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Мрежаста пегавост листа јечма (Pyrenophora teres)

Мрежаста пегавост јечма, чији је изазивач гљивица Pyrenophora teres, је све чешћа
болест јечма на нашим просторима. Одржава се и преноси зараженим семеном, жетвеним
остацима и неким зараженим травама.
Симптоми које проузрокује гљива су смеђе пеге и цртице које су превучене
неправилном тамном мрежицом. Симптоми се јављају на листовима, лисним рукавцима и
зрнима јечма. Код неких осетљивих сорти, посебно пиварског јечма, болест може да се
развије и на класу, а семе добија тамну боју и смањује му се употребна вредност.
До развоја болести може доћи још у јесењем периоду. Ако до појаве болест дође у
ранијим развојним фазама, биљке закржљавају и заостају у порасту. Влажно и хладно
време погодује развоју патогена. Мрежаста пегавост јечма се развија у условима високе
релативне влажности и на темературама вишим од 8 °C, а поред кише, на развој болести
повољно утичу и магла или јутарње росе. До заражавања клијанаца долази при нижим
температурама, а оптимална спорулација гљиве је око 20 ° C.Дуги топли и сушни период
зауставља ширење болести. Штете од ове болести могу бити и до 25 % услед смањења
површине биљке за обављање основних физиолошких процеса.
Превентивне мере заштите су плодоред, заоравање заражених биљних остатака,
употреба декларисаног семена и употреба отпорнијих сорти. Произвођачима се
препоручује обилазак парцела и преглед биљака на присуство патогена. Уколико се у
усевима јечма који се налазе у фази првог коленца региструје 10% биљака са симптомима
мрежасте пегавости, препоручује се примена неког од фунгицида:
Duet ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
Amistar ekstra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha
Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha.

Слике: Симптоми мрежасте пегавости јечма у пољу и на листу јечма

Звездана Јовановић, дипл.инж.
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Влажни кукуруз са уситњеним зрном који се чува у силосу (силирани
кукуруз)
После губитка кисеоника из масе (слегање), развој анаеробних материја
захваљујући шећеру(глукоза) доводи до ацидификације силаже коју прати производња
млечне киселине. Млечне бактерије које су активне у киселој средини и које су на почетку
малобројне, брзо се размножавају, колонизују силос и представљају препреку за
клостридије из бутиричне и сирћетне киселине које су осетљиве на ацидификацију
средине. Берба се обавља када је влажност зрна 34 до 38%. На том нивоу влажности, зрно
је потпуно испуњено. Међутим, треба га пратити још од стадијума када му је структура
мека , јер берба која би се обавила у тренутку када је влажност врло мала (мања од 30%)
доводи у питање касније добро чување кукуруза; слегање кукуруза ће бити мање
ефикасно, а у кукурузној маси остаће простора за ваздух који ће учинити могућим развој
штетне микрофлоре.
Уситњавање се обавља помоћу наменске дробилице у току саме бербе, у близини
самог силоса. Здробљени кукуруз имаће финију и ситнију структуру што је зрно мање
влажно. У те сврхе, неопходно је имати на располагању комплет решетки или плочица које
се могу мењати : 80% честица мора да има пречник мањи од 2 мм како би се постигло
лакше слегање односно сабијање. Коришћење циклонског (цилиндричног) додатка на
крају цеви за избацивање садржаја у току пуњења силоса, омогућава добијање хомогене
структуре мешавине.
Када говоримо о складиштењу, избор типа силоса (у облику рова – сило-тренч, у
облику кртичњака – сило-камара, платформе или куле) зависи од величине сточног фонда
и потреба пољопривредника, од његових финансијских могућности и расположиве радне
снаге. Складиштење у силос у облику рова или цилиндра је нова техника која је данас
развијена за говеда. Један кубни метар силираног кукуруза одговара једној тони кукуруза у
силосу у облику платформе. Конфигурација мора да омогући дневно чеоно пражњење
садржаја са дебљином слоја од 5 до 10 цм. Стога је неопходно постићи добро слегање и
обезбедити савршену непропустљивост слојева. Силос–платформа који се поставља испод
заклона (дакле, покрива се), и још више од њега, силос-кула у коме је у потпуности могуће
применити механизацију, нуде већи конфор и већу сигурност у раду.
Ненад Вујчић , дип.инж.

