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И КРАСТАВЦА

ДОБРОБИТ ОВАЦА И КОЗА ( II ДЕО)
Избегавати наглу промену врсте хране
Све животиње морају да се хране на начин и храном која одговора њиховој врсти,
раси, старосној и производној категорији која по количини и квалитету задовољава
њихове енергетске потребе и потребе за храњивим материјама и обезбеђује добро
здравствено стање, правилно одвијање процеса раста, развоја и производње.
Животиње не смеју да се хране или поје на начин који може да проузорукује
непотребне повреде и патњу, нити храном и водом које могу да проузрокују болест.
Свим животињама храна мора да буде доступна у правилним временским
интервалима који одговарају њиховим физиолошким потребама, а најмање једном
дневно осим у случајевима када ветеринар из здравствених разлога другачије одреди.
Свим животињама у свако доба на располагању морају да буду доступне количине
свеже, хигијенски исправне воде за пиће, коју могу да пију по вољи. Ако ово није
могуће обезбедити тада режим напајања мора да буде такав да код животиња
онемогући појаву осећања дуготрајне жеђи. Опрема за храњење и напајање мора да
буде тако направљена, постављена и одржавана у таквом стању да животиње не буду
да се повреде при исхрани и напајању.
Дужина хранилице и појилице мора да буде таква да се спрече конкурентске
интеракције при групном храњењу и појењу. Животињама се кроз воду и храну не смеју
давати никакве материје осим оних које је ветеринар препоручио у терапеутске сврхе
или превентивне и профилактичне сврхе.
За овце се препоручује напајање по вољи и посебно у периоду лактације овце се не
смеју напајати из посуда за храњење. Мора се избегавати нагла промена врсте хране и
начина исхране. Храна за овце мора да буде хигијенски исправна и укусна. При
групном храњењу мора се спречити да се поједине овце пренаједу док друге гладују.
Ово се постиже довољном дужином хранилица. У случају када се минерали додају
хранивима за овце постоји посебна опасност да доминантни овнови унесу прекомерну
дозу минерала која може да доведе до проблема са уринарним трактом. Ако прети
таква опсаност онда је потребно или просторно или временски одвојено храњење
доминантних и прождрљивих јединки. Поједини минерали, а нарочито бакар могу бити
посебно токсични за овце. Зато се у исхрани користе само минералне смеше
прилагођене овцама. Одгајиваче оваца посебно треба упозорити да у исхрани оваца
не користе минералне смеше за друге животиње. Такође сточари треба да буду
упознати и с расним предиспозицијама оваца према тровању бакром. Приликом
формирања група оваца које се заједно хране необходно је познавање стања зубала.
Јединке које мењају зубе или су без зуба и које отежано жваћу, хране се одвојено од
других оваца и то храном прилагођеном њиховим могућностима жвакања. Код јединки
које мењају зубе потребно је редовно контролисати стање телесне ухрањености.
Опрема за храњење и појење оваца мора да буде постављена на таквим местима на
којима ће се у току екстремних зима спречити замрзавање а у току екстремних врућина
прегревање и кварење хране и воде.
Козе су избирљиве
У погледу исхране козе су много избирљивије од оваца и говеда мада им је мени шири
него код ове две врсте животиња. Козе могу да бирају храну, почев од сувог лишћа на
жбуновима и дрвећу па све до бујне паше. Ако им се укаже прилика увек ће радо
брстити суво лишће пре него што ће се хранити сочном травом са других пашњака.
Поред тога козе су способне не само да се пропиње и да брсте лишће са дрвећа већ и
да се пењу на стабла која имају хоризонталан раст у односу на подлогу и да са њих
брсте лишће. Врло су избирљиве у односу на хигијенско стање пашњака и никада се
неће напасати на местима која су загађена отпадном материјом а посебно фецесом
других животињских врста. Без хране се не смеју оставити дуже од 24 сата.

