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СТОЧАРСТВО
СИЛИРАЊЕ ЛУЦЕРКЕ (ПРВИ ДЕО)
Луцерка се углавном конзервира сушењем. Међутим, због временских услова у
првој половини маја, када су честе кише које отежавају сушење, препоручује се
силирање луцерке. Први откос који се поклапа са овим периодом уједно је и главни
откос јер чини 40% годишњег приноса, а уколико је лето сушно и више. Силирање
луцерке није једноставан поступака као што је случај са припремом кукурузне
силаже, јер садржи мање шећера, а самим тим и мању способност за
млечнокиселинску ферментацију. Отежавајућа околност је и висок садржај влаге у
биљци, који може да буде 80% па и више.
Травна маса може се силирати у силажне јаме, сило торњеве (вертикални), сило
тренч (хоризонтални), пластична црева или у бале обавијене пластичном фолијом
4-6 слојева .Најчешће се силира у сило-тренч, а у новије време и у сило бале, где
цео процес може бити потпуно механизован (кошење, сушење, балирање,
омотавање пластичном фолијом и складиштење).Веома је битан и правилан избор
локације за изградњу сило објеката или локација за смештај-лагеровање силобала. При избору локација за изградњу силоса потребно је узети у обзир најкраћи
приступ од штале до силоса, лак приступ и могућност манипулације
механизацијом. Силос мора бити заштићен од подземних и површинских вода.
Правилно изведена техника силирања је услов за нормални ток ферментације и
добијање квалитетне силаже а она обухвата: кошење, просушивање, жетву,
додавање инокуланата и адитива, транспорт до простора за силажу, истовар,
сабијање сило масе и покривање силаже.
Косидба: Битно је одредити оптималну зрелост луцерке односно моменат
косидбе. Са повећањем зрелости биљке повећава се принос при чему се смањује
квалитет (смањује се удео лисне масе). На квалитет утиче и висина косидбе.
Препоручљива висина је 3-5 цм, с циљем да избегнемо присуство земље или
друге прљавштине у маси за силирање.
Просушивање: Сушењем смањујемо влагу и повећавамо проценат суве материје
у биљци, што позитивно делује на ток ферментације. Луцерка при силирању може
имати три нивоа влаге:
-високо влажна, више од 70% влаге,
-провенула, 60-70% влаге и
-ниско влажна,40-60% влаге.
Силирање високо влажне луцерке се обавља када је није могуће просушити, због
временских услова. Идеална влага за силирање луцерке је 60-70% што постижемо
кад покошену масу оставимо да провене на њиви до 24 сата, па и дуже у
зависности од временских услова. Да ли је травна маса погодна за силирање,
можемо утврдити стиском травне масе у шаци. Након опуштања шаке, ако травна
маса лагано повећава свој волумен до дуплог волумена од стиснутог има идеалан
проценат влаге за силирање. Ако се волумен травне масе брзо повећава превише
је превенута и треба је помешати са непровенутом масом. Ако стиснута травна
маса остане у истом положају и долази до цеђења сока није довољно провенута за
силирање. Дужина сушења не треба бити дужа од три дана. Код силирања луцерке

са малом влагом (40-60%) треба обратити пажњу на истискивање ваздуха из сило
масе, фино сецкање и добро заптивање силаже.

Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Драган Јаковљевић

СОЈА У ИСХРАНИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Данас је незамислива добра и исплатива сточарска производња без употребе
соје тј. њених производа којима је заједничко да се морај термички обратити на
адекватан начин.
Соја је вредно протеинско храново а по садржају беланчевина, витамина и
аминокиселина је незаменљива! Зрно соје саджи 38% протеина, 18-22% уља, те
више од 30% различитих угљених хидрата, витамина и минерала.
У сировом облику соја садржи и штетне материје уреазу и трипсин. Њихово
присуство зауставља активност ензима који су важни за варење. Да бисмо је
користили као сточну храну , соју је потребно термички обрадити тостирањем,
екструдирањем или кувањем.
Важне напомене:
- Непрерађену соју могу конзуирати преживари, тако да се у храни крава
препоручује 2-2,5 кг дневно самлевеног зрна;
- Због високог садржаја уља (18-22%) препоручује се постепено увођење сировог
зрна соје у исхрани крава;
- Због могућих дигестивних проблема ако се преживарима даје сирово зрно не сме
се у исто време користити уреа;
- Телад због неразвијеног бурага сматрају се непреживарима те се зато тако и
третирају што се тиче исхране сировим зрном соје т.ј не треба се користити за
исхрану телади;
- Свиње и живина не смеју јести непрерађену соју;
- Тостирана и екструдирана соја су врло вредна протеинска и енергетска хранива.
Побољшавају укупну сварљивост, хранидбену вредност и искористивот хранива.

