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ВЕКТОРИ ФИТОПЛАЗМЕ НА ВИНОВОЈ ЛОЗИ

Припремила : Цветковић Гордана, спец.заштите биља

Цикада винове лозе Scaphoideus titanus је монофагна врста инсекта која причињава веома
велике економске штете као вектор Flavescence dorée. Директне штете које Scaphoideus
titanus наноси виновој лози су занемарљиве, али ова цикада има велики економски значај
као једини познати вектор фитоплазме винове лозе - Flavescence dorée..
Фитоплазма представља једну од највећих опасности за виноградарство. Болест се веома
брзо шири и захвата велика пространства где се гаји винова лоза.
Ову болест са болесних на здраве чокоте винове лозе преноси инсект – цикада
Scaphoideus titanus. Фитоплазма Flavescence dorée (FD) проузрокује болест златастог
жутила винове лозе. У Републици Србији је доказана у виноградима Жупе Александровац
и околини Ниша, локалитет Јасеновик, Врело, Пасјача, Малча, Кнез Село, Каменица,
Матејевац, Горња Врежина, Островица, Јелашница и Нишка Бања. У нишком
виноградарском подрејону FD је највише захватила сорте пловдине и прокупац, а болест
се јавља и на другим сортама винове лозе.

Симптоми Flavescens dorée на чокотима сорте винове лозе Пловдина
Женке су полно зреле да полажу јаја десет дана после последњег пресвлачења. Оне полажу јаја
испод коре. Једногодишњи ластари нису погодни за скривање положених јаја јер су глатки.
Презимљава у стадијуму јајета. Прва еклозија (пиљење ларви) почиње у месецу мају што у
многоме зависи од временских услова (температуре и влаге).
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Због временски јако развучене еклозије, може се десити да почетком јула имамо
присуство свих ларварлних стадијума и одраслог инсекта (имага).Веома је значајно
утврдити моменат пиљења првих ларви, ради тога што тек испиљење ларве не могу одмах
пренети болест /фитоплазму/ на здраве чокоте винове лозе, већ мора проћи један латентни
период времена 38 - 42 дана, где долази до умножавања болести у телу ларви када ларве
постају инфективне Л4 - Л5 стадијум. Одрасли инсекти (мужјаци) и (женке) веома су
активни и једини преносиоци фитоплазме Flavescence dorée. Праћење активности
одраслих инсеката у току вегетације могуће је коришћењем посебних жутих лепљивих
плоча. У колико су веома повољни услови за размножавање ове штеточине фитоплазма се
у току једне године може ширити брзином 5 - 10 километра. Свој животни циклус
инсекти завршавају половином месеца септембра.
Ова штеточина се размножава јајима. Јаје је издужено, латерално спљоштено, дужине 1 –
1,5 мм и ширине 0,30 мм.
Непосредно пре пиљења јаје је глатко и провидно.Обојеност јајета варира од светло мрке
до тамно браон, у периоду пред крај зиме.
Нимфа има две тамне троугласте пеге на крају трбуха. Код ове штеточине постоје пет
развојних стадијума нимфе-ларве:
- Л1 стадијум (дужина ларве око 1,5 мм)
- Л2
˝
(дужина ларве од 2 - 2,5 мм)
- Л3
˝
(дужина ларве од 3 - 3,5 мм)
- Л4
˝
( дужина ларве од 4 - 4,5 мм)
- Л5
˝
(дужина ларве од 4,5 - 5 мм)
Обојеност ларви је различита:
-

у стадијуму Л1 одмах после пиљења младе ларве су прозирне и прогресивно
прелазе у млечно белу непрозирну боју.
при крају Л2 стадијума ларве су непрозирне, боје беле слонове кости.
у стадијуму Л3 прелазе у боју жуте слонове кости.
стадијуми Л4 и Л5 се карактеришу по почетку развоја крила и покриоца и по
настајању тачака чија се боја креће од светло мрке до тамно смеђе.

