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ЈЕСЕЊЕ ОРАЊЕ И ЂУБРЕЊЕ ВОЋЊАКА-ВАЖНЕ МЕРЕ ЗА БОГАТ РОД ВОЋА
На редовно плодоношење и квалитет воћа битно утиче јесења обрада и ђубрење засада.Ове мере
треба свакако спровести јер њихов изостанак може имати веома негативне последице у наредној
вегетацији, које се директно одражавају на пораст и родност воћака.
Јесење орање треба спровести на мањој дубини 15-18 цм, јер би орањем на већој дубини дошло
до осетнијих оштећења на кореновом систему воћака. Плићим орањем се не причињавају
значајније штете на корену, а уколико дође до оштећења, повређене жиле до пролећа зарасту и
обнове се. Ако се ради о воћњацима који су подигнути на већим косинама, довољно је обрадити
површину око стабла воћке. Ако би се вршило орање комплетне површине у овом случају, услед
падавина може доћи доћи до спирања земљишта, огољавања кореновог система и евентуално
његовог страдања услед зимских мразева. Обрадом се постиже боља аерација земљишта,
побољшава се водни и топлотни режим у земљишту, корен се лакше развија, лакше се усваја
храниво, постиже се боља растреситост итд. Уколико је јесен кишовита, земљиште сувише
влажно, ову операцију треба извести када то временске прилике дозволе.
Поред јесењег орања ђубрење је једна од најважнијих агротехничких мера коју је неопходно
спровести у фази мировања воћака. Ђубрење се директно одражава на плодност и структуру
земљишта, регулише се трајање вегетације и оптимални пораст вегетативне масе, појачава
отпорност воћака према ниским температурама, болестима и штеточинама, а доприноси бољој
родности и квалитету плодова. Јесење ђубрење има за циљ да се унесе неопходна количина
хранива потребна воћкама, јер се током вегетације знатна количина хранива користи за раст и
развиће воћака, плодова, лисне и дрвне масе, тако да се њихова концентрација у земљишту
смањује. Из тог разлога све те количине треба путем ђубрења вратити у земљиште, како би оне
биле лако приступачне биљкама почетком наредне вегетације. Ђубрење воћака у јесењем
периоду спроводи се са органским и минералним ђубривима. Од органских ђубрива, најчешће
се користи стајњак, при чему треба водити рачуна да то буде згорело или полузгорело стајско
ђубриво. Највише се користи говеђе стајско ђубриво, мада се може користити и коњски, овчији,
свињски или живински стајњак. Органска ђубрива имају за циљ да поправе структуру земљишта
као и да поспеше развој земљишних микроорганизама који потпомажу боље усвајање хранива
из земљишта од стране воћака. Поред органских ђубрива за јесење ђубрење користе се и
минерална ђубрива. Количина примењеног ђубрива зависи како од воћне врсте, од старости
засада, а још више од обезбеђености земљишта хранивима што се утврђује хемијском анализом
земљишта. У овом периоду треба користити минерална ђубрива која у себи садрже мању
количину азота, а већу фосфора и калијума. То је најчешће формулација 8:16:24 у количини
400- 800кг. Да би се утврдиле потребне количине минералног ђубрива потребно је урадити
агрохемијску анализу земљишта. На основу добијених резултата пољопривредни произвођачи
добијају информацију о правилном ђубрењу у смислу врсте и количине ђубрива, као и времена
њихове примене. Ова мера доводи до значајне рационализације употребе ђубрива у односу на
ђубрење без претходних анализа земљишта.Ђубрива у воћњаку треба разастрети пре орања па
тек онда вршити орање или фрезасње земљишта у воћњаку.

Депозитор ђубрива

Стајско ђубриво око стабла Јесење орање и ђубење воћњака

Саветодацац Биљана Николић
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КРВАВА ВАШ
Крвава ваш напада углавном јабуку а понекад и крушку. Ова штеточина се најпре уочава на деловима
стабла где инсектициди тешко доспевају, односно у врховима стабала. На местима где сише стварају се
израслине, (тумори), кора пуца, долази до одумирања и сушења нападнутог дела, а често и грана. У
пукотинама коре насељавају се паразити као Gleosporium sp. и разне друге штеточине. Плодови са
крвавом ваши су неугледни и прекривени пепељастом превлаком – мешавином излучевина штеточине.
Штете на стаблима су много веће, заражени младари се деформишу, а у току следеће године се суше или
имају слаб пораст. Уколико се на стаблима годинама јављају колоније крваве ваши, она ће се осушити.
Део колонија ваши презимљава у пукотинама коре стабла и грана, а већина колонија презими на
подземним органима јабуке око кореновог врата на дубини од 10-15 цм. Оно што је чини опасном је и
што зими подноси веома ниске температуре, и до -27 °Ц. Развој нових колонија настаје у пролеће, већ
почетком марта-априла. У пролеће и лето, заступљене су већином бескрилне женке, које рађају младе и
стварају колоније у пукотинама коре и на ранама грана створених резидбом. Најпре се јављају на
местима зарастања рана. Колоније се врло лако запажају, јер мноштво ваши са белом влакнастом
творевином ствара утисак као да су прекривене ватом. Пред јесен повећава се број крилатих женки, које
прелећу на друга стабла.
У току вегетације бројност ове штеточине је мања због примене инсектицида на друге инсекте, пре свега
на јабуковог смотавца а њена експанзија почиње крајем сезоне, односно пред бербу и у току саме бербе
када се престаје са употребом хемијских препарата. Топло и суво време у току бербе посебно погодује
овој штеточини.

