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ЗИМСКИ МРАЗЕВИ
Биљке се пред улазак у зимски период прилагођавају односно припремају на ниске температуре,
али у зависности од интензитета и трајања мраза и зимски мразеви могу проузроковати
оштећења или довести до измрзавања.
У зимском периоду животне функције биљке су сведене на неопходни минимум. Воћке и винова
лоза на неки начин почињу са припремом за ниске зимске температуре још у току лета, када се
налазе још у периоду вегетације. За њих је карактеристичан процес каљења и касније период
мировања.
Каљење јe такав процес у коме воћке и винова лоза стичу отпорност према ниским
температурама пролазећи кроз две фазе. У првој фази, која траје око петнаестак дана, долази до
повећања садржаја шећера и других заштитних материја у ћелијама. Погодују јој сунчани дани
са температурама изнад 0ºC. Друга фаза траје од пет до седам дана, одвија се на температурама
испод 0 ºC и састоји се у делимичној дехидрацији ћелија.
Ниске температуре негативно утичу на биљке на више начина. Најпре са снижавањем
температуре долази до успоравања физиолошких процеса који са даљим снижавањем
температуре могу и да се сасвим зауставе. Са снижавањем температуре ћелије остају без воде
што доводи до њиховог угинућа.
Измрзавање, односно угинуће биљака настаје због губитка воде из протоплазме. Наиме, под
утицајем ниске температуре, вода која је саставни део међућелијског простора прелази у лед и
повећава запремину на рачун стезања протоплазме која губи особину полупропустљивости. Лед
врши механички притисак на протоплазму чиме се њена структура неповратно нарушава, што
доводи до угинућа ћелија. Кристали леда нарастају и врше велики притисак на зидове ћелија и
пробијају их изазивајући цепање ткива. У случају веома јаких зима долази до цепања стабла
дрвећа које је праћено са јаким пуцањем коре.. Зимски мразеви представљају опасност за биљке
само ако су температуре ваздуха веома ниске. У нашим еколошким условима воћке ретко
страдају од зимских мразева. За коштичаво воће критична температура је од -25 ºC до -35 ºC,
док су нешто отпорнији пупољци јабуке и крушке. Винова лоза је осетљивија према мразевима
од воћака. Окца лозе измрзавају већ на -17 ºC, а на -25 ºC могу измрзнути ластари и кракови
чокота.
Младе воћке и саднице осетљивије су према мразу од старијих воћака јер садрже више воде, по
готову за време највећег притицања сокова.
Последице изазване појавом зимских мразева могу се у многим случајевима избећи
превентивним мерама као што је правилан избор положаја, природно отпорнијих врста и сората
према мразу, избор подлоге итд. Осим превентивних мера, нужна је и примена агротехничких
мера које омогућавају да се воћке одрже у стању што веће отпорности на мразеве.
Агротехничким мерама потребно је спречити пребујан раст летораста, касно завршавање
вегетације, слабије одрвењавање летораста, претерано исцрпљивање воћака родом, јача
оштећења органа узрокована штеточинама.
Једна од превентивних мера у спречавању неповољног деловања мраза, а која се показала и
ефикасном је кречење дебла и јачих скелетних грана у јесен након отпадања лишћа. Ова мера
темељи се на особини да се предмети беле боје слабије загрејавају због одбијања сунчевих
зрака. Осим тога, слабије загрејавање тј. кречење воћке има још једну предност, а то је да у
прољеће успорава кретање вегетације чиме се смањује и могућност страдања воћке од касних
пролећних мразева.
Понекад се и након свих предузетих мера могу на деблу и скелетним грана појавити некрозе и
пуцање коре и то најчешће с југозападне стране. У том случају ако камбијум остане неоштећен,
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дрво ће се регенерисати. У противном се повређена места осуше. На тим местима попуцану
кору треба што пре приљубити поново уз дрво и повређни део премазати воћарским воском.
