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СТОЧАРСТВО
Радови на пчелињаку у току Фебруара
месеца

Сада је већ близу активнији део сезоне и за пчеларе ће бити
више посла на пчелињаку, посебно ако буде више топлијих дана
и изетања пчела. У случају да и даље буде хладно, неће бити
много потребе а ни могућности за интервенције. Једино пчелари
који страхују да су им пчеле остале са недовољно хране могу да
додају шећерно- медне погаче, али и њима светујемо да најпре
отворе неколико кошница погледају да ли на рамовима са
пчелама има медних венаца. Ако има, нема потребе за
додавањем погача и најбоље је оставити пчеле да мирно зимују.
Ако нема, могу се додати погаче, или приближити неки рам са
медом уз само клубе пчела, а уклонити празан рам који је ту
био. Као алтернатива погачи може се ставити и саће са медом,
кога исечемо из неког рама и ставимо положено преко
сатоноша, где смо претходно ставили неколико ситних гранчица
или нечег другог у функцији одстојника.
Ако време знатније отопли и пчеле излећу у потрази за поленом,
могу се погледати сумњива друштва, која не излећу или код којих
се на полетаљци уоче знаци могучих неправилности, на пример
много мртвих пчела, запушено или јако запрљано лето, много
измрвљеног воска на полетаљци, грабеж и слично. Уколико се
још раније посумњало на неко друштво да нема матицу, сада
се може погледати, пошто ће вероватно у већини кошница бити
легла и лако ће се уочити безматак. У ово доба, таквом друштву
се може помоћи само тако да се споји са неким нормалним
друштвом, преко листа новина, и то када мало отопли, ако није
погодно време онда је најбоље сачекати март.
Тада би требало поставити појилице на неко сунчано место
поред пчелињака. Вода се може врло мало посолити, најбоље
морском сољу, што ће пчелама бити извор неких минерала.
Сада је добро да се дода неки утопљавајући материјал (новине,
картон, стиропор...) под кровове кошница.

СТОЧАРСТВО
Остали радови
Пошто је сада увид у стање на пчелињаку знатно поузданији
него јесенас, могу се доносити прецизнији планови, па према
њима предузимати и одговарајуће припреме. Тако ће неки
пчелари припремати нове кошнице, други поправљати старе,
правити рамове, медишне наставке, већ према потребама и
плановима. Они који планирају сакупљање полена, прополиса,
производњу матичног млеча, требало би да се за то на време
припреме. Одгајивачи матица ће већ уочити у којим
кошницама би могла да буду потенцијална одгајивачка
друштва и могу их посебно стимулисати. Исто тако и друштва
за одгајивање трутова, посебно ако се планира ранија
производња матица.
У овом месецу би требало обавити узимање узорака мртвих
пчела ради ветеринарског прегледа и послати их на анализу.
То је посебно важно за пчеларе који селе кошнице на паше и
за произвођаче матица и ројева.

ЗАШТИТА БИЉА
Кромпиров мољац у нашим производним
условима
Кромпиров мољац Phthorimaea operculella спада у најзначајније штеточине у
производњи кромпира. Поред кромпира штеточина је и парадајза, плавог патлиџана и
дувана. Региструје се и на коровима из фамилије Solanaceae (Solanum nigrum).
Одрастао адулт мољца кромпира достиже 10 mm do 12 mm дужине. Распон крила
износи од 28 do 30 mm. Предња крила су смеђе – жуте боје, док задња крила имају
сјајно љубичасти одсјај.
Јаја кромпировог мољца су бисерно бела , док је ларва смеђе –жуте боје дужине до 15
mm.

Слика 1: Положена свежа јаја око окца на кртоли

Кромпиров мољац штете наноси усевима кромпира током вегетације у пољу, али у
повољним условима складишта наставља свој развој и повећава штете на кртолама. У
току вегетације лептири полажу јаја на лишће кромпира, пиљењем ларви стварају се
мине на лишћу и ходници у стабљици. Штете на листовима доводе до пропадања и
превременог старења надземног дела биљака. Највеће штете кромпиров мољац прави
на кртолама кромпира.

