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Предност
конзрвисања
зелених крмних
биљака поступком силирања је: боља
експлоатација земљишта, боље искоришћење
биљак, очување високог садржаја хранљивих
материја, трајност чувања, независност од
климатског фактора, механизованост поступка
припреме.
Услови за припрему добре силаже
су: правовремено скидање биљака са њива,
уситњавање ради што
бољег
сабијања,
довољна
количина
угњених
хидрата за
несметан
процес
ферментације и ради што
краћег трајања припреме
добра
механизација и

Силирање целе биљке кукуруза треба обавити у
тзв. млечно -воштаној фази зрења кукуруза при
садржају влаге 32-35% и са што већим уделом
зелене биљке. То је период када ,,млечна линија ,,
достигне 1/2 до 2/3 зрна. Принос целе биљке по
хектару може да износи 45 - 70 т. Целу биљку
треба ситнити на 1-1,5 цм , и добро сабити да би
се створили анаеробни услови за рад корисних
бактерија. На крају сабијања масу треба покрити
фолијом а преко фолије слој песка, земље,
тракторске гуме.Од великог је значаја и брзина
пуњења сило објекта
тако да је врло битна
организација
целог
посла нарочито када је
реч
о
сеоским
газдинствима
са
недовољно потребне
механизације.
Сама биљка кукуруза са клипом има довољно
шећера за успешну
ферментацију
али
у
случајевима када се неки од наведених
предуслова не испуне, ради сигурности се могу
се додати препарати органских киселина, бактерија
и сл. Знаци лоше силаже су : топла силажа,
плеснива силажа, мирис винског сирћета, мирис
ужеглог млека, мирис алкохола.

С т р а на 2

Ј У Л СК И Б И Л Т ЕН Б Р . 4

Добру
силажу ,зависно од технологије
храњења, краве музаре дневно једу 25-30 кг. а
млађе категорије јунади у зависности од типа
одгоја 5-6 кг. То треба имати у виду када се
прави план потребне количине силаже и
капацитета сило објекта ако се зна да 1кубни
метар тежи 600-800кг.
Разлог
припреме
сенаже је да се спрече
губици због
презревања трава .

Разлог припреме сенаже је да се спрече
губици због
презревања трава . Основна
разлика између силаже трава- Сенаже, и
силаже целе биљке кукуруза, је у томе што
луцерка и детелина немају довољно угљених
хидрата за самосталан процес ферментације па
им се морају додати . Сигурност процеса
обезбеђују и разни инокуланти. Траве се могу
силирати
самостално
без додавања
инокуланата у фази цветања када је 1/10 до
1/3 биљке цветала , али им је тад смањена
сварљивост. Траве се пре пуњења објекта
провењавају до влаге 45-55 %. , ситне на
дужину 1,5-2,0 цм и сабијају на исти начин.

