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Мере неге усева озиме сетве

На територији Нишавског округа процена је да план сетве озимих стрних жита није у
потпуности испуњен. Због неповољних агроеколошких прилика процена је да 10-15%
планираних површина није посејано те ће ове површине ратари ових подручја бити
принуђени да покрију јарим стрним житима или другим пролећним културама. Озима
пшеница и остала стрна жита на територији Нишавског округа зависно од рокова
сетве, тренутно су у фенофазама од појаве 2-3-ег листа па до фенофазе почетка
бокорења и пуног бокорења. Веома мали проценат површина посејан је усевима
озиме сетве на почетку оптималног рока (10-15%) и ови усеви су у фенофази пуног
бокорења. Неовољне агроеколошке прилике у току сетве онемогућиле су да усеви
озиме сетве буду посејани у оптималном року. Усеви посејани крајем оптималног
рока сетве и почетком новембра тренутно су у фенофази почетка бокорења. Највећи
проценат посејаних усева озиме сетве је у фенофази 2-3листа који су посејани крајем
новембра и почетком децембра. Повољне температуре у другој половини јануара
допринеле су да усеви који су касно посејани изникну. Усеви су дакле у различитим
фенофазама развоја, формирали су различите склопове и зависно од примењених
агротехничких мера у различитој су кондицији. Прва половина јануара праћена је
екстремним минусима и са неколико ледених дана. При том није дошло до
измрзавања усева већ до мање или већег оштећења лисне масе, у зависности од
склопа усева, надморске висине, врсте, сорте и типа земљишта. На лакшим типовима
земљишта, у низијамна и код усева гушћих склопова дошло је до већих оштећења
лисне масе.

