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Утицај микроорганизама на квалитет поврћа

Повртарске културе по свом значају за људску исхрану од изузетно великог су
нутритивног и економског значаја. С обзиром на свој значај и начин гајења
повртарске културе веома су интересантне за пољопривредне произвођаче и Србије а
и самог нишавског округа. Повртарске културе су биљке топлијих крајева и имају
велике потребе за водом. С обзиром да је нишавски округ богат водама за
наводњавање то је нишавски округ битно подручје са аспекта повртарске производње
и по значају, заступљености, квалитету и квантитету приноса повртарских култура.
Повртарске културе по систему гајења у многоме се разликују од житарица, крмног
биља и осталих биљних врста. Повртарске културе су топлољубиве биљке и веома су
зависне од воде која им се мора обезбедити у потребним количинама. Најзначајније
повртарске културе и наше земље и нишавског округа јесу парадајз, кромпир,
паприка, црни лук и пасуљ. Поред поменутих све већа је потражња и заступљеност у
сетвеним структурама бостана, тиквице, шаргарепе, цвекле, бораније и грашка. Све
ове повртарске културе се по својим потребама, сличности у начину гајења и
осетљивости на бројне патогене и системима заштите од њих могу поделити на
коренасте врсте(шаргарепа, цвекла, целер и паштрњак), махунарке(пасуљ, грашак и
боранија), кртоласте културе-кромпир и најважнија и најзаступљенија група
повртарских култура која се углавном производи из расада(парадајз, паприка,
краставац и бостан). Ово је по свом економском значају најзаступљенија и најважнија
група повртарских култура.
У систему гајења свих биљних врста неопходно је обезбедити квалитетно, здраво и
добро припремљено земљиште, квалитетну и избалансирану минералну исхрану
биљака, наводњавање и адекватну заштиту од најважнијих штеточина, болести и
корова. Свака биљна врста, па и повртарске културе има одређене потребе за
појединим микро и макроелементима у исхрани, као и потребе за одређеном
количином воде. Повртарске културе могу се узгајати и на отвореном и у заштићеном
простору. У заштићеном простору се најчешће угзгајају паприка, краставац и
парадајз. Производњу у заштићеном простору прате и одређене специфичности и у
исхрани и у заштити од болести и штеточина и у самом начину узгоја. На неки начин,
сама реч заштићени простор, значи да биљке гајене у заштићеним просторима у
великој мери заштићене су од утицаја спољних чиниоца који погодују развоју бројних
болести и штеточина. Заштићени простор омогућује на тај начин интензивирање
производње, повећану густину усева и више приносе. С друге стране одсуство
директне сунчеве светлости у заштићеном простору чини биљке нежнијим и тиме
осетљивим на друге типове патогена, а такође и зависним од специфичних режима
исхране и заштите од патогена.
Како се повртарске културе, посебно оне најбитније, углавном производе из расада то
је неопходно од почетка, од семена и супстарта у коме се одгајају, потребних
температура и влаге, исхране и заштите од патогена обезбедити све оптималне услове
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за нормалну производњу расада и касније здравих и способних биљака за добар
принос.
Производњу самог расада а и касније било коју врсту повртарске производње прати
појава, ширење и напад бројних патогена односно микроорганизама који угрожавају
нормалну и квалитетну производњу. Посебно је млад расад изузетно угрожен од ових
организама и осетљивији на њихове нападе. Велика влажност и топлота у одсуству
нормалног проветравања углавном погодују развоју микроорганизама у заштићеном
простору и доводе до масовних појава болести које угрожавају нормалну производњу
и доводе касније до кварења плодова и постизање жељених приноса. И на отвореном
пољу превелика густина усева и одсуство нормалне проветрености, велика влага,
гајење осетљивих сората, преобилна исхрана азотом, све су чиниоци који погодују
развоју микроорганизама и болести које они изазивају. Не ретко су масовна појава
различитих врста гљива у условима превелике влаге разлог труљења и пропадања
плодова паприке, парадајза, тиквица и краставаца.
Сви патогени микроорганизми који се најчешће јављају у нашим условима у
повртарској производњи и угрожавају повртарску производњу могу се поделити на
вирусе, бактерије и гљиве.
Вируси су најситнији и најпримитивнији микроорганизми. Вируси су веома штетни
микроорганизми против којих нема лека осим превентивне борбе. Плодоред, односно
смена усева, квалитетно ђубрење и избор отпорних сорти и квалитетног семена, борба
против штеточина које преносе вирусе са заражених биљака, уништавање корова са
којих се вируси преносе, најбољи су и најефикаснији методи борбе против вируса.
Слабе и недовољно исхрањене биљке, осетљиве сорте и неповољни услови гајења
најчешћи разлог су напада вируса. Вируси најчешће ослабе биљку, успоравају и
ометају њен нормалан раст и развој и ако биљка успе да плодоноси плодови буду
деформисани, кварљиви, неукусни, економски и нутритивно неупотребиви.
Најзначајнији економски штетни вируси који се у повртарској производњи јављају
јесу:
Вирус црне прстенасте пегавости парадајза-Тоmato black ring virus; Вирус
бронзавости парадајза-Tomato spotted virus; Вирус мозаика плавог патлиџанаEggplant mosaic virus(ЕМV); Вирус мозаичне квржљавости плавог патлиџанаEggplant mottled dwarf virus; Вирус мозаика луцерке-Alfalfa mosaic virus; Вирус
мозаика краставца-Cucumber mosaic virus; Вирус мозаика дувана-Tobaco mosaic
virus; Вируси кромпира-Potato virus X,Potato virus Y, Potato leaf roll virus
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Вирус мозаика краставца

