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ТРИПСИ НА НЕКТАРИНАМА И БРЕСКВАМА
Трипси су веома ситни инсекти чија се дужина тела креће око 1милиметра. Крила су им јако и
уска и на ивицама обрасла длачицама које подсећају на ресе, па их још називају и
ресокрилцима. Нису добри летачи али могуће је њихово преношење ветром на одређене
удаљености.Трипси
изазивају штете на многим пољопривредним културама: брескви,
нектарини,шљиви, крушки, малини, купини, виновој лози, паприци, лубеници, купусу,
крставцима, боранији, кромпиру, кукурузу, дувану, соји, пшеници.
Штете могу да буду директне и индиректне.
Директне штете од исхране могу да доведу до различитих некроза и деформитета на плодовима
и листовима. Индиректне штете наносе као преносиоци великог броја вируса.
Последњих неколико година региструју се
велике штете на плодовима нектарине и
брескве.Исхраном ларви и одраслих јединки младим на плодовима долази до појаве некрозе и
ожиљака , плодови добијају беличасту превлаку, која подсећа на пепелницу. Са порастом
плодова ожиљци расту и читави плодови се деформишу, пуцају и губе тржишну вредност.
Презимљава као одрасла јединка, појављују се средином марта и у засадима се прво региструје
на коровским биљкама. Са корова прелази на затворене цветне пупољке. Током целог периода
цветања јединке се налазе на цветовима, а крајем априла уочавају се прве ларве на тек
заметнутим плодовима, на којима и праве штете. Масовна појава ове штеточине условљена је
глобалним климатским променама. Током године има више генерација. Највећи број
генерација има у годинама са сушним и топлим пролећем и летом.
Сузбијање трипса у бресквама и нектаринама је доста сложено, с обзиром да се највећа
бројност трипса јавља у периоду цветања када су присутне пчеле и мдруги опрашивачи.
Сузбијање корова у воћњаку и око њега је битна мера у сузбијању трипса с обзиром да он
презимљава на коровским биљкама. Ову меру треба извести пре цветања .
Први третман изводи се у периоду опадања латица када цветови више не привлаче
опрашиваче, други третман извести у периоду другог опадања плодова.Уколико је напад
трипса у претходној години био велик , препоручује се и третман непосредно пре цветања.
У нашој земљи нема регистрованих препарата за сузбијање трипса у засадима брескве и
нектарине. У прецветавању могу се користити неоникотиноиди (ацетамиприд, тиаклоприд,
таиметоксам), хлорпирифос и пиретроиди а касније Laser 240-SC (спиносад) у дози 0,7л /ха.

Oštećenja od tripsa na plodu
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Insekticidi kojima se mogu suzbijati tripsi
Laser - (umereno toksičan za pčele)
Teppeki ( vrlo selektivan za korisne insekte)
Mavrik (jako nisko toksičan za pčele)
Calypso (jako nisko toksičan za pčele)
Kestrel i Tonus (umereno toksični za pčele)
Actara (jako toksična za pčele)
Preparati na bazi bifentrina (jako toksični za pčele)