Најважнија агротехничка мера у производњи стрних жита је пролећно прихрањивање
азотом. Азот је носилац приноса код свих врста жита. Недостатак азота утиче на
смањен пораст биљака, смањено бокорење и на крају на смањење приноса. Сувишна
количина азота доприноси претераној бујности усева, претераном издуживању
интернодија смањеној отпорности биљака на полегање, на превалентне биљне
болести, утиче на претерано одавање воде и тиме снижава толерантност биљака на
сушу, доприноси загађењу земљишта и самих биљака. Због тога је прихрана азотом од
пресудног значаја за принос пшенице и осталих стрнина. Код ове битне агротехничке
мере најбитнији моменти су време, начин прихране, избор и количина азотног
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ђубрива. Време прихране усева озиме сетве зависи од агроеколошких прилика, од
фенофазе развоја и врсте азотног ђубрива. Произвођачи на територији Нишавског
Округа углавном имају усеве у фенофази 2-3 листа, са чијом прихраном не треба
претерано журити. Прихранити их урејом у задњој декади фебруара или од прве
декаде марта нитратним формама азота. Приоритет у прихрани азотом дати усевима
који се тренутно налазе у фенофази пуног бокорења. Како услови за прихрану још
увек нису повољни то код ових усева већ од 20. фебруара треба размишљати о
примени КАН-а или АН-а пошто се уреја спорије трансформише у односу на
нитратне форме азота, а зна се да је азот веома важан у фенофази бокорења када утиче
на детерминисање броја класића у класу и броја зрна у класићу. Усеве у почетку
бокорења можете прихранити урејом од половине фебруара, или нитратним облицима
азота (КАН,АН,САН), крајем фебруара односно почетком марта. Постоје и усеви који
су тек изникли, ове усеве прихрањивати средином марта.
Поред времена прихране количина азота је од великог значаја у прихрани усева
стрних жита. На основу урађених анализа садржаја лакоприступачног облика азота у
земљишту и потреба биљака за азотом, предкултуре, густине усева може се утврдити
потребна количина азота за прихрану. Неке анализе показале су да ниво минералног
азота у земљишту јако варира, да се у просеку креће око 75кг и да је углавном
равномерно распоређен по свим слојевима земљишта. До прихране има још доста,
велика је влажност земљишта. Ваља очекивати да ће са топлотом бити повољнији
услови за минерализацију али такође да су због велике влаге резерве азота доста
крећу ка дубљим слојевима. Предвиђене количине азота прилагодити потребама
усева, предкултури, примењеном стартном ђубрењу и густини усева као и
агроеколошким условима у току прихране. Код усева гушћег склопа, код сорти
осетљивих на полегање, код усева чије су предкултуре легуминозе, у условима веће
влажности, код усева код којих је стартно примењено око 40-50кг/ха азота треба
смањити за 15-20% предвиђену норму азота. Потребне количине азота зависе од
врсте, највећи број сорти пшенице захтевају 110-130кг/ха азота, јечмови 70-90кг/ха у
зависности од намене(сточне јечмове због потребе за вишим уделом протеина
прихранити са вишим дозама азота а пиварске код којих је неопходан нижи удео
протеина са мање од 70кг/ха), тритикале 90-110кг/ха. Процена је да пшеницу треба
прихранити са око 70-80кг/ха азота, јечам са око 50-60кг/ха азота и тритикале са око
70кг/ха азота, што у ђубривима износи: 250 кг/ха КАН-а, 200кг/ха АН-а и 150 кг/ха
уреје. После месец дана у зависности од потребе врсте, сорте и стања и изгледа усева
обавити корекциону прихрану КАН-ом. Уколико је количина азота у прихрани већа
од 60кг/ха препорука је да се предвиђена количина расподели у две прихране и то 2/3
у првој а остатак у другој прихрани.
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Избор врсте азотног ђубрива зависи од хемијских особина земљишта-pH-реакције
земљишта и времена примене азотног ђубрива. Уколико је земљиште киселе реакције
не треба примењивати уреју, САН, Амонсулфат и АН већ само КАН. На земљиштима
неутралне реакције могу се применити сва остала азотна ђубрива сем КАН-а. Како су
КАН и АН ђубрива која се веома лако трансформишу у лако приступачне облике
азота за биљку, због опасности од испирања ова ђубрива не треба примењивати у
превише влажним условима, те са прихраном овим облицима азота треба почети
почетком марта. Уреја је органски облик азота чија трансформација до лако
приступачних облика биљци траје нешто дуже у зависности од влаге и температуре. С
тога овај облик азотног хранива треба применити раније у условима повољне влаге да
би се она квалитетно и благовремено разложила до облике који су приступачни
биљкама.
Др Саша Станковић ПССС Ниш

Сетва јарих стрних жита

Процена је да на територији Нишавског округа план сетве озимих стрних жита није у
потпуности испуњен. Због неповољних агроеколошких прилика процена је да 10-15%
планираних површина није посејано те ће ове површине ратари ових подручја бити
принуђени да покрију јарим стрним житима или другим пролећним културама.
Јара стрна жита на поменутом подручју нису толико омиљена међу пољопривредним
произвођачима овог краја те су стога у веома малом проценту заступљена на овом
терену. Међутим потребе за производњом већих количина сточне хране,
неиспуњеност планова јесење сетве наводи ратаре и сточаре да надопуне своје
површине јарим стрним житима. На територији југоисточне Србије од јарих стрних
жита могу се сејати пшенице, јечам, тритикале и овас.
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Јара пшеница је најмање заступљена у структури пролећне сетве код произвођача.
Често сушна пролећа онемогуће квалитетније опште и касније продуктивно бокорење
усева јаре пшенице, а касније и честа појава сувих ветрова и високих температура
онемогуће квалитетнију оплодњу и наливање зрна пшенице те као крајњи резултат
буду очекивано ниски приноси. Дешавају се године са повољним агроеколошким
условима у току пролећа, када има довољно влаге у критичним фазама развоја
пшенице те и приноси на крају буду веома добри. чак и бољи и од приноса усева
озиме пшенице уколико се десе непредвиђене ситуације попут закашњења у сетви,
неквалитетне сетве или проређивања склопова усева озиме сетве услед неповољних
временских чиниоца. То значи да захваљујући тренутно повољним условима
влажности земљишта произвођачи требају чим пре да посеју јару пшеницу и
оправдано да се надају добрим резултатима приноса. Јару пшеницу сејати са 250кг/ха
семена најкасније до половине марта. Основна обрада земљишта треба да буде
обављена у јесење зимском периоду да би се створила штзо квалитетнија структура
земљишта за квалитетну предсетвену припрему земљишта и саму сетву. Препорука је
да се обави основно ђубрење у јесен са око 300кг/ха НПК(10:30:20), у зависности од
агрохемијске анализе земљишта. Препорука је да се у предсетвеној припреми унесе
150кг/ха уреје и касније у прихрани у фенофази бокорења 150-200кг/ха КАН-а. У
сетви јаре пшенице могу се наћи сорте пшеница НС Института: Наташа, Невесињка и
Венера.

