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ЛУЦЕРКА

Технологија заснивања луцерке
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.
Луцерка је вишегодишња биљка, која се при производњи семена искоришћава 5
година, о чему треба водити рачуна при смени усева у плодореду. Монокултура јој не
одговара и на исто место је треба сејати најраније после 3-4 године.
Као предусеви погодују јој стрна жита, сунцокрет, кукуруз, купусњаче. Треба
водити рачуна о примењеним хербицидима у предусеву, јер хербициди на бази
триазина неповољно делују на развој луцерке.
После луцерке не би требало гајити легуминозе, шећерну репу, кромпир, мркву,
лук, односно све биљне врсте, које су осетљиве на вилину косицу.
За успешну производњу луцерке земљиште треба да буде дубоко, растресито,
плодно и са повољним водно-ваздушним режимом. Захтева средње тешка земљишта,
неутралне реакције, рН 6,6-7,5. Најповољније су парцеле издуженог облика, јужне
експозиције, размештене поред необрађеног земљишта, канала, трстика или шумског
појаса како би се обезбедили што повољнији услови станишта за опрашиваче
луцерке.
Парцеле заражене вилином косицом (Cuscuta sp.) и паламидом (Cirsium sp.)
треба избегавати или третирати тоталним хербицидима пре сетве (glifosat 6-8 1/ha).
Такође, парцела треба да је просторно удаљена 200 м од парцеле са другом сортом
луцерке, због одржавања сортне чистоће.
Основну обраду треба изводити по могућности одмах после скидања предусева.
Раном обрадом омогућава се да се земљиште природно слегне. Ако се луцерка сеје у
лето, предусев су житарице, па се прво обави тањирање на 10-12 cm, а затим орање
на дубину око 30 cm или у комбинацији са подривањем. Орање треба извести што
пре или бар 15 дана пре сетве. Након орања затворити бразде и у повољном моменту
(при повољној влажности земљишта) спровести предсетвену припрему. За сетву у
пролећном року, треба обавити тањирање да се жетвени остаци предкултуре уситне и
унесу у земљиште, а затим јесење орање на дубину 30-40 cm. Пожељно је да се после
јесење основне обраде затворе бразде и поравна земљиште. На овај начин,
предсетвена припрема у пролеће биће знатно олакшана, а земљиште лакше доведено
у ситномрвичасту структуру.
Предсетвеном припремом земљиште треба поравнати и добро уситнити
површински, сетвени слој. С обзиром на крупноћу семена, луцерка има изражене
захтеве према квалитету предсетвене припреме земљишта. Посебно је важно да
површински слој земљишта до 5 cm буде збијен, чиме се омогућује уношење семена
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на одговарајућу дубину. Уколико се добро припреми земљиште биће олакшана сетва,
обезбеђени услови за уједначено ницање и ефикаснију заштиту од корова, односно за
добро заснивање луцеришта. Основу успеха код заснивања луцеришта чини добра
припрема земљишта.
Најважнија хранива за заснивање луцеришта су калцијум, фосфор и калијум.
Ђубрење фосфором и калијумом обавити на основу анализе садржаја ових елемената
у земљишту, при чему треба имати у виду да ће се луцерка на датој парцели гајити 5
година. На земљиштима средње обезбеђености препоручује се да количина фосфора
у заснивању луцеришта буде 100-150 kg Р2O5 ha, а калијума 60-100 kg К2O ha, a
примена азотних ђубрива од 40- 60 kg/ha активне материје.
Уношење 2/3 потребних количина фосфора и калијума обавити под основну
обраду, а остатак предсетвено, заједно с укупно планираном количином азота. На тај
начин ђубриво ће бити правилно распоређено по дубини ораничног слоја. За ђубрење
луцерке треба користити искључиво минерална ђубрива. Употреба стајњака
непосредно под луцерку се не препоручује, због могућности инфицирања земљишта
семеном вилине косице и румекса. Уместо тога, препоручује се примена стајњака под
преткултуру.
Луцерка се сеје у пролећном или летње-јесењем року. Оптимални рок сетве у
пролећном року је друга половина марта или прва половина априла. Рана сетва може
да страда због појаве позних мразева, а касна сетва услед ране појаве сушног периода
што доводи у питање ницање и развој луцерке, а самим тим и успешно заснивање
луцеришта. Уколико се обезбеди наводњавање и касна сетва може бити успешна.
Сетва луцерке у летње-јесењем року препоручује се од 15-30. августа. Овај рок сетве
може да страда због суше или слабе припреме земљишта, зато се препоручује само у
годинама са довољно влаге крајем лета или у условима наводњавања.
Ређи усев луцерке даје веће приносе семена од густог усева. Сетва се обавља на
међуредни размак од 12,5 или 25 cm житним сејалицама. У нашој земљи, високе
категорије семена луцерке сеју се на већи међуредни размак од 30-80 cm, што зависи
од количине семена и машина за међуредну обраду. Семе луцерке је ситно, клица је
нежна и осетљива, и уколико је сетва сувише плитка земљиште око клице може да се
исуши пре него што биљка никне. У случају предубоке сетве семе нема довољно
енергије да никне. То је разлог због чега је равно и фино припремљено земљиште
толико важно за сетву. Оптимална дубина сетве је од 0,5-3 cm, зависно од типа
земљишта. На средње тешким земљиштима луцерку треба сејати на 1-2 cm, на
тешким 0,5-1 cm, док на лаким земљиштима дубину сетве треба повећати на 2-3 cm.
Ако се семе посеје на једнаку дубину, постиже се уједначено ницање, што олакшава
негу луцерке у заснивању (сузбијање корова).
Луцерку намењену производњи семена треба сејати мањом количином семена у
односу на луцерку за производњу сена. Под условом да располажемо квалитетним
семеном и ако је земљиште добро припремљено, а сејалице могу правилно да
распореде предвиђену количину семена, довољно је 8-10 kg/ha семена. Ова количина
семена обезбеђује 250 биљака m2, што представља оптималан број биљака. Међутим,
у нашој земљи луцерка се још увек сеје са 15 kg/ha семена и више.
Литература: Ђуровић, Д., Стевановић, В. и сарадници, (2010), Оплемењивање
крмних биљака и производња сточне хране на ораницама, Чачак.
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Примена модела у прогнози ризика развоја V. inaequalis на
плодовима након бербе

