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Повртарство
Привредни и агротехнички значај
пасуља
Пасуљ је заузима значајно место у људској исхрани, јер спада у високо вредне и квалитетне
намирнице. Великом делу нашег становништва пасуљ је једна од најважнијих намирница. Значај
пасуља проистиче из хемијског састава зрна које садржи у просеку 20-30% беланчевина, 55%
скроба, 2,8% целулозе док је садржај минералних материја 5%.
У исхрани људи могу се употребљавати зелене махуне (боранија) и семе од кога се справља
велики број јела. Остали део биљке-пасуљевина и љуске од зрелих махуна употребљавају се за
сточну храну и то пре свега за исхрану преживара (коза и оваца), али им је хранљива вредност и
сварљивост доста мала. Могућност конзервирања махуна и зрна на разне начине даје му
изванредан стратешки значај као резервне намирнице. У рату и мирнодопским условима пасуљ је
увек била и јесте врло значајна и хранљива намирница војске. Пасуљ се искоришћава у индустрији
за производњу лимунске киселине, а брашно од зрна пасуља додаје се у тестенине ради
побољшања квалитета.
Зрнене махунарке, па и пасуљ имају велики агротехнички значај. Захваљујући квржичним
бактеријама, које живе у симбиози на корену махунарки, врсте из ове фамилије остављају
земљиште обогаћено азотом, тако да је пасуљ квалитетан предусев за све њивске биљке. Пасуљ је
стога врло добра предкултура већини других ратарских и повртарских култура.
У многим крајевима наше земље, посебно југу и југоистоку, највећи део површина под пасуљем
јесу у здруженом усеву са кукурузом. Ово је традиционални начин гајења пасуља у коме пасуљ и
кукуруз имају обостране користи при оваквом начину гајења. Пасуљ, захваљујући симбиози
атмосферског азота, повећава резерве азота кукурузу, а кукуруз ствара повољне микроклиматске
услове пасуљу који се тешко оплођује и налива зрно у чистом усеву при дуготрајним сушама и
високим температурама. Све чешће се произвођачи пасуља враћају оваквом начину гајења пасуља,
посебно у условима органске производње у којој је производња кукуруза белог зрна врло
инетесантна у комбинацији са производњом пасуља.
Последњих година све више се смањују површине под производњом пасуља. Највећи разлог за то
јесу смањени приноси због све учесталијих суша у периоду оплодње и наливања зрна. Производња
пасуља обавља се углавном на ситном поседу индивидуалних произвођача, најчешће у здруженом
усеву са кукурузом, где преовлађују домаће слабо приносне сорте и популације. Недостатак
пасуља на тржишту, добра тржишна цена пасуља и све веће потребе за овом културом намећу
значај производње и повећање површина под овом културом.

Биљка пасуља веома је осетљива на киселу реакцију земљишног раствора и на заслањене типове
земљишта. Пасуљу погодује неутрална реакција земљишног раствора. Може успевати на
различитим типовима земљишта и надморским висинама, али му погодују терени виших
надморских висина.
Пасуљ је веома осетљив на монокултуру, стрнине и кромпир одличне су предкултуре пасуљу, а
пасуљ је добар предусев већини ратарских и повртарских култура.

