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Monilia laxa (сушење грана, гранчица и цветова коштичавог воћа)
Monilia laxa напада претежно коштичаво воће: вишњу, шљиву, трешњу, кајсију и
брескву. Најчешћа је на вишњи и кајсији. Monilia laxa (проузроковач сушења
грана, гранчица и цветова коштичавог воћа) манифестује се у фази цветања и
одмах после цветања. Гљива презимљава у зараженим и сувим гранама на којима
у пролеће настају конидије, презимљава и у зараженим - мумифицираним
плодовима. Гљива својим спороносним органима врши заразу биљке кроз
унутрашњост цвета, зараза се остварује преко отворених цветова и продире
мицелијом у гранчицу излучујући токсине, гљива узоркује сушење младара и
палеж цветова. Биљке су најосетљивије у периоду цветања, нарочито ако је
праћено великом влагом и ниским температурама. По престанку фазе цветања и
фазе формирања плодова, престаје опсност од заразе. Ако су временски услови
повољни за време цветања (без падавина и више температуре), не долази до
инфекције и нема симптома сушења цветова и гранчица. У случају вишегодишњег
понављања лоших временских услова у фази цветања (падвине и ниске
температуре) страдају младари, јавља се смола, воћке слабе и суше се. Већина
сората коштичавог воћа је осетљива на ову болест. Мере заштите: превентивне и
хемијске
Превентивне мере: Уклонити суве и полусуве гранчице и гране са стабла и до
20цм ићи у здраво ткиво. Спалити или закопати све мумифициране плодове,
очистити терен испод воћака . Подизати засаде воћа на пропусним теренима где
је олакшано проветравање, редове постављати у правцу доминантних ветрова.
Хемијске мере: Први третман извести бакарним препаратима у фази бубрења
пупољака. Други третман се изводи када се отвор е 30% цветова и трећи третман
је у пуном цветању следећим препаратима: Chorus , Pyrus, Cormax, Oktave, Signum.
Akord, Kubik plus, Dional i dr.

Симптоми Монилије на младару

Симптоми Монилије на цвету
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РАТАРСТВО
препоруке за актуелне радове
Пшеница је генерално у много бољем стању него што је зимска „слика“ то
обећавала. Бокорење је ипак остало за пролеће и то са солидним извршењем, а
током фебруара је био евидентан мањи број биљака по јединици површине. Уз две
прихране, а нарочито где је корективна прихрана већ обављена усев је у веома
добром до доброг стања. Ипак је потребно упозорити произвођаче да изврше
преглед усева стрнина што пре и ако примете неке симптоме болести, да се
одмах јаве нашој служби за савет, јер смо на терену утврдили појаву сиве
пегавости листа и класа пшенице (Septoria tritici) као и мрежаста пегавост јечма
(Pyrenophora teres) чак и у већем интензитету, а и симптоме пепелнице пшенице
(Erysiphe graminis). Прихрана азотним ђубривима је углавном при крају, а
потребно је унети око 30-40кг/ха чистог азота по хектару за пшеницу у
корективној прихрани, а за јечам око 25-30 кг/ха.
Временски услови су веома повољни за припрему земљишта за пролећну
сетву поврћа и крмног биља, па и сунцокрета и кукуруза. Сетву соје и кукуруза
треба оставити за месец април, када када тº земљишта буду више од 10º у сетвеном
слоју, на дубини од 6-8цм, а сунцокрет већ може да се сеје одмах по престанку
тренутних падаваина.
Припрему земљишта обавити тако да се сачува зимска влага (сетвоспремач и сл.),
искључити оруђа која ремете структуру земљишта (дрљаче, тањираче и сл.).
Употреба тањирача је оправдана само на пролећном орању и то одмах након
дубоке обраде. Битно је рећи да је и најлошије зимско орање боље од најбољег
пролећног орања. Циљ предсетвене припреме је добијање равног и растреситог
сетвеног слоја са погодним режимима (топлотним, водним и ваздушним) које ће
омогућити квалитетну сетву и брзо и уједначено ницање биљака. Након
предсетвене припреме је потребно да прође 7-10 дана до сетве да би сетвени слој
слегао. У супротном сетвени слој је остајао без потребне влаге, без контакта
семена са земљиштем и последица је неравномерно ницање биљака, нарочито на
гајњачама. Пре предсетвене припреме је потребно унети одређену количину
минералног НПК ђубрива по извршеној агрохемијској анализи и након тога на
основу препоруке одлучити о кличини и формулацији. На основу нашег искуства
и више хиљада урађених анализа можемо рећи да 3xа15 формулација најмање
одговара. Међутим када је у питању пролећно уношење НПК ђубрива
препоручујемо 15:15:15 и то у мањим количинама (од 100-150кг/ха) и унос 80-10%
азотног ђубрива у предсетвеној припреми. Наравно дса количина зависи од
садржаја азота у земљишту на основу агрохемијске анализе.
4

Измене у новом Закону о задругама
Најважније новине које доноси нови Закон о задругама односе се на број оснивача
задруга и претварање државне и друштвене својине у задружну. Задруга је и даље
правно лице, које представља колективни облик приватне својине, односно
организовање физичких лица ради остваривања економских, социјалних и
културних интереса и до сада је формирало десет оснивача, а од сада је број
оснивача сведен на само пет лица. Такође и улози, који чине основни капитал
задруге, не мора да буду једнаки и износе минимално сто динара. Без обзира на
процентуално учешће улога, сви задругари имају исто право гласа, принцип један
задругар један глас. Најосетљивији део задружне проблематике је питање својине.
Нови закон о задругама регулише превођење друштвене и државне својине у
задружну у свим случајевима када је задруга власник. То се односи и на
пољопривредно земљиште и на објекте које је задруга стекла, као и на имовину
која је враћена у поступку повраћаја задружне имовине и све то може да се упише
у катастар. Предвиђено је да министарство пољопривреде посебним мерама
економске политике додатно финансира задруге. Претежна делатност је важно
ново правило и она одређује врсту задруге. Контрола спровођења закона је под
ингеренцијом задружне ревизије, која ће се обављати сваке две године, а уколико
буде потребно и чешће. Закон о задругама је у примени од седмог јануара 2016.
године. Он отвара ново поглавље задругарства на такав начин да пре свега
стимулише оснивање нових и унапређује пословање постојећих задруга.
Пољопривредни произвођачи ће удруживањем постизати бољу цену при набавци
репроматеријала, а могу и лакше да дођу до купаца јер могу да понуде веће
количине своје робе. Развој задругарства ће омогућити развијање система прераде
у задругама, чиме ће се побољшати извозна структура, у којој сада доминирају
непрерађени пољопривредни производи.

НАПОМЕНА:
Обавештавамо пољопривредне
произвођаче који желе да продају своје
производе преко портала www.агропонуда могу се обратити саветодавцима
ПССС Смедерево, лично или на телефон службе.
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