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ЗНАЧАЈ ХИМИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

Припремила: Рашић Сузана, дипл.инг.
Хумизација је једна од метода којом се побољшава квалитет деградираног
земљишта тј. повећава количина органске материје или хумуса у земљишту.
Деградација земљишта има различите облике и узроке, а међу најважније спада
контаминација земљишта. Следећи проблем је губитак плодног земљишта изазван
урбанизацијом. Још један вид деградације земљишта је ерозија земљишта. Ерозија је
озбиљан проблем проузрокован шумским пожарима и напуштањем обрадивих
површина. Превелика употреба водних ресурса и урбани развој нарочито подручја
око река изазива још један проблем, салинизацију земљишта. Неадекватне
агротехничке мере и нестручно приступање обради земљишта доводи до губитка
органске материје из земљишта односно хумуса.
Хумус или специфична органска материја чини највећу резерву (85 – 90 %)
органског дела чврсте фазе земљишта, која је настала у процесу педогенезе.
Дефиниције хумуса су врло различите, нема јединствене дефиниције. Једна од
дефиниција је да хумусне материје представљају високомолекуларна једињења типа
полимера која се образују из структурних јединица фенола и азотне компоненте.
Сировине из којих се у процесу хумификације ствара хумус сачињавају
разноврсни органки остаци у земљишту.Ти остаци се обично називају свежим
органским остацима или жетвеним остацима.
У морфолошком погледу органски састојци у земљишту највише се састоје од
биљних остатака. То су биљни коренови, како надземни, тако и подземни делови,
опало лишће, отпале ситне гранчице, органске материје које коренови излучују у
земљиште и др. Све ово улази у састав свеже органске материје која служи за
образовање хумуса.
Специфичне хумусне материје се у суштини састоје из низа
високомолекуларних једињења која имају карактер киселина која се могу одређеним
поступцима растворити.
Синтеза хумусних материја је оксидативни процес биохемијског карактера,
одвија се у аеробним условима, у добро обрађеним, аерисаним земљиштима слабо
алкалне или неутралне реакције, највише у присуству актиномицета. Анаеробни
услови, велика киселост, сиромаштво азотом задржава кондензацију и
полимеризацију, тако да се образују хумусне материје нижемолекуларног састава.
Хумусне материје се углавном састоје из правих или специфичних хумусних
материја и неспецифичних хумусних материја. Хумусне материје настају
кондензацијом фенола, аминокиселина и полипептида, затим се уграђује амонијачни
азот у хетероцикличне прстенове и завршна фаза је полимеризација, ланчано
повезивање образованих творевина.
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Хумизација се примењује код слабо плодних земљишта, сиромашних
органском материјоми и састоји се у уношењу органске материје у земљиште.
Најчешће се примењује са калцификацијом, што у том случају представља једну
свеобухватну и сложену меру.
Хумизацијом се постиже стварање мрвичасте структуре, повећање плодности
земљишта, смањење испирања хранљивих састојака у дубље слојеве, активирање
корисних бактерија и др.
Садржај хумуса у земљишту варира од 1 – 50 % и на основу овога, земљишта
су подељена у више категорија, а најпознатија је класификација је:
Класе земљишта
Веома
слабо
хумусна
Слабо хумусна
Средње хумусна
Јако хумусна

% хумуса
≤1

Класе земљишта
Веома јако хумусна

% хумуса
8-16

1-2
2-4
4-8

Полутресетна
Тресетна

16-30
≥30

Хумизацијом се свако земљиште поправља ма какве структуре и плодности
оно било. Значај хумизације се огледа у следећем:
Стварање хумусних материја које:
су извор хране за земљишну фауну, микрофлору и више биљке,
учествују у процесима деалкализације и ацидификације земљишта,
утичу на боље загревање земљишта,
утичу на плодност земљишта делујући посредно (акумулација катјоне и
анјоне) и непосредно (садржаја витамина, ауксина, ензима),
утичу на формирање структуре,порозности,водно-ваздушних особина,
имају висок капацитет адсорпције, везују велику количину хранљивих
елемената,
фулво киселине у малим концентрацијама позитивно делују на раст
биљака.
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Жилогриз (Capnodis tenebrionis)

