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OДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ВРЕМЕНА БЕРБЕ JAБУКЕ
Важно је да се одреди оптималан рок бербе да то не буде ни прерано ни прекасно. Превремена берба је
штетна јер плодови не постижу сортну величину, карактеристичну боју, ни оптималан
квалитет.Закаснела берба доводи до убрзаног сазревања, ниво етилена је веома висок, плодови
омекшавају, имају низак садржај киселина, долази до јачег отпадања плодова, механичких оштећења,
слабије складиштене способности и појављивања физиолошких болести. Правилно одређивање момента
бербе је од великог утицаја на дужину успешног чувања.
Дозрелост плодова за брање може се оценити на различите начине и у ту сврху примењује се читав низ
субјективних и објективних метода.
Субјективне методе су методе на основу којих се утврђују нека органолептичка својства плода као што
су: боја плода, лакоћа одвајања петељке, боја семенки, број дана од цветања до бербе, број дана од Тфазе до бербе. Објективне методе подразумевају: јодно-скробни тест, одређивање чврстине мезокарпа
плода, промена основне боје покожице плода, количина растворљиве суве материје плода, количина
укупних киселина плода.
Јодно-скробни тест - Овом методом врши се праћење процеса разградње скроба у плодовима током
њиховог сазревања, при чему се скроб разграђује на просте шећере. Обзиром на чињеницу, да се скроб у
0,5 % воденом раствору јода у калијуму- јодиду боји плаво, то омогућава квалитативно праћење његовог
разлагања и прецизно одређивање најпогоднијег момента бербе. За спровођење теста узима се узорак од
најмање 20 плодова из сваког засада, са разних стабала и из различитих делова круне. Попречно
пресечени плодови преко средине потапају се у припремљен раствор и након неколико минута месо
плода ће почети да мења боју у плаво и тада треба приступити визуелним оцењивањем плодова јабуке.
На местима где је у плоду дошло до разградње скроба неће се задржати боја , а на местима где има
скроба пресек ће бити обојен у тамно плаву боју. Уколико су плодови мањег степена зрелости површина
пресека биће обојенија, а уколико је пресек плода мањег интензитета обојености оцена је већа а сам тим
и плод зрелији.

Чврстина мезокарпа плода - За мерење чврстине мезокарпа плода у фази зрелости, користе се ручни
или стони пенетрометар. Пенетрометри раде на принципу мерења силе отпора изражене у (N/cm2), коју
пружа мезокарп плода приликом утискивања убодне игле у плод (за јабуку она је пречника 11 мм).
Мерење се започиње 10-15 дана пре очекиваног времена бербе. Сазревањем плода чврстина мезокарпа
опада па се праћењем ове промене и упоређивањем са препорученим вредностима за сваку сорту, може
одредити моменат бербе.
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Промена основне боје покожице плода - Током сазревања услед разградње хлорофила плодови
постепено губе зелену боју а све више долази до изражаја допунска боја (у већини случајева жута или
црвена). За одређивање степена обојености покожице користе се карте тј. Кодови боја, а у последње
време у употреби су и апарати колориметри.

