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ЈЕЧАМ
(класификација и услови успевања)
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.
Јечам служи као људска храна на северу и у планинским реонима.
Хлеб од јечма је лошег квалитета јер је сладуњавог укуса, лошег мириса,
брзо се суши, не нараста, пуца, нема шупљика, тешко је сварљив и
надима стомак. Зато се ретко користи за справљање хлеба, али се доста
троши у ољуштеном облику као каша и гершла. Највећи значај му је у
производњи слада за пиво, виски, вотку итд. Поред тога, сладни сируп се
користи у пекарству, посластичарству, текстилној и фармацеутској
индустрији, у производњи сладног млека, алкохола, сирћетне киселине,
квасца. Од ољуштеног зрна јечма, производи се гриз, јечмене пахуљице и
сурогат кафе (дивка). За исхрану стоке користи се још као концентрована
или кабаста сточна храна (зелена биљка), у силажи и као суви или влажни
пиварски троп. Гаји се у врло различитим еколошким условима
захваљујући постојању јарих и озимих
сората
Веома хранљива житарица, богата витаминима Б комплекса. Има
смирујуће дејство на нервни систем. Добар је за јетру и жучну кесу. Богат
је калијумом, калцијумом и фосфором.
Из тог разлога потребно је водити рачуна о свим аспектима
квалитетне производње јечма, у првом реду о генетским особинама,
примењеним агротехничким мерама, метеоролошким условима у току
сезоне, али и примењеним хемијским материјама које би могле утицати
на квалитет самог зрна, било да су употребљене као средство
прихрањивања или као средство против штеточина и/или болести које
угрожавају принос.
Познато је да неке од штеточина и болести могу значајно да утичу
и на сам квалитет зрна. Овде се пре свега мисли на житне стенице које,
хранећи се сисањем сокова из биљака, у наведене биљке убризгавају
пљувачку богату ензимима који остају у нападнутом делу биљке након
исхране и изазивају промене у технолошкој вредности зрна па и брашна.
Наиме, када у пролеће изађу из дијапаузе, одрасли инсекти
најрадије се хране на стрним житима али по режиму исхране убрајају се у
полифагне инсекте. То исто важи и за ларве, односно одрасле јединке
нове генерације које ће, након што накупе довољну количину резервних
материја на разним биљкама у пољу и окоњега, кренути у потрагу за
повољним местом на коме ће да презиме.
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БОТАНИЧКА ПРИПАДНОСТ
ЈЕЧМА (Hordeum sativum)

Јечам (Hordeum sativum) је род једногодишњих биљака из породице
трава (Poaceae).

Дели се у три врсте:
1. дворедни (Hordeum distichum), који најчешће служи за производњу
пива
2. вишередни (Hordeum polystichum и Hordeum vulgare);
3. прелазни (Hordeum intermedium)
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4. Јечам је житарица која успева у хладнијим крајевима.
Користи се за производњу хлеба, слада, пива, кавовина, сточне хране и
др.
Основни циљ гајења јечма је повећање приноса по јединици
површине, који се као сложена особина налази под утицајем генетичких и
еколошких фактора. Производња пивског јечма је од великог економског
значаја, јер је слад на светском тржишту дефицитаран производ, уколико
одговара параметрима квалитета прописаних од стране удружења
индустрије слада и пива.
Ботаничка класификације
Јечам спада у ред Poales, породицу, Poaceae, подпородицу
Pooideae, род Hordeum.
Све гајене форме јечам, припадају једној врсти, која се према броју
развијених класића на сваком усеку вретена класа дели на три подврсте:
1. Подврста вишередних јечмова –Hordeum sativum spp. vulgare (с три
развијена класића).
2. Подврста дворедних јечмова – Hordeum sativum ssp. distichum ( с
једним развијеним класићем).
3. Подврста прелазних јечмова – Hordeum sativum ssp. intermedium (са
један до три развијена класића).
Немају економски значај.
Према томе, сви сада гајени јечмови припдадају вишередним и
дворедним, који се међусобно лако разликују пошто имају различити број
класића на коленцима вретена класа. Дворедни јечмови имају симетричан
распоред зрна у класу, а вишередни симетричан и асиметричан у односу
40:60%.