Жилогриз је изузетно опасна штеточина, који се појављује у засадима коштићавих
воћака, изазивајући огромне штете - сушење и пропадање појединачних стабала или
целих засада. Жаришта су заражена стара, обамрла стабла трешања, вишања, бресака
и других коштићавих воћака.
Жилогриз као одрасла штеточина је тврдокрилац дужине 2-3 цм. Тело је црне боје
без сјаја. Део иза главе је храпав и прекривен беличастом превлаком која се временом
скида, због чега код старијих форми недостаје.
Ларва је бледо жуте боје без ногу, топузастог изгледа, тј. најшира је у подручју првог
грудног сегмента, а онда се нагло сужава према крају тела. Тело ларве се састоји од 13
чланака распоређених у ланац и јасно одељених. Поседује снажно развијени црни
усни апарат. Када одрасте, може бити дугачка око 7 цм. Развој ларве траје 1-2 године.
Жилогриз презими као одрастао имаго или као ларва. Обично се почетком марта
имаго активира и одлази на биљке околне коровске флоре, где се задржава док не
пролистају коштичаве воћке. Након тога напушта корове и прелази на воћке. Једно
време храни се петељком лишћа коштићавих воћака, гризе дршке листова, а онда
долази до копулирања, након чега женка одлаже јаја (200-600 јаја) (јуни-август). За
парење и полагање јаја потребна је темепратура преко 24 степена. Од почетка јуна до
краја августа женка јаја одлаже на кору доњег дела стабла или плитко у земљиште до
35 цм удаљености од дебла, где одложи око 95 % јаја, а остала јаја одложи у
земљиште на удаљености до 1 м. Место на које женка одлаже јаја потребно је
познавати због спровођења ефикасне, а уједно и економичне заштите. Након 10-20
дана од полагања јаја долази до изласка ларви које се крећу према корену где се
убушују испод коре. Бушећи ходнике прелази из тање у дебље корење, а могу доспети
и у коренов врат и стабло изнад површине земље. У једној воћки може се наћи 10 - 15
и више ларви. После 12 - 14 месеци развија се одрасли имаго. Знаци напада уочавају
се тек пошто ларве причине одређену штету. Нападнута стабла се поступно суше и на
крају пропадају. Што је нападнуто стабло млађе, то пре долази до његовог пропадања.
Сузбијање
Жилогриз се мора сузбијати применом различитих мера:
-

механичких,
агротехничких и
хемијских

Све наведене мере имају превентивни карактер.
Механичке мере
Састоји се у сакупљању одраслих штеточина или у спречавању женки да јаја одложи
у непосредну близину воћака односно на приземни део стабла.
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У ту сврху доњи део стабла и земљиште око њега прекрива се црном ПВЦ фолијом
која се прекрије земљиштем или се преко ње стави ПВЦ мрежа са отворима пречника
до 2 мм.
Јаче заражена стабла треба ишчупати са кореном и обавезно спалити, а место
третирати земљишним инсектицидом.
Агротехничке мере
Чешћа површинска обрада, а посебно чешће наводњавање доприносе смањењу напада
жилогриза.
Хемијске мере
При подизању засада коштичавих воћака обавезна је примена земљишних
инсектицида и код младих воћњака које нису у роду. При садњи и подизању
вишњика, у рупе и около стабла ставити 25-30 гр инсектицида у формулацији
гранулата: Galition G-5, Teteon грануле (40кг/ха- цела површина пре садње или
20-25 кг/ха у редове током садње), Force 1,5 - G (5 кг/ха), Radar, Versus G (1520 кг /ха). Обезбеђена је заштита у години уношења. Каренца је обезбеђена
временом примене.
Спречавање испиљених ларви да дођу до корена у јуну и јулу инсектицидима
на бази а.м. бифентрин - Talstar 10-EC, Fobos EC, karenca 28 dana. Talstar 10 EC се
користи у количини 1.5-2 лит/ха са 500 лит воде/ха и прска се земља 50 цм са
једне и 50 цм са друге стране испод стабала. Затим се инкорпорира фрезом до
10 цм дубине. Испиљене ларве не могу да прођу третирани део и дођу до корена.
Број третмана: први почетком јуна и други 6 недеља после. Каренца је
обезбеђена временом примене.
Деловање на ларве у корену у јуну и јулу инсектицидима на бази ам. фипронил
(Cosmos 500 FS, 80-100 мл/ха са 500 л воде+ Silwet L 77 50 мл/100 л воде. Fipronil
је регистрован у свету за сузбијање штеточина у земљи на фудбалским и голф
игралиштима. После заливања 75 цм (први третман) око стабла и 50 цм ( други
третман), додати 15-20 литара воде по стаблу. Број третмана: први у почетку
јуна и други 6 недеља после Silwet је сурфактант и добро влажи земљу и кору
чиме се постииже максимална ефикасност инсектицида. .Каренца је обезбеђена
временом примене.
Ларве се сузбијају применом земљишних инсектицида (Galition, Foksim и др. – само
за стабла која нису у роду) расипањем око воћака у пречнику до 1 м око дебла с тим
да се инсектицид унесе плитко у земљиште - у време полагања јаја у јуну месецу
(треба имати у виду чињеницу да женка полаже јаја од почетка јуна до краја августа
месеца).
Сузбијање одраслих за време исхране је јун - почетак августа, али због бербе и
остатака пестицида препорука је да се иде након бербе. Користе се за сузбијање
одраслих штеточина у време њихове исхране с петељком листова, применом
5