Квалитет хране за козе треба да је такав да може да задовољи уздржне потребе,
потребе у фази раста, лактације, за производњу длаке, физичку активност и термички
стрес услед хладноће. Здравље и продуктивност који су максимални ако се хране лако
сварљивим храњивима високе енергетске вредности, са довољним садржајем азота и
минерала у траговима. Козе могу успешно да се гаје на пашном начину исхране при
чему им није потребан материјал за бршћење. Међутим, ако има материјала за
бршћење тада је могуће повећати и густину искористивости пашњака односно број
коза на пашњаку. На пашњацима на којима нема материјала за бршћење број коза
изражен је кроз еквивалент засушених оваца по хектару (DSE Dry Sheep Equivalents)
сличан је препорученој вредности за овце. Квалитет материјала за бршћење је обично
врло лош. Један еквивалент засушене овце износи 45 кг телесне масе. Међутим, ако
се исхрана козе заснива само на бршћењу тада материјал за бршћење мора бити на
висини која је приступачна јаради која је почела да излази на пашу. У случају када се
паша заснива само на брсту, козе морају да се прихрањују. Зато се препоручује да
вредност густине искористивости пашњака, односно да број приплодних коза на
пашњаку не прелази више од 8 еквивалента засушених оваца по једном хектару (8
DSE / ха). Ако се козе држе у испустима, тада је потребно да се свакодневно хране
квалитетним сеном или брстом или пелетираном храном са 30% сирових протеина.
Козама које се хране претежно бршћењем а које треба да пређу на пашни начин
исхране потребно је најмање 14 дана да се прилагоде новом начином исхране и
пашњаку. Потребе за водом за пиће зависе од количине суве материје које козе уносе
храном у виду капи од кише или росе, од телесне масе козе, производног стадијума и
фазе лактације. Козе у лактацији могу да конзумирају и по 10 литара воде у току дана а
ако је температура преко 40°C тада потребе у води могу да буду и двоструко веће.
саветодавац за сточарство
дипл. инг. Драган Јаковљевић

ИСХРАНА МУЗНИХ КРАВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ
У зимском периоду исхране крава основно кабасто храниво је силажа од комплетне
кукурузне биљке. Луцеркино сено у нашим условима служи као допуна кабастој храни.
Поред ова два кабаста хранива обавезно се употребљава комплетна крмна смеша са
15 – 18 % протеина.
Најбоља производња млека у зимском периоду исхране постиже се када се задовоље
потребе у кабастој храни са 50% силаже и 50% сена. Ово подразумева да је храна
квалитетна што се тиче храњиве вредности и укуса. Није баш лако обезбедити
квалитетну силажу од комплетне кукурузне биљке. Има година када неповољне
временске прилике у многоме компликују производњу квалитетне силаже. Сушни
период у кризним фазама развоја кукуруза утиче да буде мало клипа у односу на
укупну масу биљке. Треба силирати када је кукуруз у стадијуму воштаног зрења. У
стадијуму млечног зрења биљка садржи мање шећера, а више скроба и даје сувише
киселу силажу коју стока нерадо једе, поготово ако се силира и пре млечног зрења.
Други параметар за оптимум стадијума зрења кукуруза за силирање је онај када буде
однос клипа и стабљике 50% : 50%. Ако је процес силирања текао нормално pH
силаже износи 3,7 – 4,2. Однос испољених киселина указује на њен квалитет. Млечна
киселина је без мириса. Оштар мирис указује на присуство веће количине сирћетне
киселине. Неугодан мирис на кисело указује на вишак бутерне киселине.
Добра силажа садржи око 2% млечне киселине, 0,3 – 0,5% сирћетне киселине и
трагове бутерне киселине.
Кукурузна силажа може послужити као потпуна или делимична замена сену. Веома је
важно да увођење веће количине силаже не сме да доведе до смањења конзумирања