Слика 2: Ларве мољца кромпира и мине на листовима

При крају вегетације, у случају урушавања банкова и огољавања кртола, лептири на
њих неометано полажу јаја. На парцелама на којима изостаје заливање, стварају се на
крају вегетације пукотине кроз које пролазе лептири привучени мирисом кртола. Јаја се
полажу око биљака на земљу, стабљику, на и у окца на кртолама. Испиљене ларве се
убушују и праве ходнике, галерије кроз нападнуте кртоле. Овако нападнуте кртоле
веома брзо подлежу нападу патогена и пропадају. У производњи семена, оштећења на
окцима кртола доводе до смањења клијавости кртола у наредној сезони.

Слика 3: Оштећене кртоле – ходници, галерије од ларви мољца кромпира

У току вађења кромпира може се десити да симптоми на неким кртолама нису видљиви
и да се овакве кртоле унесу у складиште. У случају нерегулисања температура у
складиштима, ове кртоле представљају резервоар за даље развиће штеточине и
пропадање кромпира.

Слика 4: Ларва кромпировог мољца на ускладиштеном кромпиру
Кромпиров мољац има 4 развојна стадијума: одрасли лептир (адулт), јаје, ларва и лутка.
Доњи праг развоја је 10 ⁰C, док горњи праг развоја није дефинисан. Развија више
генерација годишње (обично 5). Уколико се унесе са кртолама у складиште без
регулисане температуре, наставља свој развој и може да развије још 2 до 3 генерације.
Оптимална температура за развој кромпировог мољца је 28 ⁰C, али неометано се
развија и на температурама између 15 ⁰C и 40 ⁰C. Ова штеточина презимљава у
стадијуму лутке у земљишту или у остацима кртола на њиви.

Слика 5: Лутка и имаго кромпировог мољца
Највеће штете мољац кромпира причињава на крају вегетације нападајући кртоле на
пољу. Уношењем кртола са ларвама кромпировог мољца у складиште, под повољним
температурама за штеточину, ларве даље оштећују кртоле и може да дође до потпуног
губитка приноса. Успешне мере контроле подразумевају интегрисан програм
сузбијања. Неопходна је примена оптималне технологије, пажња и примена посебних
агротехничких мера, хемијска контрола усева као и складиштење кртола у просторима
који имају могућност регулисања температуре ваздуха у њима.
Парцеле за сетву (садњу) кромпира треба да се припреме што квалитетније како би се
омогућила оптимална дубина сетве (15 cm) и обезбедило прављење високих банака. На
овај начин се отежава продирање штеточине и онемогућава полагање јаја на кртоле
кромпира на крају вегетације.
Сетва треба да се обави потпуно неоштећеним и здравим кртолама.
Загртање кромпира током вегетације и стална покривеност кртола кромпира.
Наводњавање парцела више пута како би се спречило стварање пукотина у земљишту и
продирање мољца до кртола кромпира.
Скратити време од сазревања циме или десикације до вађења кромпира. Кромпир
вадити након 2-3 недеље после десикације или природног сасушења циме, односно чим
се формира добра покожица, како се не би излагао нападу мољца . Одложено вађење
кромпира може да значајно повећа штете на подручјима са присутним штеточинама.

Кртоле добро прегледати, одвојити оштећене а здраве кртоле што пре склањати са њиве
и смештати у складиште са контролисаном температуром. Штете се повећавају
остављањем кртола кромпира на њиви преко ноћи. Уколико не постоји могућност
склањања кромпира одмах, кртоле се морају прекрити. Инфестиране, заражене кртоле
треба уништити јер оне представљају извор заразе у следећој производној години.
Ако је могуће кромпир складиштити на температурама ≤ 10°C, а најбоље на 5 °C до 8
°C.
После сваке сезоне складиштења, а пре уношења новог кромпира извршити квалитетну
припрему складишног простора: чишћење, прање, укључујући и гајбице и вреће, које
по могућству треба да буду нове или старе добро опране и дезинфиковане.
Складиштењем кромпира у објекте у којима не постоји контролисан режим
температуре, а промакну оштећене кртоле, штеточина се уноси у складиште и наставља
даље своје развиће. До сада је забележено развиће 2 – 3 генерације у складиштима. У
циљу регистровања присуства мољца кромпира, за препоруку је постављање
феромонских клопки у складиштима. На почетку складиштења и постављања
феромонских клопки, док још постоји присуство имага у спољашњим условима,
обавезно затворити све отворе како би се онемогућило привлачење имага са парцела.
Сталним мониторингом популације кромпировог мољца постављањем феромонских
клопки, утврђује се присуство и динамика лета ове штеточине.
Редовним визуелним осматрањима биљака у пољу обезбеђује се мониторинг полагања
јаја на листове и омогућава се благовремена примена инсектицида. Опасност по усев
кромпира почиње од средине јула месеца до вађења, као и од момента уношења
кромпира у складиште до пада температуре испод 15 ⁰C (уколико не постоји систем за
регулисање температуре складишта).