Ради правилне неге воћака оштећених појавом зимског мраза, потребно је након сваке јаче зиме
и пре кретања вегетације прегледати воћњак, посебно она стабла која су била оптерећена родом
или су била смањене виталности. Код старих, слабих и исцрпљених воћака, ако се примете јача
оштећења, најбоље је пред почетак вегетације обавити подмлађивање воћке.
Саветодавац : Славица Стојкић
СТАЊЕ ОЗИМИХ УСЕВА У ПОДУНАВСКОМ РЕГИОНУ
На подручју Подунавског региона посејано је 15000 ha под пшеницом, 4000 ha под јечмом, 800
ha тритикале и уљана репица је заузела површину од око 150 ha. Оптималан рок за сетву озимих
стрнина у нашем региону је цео октобар. Ранијих година сетва се обављала углавном у
оптималном року што ове године није био случај. На овакву ситуацију највише су утицале
временске прилике, а то су честе падавине које су биле током октобра месеца, које су
успоравале бербу и жетву јесењих култура, а највише кукуруза који се сеје на скоро 50%
ратарских површина. Тако да су ратари ове јесени обављали сетву до половине новембра. Усеви
који су посејани до краја октобра ушли су у фазу бокорења, док усеви који су посејани током
прве декаде октобра имају један до два бочна изданка и они су као такви спремни за долазак
ниских температура. Усеви из новембарске сетве се налазе у фази клијања и ницања, тако да се
још не виде на пољу. Постепено опадање температуре утиче на то да биљке полако обављају
прву фазу каљења од 0 до 10 степени.
Необично топло и суво време за ово доба године не погодује озимим житарицама. Наиме, може
бити потенцијална опасност за раст и развој болести. Пшеница која је у фази бокорења у овом
тренутку би јој највише одговарао снежни покривач који би обезбедио влагу земљишту, али и
заштиту од евентуалних ниских температура. Ратари прижељкују снег како би усеви били
заштићени од евентуалног измрзавања. Иако ово нису идеални услови за озима стрна жита и
уопште за све озиме културе, ово је период када усеви мирују тако да се неће сувише негативно
одразити на усеве. Свакако снежни покривач би допринео акумулацији зимске влаге. Слична
ситуација је и код других озимих житарица (јечма, овса, тритикалеа). У усевима пшенице
регистровано је присуство симптома сиве пегавости листа пшенице (Septoria tritici) и лисних
ваши (Aphididae) на до 1% биљака. Такође, визуелним прегледом усева јечма регистровано је
присуство симптома мрежасте пегавости листа јечма (Phirenophora teres) на до 4% биљака. У
овом тренутку се не препоручују хемијске мере заштите против ових патогена.
Прегледом усева озиме пшенице регистровано је присуство активних рупа од глодара тако да се
пољопривредним произвођачима препоручује преглед усева и уколико се региструје њихово
присуство изнад прага штетности, који за пољског миша износи 10 до 50 активних рупа по ха,
као и за пољску волухарицу, применити регистроване родентициде у виду готових мамака.
Приликом постављања мамака у рупе, исте треба затрпати како не би дошло до тровања
дивљачи.

Саветодавац: Горан Павловић
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ПОЈАВА ЦИКАДА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Цикаде припадају реду Хемиптера, једна су од најдоминатнијих група хербивора. Цикаде се
хране усисавањем биљних сокова из ткива домаћина (већина соком флоема, а крупније врсте
соком ксилема), али истовремено су и извор хране за предаторе и паразитоиде. Осим тога,
бројне врсте преносе биљне патогене бактерије, вирусе, фитоплазме или су значајне као
штеточине житарица.
Интеракција цикада са биљним домаћинима веома је важна, јер хранећи се биљним соковима
оне проузрокују директна оштећења биљног ткива сисањем сокова и излучивањем продуката
метаболизма. Тиме изазивају смањење раста и смањење физиолошке кондиције нападнуте
биљке, али биљке оштећују и током полагања јаја у биљно ткиво. Међутим најзначајније штете
на биљкама причињава њихова способност као вектора да преносе биљне патогене, вирусе,
бактерије и фитоплазме. Цикаде користе биљке и као место за парење и овипозицију, као
склониште и средство комуникације.