хранљивих материја у оброку. Смањење конзумирања силаже доводи се у везу са
присуством одређених ензима у њој. Зато се препоручује да у оброку крава музара
поред силаже буде и мала количина сена. Количина силаже у оброку зависи од
количине и квалитета других хранива и може ићи највише до 8кг на 100кг живе мере.
Када се сено замењује кукурузном силажом замену треба вршити на бази њихове
храњиве вредности. 2 – 2,5кг кукурузне силаже има исту храњиву вредност као 1кг
луцеркиног сена. Кравама веће млечности обавезно треба додавати концентрат.
У којој мери произвођач млека може обезбедити квалитетну и укусну храну, добро
избалансирану у односу на оптималне потребе краве, зависиће и успех производње.
Оброк треба да има већи садржај концентрата и сочних хранива, а бољи квалитет и
већу храњиву вредност кабастих хранива. Претерана оптерећеност органа за варење
неповољно делује на ток варења, оптерећује рад срца и плућа што може довести до
различитих обољења. Неадекватном исхраном, поготово високомлечних грла могу се
направити такве грешке да се добије мања производња по грлу него код екстензивних
раса, а уз то видно се нарушава и здравствено стање.
дипл. инг. Верица Лазаревић

ЦВЕТАЊЕ КУКУРУЗА У УСЛОВИМА СУШЕ
ЦИТОКИНИН и ЕТИЛЕН су два хормона који имају највећи утицај на цветање биљке
кукуруза. ЦИТОКИНИН се производи у корену одакле се преноси у зелене делове
биљке. Овај хормон је задужен за раст биљака умножавањем ћелија, односно
подмлађивањем биљних ткива. Једна од дужности овог хормона је одређивање
почетка појаве свиле. У условима суше-стреса( суво и сабијено земљиште или
недостатак хранљивих елемената) ЦИТОКИНИН се не производи или постаје
непокретан, а то ће одложити појаву свиле у односу на метлицу, а у случајевима
екстремног стреса до свилања неће ни доћи. Ако дође до одлагања појаве свиле, а
метлица је већ почела полинацију оплодња ће бити делимична или ће потпуно
изостати.

Други важан хормон је ЕТИЛЕН- хормон стреса и производи се увек када биљка
пролази кроз период стреса( мањак влаге, високе температуре, напад штеточина или

повреде од града). ЕТИЛЕН има улогу регулатора, успорава раст и изазива старење
ћелија и ткива, такође може и одложити појаву свиле. Чак и у условима довољне
количине влаге у земљишту у условима наводњавања, а биљке су изложене високој
температури преко 35 степени Целзијуса, појачано УВ зрачење, повећава се синтеза
ЕТИЛЕНА, који одлаже појаву свиле, што доводи до десинхронизације свилања и
метличења.
Саветодавац за ратарство,
дипл. инг. Миодраг Симић