У случају регистровања јаја на листовима, уколико је нападнуто 5% биљака, треба да се
спроведу третмани инсектицидима до момента када се евидентира 0,5 мина по биљци у
време цветања. У овим случајевима се могу користити инсектициди регистровани за
сузбијање кромпирове златице. Примена инсектицида у овим случајевима не може
допринети коначној заштити кромпира од кромпировог мољца. Фолијарним
третирањима инсектицида у току вегетације обезбеђена је заштита надземног дела и
контрола броја ларви на надземним деловима биљака. Такође, обезбеђена је заштита на
нивоу једне парцеле али миграција лептира из других парцела значи краткотрајну
заштиту усева. Највећа опасност тек предстоји од напада штеточине на кртолама
кромпира при крају вегетације.
При крају вегетације, пред само сазревање, мирис кртола привлачи одрасле јединке које
полажу јаја или на огољене кртоле или на земљиште око кртола

Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС – Управа за заштиту
биља Прогнозно-извештајна служба заштите биља (ПИС)
Мере заштите кромпира од кромпировог мољца
1. За сетву кромпира користити искључиво здраве, неоштећене кртоле.
2. На подручјима са високим потенцијалом штеточине, време сетве/садње кромпира
померити раније и са сортама краће вегетације.
3. Садња кртола треба да буде на дубини 10 – 15 cm како би се смањила могућност да
женке положе јаја на кртоле током вегетације.
4. Кртоле треба заштити и формирањем банкова који се морају одржавати целе сезоне.
5. Одговарајуће наводњавање током вегетације допринеће одржавању компактности
банкова и спречити стварање пукотина у њима.
6. Сталан мониторинг појаве, бројности и развоја кромпировог мољца. Појава и ниво
популације прати се постављањем феромонских клопки од стране ПИС-а, док се
полагање јаја, пиљење и развој ларви прати визуелним осматрањем на самој парцели од
стране производјача.

7. Уколико се региструје полагање јаја на листовима, предузети мере хемијске заштите,
применом инсектицида овицидно-ларвицидног или ларвицидног деловања.
8. Уколико је број одраслих јединки на феромонским клопкама висок у моменту
промене боје циме и њеног сушења, спровести мере контроле применом инсектицида.
С обзиром да женка уколико не дође до кртоле, полаже јаја врло близу, на земљу и око
биљке, применити препарат овицидно-ларвицидног деловања. Третман се мора још
једном поновити након 8 – 10 дана због дужине развоја ларви. Уколико се настави
хватање адулта на феромонским клопкама, наставити са још једном применом
инсектицида ларвицидног деловања.
9. Највеће штете настају на крају вегетације и код вађења кромпира. Подесити време
вађења кромпира. Одложено вађење доприноси повећању штета.
10. Вађење се мора ускладити са могућношћу склањања кртола са њиве. Кртоле никако
не остављати преко ноћи на парцели јер може доћи до полагања јаја на кртоле које ће се
унети у складишни простор.

11. Кромпиров мољац презимљава у стадијуму лутке у кртолама, као и сасушеним
остацима циме на парцели. Ове лутке ће омогућити излетање лептира у новој сезони и
нове штете по усев. Остаци циме као и преостале кртоле после вађења се морају уништити
спаљивањем.
12. Кромпир се мора одмах складиштити у простор са подешавањем температуре ваздуха
испод прага развоја мољца (10 ⁰C). Уколико не постоји могућност контролисања
температуре а мољац се унесе са кртолама у складиште, омогућава се развој још 2 – 3
генерације у затвореном простору што може довести до уништавања кртола током чувања.
13. Неопходно је складиште добро очистити од заосталих кртола, затворити све отворе
кроз које би мољац могао да долети споља и настави свој развој.
14. Складиштити само здравствено исправне кртоле.
15. Обавезан плодоред.
16. Пратити препоруке на порталу ПИС-а .

Слика 6: Део насловне стране портала
Гордана Цветковић, спец. заштите биља

ЗАШТИТА БИЉА

СТИПС

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

АГРОПОНУДА