Одрастао инсект има тело окер до смеђе боје. Покриоца (елитре) су смеђа са јасно
израженом нерватуром и тамно смеђим тачкама. Дужина одраслог имага мужјака износи
без антена 4,8 – 5,2 мм, и женке 5,0 – 5,5 мм.
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Scaphoideus titanus има непотпун преображајни циклус развића (стадијум јајета, пет
ларвених стадијума и одрастао инсект – имаго).
Ларве пресвлачењем прелазе из једног стадијума у други, а кошуљица остаје приљубљена
уз лист тако да на основу њих можемо установити присуство инсекта. Сви ларвени
стадијуми се хране на наличју листа винове лозе. Хране се сисањем садржај флоема, при
чему, ако се хране на оболелој биљци могу усвојити фитоплазму. Период развића
Scaphoideus titanus од Л1 до адулта износи 35-40 дана. Период инкухације патогена (FD)
у ларвама, пре него што оне постану инфективне, износи 3-4 недеље. Сходно томе, све
ларве које се хране на фитоплазматичним биљкама постају инфективне већ на крају Л3
ступња, а способност да преносе фитоплазму задржавају до краја живота. Практично, сви
ларвени ступњеви старији од Л3 и имага, који су се хранили на фитоплазматичним
биљкама постају преносиоци болести на здраве биљке.

Одрасла цикада - крилата форма

Јаја положена у плутозни део коре чокота

Л1 - ларва

Л2 - ларва
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Л3 - ларва

Л4 - ларва

Л5 - ларва

Борба против фитоплазме заснива се на сузбијању инсекта Scaphoideus titanus, вектора
који преноси ову болест. Прва интервенција подразумева зимско прскање винограда
/почетак марта до прве половине априла/ овицидом, одмах после обављене резидбе и пре
почетка кретања вегетације. У периоду вегетације треба извршити три третирања против
ларви и одраслих инсеката. Прво третирање треба обавити месец дана од почетка еклозије
првих ларви /око 15 јуна/.Друго третирање би требало извршити при крају деловања првог
препарата /око 15 јула/.Трећи третман (сигурносни) се препоручује, како би се осигурали
против налета имага са суседних парцела које нису штићене и исти се препоручује у
месецу августу /око 15 августа/. Датуми третирања су диктирани цикличношћу развоја
цикаде и могу варирати од једне до друге године. Сузбијање и уништавање цикаде
Scaphoideus titanus мора бити обавеза свих виноградара, уколико желе да сачувају своје
винограде од фитоплазме ове веома опасне болести винове лозе.
Цикаде Scaphoideus titanus могу се сузбити једним од наведених препарата:
1.TALSTAR 10 EC (a.m. bifentrin) – 0,015 - 0,03 %
2. TODOME 24-SC (a.m. buprofezin+fenpiroksimat) – 0,1%
3. ELISA (a.m. buprofezin) – 0,06%
4.KARATE ZEON (a.m. lambda-cihalotrin) – 0,02 %
5.RIPCORD 20-EC (a.m. cipermetrin) – 0,015 - 0,03 %
6.FASTAC 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) – 0,012 – 0,018 %.
7.NURELLE-D (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) – 0,1 %
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ СУЗБИЈАЊА БОЛЕСТИ НА ПОВРЋУ
Припремила : Рашић Сузана, дипл.инж. ратарства

Заштита поврћа је веома специфична, и то из више разлога: разноликост
повртарских култура, различита технологија гајења, кратак вегетациони период и др. За
успешну заштиту је неопходно добро познавање биологије проузроковача болести,
симптома, епидемиологије, али и технологије гајења поврћа.
Све мере које имају за циљ спречавање настанка болести називају се превентивне
мере, јер се њиховом применом успешно и на време стварају услови погодни за развој
гајених биљака а неповољни по патогене. Значајније превентивне мере у сузбијању
проузроковача пепелнице јесу:
Избор парцеле

Tреба изабрати осунчане парцеле на благим косинама, а избегавати парцеле на
сеновитим местима. На парцелама у речним долинама у којима је дуже задржавање росе
избегавати гајење ниских сорти парадајза које стварају усев густог склопа.
Плодоред
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Веома је значајна агротехничка мера, корисна за спречавање појаве многих
проузроковача болести. Плодоредом се уводи смена гајених биљака на једној површини.
То значи да се једна биљна врста не гаји на истој површини више година. Добри
предусеви за парадајз и паприку су грашак, пасуљ, мрква (и обратно), а за крастава добар
предусев су купусњаче (и обратно). Пошто се проузроковачи пепелнице разносе ветром,
плодоред не спада у најважније мере сузбијања.
Сакупљање и спаљивање биљних остатака