Количина растворљиве суве материје плода одређује се ручним рефрактометром или стоним
Абеовим. Узима се исцеђени профилтрирани или центрифугирани сок из једног или више плодова, и у
виду капи наноси на рефрактометар а затим се врши очитавање вредности изражене у процентима.
Прилагођавање условима тржишта које захтева пласман високо квалитетних плодова током целе године,
неопходно је производњу јабуке усмерити на примену најсавременијих мера неге, бербе и складиштења
плодова. Да би се то постигло, бербу плодова треба урадити правовремено а манипулацију и
складиштење са што мање оштећења. Утврђивање оптималног рока почетка бербе од изузетне је
важности због чињенице што се једино плодови који су убрани у оптималној фази зрења могу чувати
дуго и задржати свој квалитет и после искладиштења.
Саветодавац Биљана Николић
ОСЕТЉИВОСТ ПЛОДОВА НА ОЖЕГОТИНЕ
Ожеготине су физиолошка оштећења која значајно могу да умање квалитет плодова. Као термичке
повреде услед Сунчевог зрачења великог интезитета настају у летњем периоду услед више фактора:
лоше обезбедјености засада водом
високе температуре
ниске влажности ваздуха
праваца редова
јаче зелене резидбе која доводи до наглог откривања плодова
Поред смањења квалитета и величине плодова укупне штете због ожеготина укључују и
појачано опадање плодова
смањење броја цветова у наредној години
скраћену дужину чувања плодова
Ожеготине се најчешће јављају у јулу и јуну месецу када температура предје 30 степени и нарочито када
после дужих периода облачног времена наступи ведро и топло време. Масовније се јављају на југозападним деловима круне и код сората са танком покозицом. Такодје, ова осатљивост се повезује и са
мањком калцијума. По неким поделама имамо три типа подела ожеготина:
оштећења епидермалних и субепидермалних ћелија која настају када температура површине
плода мало преко 50 степени. Тада ткиво некротира.
оштећења епидермалних ћелија и ту долази до промене боје повредјеног дела покожице.
фотооксидативна оштећења настају услед наглог излагања засењених плодова Сунчевом зрачењу.
Ова последња настају код прејаке залене резидбе која се нестручно изведе а буде од кључног
значаја.По неким истраживањима степен производног ризика у Србији највећи је у Смедереву и
Александровцу 13.2 , Јагодини 12.6 и Неготину 12.0. Такодје треба напоменути да температура оних
делова плода који су дирекно изложени Сунчевом зрачењу у односу на температуру ваздуха може бити и
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15-18 степени, док засењени делови имају око 8. До ових разлика долази не само због температуре
ваздуха већ и због интезитета Сунчевог зрачења, брзине ветра, интезитета транспирације, влажности
ваздуха, величине плода...
Реално гледано, штете које настају као последица оштећења плодова од ожеготина се мере милионским
износима. Због глобалнг загревања и повећања вредности УВ зрачења у будућности се могу очекивати и
већи производни губици.

Ожеготине на плодовима јабуке
БОЛЕСТИ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ ТОКОМ СКЛАДИШТЕЊА
Јесење и зимске сорте јабука током скадиштења су подложне разним болестима.Различити фактори могу
изазвати пропадање плодова током складиштења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

продужен процес складиштења
услови складиштења
услови у хладњачама
нове сорте
интензивна производња
превелика прихрана
агротехничке мере

Потпуно су различити услови у једном подруму или у једној хладњачи. Свака сорта јабуке има тачно
одређене услове чувања (температура, влага и гасови) који јој одговарају за дуже чување, тзв. специјална
атмосфера. За краћи период чувања може послужиту и добар подрум. Битно је да се болест на време
препозна и болесни део воћа елиминише из складишног простора, да даље не шири заразу. Треба
разликовати физиолошке болести-непаразитске природе од гљивичних, које су проузроковане
паразитима.
GLOMERELLA CINGULATA (проузроковач горке трулежи)
Glomerella cingulata је гљива проузроковач горке трулежи. Деловање ове гљиве представља главни
проблем код чувања јабуке.Врши инфекцију плодова најчешће у последња два месеца пре бербе. До
појаве симптома долази у складишту, најчешће од јануара па надаље. На плодовима се јављају
светлосмеђе округле пеге које касније потамне, концентрично поређане. Унутрашњи део плода има
светлосмеђу боју, мекан је и горког укуса. Осетљиве сорте су: Цоx оранге, Златни делишес, Јонаголд и
Боскооп.

горка трулеж
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BOTRYTIS CINEREA
(проузроковач сиве плесни)
Ова гљива је паразит рана и може се населити како на јабуке, тако и на крушке, мада се чешће јавља на
крушкама. Може изазвати штете и у воћњаку. У складишту изазива трулеж меса. Заражени део је светло
смеђе боје и ткиво постаје мекано. У складишту се са болесних инфекција преноси на здраве плодове.