Вирус мозаика дувана

Тропољни плодоред, избегавање производње парадајза и паприке и краставца после
дувана и других биљака из ове групе поврћа, сузбијање корова, употреба здравог
семена и расада, коришћење незараженог земљишта као и толерантнијих сорти,
дезинфекција земљишта, најважнији су начини борбе против поменутих вируса и
других патогена.
др.Саша Станковић
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Добра пољопривредна пракса

Добра пољопривредна редна пракса заснива се на контроли критичних тачака и
квалитета производа датих у оквиру регулативе Светске здравствене организације.
Корист од производње на основама добре пољопривредне праксе имају: мали, средњи
и велики произвођачи, кроз додатну вредност свих производа и лакши приступ
пијаци, потрошачи, кроз бољи квалитет и сигурнију храну као и сви остали кроз
квалитетнију животну средину
Концепт добре пољопривредне праксе подразумева примену знања у коришћењу
природних ресурса на одрживим принципима како би се произвела сигурна,
здравствено-безбедна храна и други пољопривредни производи, на хуман начин и уз
обезбеђење економске исплативости и друштвене стабилности.
Принципима добре пољопривредне праксе дефинисани су параметри и вредности
које морају да се поштују у оквиру производног система и које периодично
контролтшу надлежне институције. На бази принципа добре пољопривредне праксе
дефинише се начин рада и производње за сваки производни систем, увек поштујући
специфичности датог агроекосистема
Основе добре пољопривредне праксе обухватају принципе из једанаест подручја
битних за производњу:
1.Земљиште:

Физтчка и хемијска својства и биолошка активност земљишта су кључни за
одржање продуктивности пољопривреде. Управљање земљиштем омогућује смањење
на минимум губитка квалитета земљишта, затим губици ерозијом, отицањем и
оцеђивањем површинских и подземних вода.

