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СКЛАДИШТЕЊЕ СЕНА
Спремање сена подразумева низ поступака којим се предузимају у циљу одстрањења
влаге из покошене масе масе са 75-85% до нивоа при коме се активност ензима
бињних ћелија и микроорганизама своди на најмању могућу меру. Добро осушеним
сеном сматра се оно које садржи мање од 18% влаге. Такво сено може дуго да се чува
до момента употребе, без опасности од појаве плесни или трулежних
микроорганизама. Оптималан ниво влажности сена зависи и од количине протеина,
масти, минерала и др. у осушеној маси. Због тога се неке врсте сена могу чувати и са
21-22% влаге, а друге са мање од 18%. Да би се у што већој мери очувала хранљива,
вредност сена потребно га је и на што боњи начин ускладиштити.. Најмањи губици се
постигну чувањем сена испод настрешница и шупа у сењацима. Међутим, изградња
таквих сталних објеката за смештај сена представља значајне материјалне издатке,
које пољопривредни произвођачи често не могу да обезбеде. У том случају, сено се до
момента употребе пакује у стогове и камаре на отвореном простору. То је свакако
најјефтиније решење, али због директног деловања сунчевих зрака и падавина
површински делови лагерованог сена су изложени значајним променама и губицима.
Паковање (дењење) сена у стогове врши се у облику купе, у чијој се средини налази
стожер, односно јака и права мотка укопана у земљу, која служи као ослонац за
обликовање стога. Стожер је висине неколико метара, у зависности од планиране
величине стога, и требало би да је од неког јачег дрвета. Пожељно је да се доњи део
стожера премаже неким средством за заштиту дрвета од трулења, а да кора буде
скинута целом дужином стожера. У основи стога се на одговарајућим ослонцима
постављају дрвене мотке у виду решетке, тако да сено лежи на њима а не директно на
земљи.
Сено у стогу се слаже од спољне ивице према унутра, уз добро гажење средине, како
би се она што мање слегала. С одмицањем у висину стог се постепено сужава тако да
се у зависности од умешности радника добија купаст, шиљаст или јајаст облик.
Најпогоднији је јајаст облик јер су само горњи делови стога директно изложени
падавинама. Уколико се пакује нешто влажнији материјал, између слојева биљне масе
дебљине 59 - 75 цм, ставља се слој сламе, у циљу вентилације. Из истог разлога,
понегде се око стожера стављају голих стабљика кукуруза (огризине), наручито у
доњем делу стога. Врх стога се завршава сеном или сламом а ради заштите од ветра
поставњају се оптерећења – лемези.То су тање мотке, камење или цигле везане за
жицу дужине 2-3метра. У овакве стогове може да се упакује неколико тона сена.
Међутим, када је реч о знатно већим количинама, сено у расутом или балираном
облику се пакује у коморе. Камаре имају мању висину и формирају се по дужини.

Маса 1 m³ сена у килограмима у зависности од времена слегања и висине стога:
Врста сена

Ниски и средњи високи стогови
Високи стогови
Време после дењења сена (у данима)
3-5 дана
30 дана
90 дана
3-5 дана
30 дана
50 кг
60 кг
65 кг
58 кг
68 кг

