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ФИТОПЛАЗМЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
За ширење фитоплазме Flavescence dorée (FD) у засадима винове лозе одговорна је цикада
Scaphoideus titanus као једини познати вектор ове болести. До појаве фитоплазме FD и њеног
вектора у регионима удаљених од жаришта, долази прометом зараженог садног материјала.
Присуство биљака винове лозе које у себи носе фитоплазму, као и вектора који шири заразу
унутар засада, представљају основу епидемиологије ове болести. У подручјима где је FD
присутна, динамика ширења болести вектором износи 5-10 км у току једне године . Ширење
фитоплазме и вектора је од посебног значаја у нашим условима, обзиром на бројне екстензивне
засаде винове лозе у Србији. Све европске земље које су биле погођене епидемијом FD донеле
су ригорозне прописе, који се пре свега односе на мере обавезног сузбијања цикаде Scaphoideus
titanus и крчења фитоплазматичних чокота. Праћење и сузбијање вектора представља главну
меру заштите и превенције, јер као врста која је својом биологијом у потпуности везана за
винову лозу (монофагна врста), доводи до великих епидемија унутар засада, са тешким
економским последицама. Епидемиолошка ситуација се компликује чињеницом да се симптоми
болести испољавају 1-2 године после иницијалне инфекције биљака. Због тога, резултате
спроведених мера заштите и превенције, у фитосанитарном смислу, могуће је сагледати тек у
трећој години од почетка примене мера. Конвенционалне мере сузбијања подразумевају пре
свега: санитарни преглед засада, елиминацију заражених чокота (у неким случајевима
одстрањивање делова биљке са локализованим симптомима), уништавање природних
резервоара фитоплазме, праћење и контрола вектора. На основу искустава других земаља, које
имају проблеме са жутилима винове лозе и мера заштите које су те државе спровеле, као и
позитивних резултата у сузбијању FD на њиховој територији, предложене су мере заштите и
превенције у циљу спречавања и ширења вектора фитоплазме FD у засадима винове лозе у
Србији. Ова проблематика је посебном инструкцијом обрађена од стране Управе за заштиту
биља Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије. У подручјима
где је присуство FD потврђено молекуларним методама дијагностике (тзв. жаришта), мере
заштите и превенције подразумевају:
Крчење и спаљивање заражених чокота на крају вегетације винове лозе.
Праћење појаве симптома болести у току вегетације и елиминација сумњивих чокота.
Праћење појаве Scaphoideus titanus и осталих потенцијалних вектора фитоплазми.
Спровести акцију уништавања “дивље лозе” у непосредном и ширем окружењу засада
винове лозе, пре предвиђених хемијских третмана.
Спровести акцију уништавања напуштених лозних засада у непосредном и ширем
окружењу производних или матичних винограда.
Сузбијање ларви Scaphoideus titanus контактним инсектицидима кроз два третмана, у размаку
од десет дана, у другој половини јуна у свим виноградима где је вектор Scaphoideus titanus
присутан. У матичним засадима, као и у току производње садног материала, број третирања
мора бити већи (сузбијање имага цикаде по утврђивању њиховог присуства, кроз три третмана
контактним инсектицидима у размацима од 10 дана). Редовни прегледи матичних засада лозних
подлога и уматичених сорти на присуство фитоплазматичних биљака и вектора. Прегледи
матичних засада лозних подлога и уматичених сорти на присуство Scaphoideus titanus и
детекције фитоплазме PCR методом у њима. Преглед лозних калемова PCR методом на
присутво фитоплазматичних оболења. Преглед лозних калемова на присуство јаја Scaphoideus
titanus . На основу фенологије Scaphoideus titanus у Србији, на угроженим подучјима, где се
може очекивати присуство ФД, хемијске третмане треба обавити у периоду од 10. до 20. јуна,
када је Scaphoideus titanus већином у ларвеним ступњевима (Л2-Л5). Предложени периоди
третмана се поклапају са појавом цикаде вектора Столбур фитоплазме, чиме је покривено
сузбијање вектора две најчешће фитоплазме присутне у виноградима Србије. Последњих
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година, Столбур фитоплазма се прогресивно шири у виноградима земаља јужне и југоисточне
Европе, са претећим атрибутима епидемије. У зависности од временских и температурних прилика,
избор времена третирања може се померати, при чему треба имати у виду следеће: Ларвени ступњеви
Scaphoideus titanus су слабо покретљиви и не напуштају биљку домаћина. Ларвени ступњеви
Scaphoideus titanus су осетљивији на инсектициде. Предвиђени третмани сузбијања ларви, спречавају
појаву инфицираних имага (крилате форме) унутар фитоплазматичног засада винове лозе, као и њихово
ширење на суседне биљке и винограде. Перзистентност препоручених препарата износи 10-15 дана, чиме
су биљке заштићене инсектицидима преко 25 дана у периоду масовне појаве ларви Scaphoideus titanus ,
при чему постоји објективна покривеност инсектицидом, чак и за касније испиљене Л1 ларве. Сузбијање
Scaphoideus titanus у стадијуму одраслог (крилата форма) може изазвати ефекат "индуковане
дисперзије", односно њихово бекство из винограда који се хемијски третира. Хемијски третмани у другој
половини јуна, поред елиминације вектора FD Scaphoideus titanus може утицати на смањење популације
вектора Столбурa. У регионима где је регистровано присуство цикаде, Scaphoideus titanus два третирања
у току друге половине јуна су довољна, док у регионима који су проглашени жариштима FD, неопходно
је извршити и треће третирање, 10-15 дана после другог. За сузбијање јаја цикаде у земљама ЕУ, до сада
су коришћени инсектициди на бази олеопрепарата. Ова метода се може препоручити у циљу смањења
популације цикада.