Б р . 4/ 2 01 3 . Н и ш

На
сеоским
газдинствима
се
могу
импровизовати објекти
обложени
фолијом
којом се након сабијања маса покрива. У
сенажу се може додавати кукурузна прекрупа,
меласа
и
друга
угљенохидратна
хранива.Модерна
решења припреме
сенаже
подразумева
одговарајуће
уређаје
и
адекватне објекте
који
омогућују
очување свежине
масе,природан укус и мирис
. Постоји
могућност припреме сенаже у сило фолијама
тзв. ,,кобасицама,, где се маса вакумира.
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ВУНА—ИСТОРИЈАТ, ОСОБИНЕ И ПРЕДНОСТИ
Приредила: Петровић Јелица, дипл.инж. сточарства
Вуна као природни материјал стара је готово као и
сама људска цивилизација. Најстарији пронађени
материјали су вуненог сировинског састава.
Бројни клинасти записи као и име Вавилонског
царства која не значи ништа друго него "Земља
вуне" то доказују. Самарићани су носили
примитивно кројена вунена одела 4.000 година пре
нове ере. Најстарији до сада познати вунени
материјал пронадјен је у Египту. Његово настајање
се цени на око 3500 година пре Христа. Још онда
је вунено влакно цењено као велика драгоценост и
богатство.
Вуна је рожнато ткиво слично људској длаци, које
у себи садржи ланолин. То је природна маст која
штити вуну, а на људе делује позитивно из
бројних разлога. Он има благотворно дејство на
мишиће, зглобове, кичму, ублажава болове и
стимулише циркулацију. Ланолин се вековима
користи у медицини за прављење анти реуматских
крема и крема за негу коже. Једна од најважнијих
особина му је да на вирусе и бактерије делује
резистентно, јер у себи садржи одређене амино
киселине које им недозвољавају опстанак. Влакна
вуне делују на рецепторе у кожи и убрзавају
процес опоравка и престанка бола. Од старина се,
као најбољи лек против зубобоље или главобоље,
користила вунена марама омотана око главе.
Захваљујући постојећем
ланолину, вуна одржава
температуру
тела
константном штитећи
од
хладноће
и
недозвољавајући
претерано знојење. То је
објашњење зашто се од
давнина вуна користила
за увијање превремено
рођених беба којима је неопходна топлота.
Вуна има веома комплексну структуру која се
састоји од порозних ћелија са мноштвом
ваздушних чепова. То јој даје посебне изолационе
особине, као и мекоћу и лакоћу. Загревање тела
вуном, не само да побољшава циркулацију крви
већ има и благотворно дејство на унутрашње
органе попут бубрега.

Вуна поседује и веома висок ниво апсорбције
влаге (и до 40%), а без осећаја влажности. Влага
испарава из длаке остављајући је сувом.
Са порастом појаве алергија, значај вуне расте
не само за одевање већ и у другим применама
као у хигијени спавања или опремања дома, јер
вуна не изазива алергије и дозвољава дисање
коже.
Меримо овца даје најмекшу и
најквалитетнију вуну која се
користи за израду ових одевних
предмета.
Уз
правилно
одржавање, одевни предмет од
вуне је изразито дугог века
трајања. Вуна се у природи не разграђује, а
нити не гори да би ју се могло спаљивати, те
постаје естетским и све већим еколошким
проблемом. На местима испод вуне ништа не
расте, те се смањују и пашњачке површине.
Одлагање вуне и кожа на градској депонији није
дозвољено с образложењем да њихово одлагање
погодује развоју глодаваца.
Вунена одећа се пере ручно и одвојено од друге
одеће. Одећу треба потопити у хладну воду (до
30 степени) не више од 10 минута, третирати
благим
детерџентима
који
не
садрже
избељиваче и намењени су за прање вуне. Вода
за испирање мора имати исту температуру као и
вода за прање. Из опране одеће потребно је
прво елиминисати сувишну влагу, најбоље
цеђењем па умотавањем у суви пешкир. Никако
није препоручљиво качити одећу приликом
сушења, већ је треба сушити на равној подлози,
раширену и обликовану руком (не згужвану или
увијену) и то на собној температури. Није
дозвољено сушење у контакту са радијатором
или директно изложено сунцу. Када је производ
сув, може се пеглати искључиво преко мокрог
памучног материјала на умерено високој
температури. Што се тиче хемијског чишћења,
може се третирати сувим хемијским третманом.
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КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ НИШ
Приредила: Рашић Сузана, дипл.инж. ратарства
Деградација земљишта се може дефинисати као
скуп
процеса
узрокованих
човековом
активношћу, који смањују садашњи и будући
потенцијал земљишта као услов опстанка живог
света на нашој планети. Када се једанпут наруше
функције и квалитет земљишта, његова
регенерација може бити веома тешка и скупа.
Земљиште
представља
један
од
најважнијих природних ресурса и непроцењиво
је добро целог човечанства, никако једне
генерација, групе или појединца.
Земљиште
је
танак
растресити
површински слој земљине коре настао
дуготрајним узајамним деловањем матичне стене
(геолошке подлоге), климе (макро, мезо и
микроклиме) и живих бића (биљака, животиња и
микроорганизама). Убраја се у условно
обновљиве ресурсе с обзиром на дуготрајне
процесе настанка и развоја.
Земљиште се одликује плодношћу,
односно
присуством
супстанци
(воде,
минералних и органских материја, кисеоника)
које су неопходне за раст и развиће биљака.
Земљишни покривач Општине Ниш
значајан је по великом броју систематских
јединица које су настале као последица
разноликости услова постанка и развоја
земљишта на овом простору. На генезу и
еволуцију земљишта Општине Ниш пресудан
утицај имали су геоморфолошка грађа терена –
рељеф и његов променљив петрографски састав.
Ради заштите и очувања хемијских и биолошких
својстава
пољопривредног
земљишта
и
обезбеђења правилне употребе минералних и
органских ђубрива, као и пестицида, врши се
контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта.
Агрохемијском анализом пољопривредног
земљишта утврђује се стање киселости земљишта
(pH), садржај калцијум карбоната (CaCO3),
калијума (K2O), фосфора (P2O5), укупног азота
(N) и хумуса у пољопривредном земљишту .