Ако се уради квалитетна термичка обрада соја ће имати 33-44% протеина, 15-22%
масти и чак 60% by-pass протеина. Не препоручујем да пољопривредници сами
прже соју јер у случају да је температура нижа од предвиђене проценат by-pass
протеина биће веома низак. Ако се пак препржи доћи ће до тзв. Maillardove
реакције, протеини ће бити слабо растворљиви у танком цреву као и есенцијална
амино киселина лизин.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Верица Лазаревић

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
СЕТВА СОЈЕ
Соја је култура која захтева поштовање одређених агротехничких мера, једна од
најбитнијих мера јесте сетва у оптималном року. Соју треба сејати у оптималном
року јер благовремена сетва соје треба да обезбеди брзо и нормално клијање и
ницање усева, равномеран распоред биљака, као и оптималну густину усева. Соју
сејати када се земљиште загреје на 10-12° C, значи да је за време сетве соје
најбитнија температуру сетвеног слоја, а не одређени за датум.
У нашим климатским условима сетва у оптималном агротехничком року један је
од основних чинилаца који утичу на висину и стабилност приноса. Ако соју
посејемо сувише рано то ће довести до успоравања клијања. Хладно и влажно
време доводи до појаве болести семена и младих биљака, што за последицу може
да има проређен склоп. Млада биљке соје отпорније су на ниске температуре од
кукуруза, тако да могу да поднесу краткотрајне мразеве (од -3 C° до -4 C°), па је
опасност од измрзавања мања него код кукуруза. Ако соју посејемо рано период од
сетве до ницања траје дуже.Такође датум сетве мање утиче на принос сорти краће
вегетације, док је негативан ефекат кашњења сетве код сорти дуже вегетације
више изражен. Усев посејан у почетку оптималног агротехничког рока боље
подноси критичан сушни период у јулу и августу.
У нашем региону сорте друге групе зрења треба сејати почетком априла,
раностасне сорте треба сејати током априла, сорте краће вегетације можемо
сејати током априла али и почетком маја месеца. Густина усева мање утиче на
принос соје него што је то случај код кукуруза. Није редак случај да се претерује са
количином семена соје у сетви, но треба имати у виду да већа густина утиче на
повећање висине доњих махуна, да је усев у густом склопу осетљивији на сушу,
што је последњих година код нас врло актуелно, такође, у великом склопу је већа
опасност од полегања и болести. Ако је усев ређи од оптималног склопа, биљке се
интензивније гранају, али су доње махуне ниже, што за последицу може имати
веће губитке у жетви соје. За сорте друге групе зрења препоручује се склоп од 350
до 400 000 биљака по хектару, за сорте прве групе зрења 400 до 450 000 биљака
по хектару, за сорте нулте групе зрења 500 000 биљака по хектару. Препоручен
склоп за сорте 00 групе зрења је 550-600 000 биљака по хектару. Што се тиче
међуредног размака у сетви соје истраживања показују да нема значајних разлика

у приносу при међуредном размаку од 50 cm и 70 cm, али ако се сеје на 70 cm
међуредно у реду треба сејати гушће, односно свака сорта треба да се сеје на
препорученисклоп.
Крупноћа семена и клијавост веома варирају од године до године, па се потребна
количина семена за сетву рачуна узимајући у обзир ове карактеристике семена.
Дубина сетве соје је изузетно важна, јер соја приликом ницања износи котиледоне
на површину земљишта. Ако посејемо соју сувише дубоко а земљиште је хладно,
период ницања соје биће дуг. Ако је сетва соје сувише плитка лако може доћи до
исушивања површинског слоја земљишта, што такође може негативно да утиче
наи ницање усева. Оптимална дубина сетве соје је 4 до 5cm. У хладна и тешка
земљишта са неповољном структуром треба соју сејати плиће, а на лакшим,
песковитим земљиштима нешто дубље. Ако је сетва касна, а има довољно влаге у
земљишту може се посејати и нешто плиће, ради бржег ницања усева. Веома је
важно да је дубина сетве соје уједначена јер то утиче на уједначено ницање и
почетни пораста младих биљака соје. Веома је важно да се семе соје пре сетве
инокулира, односно зарази квржичним бактеријама. Познато је да соја као
легуминоза има способност да своје потребе у азоту подмирује његовим
усвајањем из ваздуха путем симбиозе са квржичним бактеријама на свом
кореновом систему. Током клијања и ницања биљка соје користи овај и друге
хранљиве елементе из котиледона. Прве квржице на корену соје почињу да се
јављају око 7 дана након ницања усева, а након 10-14 дана оне су способне да
хране биљку азотом из ваздуха. Из ових разлога веома је важно употребити
микробиолошко ђубриво за соју, које до употребе треба чувати на температури од
4° C, пошто су у питању бактерије, дакле живи организми. Микробиолошко ђубриво
треба употребити према упутству које се налази на његовом паковању, уз
прописану количину воде, и обавезно у хладу, јер при непосредном дејству
сунчеве светлости квржичне бактерије могу да изгубе своју виталност. Из ових
разлога инокулацију семена треба вршити непосредно пре сетве, а третиране веће
количине семена које се исти дан не утроше препоручљиво је сутрадан поново
инокулисати.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инж. Миланка Миладиновић