Каректеристични су голи јечмови (nudum), који се гаје у средњој
Азији и служе за људску исхрану (гершла). У све три подврсте сусреће се
тзв. furcatum облик јечма, који уместо осја има лопатичасте израштаје,
обично три, и зато носе назив trifurcatum. Ови облици дају мале приносе
па нису интересантни за производњу. Сусрећу се јечмови црне боје
(нигрум) који су у неким рејонима јако распрострањени.
Најраспрострањенији су са жути јечмови и имају више варијетета.
Биолошке особине јечма
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Наведено је у претходном тексту да постоје три еколошка типа
јечма, северни, средњи и јужни. Сваки од њих се доликује својим
биолошким особинама у захтевима према климатским факторима и
условима гајења. Постоје озиме и јаре форме. Озимост код јечма није
тако јако изражена као код пшенице и ражи, мада постоје сорте озимог
јечма која се по озимости може изједначити са пшеницом. и код јечма
постоје типичне јаре, прелазне и озиме форме, премда апсолуто озимих
форми нема. Најдужи стадијум јаровизације износи 34-45 дана.
Јечам има бржи пораст од пшенице, шири лист и већу лисну
површину али је коренов систем слабије развијен. Боље се бокори од
пшенице. Етапе органогенезе су сличне као код пшенице. Самооплодна је
биљка, а опрашивање се врши у затвореном цвету. Осипања нема, сем
код презрелих усева или ако је класно вретено ломљиво, тада долази до
губитака.
Северни тип јечма и јаре форме одликују се кратком вегетацијом
60-70-110 дана. Немају велике захтеве према топлоти, али у фази цветања
страдају на -1.50С. Садрже мање протеина, а више скроба зато се
првенствено употребљавају за производњу пива и људску исхрану а
делом и за исхрану стоке. Овај тип јечма има велике захтеве према влази,
не подноси сушу и високе температуре.
Средњи или средњеевропски тип јечма обухвата већину
квалитетних сорти пиварског јечма селекционисаних у условима средње
Европе. За овај тип јечма најпогоднија је умерено топла клима, без
наглих колебања и са равномерним распоредом падавина. Најбољи рејони
за производњу пиварског јечма су они у којима је вегетациона сезона
кратка са кишовитим летима. То су планинска подручја у нас.
Јужни тип јечма се одликује по томе што може да издржи ниске
температуре и сушу боље од средњевропског. Овај тип је мање осетљив
на високе температуре, сушу и “топлотни удар”.
Услови успевања
Захтеви према топлоти
Озими и јари јечам клијају на температури од 1 до 20C . Optimalna
temperatura за овај процес износи 15-220C, а максимална 28-300C. Младе
биљке озимог јечма без штетних последица могу
издржати мразеве од -4 do -50C (измрзавају само врхови листова). После
доброг каљења издрже краће мразеве од -10 до -120C. Младе биљке јарог
јечма подносе краткотрајан мразеве од -4 до -5 а кадкад од 80C. У
периоду од
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ницања до класања код јарог, односно од наставка вегетације до класања
код озимог, најповољнија температура ваздуха је 20-220C, а при
сазревању 23-240C. За јечам су опасне ниске температуре за време
цветања и сазревања зрна. Прашници и плодница страдају на 1-20C.
наливање и сазревање зрна зауставља температура која је нижа од 100C.
У периоду наливања зрна, при температури од 38 до 400C, јечам трпи
мању штету од пшенице и ражи што значи да мање трпи од топлотног
удара односно присилне зриобе.
Захтеви према води
Јечам у односу на све остале стрне житарице најмањи, односно он
је најотпорнији на сушу. Економично троши воду јер има мали
трансипрациони коефицијент (300-350 код јарог и око 450 код озимог
јечма). Због тога у ариднијим подручјима даје сигурније приносе од
других правих жита. Он ипак има веће захтеве према влази у првим
фазама развоја кореновог система. Јечам захтева најмање влаге за
клијање од правих жита
(48-50% од тежине зрна). Најосетљивији на недостатак влаге при крају
светлосног стадијума, што доводи до стерилности и мањег приноса. Он
такоĎе троши доста воде у фази бокорења, а нарочито између почетка
влатања и класања. Критичан период за воду је у фази наливања зрна.