ПРИХРАНА ОЗИМИХ ЖИТА
Озими усеви код којих је најинтезивнији раст у пролеће прихрањују се одмах после
зиме и пред влатање. Иначе исхрана биљака је врло значајна агротехничка мера и то
је у ствари наставак ђубрења азотним ђубривима.Прихрањивање се изводи
тракторским расипачима минералних ђубрива и треба га обавити од краја зиме по
сувом или снегом покривеном земљишту.
Прихрана се врши азотним ђубривима, а количина азота за прихрану зависи од општег
стања усева, од типа земљишта, количине азота који је унет у јесен, количине
падавина, сорте усева и других фактора. Код усева који је изнурен и оштећен, азот
трба давати у два дела, односно обавити прво и друго прихрањивање.
Прва прихрана се врши по истеку зиме и намењена је да потпомогне пролећном
бокорењу када се коначно формира склоп. Клас се такође формира у рано прољеће,
односно његова дужина и број класова. У случају да се не употреби довољно азота ,
неће се искористити родност сорте и неће се добити високи принос. Уколико се
употреби више овог елемента, може се изазвати прејако бокорење а касније и
полегање, што може знатно смањти принос. Због тога је најбоље количину азота у
првој прихрани одредити на основу стања усјева: ако је усев добро презимео,потребно
је мање азота; временске прилике такође утичу на употребу азота: топло време и
довољно влаге у земљишту утичу на ослобађање азота из земљишта који биљка може
искористити па се додају мање количине азота.Поједине биљне врсте као предусеви
остављају земљиште богато хранивима (кромпир, легуминозе ) и тада је мања је
потреба за обилним ђубрењем у првој прихрани. Ако су предусеви били кукуруз и
пшеница, онда се мора рачунати на употребу већих количина азота.
Друга прихрана се изводи пред влатање, пре него што се издуже доње
интернодије.Ова мера је важна да се изведе на време зато што се на почетку влатања
формирају цветови у класу пшенице нашта азот веома добро делује. Ако се прихрана
изведе касно, у средини влатања, цветови су већ формирани и не може се утицати на
њихов број.У овој прихрани довољно је додати 30-40 кг/ха чистог азота да би се
постигао жељени ефекат. Најбољи резултати се добијају ако се употреби КАН.
Уколико се укаже потреба може се извести и трећа прихрана у периоду класања или
цвијетања. Та прихрана је прилично несигурна, јер се изводи у сушном периоду, па се
некада не могу отопити ђубрива и биљка не може искористити хранива.
Тачну количину хранива за прихрану најбоље је одредити хемијском анализом,
узорка.На пример, за просечан принос од 4,5 до 5,0 т/ха, пшеница утроши 130 до 140
кг/ха азота.У највећем броју случајева садржај азота у земљишту се креће око 60 кг/ха,
те прихраном треба унети око 80 кг/ха у првој и око 20 кг/ха у другој прхрани.То
практично значи прихрану извршити са око 130 до 150 кг/ха УРЕЕ или око 180 до 200
кг/ха АН-а или око 220 до 240 кг/ха КАН-а.
Саветодавац за ратарство
дипл. инг. Миланка Миладиновић

СУПСТРАТИ У ПОВРТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Супстрат је земљиште у које сејемо семе и у коме млада биљка треба да проведе
време до расађивања.
У производњи парадајза, паприке и плавог патлиџана користе се супстрати за сетву
и за пикирање, док код производње краставаца, диња и лубеница нема пикирања, тако
да се користи само супстрат за сетву. Главна разлика у супстратима за сетву и за
пикирање је у величини честица. Финија структура – ситнија гранулација иде за сетву
ситнијег семена (супстрат гранулације 0 – 5 милиметара), а грубља тј. крупнија
гранулација иде за пикирање ( 0 – 10 милиметара). Уколико се ради директна сетва у
контејнере веће запремине или чаше можемо користити оба типа, али предност дајемо
грубљој гранулацији.
Код крупног семена попут краставца, лубеница и диња због бољег развоја корена
користи се супстрат гранулације 0 – 20 милиметра.
Карактеристике супстрата директно утичу на његов квалитет. Под карактеристикама
подразумевају се физичке и хемијске од којих су најбитније pH, структура и састав,
водно ваздушне особине, састав и количина хранива....
pH вредност супстрата треба да је благо кисела и да се креће у опсегу 5,5 – 6,5.
Постоје два стандардна типа супстрата и то са pH 5,5 који је намењен културама са
специјалним захтевима и регионе са алкалним водама и са pH 6,0 који се сматра
идеалним за већину култура. У Србију се углавном увозе супстрати са pH 6,0. Много
озбиљнији приступ овом питању треба питању треба посветити код култура које
проводе веома дуг период у супстрату попут гајења парадајза, паприке, краставаца,
јагода и др. у џаковима или саксијама. Тада у обзир морамо узети квалитет воде и
начин прихране, како би осигурали довољну константност pH вредности у дужем
временском периоду.
Структура и састав супстрата утичу на многе особине почевши од водно – ваздушног
режима па до развоја корена. У повртарској производњи тј. производњи расада користе
се димензије 0 – 5 мм за сетву већине ситносемених култура попут парадајза, паприке,
плавог патлиџана, салате, купуса и др. За пикирање истих култура користи се
гранулација 0 – 10 мм. За сетву крупносемених култура користи се гранулација 0 – 20
мм. Важно је напоменути правило да се за веће чаше користе супстрати крупније
гранулације. На џаковима се налазе утиснути подаци о структури супстрата и pH
вредности.
Водно ваздушни режим зависи од садржаја светлих и тамних тресета у супстрату и
њихове структуре. Ради спречавања појаве пресушивање у супстрат се додају
спацијални оквасивачи са улогом одржавања влажности и лакшег поновног квашења.
Квалитетан супстрат по заливању одређени део влаге задржава, а сувишну отпушта
тако да у супстрату остају оптималне количине водеи довољно пора у којима се налази
ваздух. Превлажен супстрат није добар јер сигурно доводи до веће појаве болести, а
уколико је превлаживање изражено и дуготрајно може доћи до гушења биљака. До
превлаживања може доћи због лошег састава и структуре смеше у коју сејемо поготово
у условима пречестог заливања, али и услед примене неких лишијих контејнера и чаша
који због малих или никаквих отвора не дозвољавају да вода отекне, па долази до
гушења биљака.