Здравствено стање биљака у наредној сезони зависи од мера хигијене поља
спроведених претходне године. У зараженим биљним остатцима одржава се и преноси
велики број патогена. Зато заражене биљке треба што пре уклонити чупањем, и то целе
биљке са кореном, а на празна места засадити нове и здраве биљке, уз обавезну претходну
дезинфекцију земљишта. на крају производног циклуса уклонити и уништити (најбоље
спаљивањем) све заражене биљне остатке. Ова мера је нарочито пожељна на површинама
под пластеницима и стакленицима у којима разлагање биљних остатака представља спор
процес.
Систем гајења
Избором оптималног система гајења смањује се потреба за интезивном заштитом
биљака. Тако се гајењем краставаца на шпалиру смањују повољни услови за појаву
пепелнице услед интезивнијег струјања ваздуха око биљака.
Ђубрење
При ђубрењу земљишта треба користити оптималне и препоручене дозе за
одређене биљне врсте. Требало би пре ђубрења урадити анализу земљишта чиме би се
спречило прекомерно ђубрење земљишта и смањили би се трошкови производње.
Време сетве
Време сетве прилагодити тако да се биљке не налазе у осетљивој фенофази у
периоду за појаву патогена.
Правац постављања редова и размак између редова
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Редове приликом садње треба постављати у правцу доминантних ветрова. Тиме се
обезбеђује добро проветравање и уклањање високе влажности. Између редова остављати
довољно растојање, тј. не садити прегусто у циљу добијања већег броја биљака, јер у
таквим случајевима долази до високе влажности и појаве патогена.
Наводњавање,заливање
У случају пепелнице најбоље је то изводити вештачком кишом, јер се тада патоген
спира са биљака.
Дезинфекција објеката, алата и руку
На конструкцији објеката заштићеног простора, топлих леја, пластеника и
стакленика, одржава се већи број паразита. неопходно је спровести њихово уништавање
пре почетка гајења биљака. За ту сврху се користе сумпор - диоксид (дезинфекција
унутрашњег простора објекта за производњу), плави камен (за дезинфекцију предмета од
дрвета) и алкохол (за дезинфекцију алата и руку).
Дезинфекција земљишта
Подразумева се излагање земљишта дејству физичких или хемијских чинилаца у
циљу уништавања штетних организама (дезинфекција воденом паром, хемијским
средствима, соларизација,...).
Дезинфекција семена
Обавља се у циљу уништавања патогена који се налазе на његовој површини или
унутрашњости (термичка и хемијска).
Употреба доброг и здравог расада
Већина повртарских биљака гаји се једним делом у заштићеном простору а другим
на отвореном пољу (парадајз, паприка, краставац, купус,...). Употреба развијеног, доброг и
здравог расада гарантује успех производње.
Гајење отпорних сорти и хибрида
Стварање отпорних сорти и њихово гајење представља најоптималнији и
најекономичнији метод борбе против патогена. Постојање и гајење отпорних сорти је
значајно и са економског и са еколошког становишта, па увек када је то могуће гајити
такве сорте и хибриде.
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БЕРБА КУПИНЕ

Припремио : Вукашиновић Срећко, дипл.инж. воћарства и виноградарства

Због начина сазревања купине, берба се изводи у више наврата . Укупно време сазревања
и бербе плодова купине траје између 30 и 40 дана. Плодови не сазревају истовремено већ
постепено те се берба код комерцијалних сорти у нашим условима изводи од 5 – 7 пута.
Берба купине се обавља у технолошкој зрелости,када плод не даје отпор берачу приликом
одвајања од петељке. Одређивање праве зрелости плодова купине је од изузетне важности
јер утиче на промену боје купине приликом замрзавања. Плодови који се беру пре пуне
зрелости су киселог укуса и слабо обојени а презрели плодови су неукусни и брзо
пропадају. Оптимална зрелост плодова купине за бербу се одређује по карактеристичној
црној боји епидермиса,чврстоћи и укусу меса плода. Сорте са чвршћим плодовима треба
брати у пуној а са меканим нешто мало пре пуне зрелости.