активна материја
метомил
λ-цихалотрин
циперметрин
бифентрин

инсектицид
Ланнате 90
Мегатхрин 2.5 ЕЦ
Ципкорд
Талстар 10 ЕЦ

концентрација
0.05%
0.02%
0,03%
0.03%

Сузбијање вектора у стадијуму ларве чини се у овом тренутку најприхватљивије решење, нарочито у
условима када није познат статус фитоплазматичних биљака на бројним локалитетима где је потврђено
присуство вектора. Наравно, број третмана може бити већи у угроженим областима, матичним засадима
и у производњи садног материјала. Најновија истраживања пораста фитоплазматичних болести у
виноградима Мађарске указала су да је поред попонца , главни извор Столбура и коприва и joш неке
биљке из фамилије Solonaceae. Због тога, поред спровођења предложених мера заштите, у и око
винограда, препоручује се сузбијање корова и самониклих биљака винове лозе, као потенцијалних
резервоара фитоплазми.

Симптоми фитоплазме (ФД ) на белим и црвеним сортама винове лозе
Саветодавац : Славица Стојкић
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БОЛЕСТИ ЛЕШНИКА И ЗАШТИТА
Леска је разгранат жбун или мање дрво из породице Betulaceae. Плод леске је лешник. То је
значајна економска али и декоративна врста са широком употребом у пејзажној архитектури. То
је једна од биљака које могу бити једноставне за гајење ако се испоштује целокупан процес
производње. У последњих неколико година подигнуте су значајне површине под овом
културом.
Tрулеж плодова проузроковачи гљиве - Sclerotinia coryli i Monilia fructigenae

Оболели плодови се лако препознају. Обољевају сасвим млади, плодови потамне, прекида им се
пораст и сасушују се. Тешко испадају из омотача. До промене боје може доћи на било којем
делу плода. За сузбијање се користе фунгициди Каптан, Сигнум,Сњитцх . Неопходно је обавити
три третмана и то: у фази цветања, прецветавања и листања.
Пепелница:Phillactinia

corylea

Болест се јавља на листу који мења боју, жути и опадне. При јакој зарази, могуће је да дође до
дефолијације биљке. Паразит презимљава у опалом лишћу, па је препорука да се опало лишће
сакупља и спаљује. Третирање се обично обавља средином маја када је плод у порасту. Могу се
користити препарати Зато,Тилт.
На лески се могу јавити и друга гљивична обољења као што су: рак ране – узрочник Nectria
galigena и бела трулеж корена – узрочник Rosalinia sp. Уколико дође до појаве ових болести,
препорука је да се заражене гране орежу и спале, као и да се леска третира бакарним
препаратима када лишће почне да опада.
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Bakterijske bolesti - Xanthomonas campestris corylina – проузроковач палежи