Основна обрада земљишта најбоље је да се обави у јесен на 30cm дубине. Предсетвена припрема
земљишта за сетву пасуља треба бити квалитетно обављена лаким дрљачама или
сетвоспремачима, како би се избеглом претерано гажење, кварење структуре земљишта и
непотребно губљење корисне влаге.
Основно ђубрење под основну обраду земљишта треба да обезбеди довољне количине фосфора и
калијума за пролећну вегетацију усева. Независно од садржаја фосфора и калијума у земљишту,
потребе пасуља за фосфором су 60-80кг/ха, калијума 80-100кг/ха и азота 60-80кг/ха. Стога је
препорука да се у јесен заоре 300kg//hа НПК- 8:16:24, под предсетвену припрему земљишта унесе
200кг/ха НПК-(15:15:15) и 200кг/ха КАN-а или 120kg/hа уреје. Пасуљ јесте легуминозна биљка али
му је неопходно у почетку вегетације унети извесну количину азота.
Оптимално време сетве је половина априла месеца, кад температура земљишта диостигне 12оC.
Оптимална дубина сетве је 2-4 cm, на лакшим типовима земљишта дубље а на тежим плиће. У
зависности од крупноће семена и апсолутне тежине оптимална количина семена је 150-200 kg/hа.
Нега усева састоји се у међуредној култивацији усева у циљу побољшања ваздушног режима
земљишта. Третирање против корова може се обавити земљишним хербицидима у периоду после
сетве а пре ницања усева. Корекција се може извршити у току вегетације, препаратима којим се
могу сузбијати усколисни корови (Fokus ultra, Fusileid forte) или широколисни корови (Basagran
или Galbenon). Веома значајно је превентивно се борити против најбитнијих болести, бактериоза,
антракнозе пасуља и пламењаче, посебно у условима учесталих падавина. Праћење појаве лисних
ваши битно је са аспекта њиховог сузбијања и у заштити од преносиоца вируса.
Жетва усева обавља се кад су махуне зреле, жуте боје још неотворене. Жетва може бити двофазна,
ради мањег осипања, косидбом и накнадном вршидбом. Вршидба се може обавити машински или
ручно млаћењем после гажења. Уколико је вршидба механизована, да неби дошло до механичког
оштећења зрна мора се смањити број обртаја бубња у јединици времена и облагање радних делова
гумом.
Принос семена пасуља креће се 1500-2000кг/ха па и до 2500кг/ха, у бољим агроеколошким
условима производње.
У Србији селекцијом пасуља баве се Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, Институт за
повртарство Смедеревска Паланка. Најпознатије и најзаступљеније сорте пасуља у производњи у
Србији јесу: Бисер, Галеб, Медијана, Двадесетица, Панонски тетовац, Панонски и Побољшани
градиштанац.
Саша Станковић

Tehnologija proizvodnje crnog luka
Allium cepa
Crni luk pripada familiji lukova Liliacae u istoj familiji nalaze se i beli
luk,praziluk i vlasac.Kada bi se rec Allium prevelo sa latinskog znacilo bi jedan ili
jedinstven.Sam luk bogat je mineralnim mterijama i etericnim uljima .
Sorte luka se razlikuju po boji, velicini i sadrzaju suve materije. Luk vodi poreklo
iz Azije i Bliskog istoka .
Luk ima i baktericidno dejstvo i koristi se protiv crevnih oboljenja a moze se
koristiti i za spoljnu upotrebu kao obloga kod reumatskih oboljenja.

Izbor parcele za crni luk Luk moze da uspeva na srednje teskim zemljistima
dobre strukture i plodnosti .Najbolje uspeva na zemljistima neutralne pH reakcije
6.8-7.5
Treba voditi racuna kod izbora parcele o tretiranju predhodnih useva ovde se
prvenstveno misli na ostatke rezidua herbicida poput atrazina.
Izbegavati zakorovljene povrsine jer je spektar herbicida koji se mogu koristiti jako mali.
Kao preduseve za gajenje crnog luka direknom setvom treba birati useve koji se ranije skidaju da
bi se osnovna obrada mogla blagovremeno i klalitetno da obavi

Obrada zemljista Osnovnu obradu zemljista potrebno potrebno je obaviti sto ranije
tada bi trebalo odraditi ravnjanje i grubu pripremu zemljista za setvu ,time se u prolecnom
periodu manje gazi i sabija zemljiste..

u jesen

Izbor sorte Kod izbora sorti treba voditi racuna o zahtevu trzista ,uglavnom se traze okrugle
glavice belog mesa ,zuto –braon ovojnih listica precnika od 40-70 mm.Lukovi se prema sadzaju
suve materije mogu podeliti na ljute ,polu ljute i slatke .