препарата: Confidor, Volley, Mospilan, Actara или неког другог инсектицида који има
слично деловање - половином јула.
Фолијарна примена инсектицида непосредно после бербе вишње:
A) а.м. фосмет Imidan 50 WP у количини 2 лит/ха
Б) а.м. тиаклоприд Calypso 480 SC у количини 100 мл/м висине крошње/ха
Ц) а.м. хлорпирифос Pyrinex 48 SC, Kozma, у количини 1.5 лит/ха, Radar 300 EC у
количини 2, 5 лит/ха, а.м. хлорпирифос + циперметрин Nurelle-D, у количини
1л/ха, Konzul, у количини 1,2-1,5 л/ха – каренца 28 дана
Д) а.м. Малатиона - Etiol tečni у количини 1,5 – 2,5 лит/ха – карена 21 дан
Каренца није одређена ( после бербе).
Спречавање наставка развића жилогриза је у време допунске исхране
одраслих и полагање јаја. Први третман препаратима на бази а.м.
дифлубензурон Dimilin 48 SC у количини 250-300 мл/ха. Други третман после
бербе: препаратом Dimilin 48 SC. Каренца за воће 14-21 дан. Одрасли се хране
пупољцима, петељкама и кором младара на којима је дифлубензурон. Са храном
се уноси дифлубензурон који делује на спречавање синтезе хитина хориона.
Женке се хране у току 3 месеца, спуштају на земљу, полажу јаја, поново се хране и
тако све време. Нема пиљења ларава и ефекат се види углавном у идућој години.
Dimilinu се може додати неки инсектицид, посебно у третману после бербе
(Imidan 90 WP, Calypso 480 Sc, Pyrinex 48 SC, Kozma, Fenitrotion 50-EC, Etiol
tečni, и др.).
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Противградна заштита у воћњацима

Један

од проблема који прате воћарску производњу је град, а
учесталост појаве града је све већа чак и у подручјима где га раније
није било. Град може нанети велике штете засадима воћа. У
зависности од његовог интензитета штете могу бити различите.
Слаб град праћен кишом и ветром наноси штете лишћу и плодовима
умањујући род, као и диференцирање цветних пупољака за наредну
годину. Град средње јачине, поред уништавања целокупног рода у
текућој години и лисне масе, оштећује гране и гранчице, код којих се
јавља смолоточина и сушење. Јак град, који може бити величине
лешника или чак ораха, може нанети катастрофалне штете. Јаке
повреде грана и гранчица изазивају смолоточину и некрозу, а
отворене ране представљају слободан улаз за бројне патогене. Током
зиме таква стабла су осетљива на ниске температуре, па често
измрзну. Млада стабла до три године старости после непогоде
изазване јаким градом најчешће се никад не опораве. Њих треба
орезати непосредно изнад места калемљења (ако има неоштећеног
дела) како би се развила нова круна или их треба извадити и
заменити новим. Засаде воћа оштећене градом треба пажљиво
неговати. Поломљене младаре, гранчице и гране треба одстранити
(орезати). Одмах после града треба обавити заштитно прскање неким
фунгицидом и инсектицидом ради спречавања продора патогена. Ако
је град пао до јуна корисно је обавити и прихрањивање азотним
ђубривом а препоручује се и примена фолијарних ђубрива у даљем
току вегетације. У случају суше корисно је редовно обављати
наводњавање оштећених стабала. Примена агротехничких и
помотехничких мера мора бити правилна, потпуна и правовремена.
Дејством града посебно су угрожене воћне саднице у растилу. Као
последица града долази до ломљења код великог броја садница.
Кора пуца по дужини, где се направе велике ране, а на дрвенастом
делу саднице појављује се некроза. Такве саднице нису за сађење,
односно не могу се користити или стављати у промет. Саднице
оштећене у раној фази развоја (висине до 30 цм) могу се скратити на
један или два пупољка и уз добру негу могуће је добити њихов
задовољавајући квалитет. Највећа оштећења од града јављају се у
доњем делу садница ближе земљи, јер су оне ту мање еластичне за
разлику од њихове горње половине, која је еластичнија, повија се од
ветра, али је мање здрвенела па се лакше ломи. У сваком случају,
чак и када на њима постоји само један до два ударца од града, такве
саднице се не могу стављати у промет, а оштећено место представља
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стални ризик од каснијег ломљења или сушења стабала у засаду.