Заштита оваца од хладноће
Опште је познато да овце које у периоду хладног времена (позна јесен и зима)
покисну или дуго буду изложене хладном времену нису у стању да сопственом топлотом
довољно загреју и тело. У случајевима честог понављања оваквог стања може доћи до
поремећаја у терморегулацији, а самим тим и слабљења имунолошког система и појаве
болести. До сличних проблема долази и у периоду зимског јагњења, када организам овце
нагло ослаби због припреме и самог чина јагњења и каснијег одгоја младунчета.
Наравно да до оваквих проблема не долази у овчарницима затвореног типа, али у
полуотвореним или потпуно отвореним овчарницима није на одмет направити једну мању
просторију где би се овце јагњиле и у коју би се смештале код екстремно ниских
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температура.
Идеја је да се за изолацију искористи вуна која се данас најчешће баца. У оквиру
овчарника искористе се постојећи стубови уз додатак нових да би се направила засебна
просторија. Са унутрашње стране просторија се опшије даском, док се са спољашње
стране облаже (опшива) постепено, почев од патоса. Наравно, одмакне се од пода 10 cm.
(тампон зона) ради спречавања влаге. У међупростор-шупљину (ширине 10 cm) набија се
постепено вуна и сукцесивно закива даска. Слично се направи и изолације плафона. За
одређени времеснки период (годину-две или три) зависно од количине ошишане вуне
шупљине се комплетно попуне и имате просторију са квалитетном термо изолацијом и за
зимски и за летњи период (тврде упућени који су урадили сличне просторије да у зимским
условима - ако је напољу преко -20⸰ C температура не пада испод +12 ⸰ C , односно у
летњем на +35 унутра је тек мало преко 20 ⸰C ).
Наравно да постоји и проблем заштите вуненог "сендвича" од инсеката, мишева и сл.
То се једноставно решава коришћењем органотифосфатног инсектицида Гамацид (код нас
познатији као »Шугован« - купање оваца против шуге). Са направљеним раствором вуна
се постепено залива и натапа, чиме се обезбеђује потпуна жаштита, а истовремено
продужава рок трајања.

Дане Хркаловић , дипл.инж.

Значај земљишта и NPK хранива у производњи кукуруза
За гајење кукуруза повољна су земљишта која садрже велике резерве влаге и
хранљивим материјама у лако приступачном облику. Таква својства поседују средња по
механичком саставу и богата органском материјом Тешка по механичком саставу, збијена
земљишта, заслањена и претерано влажна са високим нивоом поџемних вода и земљишта
са повећаном киселошћу су мање погодна за гајење кукуруза. Да би се на таквим
земљиштима добили високи и стабилни приноси неопходан је и систематски рад на
њиховом побољшању. Основни недостатак збијених, тешких земљишта је тај да су лоше
снабдевена ваздухом а то изазива успорени раст кореновог система кукуруза и развој
корисних земљишних микроорганизама. На таквим земљиштима корен се распростире у
површинском слоју земљишта, биљке искоришћавају мању запремину земљишта, и
незнатан део влаге и хранљивих материја. У таквим случајевима принос кукуруза је често
одређен не укупним резервама влаге у земљишту већ распоредом падавина у току
вегетације: ако кише падају често и редовно, у релативно невеликим количинама, формира
се чак и висок принос, а уколико кише падају у великим количинама, а између киша су
велики прекиди, принос ће бити низак. Збијена, тешка по механичком саставу земљишта
неопходно је одржавати у растреситом стању на потребној дубини подривањем,
периодичном дубоком обрадом, уношењем стајњака и компоста.. На таквим земљиштима
добре резултате даје гајење легуминоза, нарочито луцерке и смеше луцерке са класатим
травама. После трава земљиште је обогаћено са великом количином органске материје,
побољшава се структура земљишта и водно ваздушни режим. Лака по механичком саставу
мало хумусна земљишта одликују се добром аерацијом, али имају мали капацитет за воду
па је неопходно да се обогате органским материјама путем уношења стајњака, Кукуруз се
најбоље развија при реакцији земљишног раствора блиској неутралној (pH 6.5-7.2). Да би
се отклонио негативан утицај киселе реакције земљишног раствора на раст, развиће и
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продуктивност биљака, на киселим земљишта је неопходно применити креч и обогатити
га органским материјама. Кукуруз је биљка са највећом производњом органске материје
по јединици површине, па за формирање високог приноса захтева одговарајућу количину
хранива. За приносе око 10 t/ha зрна кукуруз у средње полодна земљишта треба унети
150-180 kg/ha N, 80-120 kg/ha P2О5 и 60-100 kg/ha K2О. Препоручујемо да се уношење
хранива заврши до сетве кукуруза (NPK и једну трећину азотних ђубрива обавезно
заорати) не ослањајући се на прихрањивање.
Влајковац Јоргованка, дипл. инж.