ОСОБИНЕ ХИБРИДА КУКУРУЗА
-ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛАЖЕ –
Производња квалитетне силаже у редовној сетви од хибрида кукуруза захтева
следеће особине:
- Дуга вегетација ФАО 600 до ФАО 800 са масивним, високим биљкама,
добро развијеног кореновог система;
- Крупне, привлачне и добро озрњене клипове;
- Продужено време наливања зрна ;
- 16 – 20 усправних модро – зелених листова који поседују особину да
остају зелени током вегетације до сазревања (stay green);
- Отпорно стабло према полегању;
- Цела биљка (стабло, листови, клип, зрно, комушина) високо сварљиво;

-

Да у условима пуне агротехнике поднесе повећане густине сетве ( 55 –
65 000 биљака по хектару).

-

Приликом производње високовредне силаже густину сетве увећати за 10 – 15% у
односу на бербу у клипу. За ту намену треба бирати родне проверене хибриде, а
треба их гајити на најплоднијим парцелама уз употребу свих агротехничких мера,
посебно ђубрења и ако је могуће – наводњавање као врха свеобухватне
агротехнике.
Погрешна је пракса да се за спремање силаже одаберу парцеле мање
плодности, закоровљене, погрешног хибрида за ту намену, што за последицу
има низак принос слабијег квалитета. Принос силажне масе ( из редовне сетве)
мањи од 60 тона по хектару показује да нешто није ваљало у производном процесу
(суша, погрешан хибрид, мања густина сетве, импровизована примена
агротехничких мера итд.).
Закаснела , накнадна и пострна сетва је у директној зависности од количине и
распореда падавина у летњим месецима а могуће је добити 30 – 35 тона силаже а
за сетву користити хибриде групе зрења ФАО 100 – 400.
Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миодраг Симић
РАНА ПРОИЗВОДЊА КУПУСА
Производња купус а у нашим условима одвија се у два наврата (као рана и
гајење као пострног усева јечма, пшенице или након раног кромпира, грашка,
младог лука и сл.)
Битно је произвести здрав квалитетан расад купуса који ће касније
одговарајућом негом дати стабилан принос и добру зараду. Расађиванје купуса
зависи од временских прилика, уколико време дозволи са расађиванјем се почиње
почетком априла тако да купус у зависности од сорте стигне за сечу од почетка
јуна до краја јула. Купусњаче су отпорне на ниске температуре а расад купуса се
не пикира, температуре у топлој леји треба да су око 16 степени и обавезно је

редовно проветравање. Потребна количина семена за један ха око 500 гр (зависи
од крупноће семена) а размак у редовима је 7-10 цм x 2 цм. Након сетве семена
расад пристиже за 30-45 дана. Код расада најбитнија је чврстина биљке, добра
развијеност кореновог система и здравствено стање биљке. Расађивање на
отвореном пољу обављамо када биљчице имају 5-6 листова.
На лаким
земљиштима предност дати ранијим сортама док тежа земљишта погоднија су за
касније сорте. Купуси најбоље успевају на
неутралним и слабо киселим
земљиштима pH 5,5-6,5.