НАЈВАЖНИЈЕ ФИЗИОЛОШКЕ БОЛЕСТИ УСКЛАДИШТЕНИХ ПЛОДОВА ЈАБУЧАСТОГ
ВОЋА

Током складиштења плодова воћака или непосредно након њиховог изношења из складишта, на
плодовима се могу јавити различита физиолошка обољења, као последица метаболичких
процеса ускладиштеног воћа. Најчешћи узрок појаве ових обољења је неадекватан третман
током гајења, недостатак минералних материја, промашаји направљени током исхране биљака,
неблаговремена берба плодова. Поред набројаних узрока, појава физиолошких болести може
бити и последица складиштења прекрупних плодова или плодова убраних са младих стабала као
и погрешно успостављених параметара у хладњачама (температуре, концентрације гасова).
Горке пеге представљају физиолошку болест, која настаје у воћњаку али се њени симптоми
најчешће испољавају касније током периода чувања. Ова се болест манифестује округластим,
тамнозеленим мрким или скоро црним депресијама на покожици плодова, које су понекад
оивичене зеленом бојом. Испод њих се налазе некротиране паренхимске ћелије које тај део
ткива плода чине сунђерастим и жилавијим од здравог. Најчешће се јављају у пределу чашице
плода, а као главни узрок наводи се недостатак клацијума.Мере ради смањења појаве горких
пега су различите, а могу се поделити у две основне групе: превентивне и терапеутске.
Превентивне мере се ослањају на успостављање природне равнотеже у исхрани воћака што се
може остварити: калцификацијом, ђубрењем органским ђубривима, уравнотеженим односом
између биогених елемената и повољним водно – ваздушним режимом земљишта, правилном
помотехником и сл. Терапеутске мере подразумевају фолијарно прихрањивање воћака са Ca и
B, или потапање плодова после бербе у растворе калцијумових соли.
Јонатанове пеге -Болест је први пут уочена на плодовима сорте Јонатан, по чему је и добила
име, али се јавља и код других сорти јабуке. Испољава се у облику ситних пега на покожици,
величине 1–2 мм, тамносмеђе до црне боје, неправилног облика. Ове пеге су незнатно утонуле
испод површине покожице, а слојеви ћелија испод њих нису некротирали. Узроци ове болести
нису познати али је утврђено да их има више на зрелијим, касно убраним плодовима, на
крупнијим и плодовима из млађих засада, и то на најинтезивније обојеним деловима плода.
Осим што квари изглед плода смањује и њихову тржишну вредност. Смањење појаве болести
постиже се: оптималним роковима бербе, чувањем плодова у контролисаној атмосфери.
Посмеђивање покожице -Ова физиолошка болест присутна је углавном код сорти јабуке које
имају зелену или жуту покожицу. Јавља се у виду површинских, смеђих и слабо оивичених
флека које су углавном присутне на делу плода који се, док је био на стаблу, налазио у сенци.
Настаје као резулат одумирања ћелија испод површине плода. За отпорност на посмеђивање
покожице значајни су и временски услови у периоду од краја јула до почетка септембра месеца.
Уколико је у овом периоду време топло и суво, плодови ће бити осетљивији на ову појаву.
Супротно томе, уколико је време хладније и са доста влажности осетљивост се смањује. Постоје
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различити начини за контролисање појаве посмеђивања покожице, али треба рећи да је
немогуће у потпуности спречити његову појаву. Ипак, могуће је одложити појаву симптома како
би се плодови несметано продали и то: адекватна резидба у циљу обезбеђивања добре
осветљености свих делова круне, брање плодова у оптималном степену зрелости, преурањена и
прекасна берба повећавају осетљивост на ову појаву, несметана циркулација ваздуха у
складишту, плодове складиштити у што краћем року по берби на оптималној температури и уз
релативну влажност ваздуха од 85-95 %, складиштење плодова у коморама са контролисаном
атмосфером.
Стаклавост се појављује у месу плода јабуке у виду стакласто провидних поља. Узроци ове
појаве нису у потпуности објашњени. Брзо нагомилавање шећера у ткивима плода, скроб
прелази у просте шећере , уз истовремено повећење осмотског притиска у ћелијама је један од
узрока појаве стаклавости. Ћелије због тога узимају много воде која се касније разлива у
међућелијске просторе у којима се најћешће налази ваздух. Стаклавост се интензивније јавља
при јаком сунчевом зрачењу после хладног временског периода. Може се умањити, али не
испречити.
Брашњавост - После дугог периода чувања и сувише касне бербе или после чувања на високим
температурама у плодовима многих сорти јабука долази до појаве брашњавости меса плода.
Често се јавља код делишеса, ајдареда, златног делишеса, муцуа, глостера идр. Узрок ове појаве
је пре свега старење, односно презревање плодова било на стаблу било за време чувања. У
хладњачама са КА се јавља ретко јер ти услови знатно успоравају старење. Више брашњаве
крупни плодови са малом количином калцијума и великом количином азота. Спречава се
правовременом бербом, чувањем у хладњачама са КАи избегавањем предугог чувања.
Неопходно је предузети низ мера у воћњацима током вегетације, приликом бербе и непосредно
након бербе плодова како би се губици избегли или свели на најмању могућу меру. Посебну
пажњу треба усмерити на уравнотежену исхрану стабала, правилну агро и помотехнику,
оптимално време бербе и услове у складишту.

