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ЗИМСКО ПРСКАЊЕ
Многи узрочници болести презимљују на биљци домаћину скривени у пукотинама коре, пупољцима, рак
ранама и трулим органима. Да бисмо спречили, односно, смањили заразе у пролеће, патогене треба
уништити на месту њиховог презимљавања.

Управо се због тога препоручује зимско прскање. На тај начин смањујемо могућност следећих
зараза: краставости плода и листа јабуке, монилије, коврџавости листа брескве, шупљикавост
листа коштичавог воћа, црне пегавости, смањује се потенцијал бактеријских обољења,
сузбијамо и маховине и лишајеве који се појављују у воћњацима у којима се не обавља редовна
заштита.

Лисне ваши

(Tafrina deformans)

Осим узрочника гљивичних болести, на биљци домаћину презимљавају и бројни штетни инсекти, као
нпр. лисне ваши, штитасте ваши, црвени воћни паук и остале гриње, крушкине буве, многи други
Најчешће презимљавају у облику јаја, а успешно се могу сузбити прскањем минералним уљима. Зимско
прскање може се обавити од јесени (након опадања лишћа) па све до почетка вегетације, када се постижу
и најбољи резултати. Прскањем се почиње обично крајем фебруара , или почетком марта , зависно од
временских услова - дневне температуре требало би да буду око 5оC. Потребно је добро „опрати“
стабла, док течност не почне да капље с третиране биљке. Прскати се могу воћке, украсни грмови,
руже, чак и тује и чемпреси. За прскање се могу користити већ готови препарати који садрже активну
материју на бази бакра и минералног уља (делују на јаја инсеката и гриња и на гљивичне болести), док
препарати на бази бакра делују само на узрочнике болести.
Коврџавост листа је најчешћа болест брескве и нектарине . Јавља се редовно сваке године, а јачина
напада зависи првенствено од временских услова у периоду отварања пупољака.Узрочник болести је
гљива Taphrina deformans. Презими на деблу, и на гранама брескве и у пролеће напада младе, тек
развијене листиће. Зарази посебно одговара кишовито време (јер кишне капи шире гљивицу по читавој
крошњи) и хладно време (јер листови спорије расту). Када листови достигну пуну величину, гљивица
више не шири заразу.
Симптоми напада су врло карактеристични- долази до коврџања листова који на крају поцрне, суше се и
отпадају (дефолијација). Биљка након тога ствара нове листове, али на тај начин троши превише
хранива и сваке године све више слаби, док на крају потпуно не пропадне. Биљке које су изгубиле доста
лишћа треба прихранити , потребно је и проредити број плодова на гранама да би воћка задржала своју
виталност.
Будући да гљива зарази листове док су још млади, а тек касније се појаве симптоми, често се заборави
на време реаговати и правовремено обавити хемијску заштиту. Једном када симптоми напада постану
видљиви, коврџавост листа се НИКАКВИМ прскањем не може сузбити. Заштита фунгицидима врши се
искључиво превентивно.Обавезно је урадити зимско прскање препаратима на бази бакра. Када се појаве
зелени листови, не сме се прскати бакреним препаратима због њиховог фитотоксичног деловања. Док
листови не достигну своју пуну величину, препоручују се преперати на бази ditianonа i dodinа.
Временски размаци третирања зависе од климатских услова и фенофазе биљке.

Саветодавац: Славица Стојкић
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USTILAGO MAYDIS – ПРОУЗРОКОВАЧ МАХУРАСТЕ ГАРИ КУКУРУЗА
Мехураста гар представља економски значајно обољење кукуруза код нас. Последице ове
болести биле су особито велике у време гајења домаћих сорти и популација кукуруза.Ова болест
се редовно јавља у нашој земљи и у појединим годинама наноси озбиљне штете, умањујући
принос зрна и до 10%. После увођења америчких хибрида у производњу , губици су били знатно
мањи, вероватно због њихове боље отпорности.Штетност мехурасте гари зависи од места
стварања туморастих израслина, њиховог броја и величине на биљкама.Појава већих тумора на
стаблу изнад клипа изазива веће губитке него ако се они формирају на доњем делу
биљака.Симптоми болести: Мехураста гар се јавља на свим наџемним деловима биљка у виду
махурастих израслина, гука или тумора, које представљају мешавину гљиве и заражених ткива
кукуруза.Тумори су у почетку чврсти и прекривени глатком опном , сребрнасто беле боје.
Дозревањем тумора, опна пуца и из ових творевина испада црна прашна маса, хламидиоспоре
паразита.Тумори се најчешће јављају на клипу метлици, стаблу и на пазушним пупољцима
нодуса доњег дела биљака.