сива плесан
Саветодацац Славица Стојкић
ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД ВОЋА
Значај индистрије за прераду воћа и грожђа огледа у:
- обезбеђењу квалитетне и здравствено исправне хране за исхрану становништва како ван сезоне тако и
у годинама које нису повољне за производњу воћа
- обезбеђење извоза и девизног прилива
- подстицајно делује на примарну производњу, производњу опреме...
- обезбеђује редовно снабдевање становништва током целе године
- запошљавање стручне и друге радне снаге
Највеће количине наменски произведеног воћа за прераду или тржних вишкова воћа за употребу у
свежем стању се у инустријској преради преради у полупроизводе или производе. Због повољног
климата, примењене технољогије производње воћа и одлика неких наших аутохтоних врста, савремене
технологије прераде, постали смо помало препознатљиви на ино тржишту и од ових производа
остварујемо солидан девизни прилив који би у сваком случају требао да буде и већи. Воћни сокови се
код нас производе као чисти воћни сокови у које се не додају шећери и као воћни нектари где је у
прописаним границама дозвољено додавање шећера. Воћни сокови спадају у готове производе и добијају
се из дирекне прераде свежег или замрзнутог воћа, или финализацијом кашастих или бистрих концетрата
који су нам на располагању целе године као полупроизводи. Процес производње може да се подели
практично у три фазе: прерада свежег или смрзнутог воћа до чистог сока, каше или концетрата, његова
корекција и пуњење у одговарајућу амбалажу. Као готови производи, а зависно од тога колико у себи
имају нерастворљивог воћа могу бити бистри,мутни и кашасти. Пре пуњења врши се пастеризација ових
сокова а након тога пуњење у различиту амбалажу (стакло, тетра-пак, ПЕТ...). Такође, на тржишту се
асортимански налазе сокови који су произведени од једне врсте воћа и као коктели од више врста. Ову
производњу обично прати и производња сирупа.
Воћне каше се добијају као и код сокова, од јагодастог, јабучастог и коштичавог воћа. Овај процес
проиводње укључује прихват, прање и сортирање односно пробирање воћа, термичку обраду и његово
ситњење и конзервацију. Поред хемијске конзервације и смрзавања каше у блоковима све више се ради
асептичко пуњење у затвореном систему у стеилисану амбалажу која се налази у бурадима. Ове каше су
пуно погодније за финализацију у фабрикама без неких припрема.
Воћни концетрати се такође производе од од свих врста воћа и поред бистрих у специјалним
постројењима која се базирају на упаривању производе се и кашасти концетрати. Код ових концетрата
концетрација сувих материја се креће око 35% што знатно смањује трошкове амбалаже за њено чување,
магацинске просторе као и трошкове транспорта приликом манипулације а веома добро се очува
квалитет. Поред ове производње где је финални производ концетрат други производ је арома.
Саветодавац Бобан Марковић
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НАЈЕЗДА СМРДИБУБА
Уназад неколико година дошло је до повећања бројности зелене стенице познатије као смрди бубе.
Доасадне зелене смрдибубе не само да улазе у станове и канцеларије током хладних јесењих дана, већ се
и хране великим бројем гајених биљака,нарочито поврћем.Ове штеточине улазе у станове и канцеларије
и притом шире непријатан мирис.Собзиром на то да се променила клима,да су температуре високе, ове
бубе сметају грађанима за време хладних дана у становима, а током летњих дана наносе штету
пољопривредницима.