Јари јечам је осетљив на недостатак влаге у фази шест листова.
Захтеви према земљишту
Јечам не подноси кисела земљишта, а такође се слабо развија на
песковитим земљиштима. Пошто има слабије развијен коренов систем,
требају му плоднија земљишта, нарочито за јужни тип јечма.

Агротехника јечма
Плодоред. Јечам треба гајити у плодореду и кад је могуће избегавати
монокултуру. Добри предусеви су окопавине: кукуруз, сунцокрет,
шећерна репа. Јецам је добар предусев за окопавине.
Обрада земљишта. Обрада земљишта се састоји од основне обраде и
предсетвене припреме земљишта. Време основне обраде зависи од
времена уклањања предусева. Јецам захтева што растреситије земљиште,
тако да се предсетвеној припреми посвећује посебна пажња.
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Ђубрење. Ђубрење је мање интензивно него код пшенице.
Оријентационе норме за ђубрење су 60 до 100 kg N, 60 do 100 kg P2O5 и
60 do 100 kg K2O. Целокупна количина фосфорних и калијумових
ђубрива треба да се употреби пре основне обраде земљишта, док се
азотна ђубрива користе за прихрањивање. Код озимог јечма до сетве се
употреби 50 до 60 % азота, а остали део за прихрањивање рано у пролеће.
Сетва. Озими јечам сеје се раније у односу на пшеницу и то крајем
септембра и првих дана октобра, јер је осетљивији на ниске температуре.
Дубина сетве креће се од 3 до 5 cm, а колилина семена је од 150 до 180
kg/ha (за озими јечам користи се 10 до 20 kg/ha више него за јари).
Нега. Може се применити ваљање уколико је сетва обављена на сувом
земљишту, па ова мера треба да успостави бољи контакт семена и
земљишта. Обавезна мера је прихрањивање и заштита од корова. Заштита
од биљних болести и штеточина врши се по потреби. Дрљање се обавља у
рано пролеће и има за циљ разбијање образоване покорице.
Убирање. Пивски јечам жање се на крају воштане зелости, а вишередни у
другој половини воштане зрелости, комбајном. Уколико је влажност зрна
веца од 14 % оно се досушује и складишти у силосе или амбаре.
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CALYX END ROT
ON APPLES –
УДУБЉЕЊА ПЛОДА ЈАБУКЕ

ТРУЉЕЊЕ ЧАШИЧНОГ

Труљење чашичног удубљења плода јабуке је спорадични проблем у
Њујоршким воћњацима јабуке. Инфекције се догађају у периоду
прецветавања. Након инфекције појављују се црне и тамне лезије на
чашичном удубљењу нападнутих плодова почетком до средине јуна
месеца. Болест може бити проузрокована једном од ове три гљиве а то
су: Sclerotinium sclerotiorum, Botrytis cinerea, kao i Botryosphaeria obtusa.
Симптоми које ове три гљиве изазивају на јабуци су врло слични и
разликовање проузроковача је изузетно тешко, па чак и за стручњаке.
Труљење чашичног удубљења је често у годинама када је продужен
период влажења и то у трајању од 2-3 дана у време прецветавања као и
формирања плодића. 11 дана непрекидне кише који су се догодили
1998.године у време прецветавања обезбедили су идеалне услове за
инфекцију и доприносу неуобичајеног броја жалби на појаву ове болести.
Труљење чашичног удубљена наредне године, односно 1999.године се
поново јавила као значајна болест и вероватно је разлог продужен
период влажења који је био током пуног цветања, прецветавања или у
периоду непосредно после цветања. Губици изазвани са Цалyx Енд Рот
могу бити смањени укључујући прскање одговарајућим фунгицидима у
периоду прецветавања, али економичност додавања специфичних
фунгицида само за сузбијање труљења чашичног удубљења се доводи у
питање зато што се ова болест појављује повремено.