Ishrana crnog luka

Kada govorimo o ishrani crnog luka moramo da se osvrnemo na
gradju korena crnog luka a kod luka je on slabe usisne podorne moci , pa je neophodno
obezbediti dovoljne kolicine lakopristupacnih hraniva u zoni korenovog sistema .
Za djubrenje crnog luka koristi se mineralno djubrivo sledece formulacije 7 14 21, 8 16 24 ili
10.20 30 potrebna kolicina djubriva je od 600-800kg
Sto se tice vremena unosenja djubriva najbolje bi bilo da se unese pred osnovnu obradu a da se
azot unosi sa prhranjivanjem.Prvo prihranjivanje je potrebno odraditi kada luk bude u fazi prva
tri lista .Od prva tri lista pa sve pa do pocetka formiranja glavice je faza intezivnog porasta
nadzemne mase i bas zbog toga u ovom periodu je narocito vazno obezbediti dovoljno azotnih
hraniva za rast i razvoj lisne mase koja ce obezbediti dovoljno hrane za formiranje lukovica , sa
azotnim djubrivom treba prestati kada su lukovice formirane. Unosenje fosfora pred osnovnu
obradu je vazno zbog formiranja korenovog sistema..

Setva crnog luka

Setva semena se obavlja na dubinu od 1.5 -2 cm .Vecom dubinom
setve iznuruje se biljka pa odredjeni broj biljaka pri klijanju moze da propadne .Plitka setva
nosi opasnost da biljka pri nicanju usled specificnog nicanja izbaci korencic izvan zemljista i
tako uvenu mladi klijanci. Preporucena kolicina semena za setvu je od 5-8kg/ha.sa ovom
kolicimom semena treba da se obezbedi optimalan sklop biljaka od 600 000 do 750 000 biljaka
po ha.

Nega crnog luka nakon setve iz semena
Jedna od preporucenih mera je valjanje odmah nakon setve ,ovom merom se postize bolji
kontakt semena sa zemljistem i time se dobija ujednaceniji usev.

Navodnjavanje
Ovo je obavezna mera kod proizvodnje crnog luka direkno iz semena potrbno je normom
zalivanja od 10mm odrzavati setveni sloj konstantno vlazan.Od formiranja prvog pravog lista do
faze 3-4 prava lista ovo je kriticna faza jer usled prevlazivanja biljka ce formirati plitak korenov
sistem a nasuprot ovome ukoliko dodje do zasusivanja dodji ce do formiranja pokorice koja se
takodje negativno odrazava na biljke.
Od faze 3-4 lista do formiranja glavice biljke ne smeju da oskudevaju ni u vodi ni u hrani.
Nedostatak vode direkno utice na prinos, tako sto biljka povlaci vodu iz listova i tako ubrzava
zrenje.
Sa navodnjavanjem treba prestati kada biljke pokazu prve znake zrenja.

Zastita od korova
Nakon setve a pre nicanja moze se primeniti Stomp 330E u dozi 5l/ha
Za sirokolisne korove Goal,Tomigan 250EC u maksimalnoj dozi 0.3 l/ha u fazi kada je prvi
previ list najmanje 3 cm.Preparat moze da izazove prolaznu fitotoksiju.
Za suzbijanje travnih korova preporucuje se Fusilade forte

Zastita od bolesti
Najbolj zastita je preventiva ,Oboljenja crnog luka prouzrokovana gljivama su

Plamenjaca luka Peronospora destruktor

Crna pegavost lista luka Alternaria porri

Trulez glavice crnog luka Botrytis cinerea
Za suzbijanje patogena koristiti preparate na bazi bakra.

Zastita od stetocina

Lukova muva Hylemia antiqua

Zemljisne stetocine grcice,zicari i podgrizajuce sovice.

