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КРОМПИРОВА ЗЛАТИЦА
Кромпирова златица је веома штетна врста инсекта који угрожава производњу
кромпира. У народу позната још као буба листара или буба кромпирача. Пореклом
је из Северне Америке. Осим кромпира напада парадајз и плави патлиџан.
Величина тела је до 1цм, жуто нарандзасте боје са десет уздужних пруга.

Одрасла јединка

Ларва

Биологија кромпирове златице: Код нас има две генерације годишње.
Презимљава одрасла јединка у земљишту од 10-15 цм дубине. У пролеће на
температури од 15 степени појављује се имаго који се храни биљкама, а затим
полаже јаја на наличје листа. Јаја су у групама од 20-40 комада. Наранџасто-жуте
боје и лако су уочљива. Ларве се пиле из одложених јаја за недељу дана, гризу
доњи део листа, а после другог пресвлачења, ларве се хране и по ивицама листа и
брзо га брсте. После 2-3 недеље ларве напуштају биљке кромпира и спуштају се у
земљу, на дубину од око 10 цм, где се преображавају у лутке. Након 1-2 недеље
након лутке појављује се имаго. С обзиром на дуг период полагања јаја, могу се
наћи нови и прошлогодишњи имаго и сви ступњеви ларви заједно. Најчешће
треба сузбијати кромпирову златицу када је у фази ларве. Сузбијање прве
генерације треба извести када се у просеку по једној кућици нађе 10 или више
ларви. За другу генерацију праг толерантности може бити и нижи од наведеног,
због смањене опасности. У сваком случају, треба спречити да се више од 20%
циме уништи. Сузбијање друге генерације у нашим условима, ретко када има
економску оправданост. ако се по једној кућици нађе најмање 5 имага или 20
ларви, а до краја вегетације кромпира преостаје још више 20 дана. За сузбијање
кромпирове златице се могу користити различите мере: механичке, агротехничке,
хемијске и биолошке. На мањим површинама може се вршити сакупљање имага
ради спречавања полагања јаја, уништавање јаја и сл. Плодоред – избегавање
узгоја кромпира у монокултури, затим коришћење препарата на бази неког живог
организма нпр. Bacillus thuringiensis var.tenebrioides.
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Положена јаја

Хемијско сузбијање:
Због некотролисане примене хемијских средстава у
сузбијању кромпирове златице дошло је до појаве резистентности према већини
инсектицида из свих хемијских група. Потребно је познавати механизам деловања
инсектицида и биологију инсекта од којих зависи ефикасност примењених
препарата. Да би смо успорили процес стицања резистентности златице према
инсектицидима намењеним њеном сузбијању потребно је повремено мењати
инсектицид или групе инсектицида -без обзира што је добро деловао. Сва средства
треба употребљавати само када је то преко потребно, а никако се не смеју
увећавати препоручене дозе. Тим мерама ће се успорити појава резистентности.
Највећа ефикасност у уништавању златице класичним инсектицидима се постиже
када се излеже 30-50% ларви. Ларве првог и другог ступња су најосетљивије на
инсектициде. Ефикасност инсектицида зависи од механизма деловања и момента
примене. Најпознатији су неоникотиноиди:. : Actara, Afinex, Mospilan, Confidor,
Volley, Macho, Calypso, Warrant. Од пиретроида се могу употребити: Decis,
Noticor, Cipkord …Од органофосфата се препоручују: Pyrinex, Kozma, Nurelle D
…од биолошких се може употребити Laser од 50-100 ml/ha који је без каренце
када је кромпир у питању.
Саветодавац: Славица Стојкић
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ЦРВЕНИЛО КУКУРУЗА – ОПАКА БОЛЕСТ УСЕВА КУКУРУЗА
Црвенило кукуруза је болест која је последњих неколико година присутна у
усевима кукуруза и третира се као економски значајна болест за кукуруз.
Појава ове болести зависи од локалитета и хибрида кукуруза.Промена климе,а то
су веома сушна лета доприносе појави ове болести.
Симптоми црвенила на кукурузу могу да се јаве из разних разлога.То су
неповољни временски услови као што је суша те лист црвени услед недостатка
влаге или недостатка микро и макро елемената. Такође вирус жуте патуљавости
јечма изазива сличне симптоме. Ипак је доказано да је главни проузроковач
столбур фитоплазма - Candidatus Phytoplasma solani, а цикада Reptalus panzeri
вектор преносилац. Осим кукуруза, ова фитоплазма паразитира и дуван, кромпир,
парадајз, паприка, патлиџан, цикорију, грашак, пшеницу,а од коровских биљака
најчешће дивљи сирак, попонац, коприву и татулу.
Као што смо навели то је болест коју изазива Stolbur fitoplazma, а преноси је
инсект цикада Reptalus panzeri.Дакле овај инсект није опасан за усеве кукуруза,
већ је само преносник.Има једну генерацију годишње. Имаго се јавља од средине
јуна до краја јула. Одрасли инсект се храни листовима кукуруза и врши заразу,
тачније од тренутка када је кукуруз висине од око 1,5м док не почне период
опрашивања.Крајем јула и почетком августа, женке полажу јаја у зони корена
кукуруза. Крајем августа и почетком септембра долази до пиљења јаја и појаве
ларви које се хране кореном кукуруза до половине октобра.