симптом на клипу

заражена зрна

Биологија паразита: Основни оган за размножавање паразита су хламидиспоре, које се образују
у мехурастим творевинама у великом броју и одржавају дуже времена на зараженим остацима
кукуруза на њиви. Хламидиоспоре су редовно присутне у земљишту и заразу кукуруза остварују
у одређеним условима спољне средине.Устилаго маyдис спада у најплодније гљиве јер у једном
тумору средње величине може бити преко 200 милијарди хламидиоспора.Оне се расејавају
ветром на велика растојања.Када хламидиоспоре доспеју на кукуруз, оне у повољним условима
клијају и заражавају биљке.У зараженој биљци долази до брзог дељења ћелија, појаве
хиперплазије и хипертрофије ткива када се стварају мехурасте израслине.Сматра се да глива
лучи устилагин који стимулативно делује на деобу заражених ћелија.Дуги низ година вршена су
бројна истраживања утицаја деловања разних фактора на интезите појаве ове болести.
Дошло се до закључка да: плодоред нема утицаја на појаву ове болести.То је и логично када се
зна да зараза не зависи од количине инокулума и чињенице да се инфекциони материјал
преноси ветром.Подељена су мишљена о утицају минералне исхране и примене стајњака, мада
је доказано да једнострано ђубрење азотом повлачи јаче заразе.Време сетве није битно , већ
поклапање осетљиве фазе развоја биљака и повољних еколошких услова за остварење
инфекције. Механичка оштећења биљака доприносе повећању заразе.Често се ова болест јавља
на оштећеним усевима од града као и услед примене неких хербицида који повећавају
осетљивост.
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Самополодне биљке су осетљивије на ову болест од осталих хибрида.Такође дволинијски
хибриди су осетљивији од четворолинијских. У Подунавском округу симптоми ове болести се
региструју сваке године. Интезитет појаве се огледа у спорадичној појави оболелих биљака у
усевим кукуруза.Такође примећено је да се симптоматичне биљке јављају у "слабије" гајеним
усевима тј. усевима где нису примењене све агротехноичке мере.
Сузбијање:Најуспешнији начин сузбијања мехурасте гари је стварање и гајење отпорнијих
хибрида кукуруза.Пожељно је да ови хибриди поседују и повећану отпорност на стресне услове
од суше.У условима боље обраде и избалансиране минералне исхране и оптималне густине
усева развијају се виталније биљке које су отпорнијр према овом обољењу.Наводњавање
представља заначајну меру у смањењу штета од мехураста гари.
Саветодавац: Жаклина Младеновић

ВРЕМЕ ЂУБРЕЊА КРУШКЕ
С обзиром на различите услове, случајеве и потребе, ђубрење се примењује у јесен, у пролеће и
у току лета. Јесење и пролећно ђубрење се примењује од давнина у воћарству, док се летње
ђубрење препоручује у новије време у виду чешћег прихрањивања крушке. Јесење ђубрење се
примењује када су у питању теже растворена фосфорна и калијумова ђубрива као и органска
ђубрива типа стајњака. Фосфор и калијум су слабо покретни елементи па би било пожељно да се
ови елементи унесу у зону кореновог система. Са већим количинама азотних ђубрива оно има и
неке неповољне последице: нитрати се могу у претераној мери испрати, могу умањити и
отпорност крушке према мразевима. Пролећно ђубрење има значаја с обзиром на услове
средине, особине ђубрива и стање крушаке. Оно се намеће као неопходно и корисно, нарочито
при вишекратном ђубрењу. Обавља се неколико недеља пре цветања. У пролеће се ђубри
азотним ђубривима. Које ћемо азотно ђубриво применити зависи од типа земљишта и хемијског
састава земљишта. Летње ђубрење, у јуну или јулу, делује врло корисно на развитак плодова и
образовање цветних пупољака. Оно се мора опрезно применити. Ако се изврши касније , крајем
лета може доћи до поновног раста летораста, што умањује отпорност крушке на измрзавање. То
зависи највише од бујности, родности и времену завшетка вегетације. Пре било које примене
ђубрива требало би урадити агрохемијску анализу земљишта на основу које ће добити
препоруку о временум , потребним количинама и врсти ђубрива коју ће користити.
Саветодавац: Горан Ђорђевић

ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА
Контрола плодности земљишта представља основу за рационалну употребу ђубрива на основу
резултата хемијске анализе земљишта у циљу остварења високих, стабилних и квалитетних
приноса гајених биљака, уз примену економичности и заштите човекове околине. Гајене биљке
у циклусу раста, развоја и плодоношеља у највећој мери усвајају минералне материје, храну, из
земљишта. Различите врсте биљака имају различите потребе како у количини тако и у односу
хранљивих материја у земљишту. Део потребних хранива биљка узима из резерви у земљишту,
што зависи од плодности земљишта, а преосталу потребну разлику у хранивима за одређени
принос, потребно је унети у земљиште кроз органска и минерална ђубрива.Садржај минералних
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материја у земљишту утврђује се хемијском анализом просечног узорка земљишта. На основу
добијених резултата се дају препоруке: да ли треба применити и како извести мере поправке
плодности земљишта, када и у којој количини и коју врсту ђубрива применити да би биљка
најоптималније могла бити исхрањена, тако да исхрана не буде ограничавајући фактор
производње. Циљ ђубрења воћака је да се обезбеде оптималне количине хранљивих елемената
како би се сви животни процеси, како вегетативни тако и генеративни, одвијали под
оптималним условимa.
Када узорковати?Узорке земљишта треба узети након скидања усева и то:
лети, уколико је предусев озима стрнина, у јесен, после јарих усева, у воћњацима и виноградима
након или пре почетка вегетације, најпожељније пре основне обраде земљишта.
Просечан узорак се састоји од 20-25 појединачних узорака земљишта (број зависи од величине
површине производне парцеле) који се мешају и прави се просечан узорак. Просечан узорак
земљишта потиче са производне парцеле површине максимално до 5 ха. Уколико је површина
парцеле већа од 5 ха, парцела се дели на више делова са којих се узима просечан узорак
земљишта. Кретање по парцели може да буде по тзв. „шаховском распореду“ или „по
дијагонали“, важно је да просечан узорак представља што је могуће равномернији распоред
појединачних узорака по читавој површини парцеле.
Шеме по којима узимамо појединачне узорке

Дубина узимања узорака: за оранице (ратарске и повртарске културе): 0-30 цм, за ливаде и
пашњаке: 0-10 цм, за воћњаке и винограде: 0-30 цм и 30-60 цм. Резултати анализе земљишта и
справност закључака у многоме зависе од начина узимања узорака.За узимање узорака потребан
је следећи прибор: сонда или ашов и кофа, ПВЦ кеса, оловка и папир. Ашовом се извади грумен
земље (слика 1). Затим се уз ивицу рупе поново забоде ашов под углом од 90º – од површине до
дубине од 30 цм (слика 2). Пажљиво се извади ашов са земљом, тако да она остане на ашову
када се положи на тло. Потом се по земљи које је на ашову ножем направи „каиш“, ширине 3-4
цм по средини ашова до његовог врха, тј. до дубине од 30 цм. Земља на ашову лево и десно од
„каиша“ се одбаци, а „каиш“ земље се убаци у чисту кофу (слика 3-6).
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Овај поступак се понови са 20-25 равномерно распоређених места по целој површини парцеле,
при чему се појединачни узорци са исте дубине убацују у исту кофу. Након узимања последњег
појединачног узорка, земља у кофи се добро измеша, уситне се веће грудве и одстране се
камење и биљни делови. Након поновног мешања земље у кофи у полиетиленску врећицу се
стави око 0,3-0,5 кг земље, а вишак земље се баци. Уколико се узоркује земљиште у воћњаку
или винограду, потребно је са истог места узети узорак и са дубине 30-60 цм. Земљишни „каиш“
скинут са ашова убацује се у другу кофу предвиђену за појединачне узорке са дубине 30-60 цм.
Након узорковања у полиетиленску врећицу се стави око 0,3-0,5 кг земље.
Чувајмо наша земљишта, јер земљиште је богатство, али није непресушно и неодговорним и
интензивним искоришћавањем деградирамо га и зато је наша обавеза да одржавамо плодност и
структуру тла.
Саветодавац: Биљана Николић