Sclerotinia sclerotiorum – најчешћи узрочник труљења чашичног
удубљења у Њујорку, развија се на нижим стабљикама заражених корова
домаћина који су покривени земљом. Ова гљива продукује аскоспоре и
ослобађа их када је земља мокра у трајању од 2-4 дана. Плодови јабука
постају инфицирани када аскоспоре ветар нанесе са биљака домаћина
које су на површини земљишта на цвет јабуке , чашичне листиће или на
чашично удубљење малих плодића. Инфекција се обично шири само са
једне стране плода, тиме стварајући у центру лезију која је највише
видљива када се окрене на чашично удубљење. Ивица лезије зараженог
плода је понекад светло црвена, посебно уколико се лезија још увек
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шири. Највише заражени плодови ће почети сазревати превремено
почетком јула. Заражени плодови обично опадају са стабла пре бербе.
Учесталост инфицираних плодова ретко прелази 5% од укупног броја
плодова на стаблу, и болест се неће ширити са једног инфицираног плода
на други здрав.
Апликација фунгицидима Бенлате(беномил) или Топсин М(тиофанат
метил) у периоду прецветавања би требало да спречи труљење чашичног
удубљења изазваног Sclerotinia Sclerotiorum.Нико није извршио
истраживање која би проверила ефикасност ових фунгицида на јабукама,
али истраживања на другим усевима су показала да Бенлате или Топсин
М су ефективни у сузбијању Сцлерротиниа сцлеротиорум, где други
фунгициди регистровани за јабуке нису ефективни. Вредност
укључивања прскања са Бенлате или Топсин М у прецветавању је
спорно. Ови фунгициди нису више ефикасни за контролу Вентурије на
јабукама, због фунгицидне резистентности која је присутна у многим
воћњацима, а и њихова ефикасност против пепелнице се доводи у питање
из истог разлога. Према томе, једини разлог укључивања Бенлате или
Топсин М, као заштитног третмана у време прецветавања је управо због
заштите против црне трулежи или труљења чашичног удубљења
проузрокованог гљивом S. Sclerotiorum.
Botryosphaeria obtusa, иста гљива која изазива и „фрогреyе леаф спот“ и
црну трулеж распадања „блацк рот фруит“, повремено изазива и труљење
чашичног удубљења која се појављује у рано лето. Не зна се зашто
чашични листићи инфицирани са B.obtusa повремено проузрокују
симптоме труљења чашичног удубљења, где обично буде у стању
мировања све док плодови не почну да зре и тада почне распадање
плодова. Лезије настале труљењем чашичног удубљења од B.obtusa
обично су тамно браон до црне боје и могу потпуно да окруже чашицу
или могу бити померени на једну страну чашице. У воћњацима где је
ниво инокулума висок и где нема примене фунгицида, B.obtusa може
инфицирати чашичне листиће и/или чашице плодова било кад од фазе
зеленог врха до опадања латица. Сви фунгициди регистровани за
Вентурију делују и на Botryoshaeria obtusa али СИ фунгициди и ниске
дозе манкозеба су релативно слаби за ову намену. Каптан, Топсин М или
Бенлате су најбољи за заштиту против црне трулежи и препоручују се у
периоду прецветавања у воћњацима где је ова болест била проблем у
претходним годинама.
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Botrytis cinerea, трећа од три гљиве које могу проузроковати труљење
чашичног удубљења је иста гљива која доводи и до сиве трулежи
ускладиштених плодова (проузрокује и сиву трулеж јагода и малина).
Плодови јабуке са труљењем чашичног удубљења које је изазвано од
B.cinerea обично имају светло браон лезије које у потпуности окружују
чашицу плода. Понекад инфицирани плодови још имају и осушене латице
заробљене у чашичном удубљењу. Заробљене и задржане латице
вероватно обезбеђују извор хране који побољшава заснивање B.cinerea на
чашици. Ниједан од фунгицида који делују на Вентурију немају доказану
ефикасност на Ботрyтис цинереа на јабукама, али учесталост труљења
чашичног удубљења од B.cinerea је на ниском нивоу, из разлога што
зелени плодови (незрели) су релативно отпорни на ову гљиву.