Чешће се у производњи могу наћи јари јечмови које произвођачи сеју за потребе
производње сточне хране. Јари јечам због нешто краће вегетације од пшенице често
преброди неповољне екстремне услове у току наливања зрна и постигне сигурније и
боље приносе од јаре пшенице. Стога се произвођачи и одлучују да сеју јаре јечмове
пре него јаре пшенице. Сетва јечма обавља се од краја фебруара до краја марта, у
зависности од године и временских прилика, опасности од касних пролећних мразева
и погодности услова за сетву. Агротехничка мера ђубрења нешто је повољнија са
аспекта улагања за усев јечма него за пшпеницу. Препорука је као и за све јаре
културе обавезно јесење или зимско орање, стартно ђубрење са око 60-80кг/ха
фосфора, 40-60кг/ха калијума и око 70-90кг/ха азота који се даје у предсетвеној
припреми земљишта и прихрани усева. Због честог одсуства падавина у периоду
бокорења препорука је да се 70% азота унесе у пролећној предсетвеној припреми
земљишта, најефикасније урејом уколико земљишта нису киселе реакције. Сетвена
норма за сетву јарих јечмова је 180кг/ха. Јари јечмови најчешће имају виши садржај
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протеина од озимих те су врло квалитетан извор протеина у производњи сточне
хране. У асортиману продаје семена можете наћи сорте јарих јечмова; НС-Марко, КгКрагуј.
Највећу заступљеност од јарих стрнина на подручју Нишавског Округа има јари овас.
Овас је врста стрних жита коју одликује повећан садржај минералних материја те има
свој значај у производњи сточне хране поготову код коња и ситних преживара-коза и
оваца. Захваљујући повољном односу угљенохидратне компоненте и целулозе као и
садржају минералних уља овас представља изузетно квалитетну компоненту у
исхрани поменутих животиња. Јари овас треба сејати зависно од временских услова
од почетка марта до половине априла. Најважније је да прође опшасност од позних
пролећних мразева пошто је овас најосетљивији на ниске температуре. Свакако да је у
годинама са ранијом вегетацијом и топлијим фебруаром повољнија и ранија сетва
крајем фебруара- почетком марта. Овас треба сејати са 150кг/ха семена. Основна
обрада земљишта важно је да буде јесења или зимска уз стартно ђубрење са око 250300кг/ха НПК(15:15:15). Овас је врста са изузетно високим потребама за азотом и до
120кг/ха, те је веома битно обратити пажњу на ђубрење азотом. У предсетвеној
припреми земљишта унети 70% предвиђене количине азота а у прихрани усева
преостали део.