Травно сено
Травно
легуминозно 55 кг
сено
Легуминозно
сено
57 кг

90 дана
74

67 кг

70 кг

63 кг

75

80

57 кг

75 кг

66 кг

77

83

Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Драган Јаковљевић

РАЗМНОЖАВАЊЕ ЋУРАКА
Ако се ћурићи легу природним начином, онда се под ћурку ставља 15 до 19 јаја, а ако
се употребљава квочка – кокошка за лежење ћурића, онда се ставља 9 – 11 јаја.
Ћурка лежи на јајим апросечно 28 дана. За насад треба узимати јаја стара до 7 дана
или у крајњем случају 14 дана. За лежење ћурећих јаја постоје специјални велики
инкубатори. Јаја са фарме допремају се у инкубаторску станицу, где се најпре изврши
фумигација јаја, а затим се она пребацују у просторију за чување јаја на температури
од 15 до 18°C и релативној влажности ваздуха око 80%. Преулагања, јаја из ове
просторије пребацују се из ове просторије за предгрејање температуре око 26°C и ту
остају око 6 сати. У инкубатору се јаја окрећу свака два сата. У вишеслојним
инкубаторима температура износи 37,6°C, а релативна влажност ваздуха око 60%. У
инкубатору остају до 25 дана а затим се пребацују у излежионик. Просветљивање јаја
се обично врши 10. Или 11. Дана инкубације, а може још једанпут и то 25.
данаприликом пребацивања јаја у излежионик. У излежионику се јаја више не окрећу, а
температура је скоро иста као и у инкубатору, а релативна влажност ваздуха је знатно
већа и износи од 85 до 90%. Кљување ћурећих јаја почиње 26. дана да би се завршило
28. Дана, када се ћурићи ваде из излежионика и смештају у просторију за пријем малих
ћурића.
Ћурићи се могу гајити на два начина: природно и вештачки. У сезонској производњи
ћурака најбоље време за лежење , пораст и развој приплодног материјала јесте
пролеће. Међутим у индустријској производњи лежење и одгајивање ћурића, врши се
током целе године.
У одгајивању подмладка ћурака нејкритичнији период је од момента извођења па све
док им не избији бобице по голим деловима врата и главе, а то бива од 7 до 9 недеља.
Када се пребобају ћурићи су најотпорније међу домаћом живином.Ћурићи се морају
одгајивати одвојено од старијих ћурића и одраслих ћурака.

Дипл.инж. Верица Лазаревић

КАД КОСИТИ ВИШЕГОДИШЊЕ ТРАВЕ И ЛЕГУМИНОЗЕ
-

-

-

-

Први откос француског љуља – пре метличења, а други пет недеља после првог
откоса;
Мачији реп се коси пре него се појави метлица из рукавца последњег листа;
Безоси власен за сено коси се одмах по метличењу;
Ливадски вијук убира се у време метличења;
Италијански љуљ коси се почетком класања;
Енглески љуљ за сено или силажу косити у време класања;

Луцерку треба косити у фази пупољења и почетка цветања (најбољи однос
између приноса зелене масе – заступања храњивих материја и учешћа суве
материје;
Црвена детелина за сено убира се у фази пуног цветања (садржи највише
храњивих материја) а касно кошење доводи до слабије регенерације наредног
откоса;
Еспарзета за сено коси се у фази појаве првих цветова на биљци (косити на
висину 5 – 7 цм од земље, маса се суши у откосима па транспортује до места
коришћења). Фаза пуног цветања еспарзете време кошења за спремање
силаже;
Жути звездан убира се у фази пуног цветања за спремање сена.

саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миодраг Симић

КОМПОСТ
Компост је најјефтиније ђубриво које обогаћује хумусом земљиште.Садржи скоро све
хранљиве материје потребне биљкама.Погодна је храна за многа сићушна жива
бића,која доприносе да хранива постану доступнија биљкама,а земљу чине
растреситијом и богатијом кисеоником.
Правилно направљен компост даје ситну,порозну,тамно-смеђу земљу мириса сличног
шумској земљи.За његово припремање погодни су сви органски отпаци.То су остаци
хране,воћа и поврћа,лишће,трава,делови биљака,исецкане гране,пепео после
сагоревања дрвета итд.Због потпунијег разлагања ,најбоље је да се равномерно
наносе.
Први,доњи слој је двадесетак центиметара дебљине,а чине га ситне гране и
слама.Тако се спречава труљење,јер цела маса има довољно ваздуха.Потом се ређају
слојеви лишћа,траве и кухињских отпадака.Пожељно је да се између њих ставе
исецкане гране,које помажу да у компост допре више ваздуха.Ако се унесе слама
,слојеви не смеју бити дебљи од десет центиметара.Када се направи гомила око
четрдесет центиметара висине,маси се додаје негашени креч,а при томе треба носити
заштитне наочаре и рукавице.

Није добро када је компост целог дана изложен сунцу или хладноћи.Што више има
топлоте,брже се разлаже.У летњем периоду се повремено залива,али не пуно,да не би
иструлио.Ако има довољно ваздуха,сачуваће се корисне бактерије,гљивице и друга
сићушна бића која утичу на квалитет компоста.
Када се ово ђубриво слаже на гомиле,подлога не сме да буде од бетона или
камена.Може се чувати у лименом бурету,које се, ако је претходно коришћено,добро
опере.На 10-15 центиметара размака направе се рупе око 2 центиметара.Да би
отицала сувишна вода ,рупе се праве и на дну бурета.
Компост може да се одлаже и у специјалне сандуке од обрађених,добро учвршћених
дасака.Оквир за чување може бити и од плетене жице,која се разапне у облику

четвороугла с добро спојеним крајевима.Погодни су и разни зидани боксови,с предње
стране отворени,који у зидовима имају по два прореза за постављање дасака.У
зидовима и између дасака треба да има довољно прореза за проветравање.
Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миланка Миладиновић