Симптоми се јављају у виду некрозе на врховима листа и захвата простор између нерава.
Заражено лишће се временом суши. На зараженим младарима ткиво некротира, кора пуца и
јавља се дубље улегнуће услед продора паразита. Део младара изнад оболелог места вене, а на
некротичном делу, под дејством ветра долази до ломљења младара. Оболеле ресе опадају ако су
рано захваћене болешћу. Ако се заразе млади плодови,они се суше, смежурају и опадају.
Мере борбе се углавном базирају на превентивним као што су: гајење отпорних сорти, употреба
здравог садног материјала и уклањање оболелог лишћа. Од хемијских мера препоручује се
примена препарата на бази бакра.
Agrobacterium tumefaciens – бактеријски рак
Најчешће се јавља на корену и кореновом врату у облику задебљања – тумора. Продире у
биљку кроз ране настале при обради земље, резидби, радом животиња. Тумори су тамне боје и
ометају провођење воде и хранљивих материја кроз корен. Болест се шири зараженим
земљиштем и садницама, па су мереборбе углавном превентивне
Вирусне болести
Нису довољно проучене, али се помињу вирус мозаика јабуке на лески, линијски мозаик леске,
вирозно угинуће леске. Они се углавном преносе садним материјалом, векторима и
непримењивањем фитосанитарних мера у раду. Вируси изазивају на лески разне некротичне
пеге, заостатак у порасту ластара, скраћивање интернодија, кржљаве плодове, а често и
неформирање плодова.
Штеточине лешника и заштита:
Лешников сурлаш- Balaninus curculio-nucum
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Ово је најчешћи узрочник неродности леске. Штете на лешнику наносе и ларва и одрасли
инсект. Одрасла јединка је смеђе боје прекривена ситним длачицама и са веома дугачком,
танком сурлицом.
Јавља се касно у пролеће (крај маја). По појави се допунски храни бушећи листове, младе
плодове и тек заметнуте пупове. Када плодови достигну готово коначну величину женка
прогриза омотач плода и у направљени отвор положи једно јаје. После тога отвор затвори.
Женка положи и до 40 јаја, а испиљена ларва се храни језгром плода које претвори у ситну масу.
До краја августа ларва се развија и кроз направљени отвор напушта плод, одлази у земљу и ту
презими у облику лутке. Значајне мере сузбијања су сакупљање оштећених плодова са ларвама
и редовна обрада земљишта. Хемијске мере сузбијања се предузимају у време допунске исхране
одраслог инсекта неким од инсектицида са контактним и дигестивним деловањем (Dimetogal,
Decis).
Лисна ваш леске - Myzocallis coryli
Ваши на лесци нису нарочито штетне. Наносе биљци директне и индиректне штете. Директне
настају исхраном одраслих инсеката на листу, индиректне стварањем медне росе на којој се
појављују гљиве чађавице. Углавном се сузбијају са сузбијањем других штетечина. Уколико се
јави јачи напад, сузбијање се врши неким од следећих препарата: Actara, Decis.
Лешникова гриња - Eriophyes avellana