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Маст. инж. пољ. Душан Стојановић

Праћење садржаја микотоксина у кукурузу рода 2015. године
Производња кукуруза одвија се под специфичним агроеколошким
условима за сваки регион. Необично високе температуре, периоди са
дугим сушама као и високе количине падавина у кратком временском
периоду, карактеристике су климатских услова последњих неколико
година.
Поред утицаја климатских фактора на саму производњу кукуруза,
значајан је и њихов утицај на развој штетних организама. Током
свакодневног праћења појаве и развоја штетних организама у последњих
пар година регистровано је значајно повећање бројности кукурузног
пламенца као и повећано присуство спора факултативних врста гљива у
ваздуху.
Кукурузни пламенац (Ostrinia nubilalis) је најзначајнија штеточина
кукуруза, која је присутна у свим регионима где се кукуруз производи.
Штеточина је већег броја биљних врста, али у нашим условима
најзначајније штете су у производњи кукуруза и паприке. У оквиру
система прогнозе и извештавања задњих година, услед екстремно
високих температура, региструје се стална прогресија овог штетног
организма., који је у нашим условима уобичајено развијао две генерације
годишње, а задњих година развија и трећу генерацију.
Презимљава у стадијуму одрасле ларве у остацима кукуруза, одакле у
пролеће ларва прелази у лутку из које излећу одрасли примерци прве
генерације кукурузног пламенца. Убрзо након излетања оплођене женке
полажу јаја у групама (јајна легла) најчешће на наличију листова биљака
кукуруза, паприке или неких врста корова. Испиљене ларве оштећују
листове, стабло, метлицу и клип кукуруза. Ларве буше канале при чему
оштећују спроводне судове, због чега на месту убушивања често долази
до ломљења стабла и метлице.
Правећи оштећења на биљкама кукуруза кукурузни пламенац доприноси
и индиректним штетама јер ова оштећења обезбеђују услове за инфекцију
токсигеним врстама гљива.
Микотоксини представљају секундарне метаболите гљива чија се
стабилност не ремети техннолошким процесима, те остају трајно у биљци
и њеним производима. Гљиве које припадају врстама рода Aspergillus
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способне су да синтетишу афлатоксине, док врсте рода Fusarium
синтетишу велики број фузариотоксина, међу којима су DON,
фумонизини и др.
1. Превентивне мере у пољу
Гајење толерантних хибрида према патогеним гљивама и инсектима је
једна од основних мера у сузбијању трулежи клипа. Иако хибриди могу
варирати у осетљивости, не постоји потпуно отпоран генотип на трулеж
клипа. Хибриди са тањом комушином су више осетљиви на ружичасту
трулеж.
Хибриде који су осетљиви на трулеж клипа не треба гајити у областима у
којима дужи низ година постоји овај проблем или проблеми са
микотоксинима. Гајење раностасних хибрида је најбоља превентивна
мера, јер они раније сазревају и омогућавају ранију бербу, пре наступања
кишних периода када је могућност инфекције велика.
Агротехничке мере укључују све мере које се предузимају у циљу
сузбијања већине биљних болести: обрада и ђубрење земљишта,
плодоред, време сетве, наводњавање и сузбијање корова и инсеката и др.
Већина токсигених гљива презимљава у биљним остацима, па је
уништавање прошлогодишњег инокулума путем плодореда и обраде
земљишта још једна од могућности у смањењу продукције микотоксина.
Контролу интензитета напада у пољу треба обављати на сваких недељу
дана, уклањањем комушине и оцењивањем клипова са 100 биљака.
Уколико постоји више од 10% клипова са интензивним симптомима
трулежи то поље треба што пре обрати и осушити зрно на мање од 14%
влаге.
Начин прегледа усева
Прегледати на 10 места по 10 биљака у низу - отворити комушину и
прегледати клипове, по датом шематском приказу;
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Преглед извршити на присуство плесни (Aspergillus spp. - мицелија жутомаслинасто- зелене боје и Fusarium spp- и мицелија бело-ружичасте боје).