Овас је у току вегетације највише и најчешће од свих стрнина подложен нападу житне
пијавице или такозване леме која може направити у неким годинама велике штете на
усевима овса хранећи се лисном масом. Најчешће причињава штету ларва овог
инсекта и то у оазама не на читавом усеву, али у неким годинама буду и велике штете
на читавом усеву, па чак почев и од одраслих инсеката када је велик интензитет
напада. С тога произвођачи треба правовремено да реагују и заштите усев од ове
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штеточине, некад и у више наврата. Сорте јарог овса које су се доказале својим
приносом на нашем терену и уједно су и најзаступљеније су: Рајац, Славуј, Ловћен и
Дунав.
Хељда је житарица намењена сетви на подручјима са преко 400м надморске висине.
Хељда има вишеструку примену. Њено брашно је изузетно квалитетно и употребљава
се за справљање хлеба који се употребљава у исхрани дијабетичара. Такође снижава
ниво холестерола у крви и снижава крвни притисак. Користи се и као медоносна
биљка и има продукцију меда од 300кг/ха. У цветању за медоношење погодује јој већа
влажност ваздуха.Сетва се обавља најчешће житним сејалицама на међуредно
одстојање од 12,5-15цм. Количина семена за сетву је 50-60кг ако је машинска сетва, а
80кг/ха ако је ручна сетва. Осетљива је на температуру (-2)оC и температуре преко
30оC. Оптимални рок сетве је друга половина маја у нижим теренима, а јун месец на
вишим теренима. Неуједначено сазрева посебно на нижим теренима и жетва почиње у
фази када је 2/3 семена сазрело. Жетва може бити и двофазна и једнофазна.
Препорука ђубрења је око 200кг/ха НПК ђубрива у предсетвеној припреми и око 200
кг/ха КАН такође у предсетвеној припреми земљишта. У Србији постоји сорта
„Новосадска“, Новосадског Института за ратарство и повртарство, одакле се може и
обезбедити семе.

Др Саша Станковић, ПССС Ниш
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Актуелна дешавања у области заштите биља за фебруар месец 2015.

У току су припреме за рана пролећна третирања воћарских засада као и праћење
појава штеточина и болести у ратарским усевима. У воћарским засадима је потребно
уклонити и уништити сва оболела стабла, гране и мумифициране плодове а у усевима
стрних жита уредно пратити појаву болести листа као и појаву штеточина.
У фази бубрења пупољака у засадима коштичавог воћа као и у засадима јабуке и дуње
препоручујемо примену препарата на бази бакра и минералног уља. У засадима
крушке обзиром да је већ регистрован лет имага крушкине буве препоручујемо
третман са минералним уљем са додатком инсектицида на бази неког пиретроида, а
следећи третман обавити пар недеља касније у фази бубрења и пуцања пупољака
препаратима на бази бакра и абамектина. У воћњацима где је присутна штитаста ваш
уз уље додати и хлорпирифос.
У стрним житима за сузбијање широколисних корова до фазе првог коленцета
препоручујемо препарате на бази 2,4 Д, метсулфурон метила, флуроксипира,
пироксулама, трибенурон метила или амидосулфурона. Примена овог третмана
против корова у стрним житима је оправдана уколико се примете корови а од почетка
фазе бокорења све до првог коленцета. Уколико се региструје појава штетних
инсеката у усеву могу се применити препарати на бази бифентрина, делтаметрина,
циперметрина или хлорпирифоса. Приликом третирања могуће је истовремено
вршити и фолијарну прихрану усева.
Пољопривредним произвођачима се препоручује редован обилазак парцела у циљу
утврђивања бр активних рупа глодара /ха.На парцелама на којима у претходном
периоду није било примене родентицида или је бр активних рупа већи од 5 /ха
потребно је по стабилизацији временских услова урадити третман родентицидима.
Уприлогу 1. и 2. дат је оквирни план и програм заштите економски најважнијих
култура на подручју Нишавског округа.