.• правилну исхрану биљака
• стабилизовање и повећање производње
• побољшање квалитета производа
• штедимо новац (нема непотребне употребе
ђубрива)
• чувамо екологију.
Контролом плодности утврђују се
расположиве резерве приступачних хранива у
земљишту и израчунава разлика која се треба
унети у облику ђубрива да би се задовољиле
потребе у хранивима, које ће бити садржане у
приносу.
Контрола плодности земљишта обавља се
са циљем очувања и побољшања физичких,
хемијских и биолошких својства и правилне
употребе минералних и органских хранива
(ђубрива).
Контрола плодности земљишта има за
циљ:
- да процени индекс хранљивих материја
доступнан у снабдевање у одређеном земњишту
•
да процени стање плодности земљишта у
целини
Усеви користе само део расположивих
хранљивих материја. То значи да су хранљиве
материје присутне и након уклањања усева.
Износ хранљивих материја варира у зависности
од нивоа присутности, количине додатих и
културе којој су били на располагање. Анализа
земљишта је полазна тачка, јер мери ниво или
тренутни садржај хранљивих материја у земљи.
Изузетак је непољопривредно земљиште
где не долази до битнијих промена у нивоу
хранљивих материја што је наша анализа и
показала.
Контрола плодности земљишта подразумева низ
мера којима се обавља утврђивање стања
плодности.
Контрола
плодности
земљишта
обухвата:
- узимање узорака земљишта,
- рад у лабораторији,
- агрохемијске анализе узоркка
Правилном
и
рационалном
употребом земљишта,
минералних и органских ђубрива добијамо:
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- очитавање рњзултата,
- анализу добијених вредности
- упоређивање јесењих и пролећних
анализа
Агрохемијска анализа земљишта обухвата:
pH, садржај хумуса, садржај карбонара, садржај
укупног азота, садржај лако присутног фосфора и
калијума.
КОМЕНТАР АНАЛИЗЕ
Пољопривредна саветодавна и стручна
службе Ниш је у 2012. години пратила квалитета
земљишта на територији региона Ниш у два
временска периода:
пролећној - припреме земљишта за сетву или садњу
наредне културе
јесењој - након жетве или бербе до ђубрења.
Таб.1 – Минималне, максималне и просечне
вредности основних хемијских својства испитивања
земљишта у пролеће у 2012.години
Ca
CO3
Мин

pH
у
KCl
4.26

0.69
Мах

5.01
6.95

6.63
Про
сек

у
води

7.54
6.21

1.76

6.69

Ху
му
с
1.4
7
4.8
7
2.9
4

Азо
т

P2
O
5

0.09
0.24
0.15

0.
6
30
10
.1
2
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pH вредност земљишта