2.Вода:
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На пољопнвреди је велика одговорност управљања изворима воде, квантитативно
и квалитативно, брижљиво располагање изворима воде и ефикасно кортшћење за
наводњавање усева и за напајање стоке.
3.Пољопривредна производња:

Неопходно је обавити избор врста и сорти уз одговарајући плодоред у складу с
еколошктм условима и захтевима тржишта, уз очување плодности земљишта и
примену свих мера превентиве и предострожности.
4.Заштита усева:

Очување доброг здравственог стања усева захтева дугорочну стратегију
управљања ризиком, уз коришћење свих мера биолошке заштите (сорте отпорне на
болести и штеточне, плодоред, при- родне коридоре за корисне инсекте и минималну
употребу пестицида и других хемикалија).
5.Гајење стоке:
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Неопходно је обезбедити довољно простора за животиње, одговарајућу храну и
воду, без хемијских и биолошких загађења, увести матично порекло стоке и програме
узгоја. Економски ефекат сточарства по- већава се коришћењем стајњака у биљној
производњи (директно или за ком- постирање зелене масе), јер он као ђубриво,
одржава плодност земљишта.
6.Здравље стоке:

Добро здравствено стање животиња одржава се одговарајућим узгојем и
смештајем, превентивним мерама, као што је вакци- нација и редовним прегледом,
утврђивањем и лечењем обољења, уз консултовање ветеринара.

7.Добробит стоке:

Домаће животиње су свесне и, као таквима, мора да им се осигура добробит кроз
право да не буду гладне и жедне, да им не буде неугодно, да не трпе бол, повреду или
болест, да се нормално понашају и да се не плаше и не муче.
8.Убирање производа, прерада и складиштење на фарми:
Убирање прои- звода мора да се организује по истеку каренце примењених
агрохемикалија и ветеринарских препарата. Прехрамбени производи морају да се
складиште под одговарајућим условима температуре и влаге и у одговарајућим
просторима.
9.Управљање енергијом и отпадом:
Циљ је да се све активности обављају на време, да се побољша искоришћеност
људског рада, повећа ефикасност, уведу алтернативни извори енергије и смањи
потрошња енергије, да се рециклирају корисне секундарне сировине пољопривреде, а
минимизирају они који загађују околину
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10.Добробит, здравље и сигурност људи:
Да би пољопривредна производња била одржива, она мора бити економски
исплатива. Мора да обезбеђује друштвену и економску добробит земљорадника,
њихове локалне заједнице, али и њихово здравље и сигурност.
11.Живи свет:

Пољопривредно земљиште садржи разноврсност животињског и биљног света,
која се губи нарушавањем њиховог станишта. Зато је неопходно сачувати и увећати
живи свет, уз остварење економске исплативости пољопривредне производње.
Рашић Сузана, дипл.инж.
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Rhagoletis cerasi-трешњина мува