Купус је отпоран на ниске температуре подноси краткотрајне мразеве и до -10 а
температуре изнад 25 степени негативно утичу на раст и развиће ( оптималне
температуре за раст и развој купуса су 15-20 степени целзијусових). За
производњу раног купуса предност дати плодним, умерено влажним и добро
припремљеним земљиштима, ситномрвичасте структуре. Рани купус има мању
лисну розету па се сади на растојаању 50x50, 60x40, или 50x60, постићи склоп 5066000 биљака. Идеално време за расђивање је јутро или вече и умерено облачно,
садња расада обавља се ручно садиљком и у новије на већим површинама
машински. Приликом расађивања обавезно одбацити биљчице које су без теменог
пупољка и садња се обавља до првих листова (котиледона). Дан пре расађивања
обавити заливање парцеле на којој ћемо садити купус. Садњом по топлом времену
или садњу прерастлог расада пожељно је одрезати део лисне масе како бисмо
смањили испаравање воде преко листа и побољшали пријем биљака. Неколико
дана након расађивања вршимо контролу усева, уколико је пријем биљака више од
10% вршимо попуњавање празних места где није успео пријем расада. Ђубрење
купуса треба обавити на основу агрохемијске анализе земљишта,
након
расађивања биљке највише усвајају азот , поребе за фосфором су изражене у
фази формираља главица а калијум биљаке највише усвајају у фази раста
главице. Потребна просечна количина минералних ђубрива износи : азота 120130 кг/ха, фосфора 80-100 кг/ха и калијума 130-140 кг/ха.Треба избегавати
прекомерне количине азотних ђубрива нарочито у касном прихрањивању јер
доводи до честог пуцања главица. Прихрана купуса се обавља најчешће у два
наврата : први пут до фазе формирања розете, са 1/3 азотних ђубрива а другу
прихрану у пчетку формирања главице са преосталом планираном количином
ђубрива. За принос од 10 тона купус износи 50 кг азота, 15 гкг фосфора и 50кг
калијума, ђубрење пролећног купуса увећати за 2-2,5 пута од количине изнете
приносом.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Драган Мијушковић

АГРАРНА ПОЛИТИКА
ИПАРД СРЕДСТВА И ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИЦИ
ИПАРД програм Републике Србије, Министарства пољопривреде и заштите
животне средине почиње се примењивати у 2016. години. ИПАРД представља пету
компоненту ИПА (предприступна средства ЕУ) и та средства намењена су
руралном развоју. Нашој земљи биће дато на располагању 175 милиона евра која
се могу користити до краја 2020. године. ИПАРД средства намењена су пре свега
успостављању институционих структура и њиховом својственом тренингу за
коришћење много значајних средстава ЕУ из фондова заједничке пољопривредне
политике, али и увођењу много строжих правила којих морају да се придржавају
потенцијални корисници средстава. Тако да је најзначајнији циљ наше земље као
кандидата треба да буде да се повећа потрошња из ИПАРД фондова на максимум
како би се квалификовали за већа средства из ЕУ фондова.
Ко може да конкурише за средства? Крајњи корисници су пољопривредни
произвођачи или групе произвођача, уписани у регистар пољопривредних
газдинстава. Корисници треба да докажу да немају неизмирене порезе или
обавезе за социјално осигурање, ни било какве друге неплаћене обавезе према
држави у тренутку подношења пријаве. Треба да припреме потписану изјаву да
нису аплицирали за исто улагање код других ЕУ или државних фондова. У случају
подношења захтева за инвестиције кроз ИПАРД , корисник мора да измири
доспеле обавезе по раније одобреним инвестицијама финансираних од стране
МПЗЖС. У случају када корисник није власник имања или земљишта где ће се
инвестиција вршити, мора да поднесе извештај о лизингу или закупу који покрива
период од најмање 5 година од дана коначне исплате. Газдинство мора пословати
у складу са одговарајућим националним стандардима везаним за заштиту
животне средине и добробит животиња.
Прво, неопходно је обезбедити пун износ новца потребног за реализацију
инвестиције . То значи да крајњи корисник мора на банковном рачуну да има
средства потребна за реализацију читаве инвестиције. Тек тада он конкурише на
објављени конкурс ИПАРД агенције. У овој фази он је дужан да достави сву
потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес
одобравања пројекта. То су ајчешће разни докази о праву својине или закупа над
земљом , докази идентитета, упис у регистар пољопривредних газдинстава и сл.
Међутим поред ове опште документације , потенцијални корисник је обавезан да
достави и специфичну документацију као што је бизнис план, који у случају
изградње и реконструкције објекта, мора да садржи и прецизан списак радова, тј.
главни и идејни пројекат, доказ о поштовању минимума националних стандарда
који се односе на здравствену заштиту животиња, здравље људи , здравље

