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МОЉАЦ КРОМПИРА

Припремила : Цветковић Гордана, спец.заштите биља

Последњих година, услед глобалних климатских промена, појављују се неке нове
штеточине. Промењени услови климе, погодују појави раније мало запажених штеточина.
Једна од њих је и мољац кромпира.
Главни домаћин мољца кромпира је кромпир, али ова штеточина може да оштећује и
парадајз, плави патлиџан, дуван и корове из фамилије помоћница (Solanaceae), попут
Datura stramonium, Solanum nigrum и других.
Мољац кромпира изазива оштећења на лишћу, стаблу и кртолама.
Одрастао мољац је лептир распона крила 28-30мм, а дужине тела 10-12 мм. Предња крила
су смеђе-жуте боје, а задња имају сјајнољубичасти прелив.
Потпуно одрасла гусеница дуга је 15 мм, смеђежуте боје. Мољац напада лишће кромпира
и кртоле, али већу штету наноси кртолама.
Рано у пролеће крајем априла и почетком маја женка полаже бисерно бела јаја на наличје
листа кромпира, појединачно или у групама.
Када се кромпир налази при крају вегетације, а кртоле су плитко у земљишту, ова
штеточина јаја полаже и на кртоле, и то у близини окаца, што је посебно изражено при
полагању јаја на кртоле у складишту. Гусеница је наком пиљења веома активна, брзо се
убушује у лист, стабло, или кртоле гајених биљака. Гусенице се хране ткивом листа,
између лица и наличја и причињавају изузетно велике штете. Живећи између наличја и
лица лишћа, оне праве ходнике ("мине"), а убушују се и у стабло. У кртолама ларва прави
ходнике који су испуњени изметом. Потпуно развијена гусеница је величине 12 мм,
зеленкасте боје ако се храни ткивом листа или стабла, а сиво-љубичаста ако се храни
кртолама.
У нашим условима мољац има 5-7 генерација.
Економски најзначајније штете гусенице праве убушивањем у кртоле које губе тржишну
вредност. Оне се могу наћи и плитко испод површине кртоле, али и продрети дубоко до
унутрашњости. Тунели које изгризу испуњени су изметом гусенице, и по томе се могу
разликовати ова оштећења од оштећења жичара или грчица, најчешћих земљишних
штеточина, које приликом исхране не остављу измет у унутрашњости кртола.
Кртоле су нападнуте најчешће при крају вегетације, када почиње природно изумирање и
сушење биљака. Тада су кртоле обично ближе површини земљишта, па чак су и једним
делом видљиве на површини земљишта. Више су нападнуте кртоле на парцелама које су
потпуно ослобођене од корова, а мање на закоровљеним парцелама. На површинама које
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се наводњавају или је при крају вегетације било доста падавина, мањи је напад
кромпировог мољца.
Поред директних штета које наноси, мољац кромпира отвара пут секундарним
патогенима, који изазивају трулеж и доводе до брзог пропдања кртола у складиштима.
Оптимална температура за развој ове штеточине је до 27-35 степени. Циклус развоја
једне генерације лептира траје 20–25 дана. Имаго је активан седам дана, а женка
одложи 50–200 јаја. При температури 18 степени развој траје 50–60 дана. На
температурама испод 16 степени престаје пиљење гусеница из јаја.