Једно од најважнијих хемијских
својстава земљишта је његова реакција (како
активна тако и потенцијална киселост).
Реакција земљишта директно утиче на
мобилност хранљивих елемената односно
условљава њихову приступачност за биљке,
али исто тако утиче на успевање појединих
биљних врста. Повртарске културе имају
различите захтеве према реакцији земљишта,
али pH вредност између 6 и 6,5 је оптимална
за већину.
Реакција испитиваног пољопривредног
земљишта је у широком дијапазону.
Потенцијална
киселост
земљишта
у
пољопривредног земљишта креће се од pH
4,26 до pH 7,25 јединица, односно од јако
киселе до слабо алкалне средине. Највећи број
испитиваних узорака припада класи слабо
К2 киселих земљишта, што указује да на оваквим
О парцелама
не
треба
примењивати
11. физиолошки кисела ђубрива.
Граф.бр.1 pH у KCl у земљишту испитаних
8
локалитета
39.
На основу анализа закључујемо да нема
2
битних промена pH вредности у пролећном
21.
8

Таб.2 – Минималне, максималне и просечне
вредности основних хемијских својства испитивања
земљишта у јесен у 2012.години

Ми
н
Мах

Ca
CO3

pH
у
KCl

у
води

0.55

4.35

4.98

Ху
му
с
1.1
4

4.15

6.92

7.35

3.8

1.22

6.18

6.66

2.3
2

Про
сек

Азо
т

P2
O5

К2
О

0.06
0.19

1.6
32.
4

0.12

12.
14

12
38
.6
23
.4
5

У Таб. 1 и 2 приказани су минимални, максимални и
просечни резултати основних хемијских својстава
земљишта у пролеће - припреме земљишта за сетву
или садњу наредне културе у јесен - након жетве
или бербе до ђубрења у 2012.години.

периоду у односу на јесењи. Резултати указују
да доминира земљиште слабо киселе реакције
што је константовано и у јесењем периоду.
Узорци јако киселе реакције (pH<4,5) чине
око 2,8% укупног броја. Узорци киселе
реакције
(pH 4,51-5,51) чине око 14,2%
укупног броја. Узорци слабо киселе реакције
(pH 5,51-6,51) чине око 42.8% укупног броја.
Узорци неутралне реакције (pH 6,51-7,20)
чине око 40,2% укупног броја. Узорака
алкалне реакције нема.
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Карбонати
Значај садржаја карбоната у земљишту се
огледа пре свега преко смањеног утицаја Cа
јона на структуру код земљишта са његовим
ниским
садржајем.
Екстремно
високе
вредности су штетне због имобилизације
усвајања појединих микроелемената од стране
биљака. Вредности садржаја карбоната у
земљишту се споро мењају током времена.
Одређује се једном у четири године колико
траје и турнус за билансирање хранљивих
материја у систему контроле плодности
земљишта.
Граф.бр.2
Садржај карбоната у
земљишту испитиваних локалитета

Б р . 4/ 2 01 3 . Н и ш

Баштенска
и
уопште
повртарска
производња, је врло често праћена наводњавањем
са великом количином и нажалост често
неквалитетном водом, што има негативан утицај на
структуру и на хемијске особине земљишта. Хумус
управо представља пуфер систем за ублажавање
оваквих негативних утицаја.
Поврће и ратарски усеви износе значајну
количину биогених елемената. Због тога је
неопходно
обезбедити
њихову
оптималну
количину у земљишту правилним ђубрењем
органским и минералним ђубривима.
Граф.бр. 3 Садржај хумуса у земљишту
испитиваних локалитета

Садржај
карбоната
у
земљишту
испитиваних локалитета је у широком распону
од 0,45% до 8,46 %. Највећи број узорака
припада класи слабо карбонатних земљишта
(што може утицати на мању приступачност
појединих микроелемената за гајене биљке).
На основу анализа закључујемо да је
садржај карбоната у пролећном периоду нешто
нижи у односу на јесењи.
У испитиваним узорцима садржај
карбоната варира у роаспону од 0,55 до 4,15%.
Бескарбонатних узорака (0% CaCО3), средње
карбонатних (5.0-10.0%
CaCО3) и јако
карбонатних (>10% CaCО3) нема, сви узорци
су салбо карбонатни (0-5.0% CaCО3).
Хумус