Најбоља заштита од града је постављање противградних заштитних
мрежа. Оне представљају скупу али исплативу инвестицију.
Просечна цена прротивградне мреже је око 15.000 евра за 1 хектар.
Експлоатациони период мреже је од 10 до 12 година, а носећих
конструкција и више од 20 година, тако да је годишња амортизација
подношљива и исплатива за произвођача. По завршетку вегетације
односно у току јесени противградна мрежа се скупља у ролне на
крајеве конструкције, заштити и поново шири наредне године.
У циљу смањења економске штете од града може се обавити и
осигурање засада код неке осигуравајуће куће. Осигурање се
посебно препоручује за савремене и интензивне засаде са већом
густином садње, као и у подручјима односно локалитетима у региону
где је учесталост појаве града већа. Осигурава се процењени род
после
прецветавања.
Како за инвестиције за набавку комплетну опрему за противградну
мрежу тако и за осигурање засада регистрована пољопривредна
газдинства од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије имају одређени износ подстицаја.

Маст. инж. пољ. Душан Стојановић
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Стање усева кукуруза на територији нишавског округа

На територији Нишавског округа посејано је у овој години близу 45000 hа под
кукурузом. Ова култура је од изузетног стратешког значаја за нашу земљу па тако и за
Нишавски округ. На највећем делу парцела усеви кукуруза разликовали су се од
почетка саме сетве по склопу и фенофази развоја. На парцелама на којима је сетва
кукуруза обављена раније на почетку оптималног рока, где је сачувана корисна влага
и после сетве обављено ваљање, усеви су изузетно доброг склопа и уједначености.
Усеви кукуруза на овим парцелама налазе се у фенофази оплодње и формирања зрна.
На парцелама где се са удаљавањем од 20. априла губила корисна влага из сетвеног
слоја, посебно на парцелама на којима је обављено пролећно орање или где је
предсетвена припрема земљишта обављена ротофрезама или тањирачама, влага се
врло брзо губила те су склопови биљака ретки и усеви доста неуједначени у фенофази
развоја од почетка саме вегетације. Ови усеви налазе се зависно и од групе зрења у
фенофазама почетка метличења па чак и ма и биљака које су у фенофази интензивног
пораста. Добар распоред падавина до половине јуна поправио је ситуацију ретког
склопа усева на већини парцела због неуједначеног и продуженог ницања услед
недовољне количине влаге у периоду сетве. Склоп биљака на већини парцела није
идеалан али у сушним условима тај склоп од око 42-45000 биљака изузетно је добар
са аспекта сигурног рода. За сад су биљке у доброј кондицији и погодовале су им
предходне падавине.
Међутим у последњих 10-так дана нема падавина, дефицит у влаги земљишта постоји
и прети даљој вегетацији кукуруза, посебно за критичне фенофазе развоја са аспекта
потребе за водом-цветање и оплодњу. Посебно је проблем недостатка влаге на
лакшим типовима земљишта где се влага брзо губи и уколико нема наводњавања.
Усеви густог склопа могу такође бити у опасности од недостатка влаге и високих
температура. На појединим подручјима која су већ дуже време без падавина дошло је
до топлотног удара и значајнијих губитака лисне масе. Kукурузу тренутно треба и до
50-70l/m2 воде.
Примена агротехничких мера у великој мери може утицати на толерантност биљке на
стресне услове. Основна обрада земљишта, времe извођења стартног ђубрења и
количине ђубрива као и наводњавање су најважније агротехничке мере које утичу на
степен толеранције кукуруза нa сушне услове. Дубина и време извођења основне
обраде земљишта врло су битни фактори који утичу на толерантност на сушу.
Пролећно орање веома је неповољно јер се значајно губи влага из земљишта која се и
није могла квалитетно акумулирати у току зимског периода. Дубина обраде од 3540cm је веома битна са аспекта квалитетне акумулације влаге и кукуруз на овако
узораним парцелама може боље да толерише сушу. Мали број произвођача спроводи
стартно ђубрење у јесен када ђубриво треба унети на пожељну дубину заоравањем у
земљиште на којој би га биљка кукуруза могла квалитетно искориститии и како би се
благовремено трансформисало и на време било доступно биљци у току вегетације.
Већина произвођача не примењује пожељну нормну ђубрива која би обезбедила
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квалитетну минералну исхрану биљци сходно обављеним агрохемијским анализама
земљишта. Довољна количина минералних хранива, фосфора и калијума веома је
битан фактор који обезбеђује могућност кукурузу за борбу против стресних
ситуација.
Наводњавање је ипак најбитнија агротехничка мера у производњи кукуруза. Кукуруз
је биљка топлијих крајева али за свој вегетациони период захтева 700-800 l/m2
падавина равномерно респоређених у току вегетационог периода биљке. Просечна
годишња количина падавина за подручје јужне и југоисточне Србије у току
вегетационог периода је 480-550 l/m2, што међутим често није адекватно распоређено.
Најчешће у критичним периодима за биљку, а то су фенофазе ницања, метличења и
цветања и наливања зрна, нема довољне количине падавина. Стога је наводњавање
кукуруза веома важан задатак пред нама, јер је то пут ка сигурним приносима од
преко 8т/ха.
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Заоравање стрништа после жетве