Мољац кромпира
Препорука произвођачима:
- Треба предузети све расположиве мере борбе, агротехничке, механичке, биолошке и
хемијске. Постоји низ агротехничких мера које могу допринети сузбијању ове штеточине
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или његовој мањој појави. Приликом садње користити само здраве и неоштећене кртоле,
а садњу обавити на дубину 10-15 цм. На пољу је важна плодосмена кромпира са биљкама
на којима се овај мољац не развија. Неопходно је уништавање алтернативних домаћина,
коровских биљака и самониклог кромпира на којима се ова штеточина може развијати.
- Током вегетације важно је утврдити појаву ове штеточине, редовним мониторингом
феромонским клопкама, које представљају лак и брз начин да се утврди прва појава и
прати њена бројност.
- Током вегетације кромпира тешка је хемијска заштита из разлога што је штеточина
врло покретљива. У пољу интензивније користити препарате који се користе за сузбијање
кромпирове златице. За имага – Карате зеон (а.м. ламбда-цихалотрин) у количини 0,2
л/ха, Децис 2,5-ЕЦ (а.м.делтаметрин) у количини 0,3-0,5 л/ха, Фастак 10-СЦ (а.м. алфа
циперметрин) у количини 01,-0,12 л/ха. За гусенице – Вертимек 018 ЕЦ, Абастате,
Армада (а.м. абамектрин) у колични 0,05-0,75 % , Матцх 050–ЕЦ (а.м. луфенурона) у
количини 0,3 л/ха.
- Током вађења кромпира потребно је одвајати повређене и оштећене кртоле од
здравих кртола.
Ако се штеточина са кртолама усели у складиште, у касно лето, док је још топло, а
складиште се не хлади, врло брзо наставља развој, правећи много веће штете на кртолама.
Тада су мере њеног сузбјања ограничене на спречавање развоја већ присутне штеточине,
као и спречавање уласка штеточине са околних поља или из других складишта.
У складиште не уносити оштећене кртоле, у којима могу да се налазе гусенице мољца. У
складишту кромпита одржавати температуру испод 90Ц, када је развој штеточине
онемогућен. На прозоре складишта поставити анти-инсект мреже, са малим отворима,
како би се онемогућио улазак нових штеточина, али и излазак оних који се развијају на
ускладиштеним кртолама.
Примена инсектицида у складиштима, који имају добру испарљивост и делују брзо, као
што је Ацтеллиц, може да има позитивне ефекте. Треба напоменуту да код нас, али у
свету, нисмо нашли податак да је овај или неки сличан инсектицид регистрован за ову
намену, али обзиром да се Ацтеллиц користи за сузбијање штеточина у складишту
житарица, од којих су многи управо мољци, у крајњем случају у складишту кртола
семенског кромпира може се применити и ова мера. Вреће са кртолама у том случају треба
добро покрити фолијом наком примене овог инсектицида, како би се обазбедили што
боље деловања парама средства.
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НЕПЕСТИЦИДНЕ МЕРЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Припремила : Рашић Сузана, дипл.инж. ратарства

Избор сорти и врста биља
Избор сорте биља обавља се према циљу производње (свежа потрошња или прерада),
а предност имају мање биљне сорте (код плодовитих врста) и оне отпорне на стрес и пат
гене. Од посебног значаја је увођење већег броја повртарских врста у производњи и то не
само у био-башти, него и на њиви и у заштићеном простору. У органском повртарству
забрањено је коришћење генетски модификованих сорти. Недовољно селекционираних
сорти за разноврсно органско повртарство опредељује произвођаче да гаје неке
конвенционалне сорте мање интензивне, затим старе сорте и популације са специфичним
обликом, мирисом, укусом због чега су код потрошача више цењени. Tо даје
специфичност органској производњи у очувању генетске разноврсности, затим развоју
мултифункционалне пољопривреде и у очувању традиција (културне, етно и историјске).
Избор врсте је важно прилагодити плодореду. Неопходно је успоставити интензиван,