На основу анализе хумуса, забрињавајуће је
високо учешће слабо хумозних земљишта. На овим
земљиштима је обавезна примена органских
ђубрива (стајњак, компост и др.), а код
пољопривредних земљишта и заоравање жетвених
остатака.
Закључујемо да је садржај хумуса у
пролећном периоду нешто нижи у односу на
јесењи и креће се у распону од 1,14 до 3,8%. У
већини узорака не задовољава потребе. Врло слабо
хумузних земљишта (>1%) нема, слабо хумузних
(1-3%) узорака чине 82.9% од укупног броја,
средње хумузних (3-5%) узорака чине 17.1% од
укупног броја, добро и јако хумузних узорака нема.
Азот

Један од врло важних показатеља
плодности земљишта је садржај хумуса, јер је
он, али и његов квалитет основ плодности
земљишта. Земљишта богата хумусом садрже
велике залихе биогених елемената (које хумус
чува од испирања), а који су после
минерализације
стављени
биљкама
на
располагање.

У лабораторији
се у узорцима земље
одређује укупни азот, тј. онај азот који биљка само
делимично користи као своју храну. Овај азот
служи као резерва за стварање азотне хране све док
се не створе повољни услови за рад
нитрификационих бактерија које ће постојећи азот
превести у нитратни облик тј. у облик који биљка
може да користи као храну.
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Граф.бр. 5 Садржај фосфора у земљишту
Повољни услови за нитрификацију су
добра аерација, умерена влажност и повољне испитиваних локалитета
реакције средине.
Према садржају укупног азота земљишта
су подељена у три класе на: сиромашна (<0.10 %
N), средње обезбеђена (0.10-0.20 % N) и добро
обезбеђена (>0.20 % N).
Граф.бр. 4 Садржај укупног азота у
земљишту испитиваних локалитета

На основу анализа закључујемо да је
садржај азота у пролећном периоду просечно
нижи у односу на јесењи мада треба нагласити
да насумице узет узорак не може реално да
репрезентује целу површину Опшине. Садржај
укупног азота у земљишту исказан у % креће се
од 0.06 до 0.19%. Анализа је показала да су
земљишта сиромашна азотом (<0.10 % N)
28,6% од укупног броја, земљишта средње
обезбеђена (0.10-0.20 % N) 71.4% од укупног
броја и добро обезбеђена (>0.20 % N) нема у
пролећном периоду.
Фосфор Ђубрење без претходне анализе
земљишта, какво је било најчешће у протеклом
периоду, довело је до ситуације да се садржај
лакоприступачног фосфора (АL P2О5) у
испитиваним земљиштима креће у широким
границама од врло ниског до у неколико случаја
>40. На основу урађених анализа може се
закључити да је земљиште на територији
Градских Општина врло сиромашно фосфором.
Недостатак је нарочито изражен у киселим
земљиштима. Штетно деловање великих
количина фосфора се углавном не појављује.
Ови подаци показују да пољопривредни
произвођачи недовољно познају особине својих
производних парцела, особине гајене биљне
врсте и поједине сорте и хибрида и да не
примењују
одредбе
Система
контроле
плодности земљишта и рационлане употребе
ђубрива.

Снабдевеност земљишта приступачним
фосфором је у већем делу подручја слаба.
Просечан садржај фосфора креће се око 12,14%.
На основу анализа закључујемо да је садржај
фосфора у пролећном периоду приближно исти
као и у јесењем периоду и креће се 1,6 до 32,4% .
На основу анализе закључујемо да је 45,7%
узорака земљишта врло слабо обезбеђено
фосфором, 25,7% узорака је слабо обезбеђено,
20% узорака је средње обезбеђено а само 8,6% је
добро обезбеђено.
Калијум У погледу садржаја лакоприступачног
калијума (АL К2О) стање је повољније. Његов
просечан
садржај
одговара
потребама
повртарских и ратарских биљних врста, те се
препоручује да се ђубрењем калијумовим
ђубрива, на овим парцелама одржи оптимална
плодност земљишта.
Граф.бр.6 Садржај калијума у земљишту
испитиваних локалитета