биљака, безбедност на раду, све у зависности од врсте инвестиције. Одобравање
пројекта тек после достављања свих потребних докумената, потенцијални
корисник улази у процес одобравања пројекта. Веома је важно напоменути да
инвестиција не сме бити започета пре него што је пројекат одобрен. Пошто се
пројекат одобри , корисник може започети инвестицију, али не сме одступати од
свог пројекта који је приложио приликом конкурисања. Корисник је дужан да се
придржава одобреног пројекта и у току трајања инвестиције прихвата контроле
које му шаље ИПАРД агенција како би били проверени наводи пројекта, радови
или поштовање трајања инвестиције ооод пет година. То значи да у том
временском периоду корисник је дужан да одржи инвестицију( не сме да отуђи
објекат, да му промени намену , нити да отуђи машине), а са друге стране мора да
достигне стандарде ЕУ, у зависности од инвестиције. Друга контрола се одвија пре
исплате средстава, а циљ је да се утврди да ли је инвестиција обављена у складу
са предложеним пројектом. Корисник је дужан да чува сву документацију од
тренутка склапања уговора до тренутка истека 5 година од реализоване
инвестиције.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Мира Миљковић

ВОЋАРСТВО-ВИНОГРАДАРСТВО
ЗНАЧАЈ ОПРАШИВАЧА У ВОЋАРСТВУ

Када се подиже воћњак врстом која је самооплодна (кајсија, бресква, шљива
„пожегача“, јагода, малина) може се у целом засаду посадити само једна сорта.
Међутим, код јабуке, крушке, трешње, ораха, леске, бадема и питомог кестена
приликом самоопрашивања не долази до образовања и развоја плодова или је
заметање слабо и безначајно. Неке сорте шљива су делимично самооплодне, али
и оне не рађају задовољавајуће у условима самоопрашивања.
Дугогодишњим истраживањима поуздано је утврђено да диплоидне сорте по
правилу имају клијав и виталан полен и могу да послуже као опрашивачи.
Јабука. Сматра се да би оптимални однос опрашивача и главне сорте био 1:1,
али се у пракси то ретко може видети, а ни економски није оправдано. Због тога се
предузимају мере за побољшање опрашивања уношењем пчелињих друштава у
воћњаку.

Често се дешава да су приноси мали и поред обилног цветања, што је последица
лоших временских услова у време цветања, посебно ако нема довољно
опрашивача, а изостане лет пчела.
Смарта се да за успешно опрашивање у засаду треба да буде добро
распоређено 5-10 % сорти опрашивача. Важно је да опрашивач редовно цвета и
рађа сваке године.
Уколико је посађена једна триплоидна сорта, важно је да поред ње буду
присутне још три диплоидне сорте (опрашивачи) које истовремено цветају. Оне ће
је опрашивати, а опрашиваће се и међу собом. У повољним еколошким и
агротехничким условима триплоидне сорте јабуке („црвена боскопка“, „јонаголд“,
„колачара“, „муцу“, „тимочанка“, „зеленика“ ) могу добро да роде, а у условима
суше, слабе исхране и заштите њихови плодови с малим бројем семенки
нормалног изгледа знатно више опадају у односу на диплоидне сорте.
Крушка. Све сорте крушке (са ретким изузецима) су практично самобесплодне,
не могу се гајити у једносортним засадима и за њих се морају обезбедити сорте
опрашивачи. Код крушке ни све диплоидне сорте не могу се међусобно
комбиновати, због појаве тзв.међубесплодности.
Ако се сорте које се желе гајити издвајају по квалитету плодова и могу се
сматрати главним , а добро се међусобно оплођују, тада се оне смењују са по
четири или највише шест редова.
Леска и орах. Код леске обично се саде једна или две главне сорте и два –три
опрашивача. Економски значајнијег рода не може бити у условима самооплодње
јер се добијају нижи приноси, односно цветови ће дати празне плодове који
најчешће опадају пре зрења. Леску „ тонда ђентиле деле ланге“ добро опрашују
„косфорд“, „халски џин“, „ноћионе“, „тонда ди бианка“, „барселона“ и друге сорте.
„Тонда ђентиле романа“ добар је опрашивач за већину сорти, а њу добро опрашују
„ноћионе“, „давијана“, „косфорд“, „тонда ђентиле деле ланге“ и „тонда ди ђифони“.
„Ноћионе“ је добар опрашивач за многе сорте, а добро је опрашују „тонда ди
бианка“, „мотрарела“, „давијана“ и „косфорд“. „Римски лешник“ добро опрашују
„истарски дуги“, „лудолф“ и „халски џин“.
Код ораха опрашивачи, поред ресања у периоду цветања водећих сорти морају
да задовоље и квалитетом плодова и високим приносима. Од опрашивача
препоручују се „газенхајмски 139“
„газенхајмски 251“ и „јупитер“, док се
перспективним сматрају „фенор“, „фарнет“ и „тисашечи 72“.

Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Дејан Јоцић

ДОМАЋЕ СОРТЕ ОРАХА
У нашим крајевима често се могу видети појединачно засађена или самоникла
стабла ораха, а знатно ређе плантажни засади. Међутим, током последњих година
све више се јавља интерес за подизање већих површина под овом културом
(хектар па и више).
Ако орах нема довољно светла, доње гране губе лишће, које се више развија на
периферији и врху круне.
Проблем дихогамије (неједновремено цветање мушких и женских цветова) се код
ораха може решити садњом више сорти у једном засаду. За гајење у нашим
условима најбоље су домаће сорте, које се само ако их нема довољно могу
допунити неком сортом страног порекла.
„Расна“ се одликује кратком вегетацијом, креће 2-3 дана после „шампиона“.
Добар је опрашивач за многе сорте, цвета скоро хомогамно. Код нас се
препоручује за гајење у континенталним условима.
„Шампион“ је релативно осетљив на узрочника пегавости листа, гљивицу
Gnomonia juglandis. Плод је врло крупан, просечне масе око 14 грама. Садржи око
67 % уља и 18,6% протеина.
„Елит“ код нас обично креће са вегетацијом крајем прве декаде маја те избегава
позне пролећне мразеве. Рандман језгра је око 47%, а квалитет плода веома
добар.
„Касни гроздасти“ је мале бујности и високе родности. Родни пупољци су
латерални и носе већи део рода.

Подизање дрвореда ораха има велики привредни значај. За дрвореде треба
користити бујније и сорте које су на болести и штеточине што отпорније.
Дипл.инж. Игор Андрејић

ЗАШТИТА БИЉА
КРОМПИРОВ МОЉАЦ - ПРАЋЕЊЕ У ОКВИРУ ПИС-а
Промена климе са дугим и топлим периодима са малим количинама падавина
или сушним периодом довела је до појаве неких штетних организама који раније
нису били заступљени на нашем подручју. Једна од таквих штеточина је и
кромпиров мољац (Phtorimea operculella). Значајнија појава мољца је била на
подручју Лесковца од 2009-2013.године ,док је прошле године забележено и на
подручју Чачка и Горњег Милановца .
На нашем подручју је праћен лет лептира на феромонским клопкама на пункту
Стрижа од 2012.године. На овом пункту где није било веће бројности ни штета,
али је у току 2015. године запажена појава штеточине на кртолама током вађења
на другим локалитетима.
Кромпиров мољац је лептир чија дужина тела износи 6-7 мм, распон крила 10-15
мм. Предња крила су бледо сиво смеђа, обрубљена ресицама на крају крила.
Задња крила су краћа од предњих, светло сива и целом дужином оивичена
ресицама. Јаја су овална око 0,5 мм, бисерно плава а пред пиљење су жута до
смеђа. Гусенице су прво беличасте дужине 13-15мм .

Кромпиров мољац има 5-7 генерација годишње,код нас вероватно има 3-4
генерације на пољу и једну до две у складишту.Лептири се на пољу појављују од
априла или маја све до октобра. Женка полаже јаја појединачно или у групама од
2-3 на наличје листова, стабљике, лисне дршке или на земљиште у близини
биљака. При крају вегетације када су кртоле плитко, виде се и на површини
земљишта, јаја полаже и на кртоле. Може да полаже јаја и на кртоле у
складиштима.