Трешњина мува напада плодове, током бербе трешње и вишње, међу зрелим
плодовима, могу се наћи и плодови који нису за тржиште, јер се у њима налазе
убушене ларвице трешњине муве. Проузрокује лош квалитет плодова трешње и
вишања. “Црвљиве” трешње се не могу извозити, а и продајна вредност им је мања.
Највеће штете су на раним трешњама и на вишњама јер се добије мање сока.
Најрадије напада средње и касне сорте. Нападнути плодови губе употребну вредност,
подложни су нападу сапрофита и могу опасти пре времена. У влажним условима на
таквим плодовима честа је појава трулежи.
Одрастао инсект је мала мува 3,5-5 мм дуга. Ивица и предњи део главе су жути. Очи
крупне и заузимају 2/3 главе метално зелене боје. Пипци су кратки. Крила су
прозрачна са карактеристичним плаво црним попречним пругама на предњем пару.
Женка има легалицу за увлачење јаја у плодове трешње. Јаја су жућкасто-бела, на
врховима заоштрена, дуга око 0,75 мм. Ларве су беле, аподне, ваљкастог облика тела,
суженог у пределу главе. Одрасле достижу дужину 6 мм. Лутка је буретаста, смеђе
боје.
Трешњина мува лети од маја до краја јула. Имага се лако могу видети на лишћу или
плодовима за време топлих сунчаних часова. По излетању имага се хране слатким
секретима жлезда на лишћу, а 10-15 дана доцније почињу са полагањем јаја обично у
време када плодови добију жуту или почетак црвене боје. Свака оплођена женка, у
повољним временским условима, може да положи у просеку 60-80 јаја па и више.
Младе ларве излазе из јаја после 6-12 дана и хране се соком и месом плода. Развој
ларве траје око 30 дана, а потом, док су плодови још на стаблу или се оберу, ларве
излазе из њих и падају на земљу. У земљу се увлаче на дубину од неколико
сантиметара, граде кокон у коме се трансформишу у лутку и остају да презиме.
Идућег пролећа из земље излећу имага. Запажено је да сва имага не излазе следеће
године јер, известан број, остаје да презими у кокону два, па и три пута.
Сузбијање подразумева примену не хемијских и хемијских мера. Не хемијске мере
подразумевају обраду земљишта испод крошње, чиме се уништавају лутке. Примена
жутих лепљивих плоча самих или у комбинацији са хранидбеним атрактантом, је
метода која може у одређеним случајевима да пружи задовољавајућу заштиту.
Обично не хемијске мере саме за себе нису довољне. Али такође, потреба за примену
инсектицида зависи од временских услова у време активности имага (хладно,
кишовито време значајно смајује број положених јаја). За успешан инсектицидни
третман пресудна је правовремена примена. Стога рокове третирања можемо
одредити на три начина: прегледом напретка развоја лутака у земљишту у пролеће ,
чиме се одређује датум излажења одраслих мува , уловом мува на лепљиве жуте
плоче или прегледом плодова на бројност и степен развоја јаја у њима. Где нема
могу ности за прецизно одређивање оптималног рока третирања , оно се спроводи кад
50% плодова почиње да жути или румени.
Оптималан рок примене инсектицида у сваком случају је доста близу бербе па при
избору инсектицида треба водити рачуна да се изабере инсектицид код којег је
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прописана каренца краћа од периода које ће протећи од третирања до бербе . Ако рок
каренце од 21 дан задовољава , могу се применити инсектициди на бази диметоат .
Ако је тај рок краћи , користе се инсектициди са каренцом од 14 или мање дана , а они
су на бази ацетамиприда, ламбда-цихалотрина или делтаметрина.

Имаго трешњине муве

Гордана Цветковић спец.инг. пољ.
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Заливање у пластенику