Сузбијање ове штеточине је комплексан посао и не постоји једноставан начин сузбијања.Пре свега треба
обратити пажњу на избор подлоге где је у Европи стандард подлога М9 или се препоручује још слабија
бујна подлога М27, а никако подлога ММ 106- велике бујности. Резидбу треба обавити на квалитетан
начин, односно да крошња буде прозрачна, како би инсектициди прекрили сваки део биљке. Приликом
резидбе водити рачуна да на стаблима не буде велики број резова и оштећења. Осим ова два предуслова
за смањење популације јабукине крваве ваши треба водити рачуна о избалансираном ђубрењу, како би се
осигурао умерен раст изданака, посебно да се не користи прекомерно азот. Што се тиче хемијских мера
заштите потребно је рећи да се хемијски веома тешко сузбија, а и инсектициди уништавају и природне
непријатеље крваве ваши. Хемијске мере примењујемо ако се ваш јави у популацији већој од прага
штетности, а то је 5 – 8 % нападнутих биљака (у млађим воћњацима тај праг може бити и нижи). Прво
третирање се ради непосредно пре, а друго након цветања, када још нема превише лисне масе која
додатно отежава квалитетну апликацију пестицида. У колико се у пролећном делу вегетације констатује
велики број презимелих колонија извршити и тада хемијски третман. На располагању су инсектициди из
групе органофосфата: (NURELLE D, KONZUL, DIMETOGAL, PYRINEX, може се користити и
MOSPILAN, CONFIDOR, MOVENTO и други.
Врло је важно користити што већу количину воде ( 800-1000 литара по хектару ), а дизне усмерити и
према кореновом врату и изданцима. Прскање обавити на температури вишој од 10 степени.

Саветодацац Славица Стојкић
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JЕСЕЊЕ ПЛАВО ПРСКАЊЕ
На крају вегетационе сезоне, када се сумирају резултати може се рећи да је род воћа био задовољавајући,
поготово бресака, шљива и јабука.Током вегетације били су повољни временски услови за развој
гљивичних обољења. Споре гљивице се налазе на пупољцима те у пролећеним крене вегетација и
настану повољни временски услови долази до обољевања воћака.
Коврџавост листа брескве представља најопаснију болест, а изазива је паразитна гљивица која
презимљава на кори гранчица и пупољака у облику мицелије.У пролеће чим се развију листови а кише и
топло време иницирају развој патогена долази до заражавања листова.Неко време листови остају на
воћки,коврџају, на њима се формира бела превлака од спора које ветар носи и шири заразу. Крајем маја
заражени листови опадају.
Добре резултате у сузбијању коврџавости листа брескве дају бакарни препарати прскањем у јесен када
опадне више од 50% листова.

Коврџавост листа брескве

Сушење гранчица и цветова кошт.воћа

Ове године био је и интентиван напад гљивице изазивача сушења гранчица и цветова код коштичавог
воћа, до те мере да је дошло до потпуног сушења појединих стабала.У воћњацима су присутне суве
гранчице и мумуфицирани плодови на којима се налазе споре које представљају изворе заразе.Треба их
уклонити и спалити, а воћке добро испрскати бакарним препаратом водећи рачуна да воћка буде добро
окупана kako би препарат доспео до пукотине где се налазе мицелије гљивица.
Ту и тамо још увек се код јабучастог воћа налази бактеријска пламењача, где бактерија изазива сушење
гранчица.Уколико се не изврши заштита болест се шири и доводи до сушења воћака. Сузбијање ове
болести употребом антибиотика није дозвољено те се заштита врши превентивном употребом препарата
на бази бакра.