Количина хране у супстрату мора да одговара захтевима усева које гајимо. Један од
најчешћих проблема у производњи расада представља превелика количина хране у
смеши у коју сејемо или пикирамо, па у тим условима долази до гушења биљака.
Касније долази до некрозе ивице листа. Узрок је у томе што услед велике количине
хранива биљка не може усвајати воду па више не напредује. Овакав проблем се
обично јавља код супстрата код којих је удео загорелог стајњака већи од 40%. У том
случају једна од мера која може помоћи је обилно испирањ чистом водом (или још
боље кишницом). По испирању треба сачекати неколико дана да се биљка опорави, па
затим поновити. Меру треба понављати више пута док расад не крене са нормалним
порастом. Пре испирања обавезно проверити има ли довољно отвора на дну посуде и
уколико их нема треба их направити.
Саветодавац за повртарство
дипл. инг. Драган Мијушковић

ПЛОДОРЕД У ПОВРТАРСТВУ
Обзиром да је све више пољопривредника који се баве повртарском производњом
битно је изнети чињеницу да је у производњи и узгоју повртарских култура применити
плодоред. Плодоред као систем биљне производње који се на ораницама обавезно
мора примењивати, представља правилну измену усева, просторну и временску на
производним површинама.
Ратарске и повртарске културе не би се смеле непрестано узгајати на истој површини,
јер се у земљишту нагомилавају штетне материје, узрочници биљних болести, корови,
а храњиве материје из земљишта се троше једнострано и неправолно. Многе болести
на повртарским културама могу се успешно онемогућити ако се угрожена култура не
врати на исто место 3-4 године.
Због свега наведеног је потребно саставити добар плодоред, односно испланирати
просторну и временску измену ратарских и повртарских култура, узимајући у обзир
припадност поједине врсте одређеној биљној породици, јер се паразити и узрочници
биљних болести могу јавити на различитим биљним врстама унутар неке пордице.
Потребно је узети у обзир и измену култура с различитом дубином корена те
измењивати културе са различитим потребама за водом и ђубривима..
Саставити добар плодоред са свим елементима као што су понашање, плодосмена и
одмор земљишта није баш једноставно, јер треба одабрати најповољнији начин
ђубрења и обраде земљишта, културе и сорте, време сетве, садње и бербе, као и
начин неге усева. Уколико се иста врста узгаја често или узастопно на истој површини,
долази до смањена приноса и квалитета, до повећања извора заразе болестима и
паразитима, до повећања једногодишњих и вишегодишњих корова специфичних за
сваку културу.
Код честог натапања и орошавања поврћа нарушава се мрвичаста структура
земљишта и убрзава минерализација хумуса, па тако културе које троше много воде,
парадајз, паприка, краставци и купусњаче се у добром плодореду измењују са
коренастим, луковичастим и махунаркама, које не треба пуно заливати.
У плодореду је потребно уврстити и ђубрење органским ђубривима. Органска ђубрива
су неопходна због поправљања структуре земљишта, топлотних и осталих биолошких
и хемиских својстава земљшта.