Цикаде у воћњацима, виновој лози, на пољима…
Цикаде су ситни инсекти чија дужина тела не прелази 10 мм. Идентификација цикада врши се
на основу спољних морфолошких карактеристика, као најзначајнији таксономски карактер
служи генитални апарат мужјака. Углавном имају карактеристичну боју и шаре на телу, усни
апарат је прилагођен за бодење и сисање, доња усна је издужена у виду рилице. Цикаде имају
два пара крила, која су кроволико постављена, а тимпанални органи смештен је у прва два
абдоминална сегмента. Ларве изгледају као мање бескрилне верзије одраслих инсеката и постоји
пет ларвених ступњева. Јаја полажу директно у ткиво биљке, непосредно испод површине листа,
испод коре стабла или у земљу.
Развој ларви траје од неколико недеља до неколико година, број генерација у току једне године
је различит код различитих врста и зависи од надморске висине, експозиције терена и
климатских карактеристика. Презимљава у свим развојним стадијумима, а најчешће као јаје и
ларва. Оштећења које проузрокују цикаде
Међу факултативним врстама, које наносе директне штете, значајна је зелена лозина цикада
Empoasca vitis.

Презимљава као имаго на четинарима, а у пролеће прелази на винову лозу где врши
овипозицију. Најчешћи симптоми које проузрокује код биљака сисањем биљних сокова су
промена боје лисних нерава, коврџање листова, жутило или црвенило листова, некроза и
повремено опадање листова.
У групу факултативних врста које проузрокују индиректна оштећења винове лозе продукцијом
велике количине медне росе је врста Metcalfa pruinosa Say.
Полифаг је и колонизира више од 50 фамилија. Произведена медна роса представља повољну
средину за развиће гљива чађавица, смањује се асимилациона површина листова, те се они
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превремено суше и опадају.Најзначајнија оштећења на виновој лози чине врсте које су
векторифитоплазми. Hyalesthes obsoletus Signoret је случајно на виновој лози, а примарни
домаћини су јој коприва Urtica dioica i попонац Convolvulus arvensis и, где презимљава у
стадијуму ларве, а имага у периоду од почетка јула до почетка септембра доводи до
индиректних штета на виновој лози преносећи столбур фитоплазму.
Фитоплазме су специјализоване бактерије које су облигатни паразити флоемских судова биљака
домаћина и унутрашњих органа неколико врста инсеката. Узрочници су биљних болести
неколико стотина биљних врста из 98 фамилија, укључујући поврће и воће, украсно биље и
различите дрвенасте биљке, изазивају значајне губитке приноса.
Цикада Psammotettix alinus као и ваши су могући преносиоци вируса патуљавости
пшенице. Симптоми код раних зараза су жућење листова који касније поцрвене. Класање је
ретко и смањен је пораст биљака. При каснијим заразама симптоми на пшеници су блажи.
У засадима малине и купине, чешће у засадима који су и близини шума, регистровано је
присуство одраслих форми цикаде из рода Цицадетта и оштећења на родним младарима у виду
зареза, што доводи до ломљења родних младара. Оштећења у виду зареза праве женке приликом
полагања јаја, која су беле или провидне боје док су свежа.
Сузбијање цикада врши се након утврђивања повећане бројности препаратима на бази
пиретроида који имају контактно деловање.
Саветодавац:Жаклина Младеновић

ЂУБРЕЊЕ КУКУРУЗА
Агрохемијскаанализа плодности земљишта представља основу за правилну и рационалну
применуорганског и минералног ђубрива.Овом анализом се утврђује стање киселости земљишта
(pH), садржај калцијум карбонатаприступачног калијума и фосфора, као и укупансадржај азота
и хумуса. На основу добијене анализе, добија се препорука за адекватно ђубрењекоје поред
обезбеђења оптималних количина одговарајућих хранива за гајене биљке, може да обезбеди
стабилну производњу и повећање приноса. Такође, на овај начин чувамо животну средину и
здравље људи. Право на бесплатну контролу плодности земљишта ове године има носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је у активном статусу, на три
бесплатна узорка са парцела које су уписане у извод биљне структуре. За све произвођаче који
нису стигли да ураде анализу земљишта препоруку за ђубрење кукуруза треба прилагодити
конкретним условима, типу земљишта, клими, предусеву, обради итд.