сложен плодоред где се у једној вегетационој сезони, односно години на истом земљишту
узастопно и истовремено (као мешане врсте), захваљујући позитивним биолошким
односима, гаји више врста поврћа. Поред познатих мешаних врста: салата и црни лук,
паприка и босиљак, парадајз и купус, кукуруз и грашак, кукуруз и пасуљ, кукуруз и
врежасте врсте, у органској производњи, као мешане врсте, користе се и оне које својим
мирисом или коренским излучевинама одбијају или привлаче штеточине поврћа.
Мере неге
Биолоску контролу, односно засшиту у био-башти чине и мере које доприносе доброј
кондицији и добром здравственом стању биљака. У томе најзначајније су превентивне
мере (агротехничке и мере хигијене), а затим мере одбране (биолоске, физичке и
хемијске). Све то омогућује заштиту поврћа до економског прага штетности.
Део контроле штеточина у повртарству је присуство корисних инсеката Они су
показатељи незагађености природе, а истовремено су корисни, јер уништавају штеточине
поврћа. Тако бубамаре уништавају лисне ваши, чиме спречавају и појаву вирусних
обољења (увенуће паприке, краставца),
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ухолаж се ноћу храни лисним вашима; оса потајница (лебдећа мува) полаже јаја на лисне
ваши (једна оса може да уништи више од 1.000 ваши); гундељ и његове ларве хране се
штетним ларвама, гусеницама и инсектима, а паук уништава муве, комарце; гриње
пљачкаши хране се црвеним пауком. За корисне инсекте у башти се гаје корисне биљке,
које их привлаче. Тако ладолеж и ангелика привлаче бубамару, хајдучка трава осе, пчеле
и осу потајницу. За привлачење корисних инсеката гаје се у виду ивичњака (два до три
реда) кадифица, космос, мирођија, сунцокрет (као ограда), коморач, хељда и др.
У биолошкој контроли здравља поврћа значајно место имају и мале животиње нпр.
жабе, јежеви, слепи миш, али и ћурке, морке (уништавају кромпирову златицу), као и
птице посебно сенице и детлићи. Један пар сеница за исхрану својих младих дневно
сакупи 300-350 разних гусеница. Зато у био-башти, односно повртњаку треба поставити
кућице за птице. Неке животиње али и птице могу да нанесу и штету. Тако ровца треба
уништавати помоћу топлог стајњака (ровац се скупља на стајњак) или обичним
заливањем (важи и за кртицу), што се и примењује у лејама и пластеницима. Рицинус, али
и кадифица, мирисом одбијају кртице и слепо куче.
Мере хигијене су битан чинилац заштите биљака. Оне укључују хигијену баштована
(од одеће и обуће до рукавица),

оруђа, односно њихово прање и дезинфекцију и уклањање оболелих делова или целих
биљака. Увек треба имати у виду да се изазивачи болести, као и штеточине лако преносе.
Тако пред улазом у пластеник неопходно је поставити баријере са дезинфекционим
средством, а оболеле биљке се спаљују (направити део изван био-баште за спаљивање).
Мере одбране укључују физичко-механичке мере као што су: скидање и спаљивање
јаја и гусеница и заражених биљака, коришћење машина усисивача нпр. за скупљање
кромпирове златице; затим баријера илипрепреке (коришћење фолија за малчовање
земљишта и покривање биљака), ограде око повртњака спречавају улазак животиња.
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Препреке од различитих сувих пра- шива (пепео), које се посипају око биљака повређују
инсекте или делују као одбијајуће средство (репелентно). Тако пепео спречава да
купусна мува положи јаја у земљу. Клопке или замке користе се за хватање (залепе се)
инсеката сводећи њихов број на низак ниво. Тако жутонаранџасте клопке привлаче
мрквину муву, беле мушице и лисне ваши. Лепљиве ловне клопке са феромонима
"збуњују" инсекте, мужјаци губе оријентацију и не могу да пронађу женку за оплодњу.
Светложуте посуде са водом (уз додатак сапуна или детерџента) су клопке за лисне ваши.
Хранидбени мамци користе се да привуку пужеве и пужеве голаће. У плитку посуду
ставља се пиво, размућен квасац или мекиње и плитко укопа у земљу. Привучени
мирисом пужеви се даве у клопци.
Неки предатори и паразити штеточина поврћа

ШТЕТОЧИНЕ
Лисне ваши
Лептираста бела ваш
Калифорнијски цветни трипс
Црвени паук

ПРЕДАТОРИ И ПАРАЗИТИ
Бубамара, мушица галица, ларва златооке, ларве
бубамаре, паразитне осице, матрицариае
Паразитне осице, предаторска стеница
Гриње, стенице рода Ориус
Предаторска гриња, Диптера-мушица, ларве
бубамаре, гриња

Лисни минери

Паразитне осице

Подгризајуће совице
Ларве Лепидоптера
Кромпирова златица
Повртарске и шампињонске
мушице
Ровци
Пужеви рода Лимаx

Паразитне осице
Нематоде, паразитне осице
Стенице
Нематоде
Нематоде
Нематоде
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Сузбијање општих штеточина поврћа
ШТЕТОЧИНА
Зичари, грчице