Секундарне инфекције на плодовима, осим у засадима воћа, представљају
латентну опасност у складиштима воћа. Проблем настаје отуда што се понекад
складиште плодови који су непосредно пре бербе били заражени
фузикладијумом. Развој секундарних инфекција на плодовима наставља се и у
складишту, додуше нешто спорије, али након одређеног времена на плодовима
се појављују карактеристичне тамне мрље. Нарочито су проблематичне сезоне у
којима пре бербе постоји изражен период киша, које онемогућавају
правовремено извођење заштите. У последње време, пракса развијених
воћарских кооператива јесте да се ризик од развоја секундарних инфекција на
време прогнозира и да се у складу са тим утврди стратегија продаје.
Модел Шваб-а

Индекс заразе (сати влажења X средња температура у Ц) потребни за ниво од 2%
заразе плодова јабуке Venturiom Inaequalis у различито време након цветања
За процену ризика инфекције на плодовима кориштен је модел који је развио
Шваб (1984). У односу на модел Миллс-а и Лаплантеа, као и касније
модификоване моделе (МцХардy, Гедоурy, Манцини) који осим примарних
инфекција аскоспорама предвиђа инфекцију конидијама листа и плода, Шваб је
развио модел који предвиђа инфекцију плодова у зависности од њихове
старости. Утврђено је да се са старошћу плодова осетљивост према
фузикладијуму смањује. Аутор уводи параметар “индекс инфекције”, који
представља производ просечне дневне вредности температура X дужина
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влажења плода који је потребан за остваривање услова за инфекцију плодова. За
сваки временски период, почев од једне седмице након цветања па до бербе,
индекс заразе се повећава (графикон 1).
Ризичне парцеле
Утврђивање потенцијала за развој секундарних инфекција обавља се по обично
крајем јуна, након завршетка периода опасности од примарних инфекција. У
сваком засаду врши се преглед младара. За ризичне засаде сматрају се они који
имају преко3- 5% заражених младара, тј. 5 младара са зараженим листовима на
100 прегледаних младара одабраних случајним избором. Без обзира на то што су
примарне инфекције прошле, у оваквим засадима заштита се активно води све
до бербе, будним праћењем метеоролошких прилика и одговарајућим
превентивним третманима. Најосетљивије сорте су Златни Делишес, Грени Смит
и Гала.
Ефикасност заштите од секундарних инфекција
По правилу, код заштите плодова од секундарних инфекција сматра се да
куративни третмани имају занемарљив ефекат. Другим рјечима, свака киша
која доводи до спирања превентивног препарата на плодовима, плодове чини
незаштићеним, тј. подложним секундарним инфекцијама. Количина кише која је
потребна за спирање препарата зависи од примењеног препарата и интензитета
падавина али за потребе анализе узима се да количина од 40 – 50 лит.
представља количину која у потпуности спира превентивни препарат (АПОТ –
Фаданелли, Туррини, Зени, 2013).
Дакле, уколико у засадима са присутним инокулумом након спирања препарата
дође до наставка континуираног влажења листа и одговарајућих температура,
створиће се услови који ће довести до инфекције одређеног броја плодова
конидијама. Када ће на оваквим плодовима доћи до појаве првих симптома
зависи прије свега од температуре. На температури од 20°Ц први период
инкубације траје око 45 дана, након чега се могу приметити прве мрље на
плодовима. Уколико се након бербе јабуке стављају у хладњачу, на темп. од 2°Ц,
период до појаве првих симптома траје око 80 дана.
Који је приступ у САД? Према упутствима које даје саветодавна служба
универзитета Цорнелл (САД), секундарне инфекције фузикладијума могу се
развити уколико воћњак има велику присутност заразе на листу, при чему је
испран депозит пестицида са површине плодова, након чега су плодови остали
изложени константном влажењу у трајању од 24 х. Сматра се да 24 часовни
период влажења пре бербе може резултовати у мањој појави секундарних
инфекција на јабукама, док су озбиљне инфекције везане за плодове који су били