Кукуруз за једну тону зрна и биљне масе износи око 28 килограма азота, 11 килограма фосфора
и 31 килограм калијума по хектару. То су количине које настају углавном минерализацијом
претходно заораних жетвених остатака, преостале количине од ђубрења претходног усева и
природне резерве земљишта. Разлику која нам недостаје додајемо у виду органских или
минералних ђубрива.
Стајњак је једно од најстаријих органских ђубрива.Осим хранива потребних за исхрану биљака
он има и природне хормоне који стимулишу раст и развој биљака. Уношењем, односно
заоравањем стајњака у земљиште он се разлаже и ослобађа биљна хранива. Поред ове улоге,
истовремено се уносе у земљиште корисни микроорганизми, а постојећи се активирају. Тешка
глиновита земљишта постају растреситија, а лака, песковита постају везанија и боље заштићена
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од ерозије. Ђубрење стајњаком најбоље урадити у јесен и заорати на дубину 25-30 cm, одмах
након изношења на парцелу. Треба рачунати да храњљиви ефекат доброг стајњака траје од 3–4
године у зависности од типа земљишта и климатских услова. Количина унетог стањака требала
би да износи између 20 и 30 t/ha. Ако се заоравају жетвени остаци, треба заорати и најмање 50
kg/ha УРЕА-е да би се извршила њихова правилна минерализација и избегла појава азотне
депресије. За принос од 10 тона по хектару сувог зрна на просечно обезбеђеним земљиштима
треба унети у виду минералних ђубрива следеће количине основних хранљивих елемената:
– АЗОТ 100-150kg/ha, – ФОСФОР 90-120kg/ha, – КАЛИЈУМ 80-110 kg/ha. Посебну пажњу треба
посветити времену уношења појединих врста ђубрива у земљиште да би хранљиви елементи
били доступни биљкама у право време. Препоручује се ђубрење у две фазе, под зимску бразду
би требало унети целокупне количине фосфора и калијума кроз ђубрива као што су NPK, треба
додати и 1/3 количине азота, у зависности од расположивих формулација ђубрива на тржишту.
Преосталу количину азота треба унети предсетвено ђубрењем УРЕ-ом, изузев на киселим
земљиштима. У том случају треба урадити калцификацију (додавање калцијум карбоната) уз
обавезно заоравање стајњака сваке 3-5 година.
Допунска исхрана усева кукуруза се може обављати КАН-ом или АН-ом. Прихрана се врши у
раним фазама раста биљака, када имају 3-6 листова, и најбоље је да се уради истовремено са
међуредном култивацијом. Количине могу бити различите у зависности од претходно унетих
количина азота, стања усева и временских прилика. У случају симптома недостатка неког
хранива, прихрана се може обавити и преко листа односно фолијарно.
Фолијарно ђубрење је ефикасније код младих биљака и по хладнијем времену обзиром да је тада
активност корена смањена. На нашем тржишту је присутан велики број фолијарних ђубрива, као
и разна комплексна минерална ђубрива намењена за примену преко листа НПК, УРЕА, КАН.
Имамо још и зеленишно ђубрење - агротехничка мера која је неправедно запостављена и
заборављена. Представља заоравање надземне масе биљака посебно одабраних за ову намену.
Најповољније су легуминозне биљке које могу и да фиксирају атмосферски азот и да на тај
начин обогаћују земљиште азотом. За ову намену погодне су детелина, лупина, сточни грашак
или сточна репа, грахорице. Ову меру је потребно комбиновати са минералним ђубривима чиме
се може постићи оптимални хранивни режим.