Горке пеге

Посмеђивање покожице

Брашњавост

Јонатанове пеге

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА БЕЛИХ ВИНА
Још увек се не може говорити о висококвалитетном органском вину без коришћења адитива у
технологији производње. Употреба енолошких средстава се може значајно смањити, уз прецизно
планирање. Захтеви потрошача белог вина су интензивна и чиста арома, зеленкасто – жута боја и
бистрина вина. Бела вина имају потенцијал да испоље тзв. terroir (тероар), што је позитивно дејство
локалних климатских и земљишних услова препознатљивих на укус вина. За постизање тога,
неопходно је водити рачуна да у фази прераде грожђа и производње вина, не дође до оксидације
ароматичних једињења и фенола и микробиолошке активности
непожељних организама.
Превентива је строга хигијена и контролисана температура уз примену енолошких средстава,
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антиоксиданата, антимикробних адитива идр. средстава.У органској производњи вина допуштена је
већина уобичајених поступака и мера које се примењују у конвенционалној производњи, при чему се
предност увек даје физикалним над хемијским методама.Основне фазе производње белих вина
су:муљање грожђа и одвајање петељки; цеђење (пресовање); обрада шире и заштита од оксидације;
алкохолна ферментација; нега вина; бисрење и стабилизација вина.Муљање се обавља одмах након
допремања грожђа у винарију, потребно је што брже након муљања приступити цеђењу. Цеђење се
обавља у цедницама (пресама) са циљем издвајања шире и одвајања чврстих делова грожђа. У
оргамској производњи пожељно је да притисак у цедницама-пресама не буде јак, како се неб
издвојиле у већој мери, мање пожељне компоненте. Количина шире која се може добит на овај
начин је 40-60% од укупне количине шире. Сада се шира заштити са винобраном са око 10 г/хл, како
би се зауставило размножавање непожељних микроорганизама и инактивирали ензими. Након ове
технолошке операције потребно је спровести бистрење шире ради уклањања честица мутноће и
прљавштине. У талогу се налазе остатци чврстих делова грозда који настају приликом прераде,
честице земље, остатци средстава за заштиту винове лозе итд. Бистрење шире утиче позитивно на
процес ферментације и траје 12-24 часа а убрзава се додавањем бентонита 50-100г/хл. У органској
производњи тежи се смањењу употребе сумпора на што мању меру па се препоручује додавање
аскорбинске киселине заједно са SO2 у циљу спречавања оксидације шире као и додавање
винске киселине која снижава pH вредност шире у циљу спречавања развоја непожељних
микроорганизама.Након бистрења шира се отаче са талога и препумпава у судове за ферментацију
(уз минимални контакт са ваздухом). Оптимална температура ферментације белих вина је 12-200Ц
Вођењем ферментације на нижим температурама добијају се свежија вина са израженим воћним
аромама. Ферментација се обавља у анаеробним условима. Ферментацију покрећу квасци који
користе шећер за исхрану, размножавају се при чему настају алкохол, СО2 и топлота. Постоји
могућност коришћења селекционисане културе квасца. Обавезно је поставити врањ на судове за
ферментацију.Сви поступци након завршене ферментације обухватају негу вина. По завршетку
ферментације обавља се прво, најчешће отворено претакање, које има за циљ одвајање вина са
талога. Уколико вино дуго остане на талогу поприма непријатан мирис и укус од распаднутих
квасаца, а касније се тешко може отклонити. Важна функција првог претакања је аерирања младих
вина. Претакањем уз присуство ваздуха, из вина се могу уклонити и страни мириси ако их има. У
првој години се обично врше два до три претакања. Друго претакање се обично изводи 6-8 недеља
после првог. Треће претакање се ређе примењује поготову ако је вино бистрено и филтрирано и
може се флаширати. Прво претакање је отворено а остала су затворена претакања, без присуства
кисеоника. Да би се вино заштитило од оксидације током претакања, потребно га је досумпорисати
мањом количином сумпор-диоксида. После претакања, бистрења и филтрирања вино је спремно за
флаширање.
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ФОСФОР У ЗЕМЉИШТУ
Највеће потребе за фосфором биљка има у почетним фазама развоја, за раст младих органа, као
и у периоду формирања вегетативних органа. Фосфор учествује у процесу дисања и
фотосинтезе, који су најважнији процеси у биљци, а такође повећава отпорност према ниским
температурама, болестима, полегању, суши и свим стресним условима. Симптоми недостатка
фосфора се манифестују слабим порастом корена и стабла, нежним стаблом и
љубичастоцрвеним лишћем. Садржај фосфора у земљишту се креће од 0,02 – 0,15 %. Највећи
део фосфора потиче из минерала матичне стене од које је земљиште постало. Један део је везан
у органским једињењима хумуса у облику нуклеинских киселина и фосфолипида. Кретање
фосфора у земљишту је микробиолошки процес, који јако зависи од активности бактерија.
Бактерије својим ензимима узимају фосфор из кристалне решетке минерала, користе га за
изградњу свог тела, а после одумирања и разлагања фосфор прелази у земљишни раствор. Од
укупне тежине бактерије 30 % отпада на фосфор. Биљка није способна за ову примарну
активност, већ узима готово једињење лакоприступачног фосфора из земљишног раствора у
облику ортофосфорне киселине. Растворљивост и приступачност фосфора веома зависи од рН
вредности земљишта, и најбоља је од 6-7. Испод 5,5 и преко 7,3 рН вредности растворљивост
фосфора се брзо смањује. Из праксе је познато да на кречним, врло киселим и земљиштима која
се интензивно користе у пољопривредној производњи често се јавља „недостатак” фосфора.
Овај недостатак је из разлога што се фосфор инактивира, тј. веже се у тешко проступачна
фосфатна једињења са калцијумом, алуминијумом и гвожђем, које биљка не може да усваја.
Фосфор може да се веже и на честице глине засићене калцијумом на карбонатним земљиштима.
Приликом ђубрења, дифузно кретање фосфатних јона тече веома споро због јаког везивања за
честице земљишта, тако да се они удаљавају од саме грануле 3-7 цм за читаву годину, зависно
од падавина или наводњавања. Због тога фосфорна (као и калијумова) ђубрива треба да се
заоравањем унесу у зону кореновог система. На сву срећу, фосфор не може да се испере из
земљишта, већ остаје као залиха за наредне вегетације. Међутим, потребна је повећана
опрезност при ђубрењу, јер претерано ђубрење фосфорним ђубривима може да доведе до појаве
фитотоксичности, када биљке вену и суше се због обрнутог осмотског притиска, а фосфор не
може да се испере из земљишта.

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