Гриња се јавља на наличју листа. Женка полаже једно јаје у неотворен пупољак.При јачем
нападу може изазвати дефолијацију.Сузбија се у току вегетације и преко зиме јер презимљава у
стадијуму јаја у земљишту на дубини до 5 цм и у опалом лишћу. За зимско сузбијање се користе
уљани препарати, а у току вегетације се третира неким од акарицида (Sunmite, Borneo).
Осим инсеката, веће штете у засаду леске у време сазревања плодова изазивају птице (кукавице,
вране, патке), глодари, а нарочито велике штете наносе веверице.
Саветодавац: Жаклина Младеновић
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ЗНАЧАЈ ХУМИНСКИХ КИСЕЛИНА
Хуминске киселине су производи разградње биљних и животињских остатака под утицајем
микроорганизама и абиотских фактора. Ове органске материје могу се наћи на различитим
местима, па чак и у праисторијским седиментима. Хуминске киселине имају сложену
молекуларну структуру и присутне су у слатким водама, земљишту, сапропелу, тресету и неким
врстама угља. Структура и хемијски састав свих хуминских киселина нису идентични и никад
се не понављају, посебно ако су из различитих извора. Ово објашњава њихове разлике у
својствима и ефектима на живе организме (биљке, животиње и људе). У свету, један од главних
извора хуминских киселина су природни минерали који се зову леонардити, којих има највише у
САД-у и Бугарској. Леонардити су праисторијски органски седименти, старији од 70 милиона
година, које карактерише висок степен садржаја хуминских киселина. Процес формирања
леонардита није компликован, али је врло дуг. Од биомасе биљака под великим притиском,
формирају се резерве у облику слојева у земљиној кори. Леонардит је органски седимент који
још није постао угаљ и који се од њега разликује вишим степеном оксидације, већим садржајем
влаге и органских материја, па као такав нема вредност као гориво. Важна карактеристика ових
супстанци је њихова способност да реагују са другим једињењима, нарочито са разним врстама
екотоксиканата, формирају комплексе са тешким металима, па тако обављају функцију неке
врсте посредника за ублажавање утицаја загађења на живе организме и имају улогу природног
детоксиканта.Оне су укључене у структурно формирање земљишта, акумулацију хранљивих
материја, макроелемената и елемената у траговима у доступном облику за биљке. Најчешће се
примењују у производњи усева као стимулатори раста или микробиолошка ђубрива. За разлику
одличних синтетичких регулатора раста, хуминске киселине не утичу само на метаболизам
биљака. Посебно су значајне адаптогене особине и јачање имунитета -повећава се способност
биљке да се одупру болести, мразу, суши, вишку влаге, повећаној количини соли у земљишту.
Хуминске киселине повећавају апсорпцију хранљивих материја и проток хранљивих материја
кроз биљку, а то значи да је потребно мање минералних ђубрива.Такође, хуминске киселине
помажу у заштити биљака од болести.У сточарству се користе за убрзавање раста животиња,
активирају имунолошки систем и спречавају епидемије.

Саветодавац: Драгомир Радић
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о изменама и
допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава. Најважније измене односе се на посебне услове за остваривање
права на одобравање пројекта у сектору воћа, где ће се услов по питању површине под засадима
испуњавати на крају инвестиције, а не приликом подношења захтева за одобравање пројекта
како је до сада био случај.
Према тексту Правилника у прихватљиве трошкове биће укључени и трошкови превоза и
монтаже, док ће подстицаји моћи да се остваре и за производњу садног материјала воћа и
матичњака воћа, као и за производњу родитељског јата кокошака тешког типа. Правилник о
изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава можете преузети на званичној интернет страници Министарства
пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.
Тачка 10) мења се и гласи: „10) поседује стручно знање, односно искуство у области
пољопривреде, и то: (1) високу стручну спрему, или (2) средњу стручну спрему у области
пољопривреде и/или ветерине, или (3) средњу стручну спрему и потврду о стручном
оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде или средњу стручну спрему и
изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у
минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату
ИПАРД подстицаја, (4) да је уписан у Регистру у својству носиоца или члана породичног
пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или (5) да има радно искуство у
периоду од три године у одговарајућем сектору у области пољопривреде;”.
Члан 10. У члану 17. став 1. тачка 3) мења се и гласи: „3) доказ о поседовању стручног знања,
односно искуства у области пољопривреде, и то: (1) диплому, односно уверење о стеченој
високој стручној спреми, или (2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој
стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или (3) диплому, уверење или
сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у
одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку
у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова
предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја, (4) уговор о
раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом,
односно одјавом на обавезно социјално осигурање;”.
Саветодавац: Горан Павловић
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!
Обавештавамо пољопривредне произвођаче који желе да продају
своје пољопривредне производе преко портала
www.аgroponuda.com да се могу обратити саветодавцима ПССС
Смедерево, лично или на телефон службе за објављивање понуде
производа. Услуга коришћења портала агропонуда је бесплатна. На
овом порталу за оглашавање продаје пољопривредних производа
можете објавити продају живе стоке, воћа, поврћа и житарица.

026/4711-035, Е-мail:info@psssd.оrg.rs
11431 Колари, Железничка бб,
Саветодавна служба ПССС Смедерево
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