Количина воде, време и начин заливања зависе од врсте, сорте и начина гајења
и фазе раста. Разликујемо четири групе поврћа: поврће које добро усваја воду и
интензивно је троши (цвекла), које добро усваја воду и економично је троши
(лубеница, тикве, диња, парадајз, паприка, пасуљ, мрква, першун), поврће које
слабо усваја воду и неекономично је троши (купусњаче, плави патлиџан,
краставац, ротквица, салата, спанаћ) и врсте које слабо усвајају воду, али је
економично троше (црни и бели лук).
Највеће потребе биљака за водом су у почетним фазама раста (период расада) и
у фази плодоношења и тада влажност земљишта треба да износи 80% ПВК, а у
осталим периодима вегетације 70% ПВК. При томе, на пример, одрасла биљка
парадајза потроши на испаравање око 2 литре воде а краставац око 3 литре
воде.
Потреба поврћа за водом зависи не само од врсте, већ и од спољашњих услова.
За гајење поврћа у заштићеном простору важи основно правило да биљци
стално треба обезбеђивати довољно воде и то у слоју земљишта у којем се
развија коренов систем. При недостатку воде листови парадајза ппво добијају
бео руб, затим постају тамнозелени, мање постају усправне. Лист краставца је
тамнозелен а затим добија светлозелену боју.
Време заливања у башти могуће је одредити тзв. визуелном методом. Узме се
земља са 15 до 20 цм дубине и згњечи чврсто у руци, покретима сличним као
приликом муже крава. Ако се не образује грудва, земљиште је веома суво и
биљке су оштећене од суше. Ако се образује грудва, али није чврста, време је
за заливање, а ако се образује чврста грудва, земљиште је довољно влажно (7075% ПВК). Ако се из стиснуте грудве појаве капи воде, земљиште је сувишно
влажно и поновно заливање биће потребно након 7-10 дана.
Температура воде за заливање треба да је најмање 19-20°C, највише 34-35°C, а
оптимална око 25°C. Вода мора бити таквих хемијских особина које дозвољавају
њено коришћење за наводњавање, без већих опасности од заслањивања. За
наводњавање су најпогоднији јутарњи часови, посебно зими, када биљка боље
користи воду, а испаравање је слабије и постепено. Ако је квалитет воде
неповољан (много минерала), сваке 2-3 године треба извршити испирање
земљишта или променити земљишни супстрат.
Вода за заливање мора бити доброг квалитета, а потребна дневна количина
износи просечно 5 л на метар квадратни површине заштићеног простора. За
мале објекте довољно је обезбедити бурад или цистеме са кишницом, а за већу
производњу неопходан је извор квалитетне воде. Пре коришћења квалитет воде
треба испитати у лабораторији.
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На основу анализа квалитет воде (према ФАО, 1985) може бити 1. категорије и
за њу нема ограничења употребе, вода 2. категорије најбоље је да се користи
на лаким, средње лаким до средње тешким земљиштима (на тежим је
неопходан систем дренаже), и воде 3. категорије које се могу користити на
лаким и средње лаким земљиштима, али је неопходан систем дренаже. За
заливање се може користити атмосферска вода. Када је кровна конструкција
чиста и олуци исправни, кишница (мека вода) је најквалитетнија вода за
заливање.
Често се користи бунарска вода која може бити сувише хладна и тврда (ако је
бунар дубине до 25 м) или млака до топла ако је бунар дубок (преко 70 м),
али може да садржи и високе концентрације соли (К, Nа, Мg, Cа) и тада су
неподесне за директно коришћење. Воде из водотока су најчешће повољне за
наводњавање, али их треба користити (као и остале) тек после хемијске
анализе. У производњи у пластеницима штетне су тврде воде, односно воде са
већом количином минералних материја (нагомилавају се соли у земљишту, а на
листовима биљака остављају флеке од соли). Веома тврде воде треба омекшати
пре коришћења. То се може урадити додавањем у цистему киселог тресета,
затим сумпоме киселине, а најбоље оксалне киселине (за сманиение 1 pH
тврдоће додаје се на 1Л воде 22,5 мg оксалне киселине).
За израчунавање потребне количине воде узима се дневна потрошња од 5 л/м2,
а за капацитет бунара (извора) узима се његово петочасовно коришћење. Општа
(рачунска) потрошња воде је 1.5-2 м3 на квадратни метар за годину дана.
Систем дренаже неопходан је за све објекте са средње тешким и тешким
типовима земљишта, односно за пластенике где се биљке узгајају у природном
земљишту. Дренажни систем осигурава испирање сувишне воде, односно
испирање земљишта. Цеви се постављају на дубину од 70-120 цм зависно од
типа земљишта и на медусобном растојању од 3-6 м. Земљиште се испира са
повећаном количином воде (150-450 л воде на м2, 3-5 пута у трајању од 5-8
односно 12 сати).

Маст. инж. пољ. Душан Стојановић
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ САВЕТОДАВНОЈ И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШ
Дипл.инж. Божидар Стојановић , директор 064/8435500
Саветодавна служба за ратарство и повртарство
др Саша Станковић, 064/8435502
дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
дипл. инж. Рашић Сузана, 064/8435506
Саветодавна служба за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Срећко Вукашиновић, 064/8435509
дипл. инж. Тања Живковић, 064/8435510
Саветодавна служба за сточарство
дипл. инж. Јанковић Предраг, 064/8435504
Саветодавна служба за мелиорације
дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
маст. инж. Душан Стојановић, 064/8097484
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