Маст. инж. пољ. Душан Стојановић
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Принципи оживљавања задругарства

Опште стање задругарству током прве деценије 21. века показује да је оно у озбиљној
кризи. Зато је актуелно питање оживљавања пословног организовања породичних
газдинстава кроз задругарство.
Оживљавање и успешан развој задругарства је могућ ако постоји дугорочна напредна
политика променљивих политичких субјеката у односу на пословно организовање
пољопривредника. Политика оживљавања задругарства може да се заснива на
неколико принципа који се односе на: усмеравање научноистраживачког рада на
задругарство, унапређење образовања, независну законску регулативу, материјалну
подршку, стручно помагање и политичку одговорност.
Усмеравање научноистраживачког рада на задругарство је сврсисходно нарочито због
поузданијег сазнавања стварног стања у задругарству и стварања подлоге за
одлучивање о могућим мерама економске политике у овој области.
Научним истраживањем би се такође предвиделе последице запостављања и
назадовања у задругарству. Истовремено научнистраживачким радом би могла да се
пронађу најбоља решења за дугорочно оздрављење задругарства, прилагођена нашим
условима и потребама.
Постоје оправдане потребе за унапређење образовања у области задругарства будући
да се задругарство не изучава на неким вишим и високим пољопривредним школама,
а тамо где се оно изучава, укључујући и средње пољопривредне школе, недовољна је
усмереност на актуелна питања. Због тога се не стичу довљно употребљива знања за
праксу пословног организовања пољопривредника. Зато пољопривредни инжењери и
техничари немогу да буду довољно поуздани предводници у заједничком
самоорганизовању пољопривредника. Они који о задругарству нису ништа научили
не могу да охрабрују друге да оснују задругу.
С друге стране, саветодавство и допуско образовање пољопривредника, осим
производње, треба да обухвати и област пословног организовања односно
задругарства. Ова тема је иначе у допунском образовању пољопривредника
запостављена. Допунско образовање пољопривреника из задругарства, у неким
случајевима, може да има исход - оснивање задруге.
Могућа су и потребна извесна побољшања у закону тако да пољопривредна задруга
буде организација породичних газдинстава, а не чланова једне или две породице, што
закон омогућује. Тиме би се спречила злоупотреба звана "приватна задруга". На
основу научних истраживања и сазнавања потреба пољопривредника, које они сами
могу најбоље да искажу, могућа су и друга побољшања закона о задругама и
подзаконских аката. Али у сваком случају, законска регулатива задругарства биће
плодоноснија, уколико узима у обзир особености домаћих услова, стања и потреба.
Влада, општине и други субјекти могу и треба да материјално помогну обнову
задругарства које је претрпело снажан ударац крајем 20. и почетком 21. века.
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Постојећим задругама је нарочито потребна помоћ у ослобађању од кредитне
задужености, у обртним средствима и стручном кадру односно у области управљања.
Новооснованим задругама је пак потребна подршка у стварању почетног капитала и
услова за рад у виду обртних и основних средства. Новим задругама је такође
сврсисходна подршка у обезбеђењу почетних руководилаца, поред осталог, кроз
накнаду њихових плата у периоду оспособљавања задруга за оштру тржишну
утакмицу и самостално привређивање.
Пореске олакшице, ако не свим задругама онда бар новооснованим у одређеном
почетном периоду, такође су помоћ овим оргаиизацијама пољопривредника, а самим
тим и пољопрнвредницима.
Обнова капитализма је претежни део задруга довела у веома тежак положај. Оне су у
знатној мери остале и без квалитетног стручног кадра. Успешни директори и други
руководиоци су се претежно окренули свом самосталном привређивању или су нашли
запослење код успешнијих предузећа. И када би се задругама обезбедила знатна
помоћ, у великом броју случајева, постојећи углавном мање искусни руководилачки
кадар не би на дужи рок битно унапредио њихов економски положај. Због тога,
државни органи на различитом нивоу, на основу јавног интереса, могу да окупе, плате
и усмере искусне руководиоце на рад у циљу оживљавања пољопривредних задруга.
Што се тиче оснивања задруга, стручну помоћ могу и треба да пруже, пре свега,
задружни савези, саветодавне службе и стручни радници општина. Од њих може да
потекне и ангажовање других познавалаца задругарства.
Под овим се у овом случају подразумева позитивно одређење политичких
организација односно странака према задругама. Задруга није превазиђени остатак
претходног друштва него је корисна организација пољопривредника која је створена
раније, такође у капиталистичким условима. Неутралност и равнодушност
политичких странака премa назадовању задругарства треба да буде замењена
такмичењем у доприносу оживљавању задруга и оснивању нових. Обнова
задругарства је њихов успех, а поразно стање у задругарству њихов неуспех.
Пошто је пословно организовање пољопривредника јавни интерес, политичке странке
могу и треба да јавно реагују на негативне појаве у задругарству које стварају
неповерење код пољопривредника у задруге. Тиме би показивале да нису неутралне у
односу на назадовање у задругарству. Ако странке својим програмима деловања
обухватају и здругарство, онда њихови преставници у органима власти треба да
остварују политику подршке оснивању, опстанку и развоју пољопривредних задруга.

Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.
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Шљивина штитаста ваш (Eulecanium corni)

Шљивина штитаста ваш jeполифагна штеточина, јер напада око 140 биљних врста. За
шљиву је врло опасна и може да доведе до потпуног сушења стабала, због тога што сише
сок воћке. На местима исхране, најчешће на млађим деловима биљке, лучи „медну росу",
која привлачи мраве и у којој се развија гљива чађавица.

Женке шљивине штитасте ваши су прекривене штитом, који је мрке боје, полулоптастог
облика и величине око 4 mm. Ларве женки су непокретне, јер немају ноге ни крила, а
тело им није сегментисано. За разлику од њих мужјаци су покретљиви, имају ноге и
крила, а тело им је сегментисано. Они су тамномрке боје, величине 1,5 mmи подсећају на
мале мушице. Младеларве су жуте боје, провидне и без штита. Ларве првог и другог
ларвеног стадијума су округластог облика, светломрке боје и достижу величину до 2 mm.
Ларве трећег ларвеног стадијума су црвенкасте боје и од њих се диференцирају мужјаци
и женке. Штитови мужјака су издужени, по чему се разликују од женки.

Сл. 1. Изглед шљивине штитасте ваши на грани
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Е. corni има годишње једну генерацију. Презимљава у стадијуму ларви другог ларвеног
стадијума, а зреле женке крајем маја доспевају на леторасте и млађе гране шљиве.
Припијене уз њих, помоћу танких и дугачких сисаљки, сисају биљни сок. Једна женка
може да положи 1500-2000 јаја. Пошто положе јаја женке угину, а њихово тело остаје
изнад јаја као заштитни покривач. Ембрионални развој траје 7-14 дана и крајем јуна и
почетком јула појављују се младе ларве, које се фиксирају уз лишће и гранчице и сисају
биљни сок. У јесен, пред опадање лишћа, ларве прелазе на дебље гране и стабло, где
презиме.

Шљивина штитаста ваш се најуспешније сузбија применом инсектицида, a од највећег је
значаја зимско прскање воћака минералним уљима (Галмин. Еос) или комбинованим
препаратима који садрже минерално уље (Плаво уље). Прскање мора да буде са
довољном количином течности да се она слива са грана и гранчица. У току вегетације
сузбијање треба почети када се појаве покретне ларве првог стадијума, почетак јуна и
крај јуна, због чега је неопходно пратити ситуацију у воћњаку. Шљивина штитаста ваш
има велики број природних непријатеља, зато је важно при избору инсектицида водити
рачуна о очувању природних непријатеља у циљу боље контроле бројности.

Цветковић Гордана, спец. инж. заштите биља
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ САВЕТОДАВНОЈ И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШ
Дипл.инж. Божидар Стојановић , директор 064/8435500
Саветодавна служба за ратарство и повртарство
др Саша Станковић, 064/8435502
дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
дипл. инж. Рашић Сузана, 064/8435506
Саветодавна служба за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Срећко Вукашиновић, 064/8435509
дипл. инж. Тања Живковић, 064/8435510
Саветодавна служба за сточарство
дипл. инж. Јанковић Предраг, 064/8435504
Саветодавна служба за мелиорације
дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
маст. инж. Душан Стојановић, 064/8097484
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