Жетва озимих стрнина најважнији је посао ратара у јулу месецу. Циљ сваког
произвођача је да оствари што више и квалитетније приносе. Да би постигли виши
принос и квалитет приноса врло је важно да се испоштују све предвиђене
агротехничке мере у производњи свих озимих стрнина па и других културних биљака.
Рационална и избалансирана минерална исхрана веома су битан фактор који директно
утиче у великој мери на ниво и квалитет приноса. Уношење стајњака зеленишног
ђубрива и жетвених остатака све је ређа пракса на парцелама наших произвођача због
чега су резерве хумуса као најбитнијег елемента плодности земљишта све мање.
Поред ниског нивоа обезбеђености хумусом и тиме плодности и хемијских особина
земљишта, у великој мери нарушене су и физичке особине земљишта, погоршан
водно-ваздушни и топлотни режим земљишта, активност микроорганизама, нарушена
структура и повећано сабијање орничног слоја.
После жетве стрнина, препорука је да се не пале стрништа јер се наносе велике штете
самом земљишту уништава се значајна количина органске материје и корисни
микроорганизми који би омогућили квалитетну разградњу органске материје и
побољшали хемијске особине и тиме плодност земљишта. Процена је да се
спаљивањем стрништа уништава бар 3т/ха органске масе. Веома би важно било
вратити земљишту оно што је приносом изнешено. Што је виши принос већи је ниво
изношења важних хранива из земљишта.
Препорука је да се након обављене жетве заору жетвени остаци, јер се на тај начин
враћа земљишту значајна количина органске масе. Значајан број произвођача у циљу
коришћења сламе за простирку или сточну храну изнесе тиме сав део продукције
земљишта својих парцела а при том свом земљишту не врати то на било који начин
путем стајњака или неких извора органских материја. Заоравањем исецкане сламе
вратила би се земљишту значајна количина органске масе. Препорука произвођачима
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је да искористе постојећу резерву минималне влаге земљишта и да одмах после жетве
изврше заоравање стрништа или такозвано љуштење стрништа. Ова мера спроводи се
плуговима или тањирачама на 10-15цм дубине јер се тиме чува корисна влага,
стварају могућности за квалитетну основну обраду у јесен за кукуруз на пожељну
дубину бар на 40цм. Дубока обрада земљишта веома је важна са аспекта разбијања
створеног плужног ђона и боље акумулације зимске влаге у земљишту. Сем тога
ствара се могућност да се без хемије под утицајем високих температура уништи
значајна маса вишегодишњих корова и да се испровоцира ницање једногодишњих
корова из семена који би се дубоком јесењом обрадом уништили. Љуштењем
стрништа омогућује се боља акумулација влаге при наредним падавинама.

Рангелов Иван ПССС Ниш
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити
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