На основу квалитета плододови купине се деле на плодове екстра квалитета, плодове
квалитета I и плодове квалитета II. Под плодовима екстра квалитета подразумевају се
плодови који су по зрелости, крупноћи и боји уједначени, без петељке, сортно чисти и
ручно обрани. У једном паковању дозвољава се 5 посто плодова који не испуњавају
услове за ову класу али испуњавају услове за наредну нижу класу. Под плодовима
квалитета I подразумевамо плодове који имају исте особине као плодови екстра квалитета
али се дозвољава да у паковању буде и до 10 посто плодова који не испуњавају услове за
ову класу али испуњавају услове за нижу класу. Плодови квалитета II морају бити
потпуно зрели, чисти и здрави али се дозвољавају недостаци у погледу облика плода. У
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јединици паковања може битии до 20 посто презрелих плодова, до 10 посто плодова са
петељком као и до 5 посто црвљивих плодова. На нашем подручју хладњаче најчешће
класирају купину у прву и другу квалитетну класу. Како се највећи број убраних плодова
извози, произвођачи се морају придржавати међународних стандарда квалитета који су
врло често подложни промени.

Дневни учинак бербе у нашим условима,код сората без бодљи,креће се од 100-150 кг по
раднику за осам часова рада или код сората са бодљама од 40-80 кг за исто то време.
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ИСХРАНА КРАВА СИЛАЖОМ И СЕНАЖОМ

Припремио : Златковић Горан, дипл.инж. сточарства

Да би се у потпуности искористиле све предности коришћењем силаже потребно је
организовати њену правилну употребу у исхрани домаћих животиња. Силажа се може
користити за исхрану свих врста и скоро свих категорија домаћих животиња (говеда,
оваца, коза, свиња, живине) изузев најмлађих категорија (телад, јагњад, ждребад, прасад).
Силажа је најделотворнија у исхрани млечних крава при чему има велики утицај на
повећање количине млека и смањење исхране без штетних последица на квалитет млека.
По својим особинама силажа је најближа зеленој храни. Дневна количина силаже у
оброку крава треба да износи 25-30 кг (или 5-6 кг на 100 кг телесне масе) и зависи од
врсте и квалитета силаже. Основна предност силаже у исхрани је у мањим губицима
хранљивих материја, храна је веома сочна и укусна и дуго се чува без већих губитака и
штетних промена. Због велике киселости (пХ 3,8-4,2) силаже, при њеној употреби треба
користити и сува кабаста хранива (сено).
Спремање силаже од кукурза је најлакше јер је кукуруз богат енергијом тј. има довољну
количину лако доступних шећера који су неопходни за успешно силирање. Спремање
силаже од легуминоза (сенажа) је теже због недостатака довољних количина лако
доступних шећера али је зато сенажа богата сировим протеинима и минералима.
Приликом силирања легуминоза, добар додатак зеленој маси легуминоза је кукурузна
прекрупа (6-8 кг/100 кг или 6-8%) или меласа која се додаје од 3-6%.
За добијање доброг квалитета силаже од великог значаја је и дужина одрезака биљке која
се силира, и она не треба да износи преко 2,5 центиметара. Сувља хранива се ситне на
дужину одрезака 0,5-1,0 цм, силажа кукуруза 1-2 цм, док је код трава дужина 3-5 цм. За
добијање квалитетне силаже, силирана маса треба да садржи одређени ниво влаге (6570%). Исецкану масу треба добро сабити како би се у потпуности истиснуо ваздух и
омогућио развој анаеробних бактерија потребних за силирање. Приликом справљања
сенаже зелену масу легуминоза пре силирања је неопходно провенути све док влажност не
падне на 65%.
При коришћењу силаже и сенаже у исхрани крава треба се придржавати следећих
принципа:
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Постепено уводити силажу у оброке и навикавати животиње на ову врсту хране
тако што ће се у почетку давати мања количина која ће се касније повећавати;
Силажу кравама давати после муже, у противном мирис силаже ће се пренети на
млеко и тиме умањити његов квалитет;
Засушеним кравама, високобременитим кравама, јуницама и кравама у првих 10-15
дана после тељења, количина силаже не би требала да прелази више од 10 кг по
грлу;
Силажу треба давати два пута дневно у току дана, тачно у одређено време.
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ЦЕНЕ ВОЋА, ПОВРЋА, ЖИВЕ СТОКЕ, ЖИТАРИЦА И СТОЧНЕ ХРАНЕ
Припремио : Јанковић Предраг, дипл.инж. сточарства
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