Берба - Комбајн подесити тако да уклања клипове са највећим процентом
инфекције и обезбедити капацитете за сушење, да би се избегло било
какво задржавање зрна. Кукуруз треба брати када је влага зрна ≤ 24%. У
највећем броју случајева ранија сетва значи и мању концентрацију
микотоксина. Уколико се зрно сувише дуго суши на пољу, у неповољним
временским условима, преостала влага у зрну може бити довољна да у
условима чувања обезбеди континуирани развој гљива које су извршиле
инфекцију на пољу. Исто тако, у сушним годинама не треба остављати
клип да се суши на њиви због пуцања зрна, јер су таква оштећења места
инфекције патогеним гљивама.
2. Сушење зрна
После бербе потребно је у што краћем року смањити садржај влаге у зрну
да би се зауставио развој гљива, њихова физиолошка активност и
продукција микотоксина. Сушење зрна до 14% влаге треба да обавити у
року од 24-48 часова после бербе. После сушења треба избегавати
складиштење топлог зрна у хладна складишта, јер ће се поја-вити
кондензација. Из наведених разлога, потребно је охладити зрно до 2-5°C
после су-шења, а пре складиштења.
С обзиром да у нашој земљи од укупне пољопривредне производње
највећи део припада мањим произвођачима, могућности вештачког
сушења кукуруза су мале. Стога се кукуруз углавном суши природним
путем и чува у кошевима или различитим пприлагођеним складиштима.
У таквом условима зрно, које не би смело садржавати више од 24% влаге,
треба пажљиво прегледати и одбацити све клипове са промењеном бојом
(црвена, ружичаста, љубичаста, бела), испуцалим или исклијалим зрнима
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(виви-парија), механички оштећене клипове, као и делове кочанке и
нечистоће. Овакав начин сушења је безбедан само ако је атмосферска
влага 55% до 75%, а температура 40 до 150C .
3. Чување зрна
1. Обезбедити исправно хигијенско стање складишта пре уношења зрна и
одржавати хигијену током складиштења. Сви простори за чување морају
бити, пре уношења зрна хигијенски исправни, а касније се морају редовно
контролисати услови у њима.
2. Обавезно одвојити прошлогодишњи род од овогодишњег
3. Не складиштити кукуруз на бетону да не би дошло до појаве
кондензације
4. Спречити механичке повреде и повреде од инсеката
5. Складишни простор мора имати неометан проток ваздуха или се
свакодневно проветравати.
6. Одржавати одговарајућу температуру у складишту.
Температура и релативна влажност ваздуха у складиштима утичу и на
састав микофлоре зрна. На температури од 5° до 10° C, складишне гљиве
се развијају веома споро, док је на повишеној температури (преко 20° C)
пораст веома брз.
7. Редовно пратити појаву трулежи на клипу и зрну и одбацити болесне.
Трулеж клипа у зависности од проузроковача може бити различите боје зелене, беле, црне или јарко црвене..За сада не постоје расположиви
фунгициди који се ефикасно користе за контролу развоја гљива на зрну за
људску употребу. Регистровано је неко-лико препарата, под различитим
именом, на бази органских киселина а то су пропион-ска и изобутирична
киселина или мешавине ових киселина с амонијум изобутиратом.. Ове
киселине не одстрањују претходно формиране микотоксине у зрну, али
могу зау-ставити развој гљива и тиме даљу биосинтезу микотоксина.
4. Складиштење кукуруза у клипу
1. Складиштење у дрвеним и металним складиштима (чардак, кош)
обавља се након темељног чишћења и третирања против складишних
инсеката.
2. Одбацити сав кукуруз са болесним и оштећеним зрнима (клипове).
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3. Најпре уносити кукуруз са мање влаге (до 20%), а у горњим слојевима
складиштити влажнији (до 25%). Кукуруз са већом влагом, нарочито
преко 28%, пре складиштења треба одложити на неко суво и промајно
место, у тањем слоју, док влага не достигне 25% или мање (ако је
количина кукуруза већа).
4. Складишта треба да буду добро аерисана.
Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
спец. инж. пољ. Гордана Цветковић
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити
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