Саветодавац: Сања Миловановић Миленковић

КАКО ИЗБЕЋИ ДЕФОРМИСАНУ ШАРГАРЕПУ СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ
Шаргарепа није захтевна биљка, међутим, када је узгајате, морате се придржавати бројних
агротехничких правила. Добијање слабог, кривог и „рогатог“ корена није реткост. Недовољно
или прекомерно заливањеː Коренасто поврће не подноси недостатак и вишак влаге. Земљиште у
којем расте треба заливати по потреби. Ако се прекрши режим заливања, корен ће израсти мали,
рачваст, са великим пукотинама или великим бројем белих бочних коренова. За ову културу је
оптимално чешће, али не обилно заливање. Важно је да се земљиште натопи до дубине
продирања корена, око 35-40 цм. Тек тада ће биљка добити потребну количину влаге. Ако
шаргарепу заливате мало по мало, земљиште се неће довољно наквасити. Као резултат, корен
ће тражити влагу на већој дубини и почеће да се грана. За шаргарепу је заливање посебно важно
у прва 2 месеца после сетве. У том периоду врхови најактивније расту. У последње 3 недеље
корење ствара шећер и вода га може испрати. Због тога је препоручљиво зауставити заливање
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пре вађења. Неискусни повртари када узгајају шаргарепу често праве такву грешку - после јаке
суше обилно влаже земљиште. Због стреса, биљка упија више влаге него што јој је потребно. То
доводи до неуједначене дебљине корена и пуцања. Тешка земљаː Сво кореновско поврће воли
лагано, растресито, мрвичасто земљиште. На глиновитоми каменитом терену они се деформишу
и савијају. За шаргарепу - чернозем, песковита иловача и алувијални нанос су идеални. Ако их
нема, њива се мора припремити на јесен. Ако се овај посао уради на пролеће, земља неће имати
времена да се слегне, што ће негативно утицати на раст и развој биљке. Да би се променила
структура земљишта, у њега се морају додати органски побољшивачи – тресет, хумус, стајњак,
трула струготина, листовка. Квалитет земљишта можете побољшати и уз помоћ зеленишног
ђубрива. Они чине да буде растресито и на тај начин побољшавају прозрачност и дренажне
особине. Поред тога, зеленишно ђубриво лечи земљу уништавајући патогене микроорганизме
који живе у њој. За ове сврхе се користе слачица, хељда и репица.
Хладноћаː Семе шаргарепе не треба рано сејати. Важно је сачекати да се земљиште загреје и
прође опасност од мраза. У супротном, под утицајем ниских температура, корен ће расти
рачвасто. Датуми сетве разликују се по регионима, па је боље управљати се према времену.
Земља треба да се загреје до + 8 ° С, а ваздух до + 15 ° С. Такође је непожељно одлагати период
сетве, јер како се земљиште загрева, из њега испарава влага која је неопходна за клијање семена.
Штета од инсекатаː Шаргарепу на отвореном често једу земљишни инсекти. Они могу да гризу
спољни део корена или његову средину. Последња опција је чешћа, нарочито када је у питању
жичар. У овом случају, ако шаргарепа не нестане, она се грана и поприма ружне облике.
Истовремено, врхови изгледају сасвим нормално и тешко је уочити штету. Да бисте то избегли,
морате се придржавати правила плодореда. Шаргарепу можете вратити на првобитно место
најкасније након 5-7 година. Најбољи предусеви за њу су зелена салата, кромпир, парадајз и лук.
После жетве, важно је избацити биљне остатке из баште, спалити или закопати изван баште.