Ларве се пиле и убушују у унутрашњост листа и праве мине . Поред листа
гусенице се могу наћи и у лисној дршци и стабљици где праве плитке
ходнике.Током вегетације на лисној маси праве мање штете и некада је тешко
уочити због присуства симптома болести. У кртолама гусенице праве ходнике ,који
су испуњени изметом беле боје који како се креће гусеница излази на површину
кртоле и постаје црне боје,то је карактеристичан знак присуства мољца кромпира у
кртоли. Када се заражене кртоле унесу у складиште наставља се циклус
развића.Овако оштећене кртоле почињу да труле .
Вишегодишњим проучавањем агротехничких услова гајења кромпира и степена
оштећења кртола од мољца на подручју Лесковца где је прво дошло до појаве и
штета од штеточине утврђено је :
-На сортама кромпира краће вегетације као и на сортама које су раније посађене
није утврђено присуство мољца на кртолама. На сортама дуже вегетације и на
кртолама које нису извађене на време била је јача појава штеточине.
- Сорте које имају мањи садржај скроба су слабије су нападнуте.
- Појава мољца је јача на тежим земљиштима ,где је током сушног периода
дошло до пуцања земљишта и кроз пукотине су женке полагале јаја на кртоле. На
песковитим земљиштима није било појаве штеточине.
-Сорте чије се кртоле налазе ближе површини земљишта биле су јаче нападнуте
у односу на сорте чије се кртоле налазе дубље у земљишту.
- Парцеле које су биле више закоровљене су имале слабији интензитет
насељености овом штеточином у односу на парцеле које нису имале коров.
- На кромпиру који је посађен половином јула, у монокултури , а који је извађен
крајем октобра није регистровано присуство мољца.
Мере сузбијања
Агротехничке мере
-Плодоред , садити на лакшим земљиштима, избегавати тешка земљишта.
-За садњу користити само здраве и неоштећене кртоле и садити на дубину од 1015 цм у банкове. Обавезно загртати кромпир и одржавати банкове.
-У условима суше обавити наводњавање.

-Време вађења кромпира прилагодити условима за појаву мољца, посебно у
условима сувог и топлог времена када треба одмах обавити вађење кртола.
-После вађења ,што пре ускладиштити неоштећен кромпир, уништити остатке
кромпира у пољу.
Директне мере
Уклањање и уништавање вршних делова кромпира 5 -7 дана пре њиховог сушења
(десикација) као и корова помоћнице, татуле, велебиље.
За сузбијање кромпирог мољца нема регистрованих инсектицида и могу се
користити инсектициди који се користе за сузбијање кромпирове златице, Decis,
Fastac 10 EC, Calypso 480 SC ili Proteus 110-EC у првом делу вегетације. Касније
користити (месец дана пре вађења ) Coragen 20 SC, Alverde SC, Affirm 95 SC.
Складиште за кромпир мора бити пре уношења очишћено, уносити здраве
кртоле. Температура треба да буде 8-9 ºС, на прозоре ставити мреже са малим
отворима
да се спречи улазак нових штеточина. У малим складиштима
произвођачи могу кртоле прекрити песком.
Праћење кромпировог мољца у 2016.години.
Програмом Прогнозно извештајне службе за ову годину предвиђено је праћење
лета кромпировог мољца путем феромонских клопки на две локације. Критичан
број уловљених лептира је 15-20. На основу праћења бројности инсеката даваћемо
препоруке за сузбијање .
АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА (Drosophila suzukii)
Drosophila suzukii је инванзивна воћна мушица која је на подручју Европе
забележена у Француској 2010.године, затим у Русији, Шпанији, Хрватској, Босни и
Херцеговини.
За разлику од осталих воћних мушица она полаже јаја у зелено или зрело
неоштећено воће, њихова ларва може бити присутна у воћу које се износи на
тржиште. У неким засадима секундарни ефекти штете су значајнији као што је
трулеж грожђа. Ово је штеточина плодова. На веће удаљености се шири
транспортом плодова који су заражени. Више је привлачи тамно обојено воће,
може напасти јагоде, малине, купине,трешње, вишње, брескве, грожђе, боровницу.
У нашој земљи Drosophila је на листи карантинских штетних организама и
спроводи се посебан надзор над овом штеточином путем постављања клопки,
визуелним прегледом материјала и молекуларном идентификацијом уловљених
инсеката.
Морфологија штеточине
Јаја су беле боје, на крају имају два цеваста наставка. Женка може да положи 1 -3
јајета, а у свом животном циклусу може да положи 300 јаја. У исти плод јаја може
да положи више женки, у једном плоду може да се излеже 60-70 ларви.
Ларва је бела, без ногу и нема оформљену главу.
Лутка је црвенкастосмеђе боје, може се наћи у плоду или на плоду.

Одрасли мужјак је смеђе-жу, са црним пругама на задњем делу и светлоцрвеним
очима. Дужина му је између 2,6 и 2,8 мм. Крила су прозирна и на врху крила има
црносиву пегу.
Одрасла женка је исте боје као и мужјак само је већа од 3,2-3,4 мм. На крилу
нема мрљу као мужјак. На крају тела има карактеристичну легалицу у облику
тестерице која служи да разреже плод и убуши при полагању јаја.