На основу анализа закључујемо да је
садржај калијума у пролећном периоду
приближно исти као и у јесењем периоду и креће
се 12 до 38,6%. Од укупног броја узорака 28,6%
је слабо снабдевено овим елементом док је 71,4%
узорака добро снабдевено калијумом. Просечан
садржај калијума креће се око 23,45% што значи
да је највећи борј узорака добро снабдевен овим
елементом.
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СТАЊЕ УСЕВА КУКУРУЗА НА ТЕРИТОРИЈИ НИШАВСКОГ
ОКРУГА
Приредио: др Саша Станковић
Кукуруз је најважниј и захвалјујући свом
значају најзаступљенија ратарска култура у
нашој земљи, те се због тога и убраја у главне
стратешке производе наше земље. Ова биљка је
база за производњу сточне хране како са
аспекта употребе за производњу зрна тако и у
производњи кабасте масе, силаже. Велик је
број производа од кукуруза који су од значаја и
у
људској
исхрани.Верлика
органска
продукција ове биљке је сврстава у веома
битну културу за производњу биомасе. Такође
и на територији нишавског округа кукуруз има
веома значајно место у структури биљне
производње. У овој години процена је да су на
територији нишавског округа усеви кукуруза
засејани на површини од око 50 000 ха.
Недовољна количина кабасте сточне хране и
умањени приноси кукуруза и крмног биља у
прошлој години, на територији нишавског
округа разлози су због чега је кукуруз и ове
године посејан у значајнијем обиму.
На територији нишавског округа усеви
кукуруза су у веома доброј кондицији. На
највећем делу парцела кукуруз је у зависности
од врсте хибрида и дужине вегетације у
фенофази почетка метличења и свилања.
Усеви кукуруза су захваљујући повољном
распореду падавина надокнадили неповољне
агроеколошке прилике почетком вегетације и
обећавају добар род. Почетак сетве кукуруза
био
је
праћен
веома
неповољним
агроеколошким
приликама.
Мали
део
површина је правовремено и квалитетно нико.
Произвођачи који су тешким машинама и
оруђима за предсетвену припрему земљишта
попут ротофреза и тањирача обавили
предсетвену припрему земљишта, брзо су
изгубили значајну земљишну резерву