Tretiranje preparatima koji sprecavaju prorastanje lukovica u
skladistu
Ovim preparatom se tretiraju lukovice namenjeni za skladistenje ,tretira se kada zelena masa
pocne da poleze .Preparat je Royal MH-30 i koristi se u kolicini od 12.5l/ha

Zetva crnog luka
Sa zetvom treba poceti kada je 50 biljaka poleglo Ostaviti crni luk koji je izvadjen da se prosusi
na njivi nekoliko dana i nakon toga odstraniti suvo lisce na nekih 2 cm i pakovati u vrece

Dipl.ing Tanja Petrović, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Ђубрење кромпира
Припремила: Рашић Сузана

Потребе кромпира за хранљивим материјама су високе. Усисна моћ
кромпировог корена већа је него код житарица. Кромпир може изнети из земље
30% фосфора, више од 60% калијума и 60-70% азота. Кромпир мора имати на
располагању у прихватљивом облику, за принос од 20 t/ha - 87 kg/ha азота, 34 kg/ha
фосфора, 170 kg/ha калијума и 36 kg/ha калцијума. У фази клијања и ницања
потребе у хранивим материјама су мале. Кромпиру треба највише хранива у
фенофази цветања. Тада мора располагати и са довољно влаге у земљишту, да би
ђубрива могао добро искористити.
Најзначајније ђубриво за кромпир је азот, који биљци мора стајати на
располагању уз високу дозу фосфора и калијума. У просеку 1 kg чистог азота даје 97
kg кромпира. У недостатку азота, и кртоле и цима расту лоше, док је при вишку
азота цима бујна, а кртола има мало и лошег су квалитета. За производњу раног
кромпира треба давати азотна ђубрива која брзо делују, у количинама до 120
kg/ha азота, док се за производњу семенског кромпира не сме давати више од 40
до 60 kg/ha азота. Најприкладнији облик азотних ђубрива за кромпир је амонијумсулфат, али он подноси све врсте азотних ђубрива (КАН и УРЕА).
Од свих ђубрива кромпир тражи највише калијума. Довољне количине
калијума омогућују биљци здрав раст циме, велик број кртола, велику количину
скроба и већу отпорност према суши. Од калијумових ђубрива најбоља су калијумсулфат и калијумов магнезијум. Са 40% калијумовом соли мора се ђубрити
неколико недеља пре садње. Количина калијума за ђубрење кромпира се налази у
широком распону зависно од ефективне плодности земљишта, што можемо утврдити
агрохемијском анализом земљишта, а она износи од 160 до 240 kg/ha на брдскопланинским земљиштима и 60 до 140 kg/ha на плодним земљиштима.
Супротно ранијим тврдњама, данас се сматра да кромпир треба богато
ђубрити фосфором. То је нарочито важно при производњи семенског кромпира.
Великим дозама фосфорних ђубрива повећава се квалитет произведеног семена, а
делимично и количина скроба у кртолама. При вишку азота, а уз недостатак фосфора,
продужава се прва фаза раста, ствара много циме и мали број кртола које полагано
сазревају. При недостатку азота и превеликој количини фосфора, прва фаза раста
прерано се завршава, ствара много ситних кртола које брзо сазревају. Повећањем
дозе од 50 на 100 kg/ha фосфора повећава се уз 40 kg/ha азота принос кромпира за 2
t/ha, док се при дози од 80 kg/ha азота повећава за 5 t/ha. За сигуран и висок
принос кромпира потребно је да кромпир располаже готово једнаким размерама
азота, фосфора и калијума за читаво време вегетације, у којој биљка прима
равномерно азот и фосфор, а калијум пре цватања. Рок давања фосфорних ђубрива
није важан, али се препоручује давање пре основне обраде, како би се ђубриво
добро помешало са земљом. Количина фосфора за ђубрење траба да износи од 80 до
160 kg/ha фосфора.
Приносом од 20 t/ha, кромпир усвоји око 30 kg магнезијума. Недостатак
тог елемента осећа се на киселим земљиштима, поготово при јаком једностраном
ђубрењу калијумовим ђубривима која не садрже магнезијум. У том случају се
прскају биљке са 5% раствором магнезијум сулфата или претходним ђубрењем
калијумовим ђубривима која садрже магнезијум.