АЛАНТОИН ИЗ ГАВЕЗА
Црни гавез је вишегодишња зељаста биљка из фамилије Boraginaceae. Има дебео, меснат и крт
корен, који је споља црн, а изнутра беле боје. Стабло је шупље и разгранато. Листови су
елипсасти и крупни, доњи на дугачкој дршци а горњи седећи. Цветови су у разним нијансама
розе боје, звонасти, сакупљени у ретке висеће цвасти. Цела биљка је груба и храпава на додир
због великог броја тврдих длака. Расте на влажним ливадама, поред река и на повремено
плављеним теренима.Садржи 0,002% отровног алкалоида симфито-циноглосина, гликоалкалоид
консолидин 0,007 %, танин 5-6 %, много слузи, смоле, етарског уља, аспарагин 1-3 %, шећере и
пурински дериват алантоин 0,7 %. За лечење се користи само корен. Он се вади у јесен када се
осуши надземни део биљке или у пролећепре листања. Корен се опере, изреже на комаде
дужине 2 цм, одмах осуши на сунцу или јакој промаји пре него што почне ферментација и
разградња корисних материја и пре него што почне да се развија буђ. До употребе се чува на
сувом месту. Лековитост се приписује алантоину, који помаже раст ћелијаи обнављање ткива. У
народној медицини, а нарочито у средњем веку и у време ратова, употребљавао се за лечење
прелома костију, убоја, чирева, зарастање рана, обнову коже итд. Може се употребити споља и
изнутра, али само ако је кожа или слузокожа неоштећена, без рана. За лечење унутрашњих
органа може да се пије у облику чаја, али практично је намењен само за спољну употребу у виду
облога. Данас се највише користи у разним препаратима у облику крема, гела, прашка или
тинктуре за лечење оштећења коже, болних зглобова и мишића јер делује дубински, чукљева,
хемороида, проширених и упаљених вена, што је доказано клиничким испитивањима. Када је у
питању третман коже, алантоин стимулише деобу ћелија, што се манифестује стварањем новог
епитела коже, њеном регенерацијом и одстрањивањем и љуштењем одумрлих ћелија
површинског слоја коже, равнањем бора, уклања пеге и флеке. Препарати са алантоином од
гавеза се користе још и код ишчашења, уганућа, модрица и тврдих отеклина, као и код смањења
великих ожиљака приликом зарастања. Крема или маст се наносе на оболеле делове коже 3-4
пута на дан, после чега треба опрати руке. Због мале количине отровних алкалоида може се
користити највише 4-6 недеља, а после тога се прави дужа пауза. Гавез не сме да се користи у
трудноћи и за време дојења. Данас постоје и врло скупи препарати са алантоином из слузи
пужева, али он има исто дејство као и алантоин из корена гавеза.
Саветодавац: Драгомир Радић
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ПШЕНИЧНО - РАЖАНИ ХИБРИД , ТРИТИКАЛЕ
Ову биљну врсту створио је човек укрштањем пшенице (Triticum sp. ) и ражи (Secale cereale )
која се по својим карактеристикама одликује низом позитивних особина оба родитеља.
Користи се у исхрани свих врста домаћих животиња, за справљање концентроване сточне хране
од зрна, а у мањем проценту се користи и надземна биомаса као волуминозна сточна храна. Као
крмна биљка, тритикале је приноснији од осталих правих жита.
Захваљујући храњивој вредности зрно се може користити и у исхрани људи за производњу
хлеба и пекарских производа. Хлеб направљен само од брашна тритикалеа је тешко сварљив,али
уколико се помеша са пшеничним у односу 50:50 добија се хлеб задовољавајућег квалитета.
Зрно тритикалеа се може искористити у производњи јаких алкохолних пића и пива, тиме је ова
најмлађа житарица показала да успешно може да замени досад коришћена жита.
Плод има висок садржај протеина од 12 до 16 %,што је неких 2-3 % више од пшенице, укупан
скроб 67,78%, уља 1,61% као и велику витаминску вредност.