ПРОИЗВОДЊА ШАРГАРЕПЕ
Обрада земљишта.Шаргарепа добро успева на влажним земљиштима али јој највише
одговарају дубока и плодна земљишта као што су песковите иловаче.Код шаргарепе је
највећи проблем пораст младих биљака пошто је семе ситно а клијање споро,тако да
велику пажњу треба обратити на обраду земљишта пре сетве.Леја мора бити
незакоровљена,земља у њој добро уситњена и компактна како би се омогућио доток
воде до семенке,а истовремено смањило формирање покорице после јаких киша.
Сетва.Ако се сетва обавља методом од семена до семена ,одстојање између редова
износи 50-90 цм и користи се 2-3 кг семена за један хектар.Ако се сетва врши
сејалицом семе се обично превлачи гелом.Семе би требало сејати на дубину 1.3-1.9
цм и на међусобном растојању 7-10 цм.

Ђубрење. Препоруке за ђубрење шаргарепе најбоље је дати на основу резултата
анализе земљишта. Обично се азот, фосфор и калијум уносе у односу 1:2:2. Хумусна
земљишта обично траже мање азота. Најбоље је ђубриво нанети у тракама поред
семена за време сетве. За оптималан вегетативни пораст, посебно у условима
заливања, додатну количину ђубрива треба додати у касно лето.
Сузбијање болести и штеточина. Плодоред је један од најефикаснијих начина за
спречавање њихове појаве. На листу се често јављају симптоми хлорозе и жутила које
изазива вирус. Значајна болест код шаргарепе јесте пегавост листа и трулеж корена.
Заливање. Шаргарепа захтева велике количине и добар распоред воде. Обично се
примењује заливање браздама у земљиштима која не садрже велике количине
органске материје заливање се може вршити и помоћу распрскивача. Овакав начин
заливања најефектнији је у раним фазама клијања и ницања када биљци нису
потребне велике количине воде. Касније током развоја треба прекинути са заливањем

помоћу распрскивача да би се избегли ризици појаве болести листа због присуства
воде на њима.
Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Драган Мијушковић

ГАЈЕЊЕ ПАПРИКЕ ЗА АЈВАР
Основни предуслови за интензиван вид гајења паприке су квалитетна вода за
заливање и земљиште добре структуре које је правилно припремљено. Земљиште
треба да је ослобођено од корова, пожељни садржај хумуса треба да буде изнад 3%,
pH 6-7, а на киселим земљиштима испод 5 потребно је извршити калцификацију.
Препорука је користити воду са ниским садржајем соли и ниским садржајем калијума,
мангана и гвожђа.
Припрема земљишта : Највећи изазов је припремити земљиште на квалитетан начин
и на адекватну дубину како би на пролеће оно било растресито и погодно за
расађивање. Треба обратити пажњу да паприка не воли тешка сабијена земљишта без
довољно ваздуха.
Добар расад је основни предуслов за успешну производњу јер су јаке, здраве здраве
биљке отпорније на појаву болести и способне да изнесу већи принос. Треба
избегавати стар и прерастао расад као и традиционални начин расађивања младих
биљака са голим кореновим системом. Расад треба гајити у контејнерима јер ће се
тако коренов систем боље развити.

Расађивање паприке пожељно је да се обавља на банковима, банкови се покривају
малч фолијом ширине 100-120 цм,а ширина самог банка треба да буде 80 цм и на
један банак се расађује по два реда. Размак између редова је 35-45 цм, а растојање
између биљака у реду је 27-35 цм. Овим размацима расађивања добије се склоп
44.000-55.000 биљака по хектару. На врх банка испод фолије поставља се капајућа
трака. У случају високих сорти потребно је поставити металне шипове у земљу на
сваких 2 метра.На шипове се навлачи стара ислужена трака за наводњавање . На 2530цм висине шипова повезује се први ред канапа на који ће биљке моћи да се ослоне и
неће доћи до њиховог изваљивања. Метални шипови могу послужити као ослонац
биљкама и плодовима и у каснијој фази развоја, нарочито у каснијој фази развоја
нарочито при интезивној технологији гајења.