Неке културе мењају састав земљишта излучевинама из свог корена које лоше утичу
на следећу културу.
За важне повртарске културе које се узгајају у баштама препоручују се следећи
предусеви:
За парадајз- купусњаче, махунарке, тиквице, коренасто поврће
За паприку- тиквице, махунарке и коренасто поврће
За купусњаче- кромпир, парадајз, паприка, махунарке, лук
За млади кромпир- коренасто поврће
За краставац и лубеницу- паприка, парадајз, кромпир
За млади лук- паприка, краставац, лубеница
За коренасто поврће- паприка, парадајз, краставац и махунарке
Саветодавац за повртарство
дипл. инг. Мира Миљковић

УЗГОЈНИ ОБЛИЦИ У САВРЕМЕНИМ ЗАСАДИМА ЈАБУКЕ
У примени савремених технологија у производњи јабуке постигнут је велики напредак,
што је велика заслуга науке, струке и произвођача који су савремене технологије
прихватили.
Једна од кључних промена у савременим техологијама у производњи јабуке је промена
начина резидбе, односно прелазак на савремене узгојне облике и увођење дуге уместо
кратке резидбе. Такође, све више улазе у употребу тзв. “книп“ саднице (саднице са
превременим гранчицама), које уколико се користе у другој години после садње може
се остварити принос од 22 до 28 и више тона по хектару, што зависи од сорте. Од
савремених узгојних облика данас се најчешће користе витко вретено,
севернохоландско витко вретено, хајтек модификација вретена, систем “В“ узгоја
вретена, дупло вретено, солен и солаксе.
Витко вретено
С обзиром да “книф“ саднице имају превремене гранчице, једногодишњи леторасти се
не прекраћују, већ се само неки избацују уколико су оштећени или сломљени. У првој
години када младари достигну 10 – 15 центиметара код сорти које имају оштрији угао
гранања, уклањају се се они који конкуришу продужници на простору 10 – 15
центиметара испред ње, али се само закину (пинцирају). Код спур типова, да би се
вођица добро развила, у току вегетације треба што чешће одрстрањивати младаре
који јој конкуришу у порасту. Остављене гранчице, уколико немају отворен угао
ратводе се везивом или траком и везују продужницу.
На почетку четврте вегетације у неких сорти, поготово у доњем делу круне, морају се
избацити скелетне гране. Прво се избацују оне које имају неправилан положај у круни и
које су превише бујне. Код мање бујних сорти примењује се избацивање грана на
патрљ који не би требао да буде дужи од 2 центиметра са резом који мора да буде
нагнут према стаблу нагоре, да би се форсирало кретање пупољака са доње стране
патрља и тиме добио отворенији угао избијања летораста.
Једноставност технике формирања вретена и њихове резидбе у роду, високи приноси
и квалитет плодова је био одлучујући за прихватање и ширење овог система за гајење
воћака у протеклих пар година. Квалитетан садни материјал (високо калемљење и
разгранате саднице), уз доследну примену горе описаних захвата , којима се формира
витко вретено , омогућавају високу и веома рану родност.
Супервретено