Бактериозна пламењача јабучастог воћа
За сузбијање наведених болести треба користити препарате где се бакар налази у облику
бакархидроксида: Купрабалау-З, Блаувит, Фунгуран и др. као и препарати где се бакар налази у облику
бакароксихлорида: Бакарни креч, Бакароксихлорид, Бакроцид и др.
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Купраблау-З поред бакра садржи и 2% цинка што је врло битно за воћњаке где је дошло до појаве
ситнолисности.Користи се за сузбијање коврџавости листа брескве и шупљикавости листа на
коштичавом воћу као и против изазивача сушења гранчица и цветова коштичавог воћа.Такође сузбија
чађаву краставост код јабуке и крушке у концентрацији 0,8 до 1% у току мировања вегетације код
воћака.Фунгуран и Блаувит такође сузбијају наведене болести у концентрацији 0,5 до 1% зависно од
воћне врсте.
Препарати на бази бакароксихлорида користе за уништавање мицелија гњивица које узрокују коврџавост
листа брескве те шупљикавост коштичавог воћа и изазивача сушења гранчица и цветова у концентрацији
0,5 до 0,75% за време мировања вегетације.
Препарате користити по упутствима произвођача.

Саветодавац Жаклина Младеновић

АФУС-АЛИ
Афус-али је стара, реларивно распрострањена стона сорта у нашим виногорјима и спада у сорте
чије грожђе због свог квалитета постиже веома добру цену на тржишту. Порекло води из Мале
Азије а на овим нашим теренима један од синонима јој је и ћилибар. Спада у родну сорту која у
зависности од терена и примењене агротехнике постиже приносе и до 25 т/ха. Сазревање јој је
крајем треће и почетком четврте епохе, значи релативно позно али обзиром на климатске услове
код нас ово није ограничавајући фактор. Има доста клонова са округлом, крушколиком или
издуженом бобицом која је на тржишту и најцењенија.
Чокот Афус-алија спада у веома бујне са дебелим ластарима на којима се налазе дугачке
интернодије. Резидба је дуга и мешовита где лукове режемо на око 10 окаца тако да подржава
узгојне облике где оваква резидба може да се изведе. Листови су троделни или петоделни са
петељкама средње дужине.Лице листа је интезивно зелено, глатко и голо а наличије блеђе са
јако мало маља, може се рећи голо.Гроздови велики, масе о до 500 грама, средње збијени до
растресити и најчешће конусног облика. Бобица је издужена у највећем броју клонова, врло
крупна са тачкицама и пепељком. Маса бобице иде и до 5 грама и у зависности од осунчавања
може да добије ћилибарну боју и релативно отпорна на сиву плесан. Одликује се свежином и
веома добрим укусом, углавном рскава,веома чврста тако да је добро транспотабилна и захвална
за чување и преко два месеца. По свим карактеристикама, протећи ће много воде Дунавом да
буде потиснута из сортимента наших засада.

Афус Али
Саветодавац Бобан Марковић
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ПРОИЗВОДЊА КОПРИВЕ
О коприви као леку се већ све зна, али о њеној употреби у исхрани се врло мало говори. Постоје
предрасуде да је то храна сиромашних и непросвећених сељака, да је превазиђена, неукусна,
сточна храна итд… Међутим, чињенице говоре другачије. Хранљива вредност коприве у
комбинацији са њеном лековитошћу и биолошки вредним састојцима опревдава њену употребу
кроз векове.
Користи се младо лишће које има укус сличан спанаћу када се скува. У младом лишћу има 5,5%
протеина и 7% скроба у сувој материји. Богато је витаминима, минералима, а нарочито гвожђем.
Лишће мора да се скува или осуши, јер тек тада нестају ацетилхолин, хистамин, серотонин и
мравља киселина, материје које изазивају јак бол при убоду оштре длачице док је ћелија жива.
Припрема се на разне начине – као чорба, пире, качамак, чај. Може да се употреби и свежа, ако
се претходно умота у ретку крпу и цеди, да би из длачица изашли жарући састојци, који се затим
исперу водом. У време цветања и заметања плодова садржај протеина чак прелази 25% у сувој
материји, али тада у ћелијама лишћа има више кристала силицијумове киселине, који могу да
изазову иритацију мокраћних путева.
Велика предност коприве је та што она креће рано у пролеће (изнад 5,5ºС) када нема друге
свеже хране.
Коприва се размножава генеративно и вегетативно. Обично се производи из расада, али је
најбоља јесења садња ризома. За производњу расада за веће површине семе може да се сеје у
јесен пре мразева, или у пролеће ако се претходно држи 10-ак дана у фрижидеру. Расад се сади у
јесен на коначан размак 70х30 цм. Може да се сеје директном сетвом, за шта је потребно 3-4
кг/ха семена. Врло брзо покрива слободан простор између биљака и прожима ризомима целу
парцелу, где остаје као вишегодишњи усев, тако да лако гуши корове, али се одатле тешко
искорењује. Коприва тражи плодно земљиште и пуно хранива, па пред орање треба растурити
400-500 кг комплексних ђубрива. Одлично реагује на ђубрење азотом. Првом прихраном у
пролеће се уноси 150-200 кг/ха КАН-а, а после сваког откоса још 50-100 кг/ха КАН-а. Коси се 58 пута годишње – некада и 10 пута, док је млада и висине око 30 цм. Следећи откос стиже за 20ак дана. а принос суве материје је 4-5 т/ха. Кошењем у време цветања принос сувог листа се
повећава 3-4 пута. Принос је скроман прве године, јер се биљка споро развија, а пун род доноси
од друге године. Нега коприве подразумева више окопавања, прихрану и евентуално заливање.
Није подложна болестима ни штеточинама, што је нарочито значајно у органској производњи.
За наук млађем нараштају врло је важно нагласити и ово: за време „гладних година” изазваних
ратом или екстремном сушом, коприва је најважнија и Богомдана биљка за преживљавање.