Исхрана: Пре расађивања потребно је у јесен или у пано пролеће заорати стајњак
(40т/ха) и одмах га заорати и 500-600 кг/ха комплексног ђубрива НПК формулације
8:16:24 или 5:10:32. Ђубриво се уноси у землјиште на дубину 10-30цм, у зону кореновог
система . Уколико се праве банкови ђубриво се уноси при нјиховом формирању.
Са исхраном се треба почети 10-14 дана од нјиховог расађивања када корен достигне
дужину од 4-5 цм. Прихрану вршити сваких 7-10 дана у зависности од временских
услова. За време сунчаних дана прихрану вршити чешће. Прво прихрњивање се врши
са формулацијом 2:48:6+ магнезијум у количини 0,5 кг недељно на 100 м2. Од прве
цветне гране ,тј. са порастом лисне масе формулације 20:20:20 у количини1,2 кг
недељно на 100 м2+ калцијум-нитрат 1гр/м2. Заметање плодова формулације 15:5:35 у
количини 1,5кг/100м2 неделјно + калијум нитрат. Калцијум се од тог периода па до
бербе додаје на сваких 7 дана фолијарно не мешајући га са другим ђубривима. Пред
сазревање прихрана формулацијама 15:5:35 у количини 1,5кг/м2 недељно . За време
сазревања комплексна ђубрива формулације 8:16:42 у количини 1,2-1,5 кг/м2 недељно.
У случају да су биљке превише вегетативне могу се додавати фолијарно веће
количине фосфорног ђубрива, чак и за време цветања биљака, како би се биљке
одржале у добром билансу. Уколико је неопходно ( ако се најављују ниске
температуре), сазревање плодова се може убрзати додавањем калијум-сулфата на
сваких 10 дана поред већ препоручених доза ђубрива.

Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Мира Миљковић

ГАЈЕЊЕ СТОНИХ СОРТИ ГРОЖЂА У СРБИЈИ
Гајење стоних сорти грожђа на подручју Србије још увек је доста запостављено. Према
грубим проценама, ове сорте се простиру на око четири до пет хиљада хектара,
односно има 15 – 20 000 чокота. У већини виногорја централне Србије постоје повољни
услови за гајење стоних сорти, пре свега врло раног, раног и средње позног периода
сазревања. Од домаћих стоних сорти у овим виноградима се налазе „бисерка рана“,
„београдска рана“, „демир капија“, “грочанка“, „опузентска рана“, „косовска рана“,
„радмиловачки мускат“, „неготински рубин“, „антигона“ и „београдска бесемена“. У
последње време шире се и интерспециес хибриди са својствима стоних сорти као што
су „muscat saint vallier“, „молдова“, „страшенски“, „љана“ и друге. За потрошњу у свежем
стању користи се и грожђе неких мускатних винских сорти. Клонови „кардинала“ ИСВВЦР 24 и 26 имају истакнуту уједначеност крупноће и обојености бобица.

Статистички подаци показују да је производња стоног грожђа у Србији у периоду 1989 –
1995. године у просеку износила око 5000 тона из чега произилази да су просечни
приноси око 10-11 т/ха. Производња стоног грожђа у Централној Србији требало би по
процени стручњака да до 2020.године достигне 10-12 килограма по глави становника.
Ово наводи на закључак да би површине под стоним сортама до 2020.године требало
да буду знатно повећане на 5-7 хиљада хектара,а у даљој перспективи и више.

Квалитет грожђа гајених стоних сорти у Србији углавном задовољава основне
критеријуме. Неопходно је користити одговарајуће узгојне облике који омогућавају
одговарајућа оптерећења родним окцима, проветравање и осунчавање.
Приликом чувања стоног грожђа у хлађеним складиштима ради елиминисања сезонске
потрошње стоног грожђа,морају се применити неопходни технолошки поступци који
гарантују изношење на тржиште здравствено безбедног грожђа. Ради елиминације
сезоности у потрошњи неопходна је модернизација хлађених складишта у којима се
краће или дуже чува стоно грожђе.Препоручује се и обогаћивање начина понуде
квалитетног стоног грожђа у смислу појединачних паковања гроздова,мањих
комерцијалних паковања од пола килограма до килограм и по.

Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл. инж. Дејан Јоцић

НАВОДЊАВАЊЕ ВИНОГРАДА
Виноград треба заливати само када земљи недостаје влага. Погрешно је недовољно
заливање винограда,као и заливање у погрешно време.
Вода се може додавати у бразде које се отварају помоћу плуга између редова. На овај
начин наводљаваље се може комбиновати са уношењем минералних ђубрива.
Недостатак је што се не може увек постићи равномерна расподела воде целом
дужином бразде.