влаге те многи од ових произвођача на
површинама имају ретке усеве па су многи чак
били принуђени да подсејавају или пресејевају
своје усеве. Посебно је знатан губитак влаге код
пролећног орања и код ових парцела је најлошије
стање на парцелама. На око 40% површина,
посебно на теренима виших надморских висина,
где су и биле пролазне падавине, усеви кукуруза
постигли
су
задовољавајуће
склопове.
Произвођачи који су припрему земљишта обавили
раније, током фебруара или који су једним
проходом дрљаче у мањем степену изгубили
корисну резерву земљишне влаге имају такође
задовољавајуће склопове биљака кукуруза.Кукуруз
је биљка која највеће потребе за водом има у
периоду интензивног пораста и фенофазе цветања
оплодње и наливања зрна. У току фенофазе
интензивног пораста и метличења постојали су
повољан услови са аспекта распореда и количине
падавине те је кукуруз веома добар на највећем
делу засејаних површина. Засад се може очекивати
постизање доброг рода, наравно у зависности од
даљег тока агроеколошких прилика. Усеви ређег
склопа такође су у доброј кондицији али ће ређи
склоп ових усева у великој мери умањити
очекиване резултате приноса. Сигурно да ће ови
ређи усеви преко броја, величине клипа и
крупноће и квалитета зрна надокнадити недовољан
број биљака.
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РЕГУЛИСАЊЕ РОДНОСТИ КРУШКЕ
(узроци и отклањање неродности)
Приредила: Живковић Тања, дипл.инж. воћарства и виноградарства
Често се дешава да нека стабла или читави засади
крушака не рађају, слабо рађају или рађају
наизменично. Најчешћи узроци неродности или
слабе родности крушака су:
-неповољни природни чиниоци
-неподесан избор сорти опрашивача
-предубока садња
-претерана бујност
-изнуреност стабала
Неповољни природни чиниоци: За редовно и
обилно рађање крушка тражи дубока и аерирана
земљишта довољне плодности. Ако је засађена на
лаким и песковитим земљиштима потребно је
плодност
поправити
обилнијим
ђубрењем
стајњаком или тресетом, а на тешким, збијеним и
влажним земљиштима треба извршити дренажу и
хумификацију. Узрок неродности крушке може да
буде и положај за њихово сађење. Тако су јужни
положаји у влажним крајевима погодни а у
аридним рејонима непогодни због недостатка
влаге. Источни положаји су неповољни због
опасности од мразева за време цветања крушке. И
отворени положаји изложени јаким ветровима нису
погодни зато што у периоду цветања ветар исушује
жигове цветова крушака и тиме отежава оплодњу,
а пред зрење обара плодове. Недостаци
непогодних положаја се тешко уклањају, само се
могу побољшати бољом негом крушака,
подизањем ветрозаштитних појасева и подесном
борбом против позних пролећних мразева.
Неподесан избор сорте опрашивача: Дешава се
да крушка, и поред обилног цветања, не заметне
плод или заметне мањи број ситнијих плодова
(сорте склоне партенокарпији- самооплодњи). То
се дешава због тога што је крушка самобесплодна
воћна врста па је неопходно да су у засаду поред
главне, заступљене и сорте опрашивачи. Обично
главној сорти у производњи одговарају два
опрашивача, који се и међусобно опрашују.

Сорте опрашивачи треба да цветају у исто
време када и основна сорта, да имају добру
клијавост полена и компатибилност са сортом
коју опрашују и да по могућности пророде у
исто време и да имају исту дуговечност. Ако у
засаду постоји триплоидна сорта, обавезно
треба садити још две диплоидне сорте због
поузданијег опрашивања.
Предубока садња: Приликом сађења треба
водити рачуна да се саднице не засаде сувише
дубоко јер предубоко засађене саднице слабо
напредују и врло мало рађају, нарочито ако је
земљиште тешко, збијено и хладно. Ако су
крушке дубоко посађене, а грешка се примети
још док су стабла млада, онда је најбоље да се
изваде из земље и поново посаде на прописну
дубину. А ако су стабла старија онда се око
сваког откопа земља све до кореновог врата, у
виду чиније. Тако се побољшава ваздушни,
топлотни и водни режим у зони корена крушке,
чиме се потпомаже вегетативни пораст,
образовање цветних пупољака, боље заметање
плодова и обилнија родност стабала.
Претерана бујност: Превелика бујност је у
супротности са родношћу воћака. При обилном
ђубрењу азотом или при оштрој резидби
крушке расту претерано бујно, а родност слаби
или изостаје. Да би сувише бујне крушке
почеле редовно и обилно да рађају треба да им
се смањи бујност, а то се може постићи
прстеновањем дебла или рамених грана,
стављањем металних појасева на дебло,
парањем коре дебла и рамених грана и
савијањем грана.
Изнуреност стабла: Крушке имају велики
родни потенцијал, те ако се сваке године
редовно и обилно ђубре, добро негују и
правилно штите од болести и штеточина, могу
сваке године обилно да рађају.
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Али ако се не негују како треба, или
су оштећена градом или мразом,
стабла крушака се брзо исцрпе и
престају да рађају. Да би се таквим
стаблима повратила снага треба их
обилно
ђубрити
стајњком
и
минералним ђубривима, правилно
одржавати
земљиште,
правилно
орезивати и штитити од болести и
штеточина. Ако су крушке исцрпљене
због јачег оштећења од града или
мраза, таква стабла је најбоље
подмладити.
Подмлађивањем
се
појачава
растење
и
подстиче
образовање новог родног дрвета са
цветним пупољцима.
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