Формирање супервретена захтева употребу подлога мање бујности код бујнијих сорти.
Подлоге бујне као М9 омогућавају брз почетак рађања, али њихова снага раста
отежава контролу бујности дуже или краће време. Посађене саднице са превременим
гранчицама треба мало скратити да би се омогућило што боље обрастање родним
гранчицама. Економске анализе показују мању рентзабилност супервретена са
великом густином садње у односу на стандардно вретено са густином 3 000 до 5 000
стабала по хектару. Велики недостатак супервретена су прекомерна потреба за
стручном радном снагом, велики трошкови подизања изузетно густих засада (8 000 –
12 000 садница по хектару) као и велики трошкови спровођења зелене резидбе.
Систем “В“ узгоја вретена
“В“ садња се показала као одлично решење у интензивирању воћарске производње
кроз повећање броја биљака по јединици површине засада. Оваквом садњом број
воћки код стандардне форме и величине вретена може се повећати за 33%. Приликом
тога све агротехничке мере везане за обраду, уништавање корова и ђубрење исте су
као и код усправно гајених стабала у једноредима. Овај систем воћњака омогућава
комбиновање позитивних особина вретена и отворених форми. Формирање узгојног
облика слично је као и код стандардног вретена.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
дипл. инг. Дејан Јоцић

КВАЛИТЕТ САДНИЦА ЗА ПОДИЗАЊЕ ГУСТИХ ЗАСАДА ЈАБУКЕ, ПРИПРЕМА
ЗА САДЊУ И САДЊА ЈАБУКЕ
За подизање густих засада јабуке треба користити саднице са високим местом
калемљења. Овакве саднице се саде тако да спојно место буде 10 – 20 цм изнад
земље. Утврђено је да су воћке за 30 одсто мање бујности ако се калеме и саде на
овакав начин.
Код јабуке за облик круне витко вретено, у складу са критеријумима који важе у
развијеним воћарским реонима у Европи, висококвалитетна садница екстра класе
треба да буде пречника најмање 13 милиметара на висини од 10 центиметара изнад
спојног места, као и са најмање 5 – 7 (пожељно је и више) превремених гранчица
најмање дужине 40 центиметара на висини 70 – 120 центиметара.
Саднице код којих се на корену током визуелних прегледа примете израслине треба
избегавати јер је врло често у питању рак корена или оштећења од нематода и такве
саднице не треба садити

.

Најбоље је , уколико је то могуће, да се одмах након вађења из расадника саднице
саде у воћњак, или што је могуће пре. Пре садње сваку садницу треба прегледати и
уколико је оштећена или уколико је слабо развијен калус, мора се одстранити.
Непосредно пре садње треба направити смешу, у већој посуди или ископаној рупи, од
мешавине балеге и земље у оносу 1:3 уз додавање неког од фунгицида (ортоцида,
цептана или беномила). За отварање бразда за садњу примењује се виноградарски
плуг, а за загртање дискови. Препоручена висна спојног места изнад површине земље
је 12 – 20 центиметара, што зависи од бујности сорти: код спур типова спојно место се
оставља ближе поршини земљишта, а код бујнијих сорти оно треба да је на висини 18
– 20 центиметара.
Садњу треба, уколико то услови дозволе извршити у јесен, а уколико услови то не
дозволе, и одлучимо се за пролећну садњу препоручује се да се то уради што раније, а
најкасније до краја априла, евентуално, ако временски услови не дозволе, до 20. маја.
дипл. инг. Игор Андрејић