Тритикале пролази кроз исте фазе растења и етапе органогенезе као и остала права жита. Има
интензиван развој кореновог система велике усисне моћи и са тим у вези мање потребе у води
него пшеница. Такође, као и раж, има мале потребе за топлотом, тако да се одликује високом
отпорношћу према ниским температурама и суши.Тритикале нема велике захтеве према
земљишту, тако да се може успешно гајити на свим типовима, односно на свим земљиштима
чија киселост није мања од 5,3. Најбоље успева на черноземима, а најбољи предусеви су му
сунцокрет, конопља, грашак , све биљке које рано напуштају земљиште.
Према времену сетве разликујемо форме озимих и јарих сорти, тј. јесењу и пролећну сетву,
користити квалитетно и здравствено исправно семе. Врло је важно да се користи што крупније и
уједначеније семе за сетву, зато што овакво семе има већу животну способност и енергију
клијања, тако добијамо јаче и боље биљке. Просечна количина семена за сетву је 250-260 кг/ха
на дубини од 3,5-4,5 цм. У нашим условима оптималан рок за сетву је крај септембра до средине
октобра. Пролећне сорте сеју се што раније с пролећа, већ од друге половине фебруара до
најдаље 10. марта. Једна од основних мера неге је пролећна прихрана и то обављамо у два
наврата. Први пут на прелазу зиме у пролеће, а други пут у фази бокорења. Количина и облици
ђубрива за прихрањивање исти су као за пшеницу и раж.
Тритикале врло уједначено сазрева , а сазрели плодови у класићима боље су заштићени од
осипања него у ражи. Жетва се обавља у пуној зрелости у што краћем року. Семе је потребно
досушити на 14-15% влаге природним путем или сушарама. Просечни приноси семена
тритикалеа су 4.000 до 6.000 кг/ха.
Саветодавац: Сања Миловановић Миленковић
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ПОДСТИЦАЈИ ЗА ТРАКТОРЕ КОЈИ СЕ СКЛАПАЈУ У СРБИЈИ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
расписисала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за
инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020.
години. Идеја је да се подрже мала пољопривредна газдинства која не могу да конкуришу за
куповину трактора преко ИПАРД фондова.
КОЈИ ЋЕ СЕ ТРАКТОРИ СУБВЕНЦИОНИСАТИ?
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину
је 800.000 динара. Снага мотора трактора мора бити до највише 60 киловата (KW) ,односно до
81КS са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску
кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној
и сточарској производњи.
Tрактор мора бити произведен у Србији или да га добављач увози у растављеном стању и
склапа на својим производним линијама у Србији. . Субвенционишу се следеће марке трактора:
ИМТ, ТАФЕ, Фотон, Солис, Беларус, YТО и Махиндра.
Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија
су газдинства у активном статусу и то:
 физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 предузетник;
 привредно друштво;
 земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар
као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних
газдинстава у активном статусу.
Поред ових општих услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру пољопривредних
газдинстава има уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних
култура, или одговарајући сточни фонд.
Инвестиција у набавку новог трактора треба да је у потпуности реализована у периоду од 1.
јануара , а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.
Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје је 29.мај 2020.

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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