изложени влажењу у трајању од 48 часова кратко пре бербе, након што је дошло
до спирања депозита. Депозит пестицида је обично спран након што су плодови
били изложени количини падавина од 25 литара/квадратном метру
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У парцелама у којима је утврђена присутност примарних зараза Venturiom inq.
Заштита се активно спроводи током целог лета. Након спирања претходно
нанешеног препарата, прије наредне кише потребно је нанети нови заштитни
слој превентивног препарата. Код каснијих сорти заштита се води такође све до
бербе.
Пракса у воћарски развијеним регијама јесте да се плодови из парцела за које је
процјењено да постоји ризик од заразе фузикладијумом на тржиште пласирају
пре појаве првих симптома на јабуци у складишту, по правилу у року од 2-3
месеца након бербе.
Пре саме бербе, прегледом се утврђује који засади спадају у групу ризичних. У
моменту бербе врши се анализа опасности од појаве секундарних инфекција и
планира се рок чувања. На овај начин, плодови се на време продају као 1. класа, и
на време се спречава штета према узгајивачу.

Секундарне инфекције настале током складиштења у виду бројних ситних
тачака тамне боје. Развој секундарних инфекција у складишту представља
реалну опасност у проблематичним сезонама а штете могу да досегну и 70%
ускладиштених плодова.
Основни фактор развоја фузикладијума у складишту јесте присутност заразе
након завршетка периода примарних инфекција. Засади у којима су примарне
инфекције биле испод 3% заражених младара и у којима је вршена редовна
љетна заштита од фузикладијума не би требало да имају значајнијих проблема
са фузикладијумом ни у току складиштења. У засадима који имају преко 5%
заражених младара примарним инфекцијама, сматра се да постоји повећан
ризик од фузикалдијума у складишту. Ризик од појаве секундарних инфекција у
складишту експоненцијално се повећава са процентом присутности зараженог
листа и плода у засаду!
Код организације бербе, потребно је повести рачуна да се на чување упућују само
најбољи плодови. У ризичним парцелама, плодове из унутрашњости крошње, из
врха зараженог фузикладијумом и оне близу земље најбоље је не складиштити.
Плодови који се упућују на чување не смију да имају ни најмању тачкицу
фузикладијума. Потребно је повести рачуна да се пре бербе и складиштења
обаве одговарајући третмани, водећи рачуна о њиховој каренци али и о
евентуалним кишама које могу да ову заштиту сперу при чему је потребно
поновити третирање. Хладњачу треба напунити брзо а накнадна отварања
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свести на најмању меру јер свако отварање, осим повећања температуре доводи
до тога да се јабуке “зноје”, стварајући услове за развој секундарних инфекција
на плодовима (након отварања коморе, понекад је потребно и 7 дана да се
температура врати на оптималне вредности). Повећана релативна влажност
током чувања јабуке погодује развоју патогена.
Једна корисна мера током складиштења јесте остављање једног броја плодова из
ризичних засада на собној температури и њихово свакодневно праћење. Појава
првих симптома фузикладијума знак је да плодове треба на време пласирати на
тржиште.
Уместо закључка:
1. Утврдити проценат заразе младара након периода примарних инфекција
крајем јуна и у моменту пре бербе;
2. У засадима са присутним секундарним инфекцијама заштиту водити све до
бербе, комбинацијом превентивних препарата (каптан, дитианон, додин),
водећи рачуна о спирању препарата;
3. Обавити третмане пре бербе у комбинацији препарата на бази
пираклостробин и боскалид+каптан;
4. Повести рачуна о квалитету бербе, на чување упутити само најбоље плодове;
5. Уколико на основу анализе постоје услови за развој фузикладијума у
сладишту, плодове из ових парцела пласирати на тржиште у року од 2-3 месеца.
6. Плодове из ризичних парцела складиштити одвојено, водећи рачуна о
условима чувања и отварању комора за хлађење. Не вршити прекалибрацију
плодова ако се плодови при томе потапају у воду.