Совице

Гриње
Бела лептираста ваш
Лисне ваши

Ровац
Пуж

..
Нематоде

СРЕДСТВО
Мацерат хајдучке траве и опарак црног
лука Природни мамац је кртола кромпира и
салата
Мацерат дувана и чичка, ферментисани
екстракт
драгољуба,
уварак
пелина
(Б.тхуригиенсис)
Мацерат дувана и опарак бувача, чорба од
кромпира, калијумов сапун
Природни пиретин, екстракт белог лука,
феромонске клопке (Енцарсиа формоса)
(предатор бубамара, ухолаж, оса потајница)
бувач, драгољуб, нана. Мацарат коприве,
кадифице, ферментисани екстракт пелена,
драгољуба, опарак маслачка и бувача,
природни пиретрин
Сејати млечику
Клопка од пива, ферментисани екстракт
парадајза.
Пужеве одбија слачица, драгољуб, жалфија,
рен, папрат, бели лук.
Соларизацијом земљишта, гајење корисних
биљака као што су невен, кадифица,
маслачак, заливање земљишта екстрактом
невена (користи се и гљивица Артхробутрyс
иррегуларис)

9

04.08.2014.

Број 8/2014. Ниш

СТАЊЕ УСЕВА КУКУРУЗА НА ТЕРИТОРИЈИ НИШАВСКОГ ОКРУГА
Припремио : Др Станковић Саша

Кукуруз је најважнијa и захваљујући свом значају најзаступљенија ратарска култура у
нашој земљи, те се због тога и убраја у главне стратешке производе наше земље. Велика
органска продукција ове биљке сврстава кукуруз у веома важан извор зрнасте и кабасте
сточне хране, за потребе производње силаже а и као 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, а посебно
претпрошлој 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
наливања зрна. Значајне количине падавина у току читаве вегетације чини се једино
погодују кукурузу. Кукуруз је биљка великих захтева према води, посебно у критичним
фенофазама развоја. Као никад досад кукуруз је од почетка вегетације у пресудним
фенофазама развоја имао повољну количину и распоред падавина, почев од самог ницања
и сетве, фенофаза интензивног пораста, свилања и метличења и сада у најважнијем
моменту наливања зрна. У почетним фенофазама раста и развића падавине су чак биле и
сувишне. Манифестовале су се и плављењем појединих усева који су морали бити и
пресејавани. Нарочито у подручју долина река, у Дољевцу, Ражњу и делу Нишавских
општина плављење је изазвало потпуну штету на појединим усевима и поновну сетву.
Значајне и учестале штете од града су чак и уништиле поједине усеве на појединим
теренима. Код усева код којигх стабло од града није поломљено, повољне агроеколошке
прилике допринеле су да се усеви кукуруза добро регенеришу. Тренутно су услови
влажности толико повољни да поједини произвођачи и у пострној сетви после обављене
жетве усева јечма имају изузетно добре усеве кукуруза.
Дакле, може очекивати постизање доброг рода кукуруза, чак и ванпросечних приноса
изузетног квалитета зрна. Код усева кукуруза, код којих је изведена пуна агротехника, у
густим склоповима (који једино у оваквој години могу бити оправдани на овом подручју),
могу се очекивати и надпросечни приноси и преко 10т/ха. Захваљујући добрим резервама
влаге у земљишту, што чини се кукуруз никад раније није имао, може се закључити да у
пресудним периодима вегетације кукуруз има сигурне услове за постизање доброг и
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квалитетног приноса. Усеви ређег склопа такође су у доброј кондицији али ће ређи склоп
ових усева кукуруза утицати на смањење приноса зрна кукуруза у односу на усеве са
задовољавајућим па чак и прегустим склоповима. Ови усеви кукуруза ће ретке склопове
надокнадити преко већег броја и величине клипаова као и крупноће и квалитета зрна.
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ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРОКА ЗА ЖИВОТИЊЕ
Припремио : Златковић Горан, дипл.инж. сточарства