Биљци кромпира преко су потребни и креч, сумпор и гвожђе. Недостатак
креча омета примање азота, калијума и фосфора и повећава киселу реакцију
земљишта, која штетно утиче на раст биљке.
Недостатак сумпора може се показати на лаким земљиштима, због чега је
потребно изабрати таква ђубрива која садрже сумпор (амонијум-сулфат, калијум
сулфат ).
Недостатак гвожђа узрокује хлорозу на биљкама кромпира на земљиштима која
имају сувише креча.
Хлор смањује стварање скроба и делимично утиче на хемијске промене у
кртолама. Због тога се препоручује ђубрење калијумовим ђубривима која садрже
мало или нимало хлора (калијум магнезијум, калијум-сулфат).
Кромпиру су потребни у малим количинама и микроелементи као што су
бакар, бор и манган. Ако та хранива недостају, принос се знатно смањује и мења се
биохемијски састав кртола. Бор на кречним земљиштима повећава принос за 8 до
9%, а количину скроба повећава за 0,5 до 2%. Недостатак мангана појављује се код
кромпира нарочито на алкалним, кречним, сланим или подзоластим земљиштима.
Да би се постигли високи приноси потребно је да се кромпир ђубри стајским
ђубривом које својим хранљивим материјама убрзавају раст, што повољно утиче
на његову структуру. Пошто се утицај стајског ђубрива на структуру земљишта брзо
губи, препоручује се ђубрење са 20 до 40 t/ha. Кромпир може усвојити из стајског
ђубрива око 30% азота, 15% фосфора и 80% калијума. Због тога је потребно додатно
ђубрење и минералним дубривима.
На висину приноса кромпира повољно утиче и зеленишно ђубрење, и то
углавном азотом. За такво ђубрење обично се употребљавају лупина, разне детелине и
грашак.
Уз прскање против гљивичних болести, биљкама се могу давати и ђубрива,
нарочито азот и микроелементи, тако да се отопе заједно са средствима за заштиту
биља.

ZAŠTITA BILJA
Tripsi u zasadima bresaka i nektarina
Tripsi (klasa: Insecta, red: Thysanoptera) su velika grupa organizama među kojima su mnogi
štetočine poljoprivrednih kultura. To su sićušni organizmi, veličine tela oko 1 mm, imaju
spljošteno i izduženo telo koje se na krajevima sužava. Boja odraslih jedinki je svetlo do tamno
smeđa. Imaju duga i tanka krila obrasla dlačicama koje podsećaju na rese. Usni aparat im je
prilagođen za bodenje i sisanje.
Ova grupa insekata ne spada u dobre letače ali je moguće njihovo prenošenje vetrom na
određene udaljenosti.

Odrasla jedinka tripsa

Odrasla jedinka tripsa na cvetu nektarine Trips na cvetu nektarine

Tripsi mogu da izazovu oštećenja u vreme cvetanja i u vreme dozrevanja plodova. Ishranom na
cvetovima oštećuju latice, prašnike i tučak.
Ženka pravi štete i tokom polaganja jaja na cvetovima. Iz jaja se pile larve koje takođe ishranom
nanose štete na tučku i tek zametnutim plodovima. Na plodovima su vidljive fleke različitih
dimenzija crvenkaste boje, nekroze i deformacije tkiva.
U poslednjih nekoliko godine velike štete od ishrane tripsa registrovane su na plodovima bresaka
i nektarina.

Larva tripsa na plodiću nektarine Štete od tripsa na plodovima nektarine Oštećenja od tripsa

Monitoring tripsa

Monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina sprovodi se putem:
• vizuelnih pregleda i
• metodom otresanja cvetova
Vizuelnim pregledima, metodom otresanja cvetova, a zatim i determinacijom sakupljenih
tripseva u zasadima bresaka i nektarina, registrovano je prisustvo 3 vrste tripsa:




Thrips minutissimus,
Taeniothrips inconsequen,s
Frankliniella intosa.