парадајз који оштете смрдибубе није добар за јело
Ове године су забележене штете од ових инсеката на повртарским усевима.Највише штете наносе
парадајзу,јер има највише воде у њему.Оне пробију кору плода,сисају сок и тако се хране.Стенице
сисањем сокова из плодова остављају разне токсичне материје, тако да такви плодови нису за исхрану.
Такође нападнути плодови препознају се по томе што добију прошарано жуту боју, горког укуса и
опадају. Поред парадајза јављају се и на виновојлози.Плодове оштећују пред бербу и они губе тржишну
вредност. Стеница постаје озбиљан проблем у Србији јер се јавља на многим гајеним биљкама.Сузбијање
ове штеточине је прилично тешко.Најчешће се за сузбијање препоручују хемијска средства, али проблем
је што се стенице врло брзо навикавају на хемикалије.У борби против смрди буба користе се бројни
природни препарати,који нису шкодљиви за околину. У органској производњи дозвољени су препарати
на бази пиретрина, употреба паразитаTrichopodapennipes i Trissolcusbasalis које паразитирају јаја и
ларве, а веома су се добрим показали и природни препарати од луковине, чили паприке или
горушице.Смрди бубе не подносе мирис белог лука и нане.Садите их што више и близини поврћа и
користите за припрему препарата за третирање.Њихови природни непријатељи су гуштери осе и
птице.На мањим производним површинама-баште могуће је ручноскупљање јединки.Ово су биљне
штеточине и не нападају људе.Стамбени простори им служе да се сакрију од хладноће.Потребно их је
избацити напоље, али их не треба убијати.Нападнуте смрдибубе излучују смрад.Уколико их убијете још
више ће да смрде, те их је боље не убијати,већ живе избацити напоље.Најбоља заштита је постављање
мрежице на прозоре, које ће спречити да уђу у унутрашње просторе.
Саветодавац Жаклина Младеновић
ХИБРИДНИ ЈЕЧАМ
Откриће хибридизације направило је праву револуцију у пољопривреди. Код ратарских биљаканајвише
је постигнуто у хибридизацији кукуруза и сунцокрета, у новије време имамо и хибридну уљану репицу, а
код поврћа се највише урадило на хибридизацији парадајза, купуса, краставца, лубенице и паприке.
Давни сан оплемењивача да добију хибридна стрна жита у скорије време почео је да се остварује
појавом хибридне пшенице, а од пре неколико година и хибридног јечма. Ово су изразито самооплодне
врсте код којих је било тешко добити, а још теже одржавати, мушки стерилне линије, па одмах по
превазилажењу ове препреке су се појавили комерцијални хибриди. За сада код нас на тржишту може да
се нађе само један хибрид јечма – Нуvido, Syngenta. У источним земљама се шири канадски озими јечам
Елдон и Јером. Хибридни јечам има јак вигор, брз пораст, велику моћ бокорења, много јачи коренов
систем, што му доноси предност да се избори у сушним периодима. Све се то, наравно, одражава на
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значајно повећање приноса зрна и биомасе. Да би се постигли овако високи приноси, потребно му је
обезбедити повољне услове. Пошто има велику моћ бокорења, довољно је посејати 200 зрна по м² на
дубину 2-3 цм. Дубља сетва смањује продуктивно бокорење. Ређа сетва омогућава развој корова, па се
зато мора извршити хербицидни третман уколико има јесењег корова. Хибридни јечам има брз почетни
развој, што изискује ранију пролећну прихрану азотом. За висок принос потребно је 140-160 кг/ха чистог
азота. Јечам има нежнију стабљику од пшенице, па мора да му се помогне да издржи тако висок принос,
који може да буде од 8-10 т/ха. То се постиће третманом Moddus-ом, регулатором раста стабљике. На
овај начин се скраћују интернодије, стабљика је дебља и јача, а цела биљка је нижа; чак и коренов систем
показује побољшање у виду бољег укорењавања и повећања масе корена, а тиме и бољег усвајања воде и
хранљивих материја. Хибридни јечам показује своје предности нарочито у стресним условима спољне
средине – суша, лоше земљиште итд. Изражено у мерним јединицама, он има 70 % развијенији коренов
систем него сорта, 30 % боље усваја воду; усев изгледа много гушћи, има већу лисну површину, шире
лишће - нарочито лист заставичар, има већи принос и бујност са истим ђубрењем. Оптимално време
сетве је од 25. септембра. до 15. октобра. Заштиту хибридног јечма треба почети већ у јесен
инсектицидима против лисних ваши, а по потреби и заштиту од корова у раним фазама развоја. У
пролеће, у време појаве првог коленца, треба га третирати регулатором раста Moddus 0,6 л/ха. Први
фунгицидни третман обавити у фази влатања, а други када је лист заставичар потпуно развијен.
Саветодавац Драгомир Радић
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВИНСКОГ ПОДРУМА
Нажалост мало наших виноградара може да се похвали да поседују подрум који би барем донекле
одговарао захтевима савремене винификације. Најчешће то је једна просторија где се грожђе прерађује,
шира ври и вино дозрева. Подруми су најчешће тако грађени да се у њима не може одржати одговарајућа
температура, која је неопходна за правилно врење шире и негу вина. А о чистоћи неких подрума посебно
да и не говоримо. Подрум у којем се грожђе прерађује, шира ферментише (врионица) и просторија за
негу вина, мора се држати у беспрекорној чистоћи. Потребно га је непосредно пре бербе детаљно
очистити, зидове окречити кречним млеком. Рецепт за то врло је једноставан. У 10 литара воде ставимо
килограм живог креча и 200 грама сумпора у праху. Кад се зидови осуше препоручује се прскање
раствором плаве галице, И за ово је рецепт једноставан. Припреми се петпостотни раствор галице, а тиме
се спречава развој плесни. Дан пре прераде грожђа потребно је подрум дезинфиковати. То се обавља
сумпор диоксидом. На метар кубни простора запалимо 1 до 2 сумпорне траке. Можемо запалити и
елементарни сумпор у праху. На сваки кубни метар простора потребно је 30 грама сумпора. Палимо га у
земљаним посудама, постављеним на више места, јер гасовити сумпор, као тежи, пада према поду. Након
5 - 6 сати просторије добро проветрити, стварањем промаје.
Саветодавац: Вида Евстратиев
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!
Обавештавамо пољопривредне произвођаче који желе да продају
своје
пољопривредне
производе
преко
портала
www.аgroponuda.com да се могу обратити саветодавцима ПССС
Смедерево, лично или на телефон службе за објављивање понуде
производа. Услуга коришћења портала агропонуда је бесплатна. На
овом порталу за оглашавање продаје пољопривредних производа
можете објавити продају живе стоке, воћа, поврћа и житарица.

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