Искуства у примени вештачке кише као начина наводњавања у винограду су
различита. Свакако главни недостатак оваквог типа наводњавања је што вода долази у
додир са листовима и грожђем,па у посебним условима (приликом повишених
температура), могу настати ожеготине, што је неповољно за квалитет, посебно стоног
грожђа.
Подземно заливање захтева велика улагања али се веома успешно може користити
за дубинско прихрањивање и доприноси знатном повећању приноса и ефикасно
коришћење воде. Осим тога не погоршава се структура земљишта, не подстиче се
развој болести и не омета се обављање других агротехничких мера, па се с тога ово
може сматрати идеалним начином наводњавања (изузимајући цену постављања
оваквог система).
Заливањем системом кап по кап вода се рационално троши а могуће је прецизно
регулисање земљишне влаге.
Приликом наводњавања посебно обратити пажњу на квалитет воде, тј.вода никако не
сме да потиче из баре где је због устајалости дошло до распадања органских материја,
али ни из река у које се испуштају индустријске отпадне воде.
Дипл. инж. Игор Андрејић

ЗАШТИТА КРУШКЕ
У производњи крушке економски најзначајнија штеточина је крушкина бува Psylla pyri
.У нашим условима има 4-5 генерације годишње. Крушкина бува презимљава као
одрасли инсект .Активност инсекта почиње рано у пролеће .После копулације женке
полажу јаја у групама у зависности од температуре у фебруару или почетком
марта.Јаја полажу у основе цветних и лисних пупољака.Ларве се пиле после 10-14
дана .Ларве насељавају врхове младара,лишће ,цветне дршке .Ларве се хране
биљним соковима. Има пет ларвених стадијума. Развој ларви траје од 20-25 дана у
зависности од температуре и појављује се летња форма одрасле јединке.Полаже јаја
дуж главног нерва .Ларве се пиле у мају месецу у јачем интензитету. Визуелним
прегледом засада крушке смо установили да је ове године до јачег интензитета ларви
дошло крајем маја ,почетком јуна. Ларве луче медну росу на коју се могу населити
гљиве чађавице и може се десити да ластари буду са чађавицама када је јак напад
штеточине као и на плодовима што умањује њихову тржишну вредност. Зимске форме
се појављују у септембру или касније у зависности од температуре.
Са сузбијањем крушкине буве се почиње у фази почетка кретања вегетације
применом минералних уља. У току вегетације треба пратити бројност инсекта као фазе
развоја крушкине буве. Заштита се обавља када се утврди критичан број испиљених
ларви. Могу се користити инсектициди:
-Abastate (0,1% ,+ 1% Nufilm ili mineralno ulje ,Silwet ) -у време појаве ларви
-Envidor (0,6 l/ha) -у пролеће када је 40-50 % јаја променило боју из беле у жуту боју и
касније у јачој дози до 1 l/ha
-Voliam targo (0,1 %) +Silwet -на почетку пиљења ларви
-Apache -0,35%-на почетку пиљења ларви и касније
-Movento -0,15%-на почетку пиљења ларви
Да би ефекат третирања био бољи потребно је приликом третирања употребити 1000
л воде по хектару.
Од болести на крушки највеће штете прави Erwinia amylovora проузроковач
бактериозне пламењаче јабучастог воћа. Инфекција овом бактеријом се врши у фази
цветања или касније током вегетације кроз места повреда .Превентивне мере заштите
се спроводе у фази цветања применом бакарних препарата у малим дозама више пута
у току цветања . Ако дође до заразе врши се механичко одстрањивање заражених
младара уз обавезну дезинфекцију прибора за резидбу. У току ове године у фази
цветања није било много падавина тако да није било неких већих зараза овом
бактеријом. На крушки се јавља и чађава краставост,-проузроковач Venturia pirina .На
крушки не изазива значајније штете. Обавља се превентивна заштита неким од
фунгицида Маnkogal, Dithane Neo tec ,Captan, Merpan -0,25-0,3 %. Заштиту треба
обавити пре падавина више пута током вегетације.