Svi ovi tripsevi mogu se nadi na cvetovima raznih vrsta voda, a najvede štete
pričinjavaju na nektarinama i breskvama.
Biologija tripsa

U razvoju jedne generacije trips prolazi kroz fazu odraslog insekta, jaja, dva stadijuma larve i pre
nimfe i nimfe.
Tripsi prezimljavaju u formi ili odraslog insekta ili lutke u zemljištu. U proleće se pojavljuju
odrasli, prvo na procvetalim korovima u zasadima bresaka i nektarina. Korovi predstavljaju
važne biljke domaćine većine štetnih tripseva u našim uslovima. Monitoringom u 2015. godini
prvi odrasli primerci registrovani su u cvetu mrtve koprive 18.marta, dok su se prve nimfe u
2016. godini registrovale 1. februara u cvetu maslačka u zasadima bresaka.
Mere kontrole

Prvi tretman izvodi se u periodu opadanja latica kada cvetovi više ne privlače
oprašivače, a drugi tretman u periodu opadanja plodova, kada su plodovi veličine
oraha. U tim fazama razvoja voda nisu prisutne pčele i drugi polinatori u zasadima.
Za vreme cvetanja ne koristiti insekticide zbog mogudnosti trovanja polinatora.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje tripsa u zasadima bresaka
i nektarina. Na osnovu ogleda koji su rađeni u sistemu prognozno izveštajne službe
zaštite bilja prednost u odnosu na piretroide treba dati insekticidu na bazi aktivne
materije spinosad (Laser 240-SC) u dozi 0,7 l/ha.

Mast. Inž. Zaštite bilja Dušan Stojanović

VINOGRADARSTVO
Upis u Vinogradarski registar i prijava prinosa grožđa
Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde
površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i
specifičnostima) i proizvodni potencijal, što ujedno predstavlja i
obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Upis je zakonska obaveza. Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa
u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i
preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, a imaju više od
10 ari pod vinovom lozom. Ova obaveza se takođe odnosi i na
vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe
stavljaju u promet. Poljoprivredni proizvođači koji nisu upisani u
Vinogradarski registar nede modi da prodaju vino koje proizvedu.
Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice,
preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne
organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za
vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđapravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača
grožđa-fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u Beogradu, Novom Sadu,
Kragujevcu , Aleksandrovcu, Negotinu i Nišu.
Zahtev se podnosi na Obrascu VV 1- Zahtev za upis u Vinogradarski
registar.
Svakom proizvođaču se prilikom upisa u registar dodeljuje registarski
broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički
prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan
registarski broj. Taj broj jednom dodeljen se ne može menjati niti može
biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz
registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje
na osnovu odluke o prestanku obavljanja dužnosti.
Proizvođači koji na kudnu adresu dobiju rešenje da se upišu u Registar a
ne poseduju vinograd (iskrčen) treba da napišu izjavu da pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošdu izjavljuju da nemaju vinograd i
pošalju je u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu. To isto važi i za

Upisom u vinogradarski registar obaveze vinogradara ne prestaju.
Naime, proizvođači grožđa su dužni da svake godine posle berbe, a
najkasnije do 15. novembra, Ministarstvu prijave promene podataka o
godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela. Prinos
grožđa se prijavljuje na obrascu VV1 tako što se popuni Sekcija 1- opšti
podaci o poljoprivredniku i Sekcija 3 gde se upisuje prinos za prijavljene
parcele. Zahtev se šalje u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu.
Na istom obrascu (VV1) se podnosi i zahtev za promenu podataka u
Vinogradarskom registru, promene podataka o proizvođaču grožđa,
promene podataka o vinogradarskim parcelama. Sve nastale promene
podataka upisanih u Registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana
nastale promene.
Za sve bliže informacije proizvođačima grožđa su na raspolaganju
institucije: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, neka
od šest najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje
Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ kao
i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.

Tanja Živkovid, PSSS Niš
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