симптом црвенила на клипу

симптом црвенила на листу

Симптоми ове болести су први пут описани у Банату 1957. године. Јављају се
крајем јула почетком и августа, када долази до појаве црвенкасто-љубичасте боје
на главном лисном нерву у зони клипа.Затим се црвенило шири на лист, рукавац
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листа и стабло.Заражене биљке због прекида довода хранљивих материја из
спроводних снопића раније сазревају, смањује се наливање зрна те су зрна
свенула, гумаста, неналивена и смежурана.Принос кукуруза може да буде мањи и
од 40-90 %.
Сузбијање ове болести – Обавезно поштовати агротехничке мере, избор хибрида, а
посебно је потребно избегавати сетву стрних жита после кукуруза на парцелама
где су примећени симптоми црвенила кукуруза.Стрна жита су прелазни домаћини
цикадеа.Најбоље је у сетвену структуру убацити уљане културе.Препорука је и
сузбијање цикада хемијским путем,ако је то технички могуће али показало се да
ова мера није довољно ефикасна.
Саветодавац: Жаклина Младеновић
ЗЕЛЕНА РЕЗИДБА КАЈСИЈЕ
Зелена резидба се мозе изводити у узгојном периоду и код стабала у периоду
плодоношења. Зелена резидба је најкориснија у узгојном периоду кајсије.
Зеленом резидбом утичемо на смањење бујности стабла у односу на зимску
резидбу. Уколико се изведе раније резултати у израженији.
Мере зелене резидбе које се спроводе у узгојном периоду :
•Пинсирање младара
•Очењивање младара
•Прекраћивање младара
При пинсирању младара одстрањује се вршни део младара. Овим захватом
заустављамо његов раст. Овим захватом активирамо пупољке у пазуху младара
који ће продужити раст младара. Пинсирање вршимо на бујнијим младарима који
би израсли у водопије. До краја године из ових мадара ће се формирати
превремене гране које ће дати род у наредној вегетацији.При очењивању младара
уклањамо младаре до основе који су конкуренти продужници. Важно је ову меру
извести пре него што почне одрвењавање њихове основе.Прекраћивање младара
представља одстрањивање дела младара. Прекраћивање младара потребно је
извести до прве половине јула месеца. Уколико се изведе раније код сорти кајсије
које се одликују слабијим разграњавањем долази до стварања превремених грана.
Касније прекраћивање младара утиче на смањење бујности и повећање
диференцирања генеративних пупољака.
Код кајсије у периоду плодоношења обавља се од половине јула до половине
августа и њом се уклањају осушене и поломљене гране, без обзира на старост.
Кајсија у нашем поднебљу нередовно рађа што се може десити из више разлога.
Нередовна родност може бити
последица превелике родности претходне
вегетације или последица измрзавања генеративних пупољака од зимских или
пролећних мразева. Зеленом резидбом код кајсија у плодоношењу утичемо на
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касније цветање пупољака који ће се развити из превремених грана. Код ранијих
сорти берба је увелико завршена и можемо приступити зеленој резидби.Овом
резидбом се се уклањају све кране које су оштећене приликом бербе. Одстрањују
се и сувишне гране које загушују круну, чиме се повећава осветљеност, смањује
транспирациона површина и знатно повећава физиолошка активност осталих
грана и листова у круни. Квалитетно изведена зелена резидба смањује обим
зимске резидбе .
Ране направљене овом резидбом одлично зарастају зато сто је повећана активност
камбијума. Након завршене резидбе гране избацити из засада и урадити један
фунгицидни третман.
Саветодавац: Горан Ђорђевић
ВРЕМЕ СЕТВЕ ХЕЉДЕ
Хељда је једногодишња биљка пореклом из југоисточне Азије. Сврстана је у
житарице јер се на сличан начин гаји и има сличан састав зрна. У зрну има 13-15
% беланчевина, нема глутена и хлеб од њеног брашна не може да нарасте, али је
зато идеална намирница за особе осетљиве на глутен. Није велики пробирач
земљишта, јер успева и на киселом и сиромашном планинском земљишту, али
боље приносе даје на плодном земљишту. Добри предусеви су јој стрне житарице
и легуминозе. Осетљива је на нематоде. Осим зрна, које се користи у исхрани
људи и стоке, корисна је још као лековита и медоносна биљка, а велика
продукција зелене масе је сврстава у погодне биљне врсте за зеленишно ђубрење.
Оптимална температура за развој хељде је од 13 - 26 °Ц, а преко 26 °Ц биљка
заостаје у порасту и закржљава, док мраз испод -2 °Ц убија биљку. Хељда је
велики потрошач воде пошто јој за вегетацију треба 550-600 л/м² воде. Има кратак
вегетациони период – од 2,5 до 3,5 месеца. Код нас је најбоље резултате показала
на већим надморским висинама, јер јој планинска клима обезбеђује више падавина
и ниже летње температуре. У низинама, у случају великих жега и суше, хабитус
хељде се смањује, опадају цветови због смањене оплодње, смањено је или чак
прекинуто наливање зрна. Семе клија и ниче у температурном распону 4-41 °Ц,
али сетва се изводи када се сетвени слој загреје на 12-15 °Ц и кад прође опасност
од касних пролећних мразева, а то је обично крајем априла и почетком маја, али
може да се сеје током јуна па све до 20. јула. Може да сеје ускоредо као житарице
на 15 цм са 50-60 кг/ха семена или широкоредо као окопавине на 40-60 цм са 35-40
кг/ха семена. Дубина сетве је на 3-5 цм, а ницање наступа брзо, за 3-5 дана. У
летњим месецима обавезно је ваљање после сетве, а понекад чак и разбијање
покорице после обилних киша.Цветање је развучено, може да траје 30-50 дана и
почиње 5-6 недеља после ницања, а сазревање је 25-35 дана после цветања. Три до
четири кошнице са пчелама на хектар могу знатно да повећају принос. Усев из
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пролећне сетве обично развије велику вегетативну масу, која се не осуши пре
зрења, што понекад захтева двофазну жетву, када се прво покоси, остави неколико
дана да стабло и лишће изгуби воду, а затим оврше. Семе се јако осипа,
неравномерно сазрева, што отежава процену момента жетве. Жетва комбајном
обично почиње када две трећине семена добије мрку боју. Семе има способност
накнадног дозревања. Пошто није све семе дозрело и има повећану влагу, захтева
накнадно досушивање, било вештачки или у танком слоју на промаји. Семе се