МЕТОДЕ ПРЕГЛЕДА ШТЕТОЧИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ У ВОЋЊАЦИМА
И ВИНОГРАДИМА

У сваком воћњаку потребно је утврдити присуство штеточина.Изненадне штете или
непотребна третирања се могу спречити само пуним познавањем стања у воћњаку или
винограду. На основу резултата прегледа могућа је сигнализација о потреби сузбијања
појединих штеточина зимским или касним зимским прскањем На тај начин ће утрошак
средстава за заштиту бити рационалнији и може се спровести усмерена заштита као
први корак ка интегралној заштити.
Једна од метода је метода зимског прегледа.
У току зиме треба узети по 20 цм дуге комаде најчешће дво- или тро- годишњег
стабла.На разним местима воћњака зависно од величине парцеле,заступљености
сорти,разноликости терена и сл. узима се по 2 узорка од по 10 гранчица.Правилно је
најмање 1 узорак из сваког хомогеног дела парцеле.Затим се сваки узорак прегледа
лупом која повећава најмање пет пута или под бинокуларом.Бележи се број свих
нађених штеточина.
Потребно је утврдити првенствено бројност јаја лисних ваши .Ако се на врху
ластара утврде у великом броју на врху ластара ,то су јаја зелене лисне ваши
.Критичан број је ако утврди 50 јаја на прегледаном узорку.Ако се утврди присуство
јаја у пазуху пупољака то су јаја пепељасте ваши јабуке и њихов критични број је 1 јаје
у узорку.

Када су у питању савијачи пупољака и покожице плода критичан је број ако се утврди
присуство 2 гусенице на 2 м дужине дрва. Код мрког смотавца Apodemus podana
критичан број је 3-5 гусеница на 100 прегледаних гранчица.
За утврђивање бројности зимских јаја црвеног паука препоручује се модификација
ове методе.Kод јабуке се узимају делови дво-годишњих гранчица са по 2
пупољка.Један узорак чини 60 оваквих делова гранчица.Утврђени број јаја представља
број на 2 м дрва. Јаја црвеног паука се налазе у пазуху двогодишњих грана.Ради бржег
прегледа препоручује се не бројати јаја већ сваки делић гранчице на основу кратког
прегледа под лупом.Критичан број је ако утврди присуство 1000-3000 јаај на 2 м
дужине дрва.

На вишегодишњем деблу треба установити бројност кокона минера округлих
мина, штитова штитастих ваши, беле пауцинасте навлаке од крваве ваши, рак рана од
бактериозне пламењаче.
Ако се констатује више од 10 кокона минера округлих мина по стаблу потребно је
извршити сузбијање.
Методом отресања се може извршити бројање јабучног цветоједа, а критицан број
је 10 до 40 одраслих инсеката.
Саветодавац за заштиту биља
дипл.инж.Љиљана Јеремић

ЗАШТИТА РАСАДА ПАПРИКЕ И КРАСТАВЦА
Производња расада је један од важнијих сегмената у гајењу ових култура, јер само
ако се произведе здрав и јак расад могу се очекивати велики приноси и добар квалитет
биљјке. Грешке у производњи расада готово се никако не могу касније поправити,
у току вегетације. Производња расада почиње одговарајућим избором хибрида
поврћа, као и припремом супстрата за сетву. У просторији за производњу расада
потребно је обезбедити све потребне услове за ницање биљака, као што су оптимана
температура и влажност. Број изниклих биљака зависи такође и од клијавости семена.
Након ницања младе биљке често су изложене нападима разних штеточина и
паразита,инсеката као и проузроковача разних болести, и неопходно их је на прави
начин заштити.
Једна од честих грешака код производње расада за ове културе, јесте претерано
заливање биљака које доводи првенствено до полегања биљке а касније и до губитка
исте. Што се тиче третирања фунгицидима прво третирање треба обавити после сетве.
Друго треба обавити када биљка има до 10цм висине и треће заливање врши се када

се крене са расађивањем како би се корен и стабло добро натопили и заштитили.
Овако припремљен расад лакше ће се укоренити. Често се дешава да расад нападну
пужеви па се стога препоручује да се на тим пределима посипа мала количина пепела
јер она доводи да код пужева понеста слузи за кретање и самим тим долази до њихиве
дехидрације, а могу се користити и одређена средства на бази хемије. Расад који је
на овај начин сачуван и припремљен имаће добро развијен корен и стабло и моћи ће
да обезбеди добар принос и квалитет. За третирање користити следеће препарате:
- заливањем непосредно после сетве– PREVICUR ENERGY – 3 мл и 2 л воде
- полегање расада, после сетве а пре ницања PROPLANT 722-SL, 15 мл у 10 л воде.

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инг. Ружица Ђукић