Не постоји такво природно храниво у коме су количине и међусобни однос различитих
материја такви да у потпуности могу задовољити потребе једне животиње. Због тога
постоји стална потреба за комбиновањем различитих хранива ради обезбеђења потреба
животиња са одређеном производњом.
Под оброком се подразумева одређена количина и квалитет хранива у којима се могу
обезбедити све потребе једне животиње током 24 часа. Добро избалансиран или
пуновредан оброк, по асортиману и квалитету хранива односно присуству хранљивих
материја, у потпуности обезбеђује потребе одређене категорије животиња.
Примена избалансираног оброка омогућава откривање генетских особености животиња у
погледу одређене производње, смањује утрошак хране по јединици производа а тиме и
укупне трошкове производње. Избор хранива мора одговарати захтевима одређене врсте и
категорије животиња а по асортиману треба да је што разноврснији. При дуготрајној
исхрани животиња недевољно избалансираним оброцима смањује се производња, опада
квалитет добијених производа, нарушава се здравље, репродукција и расту трошкови
производње.
Оброци се састављају на основу података о потребама животиња у различитим хранљивим
материјама. Затим се мора знати асортиман расположивих хранива и њихова хранљива
вредност. Потребе животиња у хранљивим материјама за једну исту врсту знатно се
разликују и зависе од низа фактора: физиолошког стања животиње (узраст, пол,
лактација, бременитост), врсте и величине производње, масе, ухрањености, расних одлика,
индивидуалности итд. При састављању оброка треба имати у виду да свака промена
оброка доводи до одређеног нарушавања постојећег стања организма и смањења
производње.
При коришћењу табличних вредности састава различитих хранива, треба имати у виду да
они могу знатно варирати, зависно од утицаја различитих фактора. Тако под утицајем
земљишних и климатских фактора, времена убирања и чувања, хемијски састав и
хранљива вредност одређеног хранива може да се разликује од његових табличних
вредности и до 10%. Зато се при састављању оброка мора рачунати са одређеним
„фактором сигурности“ и зависи од личне процене појединца који саставља оброк.
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При балансирању оброка прво треба узети у обзир дневну количину хране изражену у
количини суве материје. Количина суве материје по грлу дневно варира и зависи одмасе
животиње и врсте хранива које стоји на располагању. На пример: количина суве материје
у оброку краве музаре на 100 кг живе мере треба да буде 2-4 кг. За утврђивање укупне
количине суве материје у оброку користе се орјентациони подаци о садржају суве
материје у 1 кг различитих хранива. Тако на пример: 1 кг сувих кабастих хранива садржи
0,8-0,85 кг суве материје, 1 кг силаже 0,1-0,3 кг суве материје, 1 кг концентрованих
хранива има око 0,87 кг суве материје.
Основно обележје добро избалансираног оброка. Добро избалансирани оброк мора
обезбедити уздржне потребе животиња, потребе за пораст, репродукцију, производњу
млека, јаја, вуне и тов. Да би се ово постигло, оброци треба да садрже одређену количину
енергије (угљених хидрата и масти), протеина, минерала, витамина и воде у складу са
осређеним нормативима. Добро састављен оброк треба да буде: избалансиран,
економичан, разноврстан, укусан и сварљив.
Избалансиран. Правилно избалансиран оброк у потпуности обезбеђује животиње са свим
неопходним хранљивим материјама и у односу који тој животињској врсти најбоље
одговара.
Економичан. При састављању оброка треба се орјентисати пре свега на избор хранива
властите производње. Оброк састављен из оваквих хранива обично је и најјефтинији. При
коришћењу оваквих оброка потребан је минимум хранљивих материја за добијање
јединице производње.
Разноврстан. Уколико је у оброк укључен већи број хранива смањена је могућност
дефицита неке од хранљивих материја. Суштина комбиновања већег броја хранива у
оброку је да се ова међусобно допуњују по своме саставу.
Укусан и сварљив. Комбиновањем већег броја хранива обично се добија оброк који је
укуснији. Конзумирање одређених количина хране као један од предуслова високе
производње, у непосредној је вези са укусом хранива. На укус хране нарочито су осетљиве
свиње и живина па зато хранива која су мање укусна морају бити заступљена у оброку у
мањем обиму. Фактори који најчешће утичу на укус хране су састав, физичка форма,
уситњеност, тврдоћа итд. Већом сварљивошћу хранива постиже се веће конзумирање
хране и боље коришћење хранљивих материја. Са порастом сварљивости кабастих
хранива смањује се потреба за концентратима у исхрани преживара што знатно
појефтињује њихову исхрану.
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ЦЕНЕ ВОЋА, ПОВРЋА, ЖИВЕ СТОКЕ, ЖИТАРИЦА И СТОЧНЕ ХРАНЕ
Припремио : Јанковић Предраг, дипл.инж. сточарства
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