Здравствено стање озиме пшенице и јечма
На подручју деловања РЦ Пожаревац усеви озиме пшенице се, у зависности од
времена сетве, локалитета и примењених агротехничких мера, налазе у различитим фазама
развоја, од фазе 4 листа развијено до фазе бокорења: 2 стабла видљиво (BBCH 14-22).
Визуелним прегледом усева регистровано је присуство симптома сиве пегавости листа
пшенице (Septoria tritici).
Резултати прегледа приказани су у табели:
% zaraženih
% zaraženih
% zaraženih biljaka
biljaka sa
Faza
Lokalitet
Sorta
biljaka sa
sa simptomima
simptomima
BBCH
simptomima rđe
pepelnice
sive pegavosti
lista pšenice
Petka
Montecristo
22
0
0
0
Bare
Solechio
14
0
0
0
Porodin
Falado
14
0
0
0
Makce
ILico
22
0
0
0
Rašanac
Zephir
14
0
0
3
Усеви озимог јечма се налазе у фази 4 листа развијено до фазе бокорења: 2 стабла
видљиво (BBCH 12-22). Визуелним прегледом усева регистровано је присуство симптома
мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophora teres).

Слика1.Симптом мрежасте пегавости листа јечма

6

Резултати прегледа приказани су у табели:
Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

Prugovo
Makce
Orljevo

Bingo
Paso
Bingo

20
22
14

% zaraženih biljaka sa simptomima
mrežaste pegavosti lista ječma
5
60
2

РЦ Пожаревац наставља са редовним извештавањем здравственог стања усева озиме
пшенице и јечма.
Јовица Јуришић, дипл.инж.заштите биља

Заштита кајсије од гљиве проузроковача сушења грана, гранчица и
цветова (Monilia laxa)
Ране сорте кајсије налазе се у фази од бубрења, преко пуцања цветних пупољака, па
до фазе први цветови отворени. Нестабилне временске прилике, са честим падавинама
могу створити повољне услове за инфекцију гљивом Monilia laxa, која се остварује преко
жига тучка.
Основни симптоми се испољавају на цветовима, ластарима и гранчицама.
Заражени цветови постају мркосиве боје, угињавају, суше се и отпадају. Сушење младара
манифестује се у време цветања и после цветања. Патоген продире стварајући овалне или
елиптичне пеге, младари бивају прстенасто обухваћени, тако да се део изнад заразе суши и
изумире.
Најкритичнији период за заразу је период цветања, нарочито ако га прати
влажно време.
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Хемијско сузбијање монилије подразумева употребу фунгицида у периоду мировања
вегетације, пред цветање (бели балони), у пуном цветању и у прецветавању. За
третмане у току мировања вегетације се користе препарати на бази бакра, док се за
остале третмане могу користити препарати на бази: prohloraza Mn-hlorid (Octave WP)
koncentarciji 0,04%, ciprodinila (Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon) u koncentarciji 0,05%,
boskalid + piraklostrobin (gnum) 0,56-0,75 kg/ha и други регистровани фунгициди за ову
намену.
Драгана Урошевић, дипл.инж. заштите биља

Хранљива вредност гљива
Висок садржај протеина и ниска калорична вредност јесу главни разлози
хранљивости гљива. Разликују се од биљака јер садрже све есенцијалне, важне,
аминокиселине потребне за људски организам, а исто тако разликују се од животињских
намирница, јер садрже минималне количине липида, тј. масти.
Највећи део њихове масе чини вода 77 – 93%. Највише имају протеина чак 75%, а
остало су друга органска једињења. Има веома мало угљених хидрата, шећера, што их са
предходно наведеним карактеристикама хемијског састава чини изузетном хранљивом
намирницом. Гљиве су богате манитолом, који делује на отеклине у мозгу, на повишен
притисак у мозгу, на повишен притисак у оку, а употребљава се и у превенцији престанка
рада бубрега.
Такође гљиве су добар извор витамина Б комплекса, због чега су још од давнина
називане шумским месом, док у малим количинама садрже витамин А и витамин Ц.
Садрже велики број минерала, али њихова количина у гљивама првенствено зависи од
подлоге на којој се гљиве узгајају.
Гљиве су тешко сварљиве, па се из тог разлога препоручују у умереним
количинама, највише 1кг различитих врста током једне седмице. И у овако ограниченим
количинама гљиве регулишу процесе метаболизма у људском организму. Доприносе
бољој циркулацији, везују за себе штетни холестерол и друге токсичне материје и
избацују их из организма.
Подстичу повећавање имунитета, јер имају јако антибактеријско и антивирусно
дејство. Закључује се да редовним конзумирањем гљива имамо основу за квалитетнији
живот, па и продужавање људског века.

Ђорђевић Ана, дипл. инг. прехрамбене технологије
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- Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju višak proizvoda za tržište mogu
kontaktirati svog poljoprivrednog savetodavca i objaviti besplatnu ponudu svojih
proizvoda na sajtu AGROPONUDA http://www.agroponuda.com

Broj objavljenih agroponuda
Broj realizovanih agroponuda
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