Саветодавац: Драгомир Радић

ПРОИЗВОДЊА ЛОЗОВАЧЕ
Лозовача је производ алкохолне ферментације кљука грожђа после одвајања петељке, а затим
дестилације на тај начин целог преврелог кљука, без одвајања вина. Разликује се од свих других јаких
алкохолних пића својим пореклом од грожђа и одликују је пријатне примарне ароме из бобице, лепа
питкост, чист и хармоничан укус. Препорука је да се за производњу лозоваче користе мускатне и
ароматичне сорте винове лозе са добрим садржајем шећера и киселина. Грожђе се бере у пуном
стадијуму технолошке зрелости и потпуно здраво. Грожђе се благо муља уз обавезно одвајање
петељки. Обавити минимално додавање винобрана ради спречавања оксидационих промена. За што
бржи почетак алкохолног врења кљука одмах се додаје по 20 грама, сувог, селекционисаниог квасца
или 100 гр свежег квасца на 100 кг кљука. Уместо чистог квасца засејавање се може извести са кљуком
у бурном врењу, од кога се узима 5 литара на 100 кг кљука. Алкохолна ферментација почиње
трансформацијом шећера од стране квасаца у етанол, угљендиоксид и мања количина секундарних
састојака. Угљен диоксид излази на површину и са собом подиже чврсте делове кљука стварајући
дебљи слој звани клобук. Пожељно га је стално потапати како би се сачувао добар квалитет кљука и
будуће ракије. Алкохолно врење треба да се одвија полако на температури 18-20оЦ, при чему се
добија већи рандман алкохола ии ствара се оптимална количина секундарних састојака, такође је
пожељно да се алкохолна ферментација обави за време од 10-15 дана. Дестилација преврелог кљука у
коме се налази течни део, вино и чврсти део комине, обавља се пртеко апарата, у уређајима (казанима)
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који раде са прекидима. Дестилацијом кљука добија се мека ракија-сирови дестилат, јачине 25-27%
вол. Који се поново дестилише (редестилација), стим што се сад одвајају споредне фракције, део који
први изађе тзв. првенац у количини од 0,51% запремине кљука који се дестилише. Средња фракцијасрце се прихвата до момента када се њена просечна јачина спусти на 65-70% вол. Надаље до
исцрпљивања алкохола одваја се фракција патоке. Одвојени првенац и патока, не бацају се већ се
поново дестилишу, са наредном шаржом кљука или шаржом меке ракије. Добијени дестилат лозоваче
оставља се да одлежи око 6 недеља у судовима који не отпуштају боју а присуству ваздуха. Током
краћег одлежавања долази до губљења карактеристичног тона за нови дестилат, који се за то време још
и хармонизује и пострпено разређује дестилованом или редестилованом водом до жељене јачине.
Препорука је да она буде 40-45% вол.
Саветодавац: Горан Ђорђеђевић

ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА ПОЉА
Вођење књиге поља од изузетне је важности за сваку озбиљну производњу, било да је реч о
ратарству, воћарству, повртартству… Електронска књига поља која умногоме олакшава тај
посао свима који је воде, која је одличан алат за стопостотно праћење производње уз много
мање труда и утрошеног времена, још је важнија. Нажалост, највећи број пољопривредника не
користи ово, врло једноставно решење премда оно пружа много више од уношења података о
третирању земљишта и биљака – прати и економску исплативост, пружа анализу улагања,
омогућује и повећање ефикасности производње. Практично књига поља је стара, добра књига
поља, коју смо сви ми некад давно користили у папиру, у облику оне огромне књижурине која
се звала књига поља. Сада је то пребачено све на дигиталну веб апликацију која би практично
требала да поред пуких евиденција обезбеди и једну врло битну димензију, а то је колико је
исплатива одређена производња. Намењена је да помогне свим људима који се баве
пољопривредом, и то без обзира да ли су ратари, повртари, воћари… Да прате све активности
које се дешавају у самом процесу производње. И да уз те активности евидентирају утрошак
репроматеријала, утрошак сати радне снаге и утрошак сати машина. Битно је рећи да
електронска књига поља није нека велика компликација. Веб апликације пројектоване су као
алат за планирање и праћење свакодневних активности у пољопривредној производњи. Таква је
и апликација Књига поља. Представља значајну помоћ у планирању биљне производње јер
омогућава једноставно анализирање производних активности и праћење остварених резултата
(приноса) и остварених трошкова.

Саветодавац Снежана Петровић
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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.
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