења, већ формира
само лишће. Листови спанаћа садрже: 7,5-10% суве материје, 0,3-1,4% шећера, 2,2-3,4%
протеина. Ово поврће је посебно цењено због високог садржаја витамина: Б1, Б2, Е, Д2, ПП, П,
К, каротена. Поред тога, садржи многе друге корисне супстанце, попут фолне и аскорбинске
киселине(витамин Ц), соли калцијума, магнезијума, калијума, натријума, фосфора и лако
сварљиво гвожђе.
Спанаћ добро реагује на ђубрење стајњаком, па је пожељно да се предсетвено заоре30-40 т/ха
овог органског ђубрива, заједно са 300-400 кг/ха комплексних минералних ђубрива. Спанаћ се
најчешће сеје у јесен, најбоље сукцесивно од краја августа до октобра на сваке две недеље. У
пролеће може да се сеје од марта до априла. Размак редова треба да буде 20-30 цм, на дубини 34 цм, а за сетву се потроши 20-25 кг/ха семена. Ако се сеје за индустријску прераду, када се коси
цела парцела одједном, сетва је много гушћа, па се употреби 80-100 кг/ха семена. У тако густом
склопу лишће стоји усправно, што омогућава лакшу косидбу.Семе ниче за 15-ак дана. Када
добије 5-6 листова почиње берба. Спанаћ може да се бере ручно, чупањем или одсецањем
биљака до земље. На великим површинама се убира косачицама или специјалним комбајнима.
Принос спанаћа из јесење сетве може да буде од 15-20 т/ха, док пролећни усеви дају знатно
ниже приносе, 9-10 т/ха.
Саветодавац: Драгомир Радић

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је
расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку
програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у
руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години.
Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног
пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац, односно члан
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара 2018. године и налази се у активном
статусу. На дан подношења пријаве на Конкурс пољопривредник мора да има навршених 18, а у
календарској години у којој подносе пријаву највише 40 година живота.
Подстицаји се утврђују у износу од 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за
износ средстава на име пореза на додату вредност. Највиши укупни износ подстицаја који
корисник може да оствари је 1.500.000 динара.
Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019. Године
Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.
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ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА:
1)подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне
производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске
производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске
производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима
младих пољопривредника.
Саветодавац: Снежана Петровић
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!
Обавештавамо пољопривредне произвођаче који желе да продају
своје
пољопривредне
производе
преко
портала
www.аgroponuda.com да се могу обратити саветодавцима ПССС
Смедерево, лично или на телефон службе за објављивање понуде
производа. Услуга коришћења портала агропонуда је бесплатна. На
овом порталу за оглашавање продаје пољопривредних производа
можете објавити продају живе стоке, воћа, поврћа и житарица.

026/4711-035, Е-мail:info@psssd.оrg.rs
11431 Колари, Железничка бб,
Саветодавна служба ПССС Смедерево
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