Коприва погодна за комерцијално гајење
Саветодавац Драгомир Радић
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ПОСТУПАК СУШЕЊА ШЉИВЕ
Поступак сушења шљиве пдразумева више фаза и састоји се од : избора плода, бербе плодова,
припрема плодова за сушење и само сушење - дехидратација.
Избор плодова: Како у бројним огледима тако и у пракси доказано је да се од крупнијих
плодова са израженим мезокарпом добија сува шљива врхунског квалитета. Један од услова је
да плодови имају масу најмање 25гр и преко 18% суве материје, а најпогоднија шљива за
сушење је са 20% суве материје.
Берба плодова: Плодови шљиве за сушење беру се у својој пуној технолошкој зрелости.
Плодови морају бити зрели, здрави и уједначеног квалитета. Берба се обавља при сувом и не
претарано топлом времену.
Начин бербе: Под начином бербе плодова подразумева се обезбеђење здавих плодова без
механичких оштећења.На жалост те услове плодови шљива често не испуњавају јер је код нас
устаљена пракса да се шљиве још увек беру трешењем и сакупљањем са земље, приликом чега
долази до напрслина, гњечења, примесе земље на плодовима и друге нечистће о чему треба
строго водити рачуна. Овакви плодови нису адекватни за сушење. Бербу шљиве за сушење
треба обавити помоћу уређаја за брање шљива. Овај уређај састоји се од прихватних крила.
Најчеше се користе уређаји са два прихвтна крила низ које плодови безбедно падају у амбалажу
за транспортовање.
Припрема плодова за сушење: Припрема подразумева прање плодова, класирање,
калибрирање по величини итд. Прање плодова је неопходно пре сушења како би се одстраниле
механичке нечистоће, прашина и друге примесе. Калибрирање плодова по величини потребно је
обавити на ситима специјално намењеним за ту сврху.У недостатку сита ова операција може се
обавити ручно. Одстрањују се ситни, деформисани , оболели и на било који начин оштећени
плодови. Након припреме плодова може се отпочети са сушењем.
Сушење: Сушење плодова шљиве обавља се у сушарама којих има различитих типова . Домаћа
индиректна мини сушара је коморна и намењена је за сушење на сеоским домаћинствима.
Опремљена је уређајем за загревање као и вентилатором за циркулацију ваздуха.рад
вентилатора је програмиран тако да један известан период убацује ваздух а након одређеног
времена избацује засићен ваздух. Вентилатор је наштелован да може по потеби да ради и
непрекидно. Да би почетак сушења отпочео што пре сушницу треба добро загрејати и до 100оЦ ,
уз непрекидан рад вентилатора. Припремљени плодови ређају се на лесе на покреним колицима
и убацују у сушару. Том приликом температура у сушари нагло опадне чак и до 50оЦ. Тада
треба појачати загревање да би се поново успоставила температура на око 75оЦ коју треба
одржавати до краја сушења. На овој темпетатури долази до интензивног сушења, које траје око
четири сата.У том периоду је највећи губитак воде, око 60% па је зато поред вентилатора у овом
периоду потребно повремено отварати врата сушнице како би се регулисала измена ваздуха.
Након овог периода процес сушења и даље тече али са споријим сушењем. Више није потребна
додатна вентилација у сушници.
Завршетак сушења: Да ли је сушење завршено процењује се на основу смежураности плодова,
и то тако што при крају сушења чешће се узимају плодови, оставе се да се охладе и процењује
да ли је сушење завршено . Сушење је завршено када се у сувом и хладном плоду, под
притиском прстију коштица слабо покреће или се одреди влага у плоду. Влага у сувим
плодовима сме да буде највише 22%.
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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