Биологија штеточине
Може имати 12-15 генерација годишње у нашим условима. Углавном презимљава
у форми одрасле јединке у заштићеном простору. Оптималне температуре за
развиће су 20-30ºС. Ако су повољни услови може бити активна целе године .
Штете и симптоми оштећења
Drosophila може причинити велике штете на воћу непосредно пред бербу али и
после тога. Јаја полаже непосредно испод покожице, беле ларве се крећу у дубину
плода и разарају унутрашњост. Плодови постају мекани и губе на тржишној
вредности. На плодове који су оштећени насељавају се паразити гљиве и
бактерије које изазивају трулеж.

Праћење инсеката
Прати се од априла до октобра. Мамци се праве од пластичне амбалаже у које се
ставља рaствор квасца или од мешавине јабуковог и винског сирћета. Мамци се
постављају најкасније месец дана пре почетка зрења плодова, постављају се у
крошњу стабла или их фиксирати на тло између редова на сеновит положај.
Контрола се обавља једном недељно.

.
Сузбијање Drosophila suzukii
Агротехничке мере-уништавање биљних остатака. Детаљно вршити бербу.
Уклањање коровских биљака. Редовна контрола плодова и амбалаже из увоза.
Drosophila причињава директне штете током зрења плодова као и индиректне
штете –трулеж плодова. Због тога је потребно применити инсектициде са кратком
каренцом и повољним екотоксиколошким својствима (напр.King Bo, Laser 240 SC)
и фунгициде
сакратком каренцом (Teldor 500 SC, Swich 62,5 WG и др.)
Препоручују се два узастопна третмана јер штеточина може положити јаја и у
полузрелим плодовима. Могућа је појава резистентности и потребно је користити
инсектициде са различитим механизмом деловања. Приликом третирања
користити већу количину воде .
Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж. Љиљана Јеремић

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У УСЕВУ СОЈЕ
Велики проблем у усеву соје представља сузбијање корова. Зато вам
представљамо табелу хербицида који успешно сузбијају корове у соји.
Средства за
заштиту
биљa

Активна материја

Корови

Количина
примене

Време
примене

Dual gold,
Basar,
Presto,
Tellus,
Stomp, Dost,
Agrostomp,
Zanat

S metolahlor 960
g/l

Једногодишњи
травни и
широколисни

1,4 l/ha

После сетве
а пре
ницања

pendimetalin 330
g/l

Једногодишњи
травни и
широколисни

4-6 l/ha

1
OVP

Focus ultra

ciklooksidim100 g/l

1l/ha

Fusilade
forte, Sunce,

fluazifop P
butil150 g/l

Furore super
Sedef

fenoksaprop –P –
etil 75 g/l

1-1,2 l/ha

Пре почетка
цветања

2
OVP

Select super,
Aron, Fargo,
Ronin, Nikas
Targa super
Globus

kletodim 120 g/l

0,8-2l/ha

oksisulfuron 750
g/kg

После
ницања
усева
Једнократно
или
двократно.
У фази прве
до треће
тролиске
У фази прве
до треће
тролиске
После сетве
а пре
ницања
После сетве
а пре
ницања
Када је усев
у фази
тролиске

1
OVP

Oxon, Proxy,
Radivan ,
Dynox
Galbenon,
Agrozon,
Savazon,
Radazin

Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни
Једногодишњи
травни и
широколисни

Пре сетве
уз
инкорпорац
ију
Кад су
корои 3-5
листова
Пре почетка
цветања

Lord, Tribute,
Dancor,
Mistral
Piano,Haabit,
Symphonu,

kvizalofop P etil

bentazon 480 g/l

terbutilazin

metribuzin 700
g/kg
tifensulfuron metil
750 g/kg

Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж. Ружица Ђукић

0,8-1,3

0,5-3 l-ha

0,1 kg/ha

3-4 l/ha

1-1,5 l/ha

0,5-1
kg/ha
8g/ha

Број
третирањ
аи
каренца
1
OVP

1-2
OVP
1-2
OVP

1-2
OVP
1
OVP
63 dana

1
OVP
1
OVP
1
OVP

Поштовани пољопривредни произвођачи, уколико желите да купите или
продате одређене пољопривредне производе (воће, поврће, житарице или
живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите лично у
просторије ПССС Јагодина ДОО, Капетана Коче 21.

http://www.agroponuda.com/