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инж. Љиљана Јеремић

ВИРУС МОЗАИКА КРАСТАВЦА
Вирус мозаика краставца на краставцу
Према вирусу мозаика краставца посебно су осетљиви корнишони и диње, код којих је
забележено потпуно пропадање усева. Рано заражене биљке остају кржљаве,
смањене родности, са плодовима лошијег квалитета.На младим листовима краставца
јављају се ситне, жуте пеге, слабо изражене и оивичене ситним нервима, а код
старијих јавља се зелени или жути мозаик. Заражене биљке заостају у порасту, бокоре
се и добијају жбунаст изглед. На плодовима краставца јављају се такође жути мозаик а
понекад и брадавичасти израштаји Вирус се одржава на једногодишњим и
вишегодишљим домаћинима а преноси се биљним вашима. Према неким подацима
његови вектори су преко 60 врсти ваши па је то још додатан услов брзине ширења.
Вирус се преноси соком заражених биљака на разне начине, почев од механичке
повреде, преко поменутих вектора, као и вилином косицом У затвореном простору
уништавати заражене биљке, чим се појаве први симптоми. Морају се обавезно
уништавати коровске биљке у усеву краставца и увести обавезна мера сузбијања
биљних ваши. Препоручује се ранија пролећна сетва.
Вирус мозаика краставца на парадајзу
Вирус мозаика краставца посебно је изражен на парадајзу где причињава значајне
штете. И поред тога, што на парадајзу број оболелих биљака не прелази 15%, ипак
што у појединим годинама штете могу бити и доста веће. Симптоми. се испољавају у
виду благог шаренила које развојем постаје све уочљивије. Биљка, лишће па и читави
изданци подлежу дубљим морфолошким променама добијајући кончаст изглед, појава
позната под називом нитавост. Тако оболеле биљке заостају у порасту, кржљаве су а
коленца су им често збијена. Вирулентни сојеви овог патогена изазивају некрозу дуж
лисних нерава и дуж стабла. Цветови оболелих биљака могу бити стерилни, а
формирани плодови су ситнији, слабијег квалитета, често са некротичним цртицама и
пегама. Патоген се одржава у великом броју гајених и коровских биљака а међу
повртарским биљкама домаћини су: краставац, диња, тиква, спанаћ, салата. Са
заражених на здраве биљке, вирус се преносе вектори а то су углавном биљне ваши.
У земљишту се вирус одржава и преноси остацима заражених биљака што је посебно
важно у производњи расада у заштићеном простору.Производња расада треба да је
удаљена од вишегодишњих легуминоза, које су, најчешће, у високом проценту
заражене вирусом мозаика краставца. У близини производње расада сузбити коровске
биљке и векторе, односно биљне ваши. Заражен расад почупати и спалити.
Вирус мозаика краставца на паприци
Основни симптом овог патогена је мозаик који се јавља у виду хлорозе, а потом у виду
неправилно округлих жутих пега.Усред напада патогена лист, стабло, цвет и плод
паприке захватају и морфролошке промене. Лиске оболелих биљака могу бити сужене
и издужене (врболик изглед), затим краће и ситније, што је чест случај у вршним
деловима биљака. Врло ретко лиске оболелих биљака су крупније од нормалних, са
израженим нервима, а средњи нерв има цик-цак пораст. Биљке паприке заражене
вирусом мозаика краставца обично се појачано гранају и на гранама интернодије су
кратке и збијене због чега биљка добија жбунаст или метличаст изглед. Симптоми
метличавости и жбунатости могу захватити целу биљку у случају раних инфекција или
део биљке после касних инфекција. Код осетљивих сорти дуж стабла и гранчица могу
се јавити некротичне цртице. У повољним условима биљке паприке заражене вирусом
мозаика краставца задржавају релативно добар пораст и бујност али доносе мало
кржљавих и деформисаних плодова, што не одговара њиховом изгледу. Честице
вируса мозаика краставца су изометријског облика, пречника 22-35нм Термална тачка
инактивације је између 60 и 70 С'. Симптоми болести се најинтензивније испољавају на
18-22 `С Извор инокулума је у природи у великој мери зависи од активности ваши. Ако

су повољни услови за развој крилатих форми ваши, рано долази до њиховог
пренамножавања и масовне инфекције младих биљака, када су и штете највеће. Извор
заразе представљају и заражени биљни остаци у земљишту. Расад паприке без
заразе са вирусом мозаика краставца ( и другим вирусима) може се произвести ако се
предузме одређени низ мера. Основна мера је изолованост леје-површине на којој се
расад изводи. Производњу паприке треба просторно изоловати од парцела луцерке и
детелине. Паприку гајити обавезно у плодореду а као најбољи предусев су гајене
биљке из породице Rosaceae.

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инж. Ружица Ђукић

Поштовани произвођачи,
Обавештавамо Вас да преко ПССС Јагодина
можете бесплатно оглашавати продају
пољопривредних производа и стоке на сајту
„Агропонуда“. Ако сте заинтересовани
контактирајте
саветодавца
са
којим
сарађујете.