чува са влагом испод 14 %. Због свега тога у пракси се најбоље показала
пострна сетва у низији, или још боље сетва почетком лета у планинском
делу где лишће опадне после првих мразева, што олакшава жетву.
Саветодавац: Драгомир Радић

ИЗМЕЊЕН ИПАРД ПРОГРАМ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА ПЕРИОД
2014-2020
Влада Србије донела је Закључак којим су усвојени предлози Треће измене
ИПАРД програма, који предвиђа увођење сектора производње и прераде јаја и
сектора производње и прераде грожђа. Најважније измене:
 Сва територија Републике Србије се може сматрати руралном територијом,
изузимајући територије насељених места са густином насељености изнад
150 становника по km2 у 27 градова и граду Београду, који су дати у Списку
насељених места изван руралних подручја (на Меру 7 могу конкурисати све
фирме и лица са газдинством регистровани за туризам чије би се
инвестиције реализовале у подручјима која нису на овој листи)
 Испуњеност минималних националних стандарда код пољопривредних
газдинства до 15ha у Сектору воћа и поврћа ће се проверaвати само у оквиру
сектора у којем корисник подноси захтев, а не на целом пољопривредном
газдинству
 за конкурисање за фарме родитељског јата потребан је уписан објекат за
производњу родитељског јата кокошака тешког типа
 Пољопривредна газдинства морају имати минимум 2 ha и максимум 20 ha
јагодастог воћа и минимум 5 ha и максимум 100 ha другог воћа на крају
инвестиције, осим у случају складишних објеката где критеријуми морају
бити задовољени на почетку инвестиције
 Код сектора воћа подржаће се инвестиције и у подизање и обнављање засада
воћа (куповина вишегодишњег садног материјала - осим једногодишњих
биљака), укључујући припрему земљишта;
8





Код сектора поврћа промењени су услови везани за површине на отвореном
и сада гласе од минимум 3 ha до максимум 100 ha поврћа на отвореном
Код кланица се посматра минимални наведени капацитет клања по дану а не
за 8 радних часова
Код критеријума за бодовање пројеката за туризам додатне бодове ће добити
подносилац који је жена или предузеће које у својој структури запослених
има најмање 30% жена.
Саветодавац: Снежана Петровић
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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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