Маст. инж. пољ. Душан Стојановић
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Припрема складишта за смештај кукуруза

Пољопривредни произвођачи пре уношења кукуруза, односно лагеровања треба да
припреме складишни простор за кукуруз. Кукуруз се обично лагерује у силосима,
таванима, магацинима и другим складиштима.

Складишта треба прво припремити за уношење нових производа тј. испразнити и то
уклањањем остатака производа који су били у складишту, затим поправити оштећења
и пукотине на зидовима. На овај начин се стварају неповољни услови за одржавање,
размножавање и развој штеточина. После овог механичког чишћења складишта,
потребно је извршити третирање празног складишта инсектицидима којима се врши
уништавање присутних штеточина-инсеката који су заостали на разним местима
складишта.
За ову намену, односно третирање складишта, користити један од инсектицида:
 На бази MALATIONA препарат
ETIOL TEČNI који се примењују у
концентрацији 0,2 - 0,3 % (20 – 30 ml у 10 l воде) уз утрошак 7 – 8 l емулзије на
100 m2 и то два дана пре уношења кукуруза.
 На бази PIRIMIFOS-METILА препарат ACTELLIC који се примењује у
количини од 0,75 – 1,5 ml на m2 површине складишта уз додатак 25 – 150 ml
воде на m2 и то два дана пре уношења кукуруза.

Водити рачуна о препарату који се примењује и поштовати препоруке произвођача уз
мере предострожности о заштити људског здравља као и животне средине.
У овако припремљена складишта треба унети здраве производе тј. обавезно
раздвојити оштећене и болесне клипове од здравих.
Након складиштења пољопривредних производа наставити са одржавањем хигијене у
складиштима и редовно их проветравати јер основно је да пољопривредни производи
у складишту буду суви и хладни.

спец. инж. пољ. Гордана Цветковић
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Jесења сетва легуминоза и осталог крмног биља

Крмно биље најважнија је група биљака намењених за производњу квалитетне
кабасте сточне хране, а поједине врсте могу бити и богат извор квалитетне зрнасте
протеинске хране. На нашим просторима легуминозне културе, посебно луцерка
најбитније су за производњу квалитетне кабасте сточне хране. Због тога луцерка од
свих врста крмног биља заузима највећи проценат површина. Значајно место у
производњи кабасте сточне хране заузима црвена детелина и на мањим површинама
већих надморских висина жути звездан. Поред вишегодишњих легуминоза за
производњу кабасте сточне хране велики значај имају једногодишње легуминозесточни грашак и грахорица које поред квалитетне кабасте сточне хране могу бити
значајан и квалитетан извор протеинске концетроване сточне хране. Све чешће у
циљу производње прве зелене масе у пролеће сетва уљане репице и перка заузима
значајно место на парцелама сточара.
Луцерка је од свих поменутих крмних биљака на нашим теренима најзаступљенија
крмна култура. За исхрану стоке луцерка се користи у свежем стању, као сено и
силажа. Висок продуктивни потенцијал, одличан квалитетет, висок садржај протеина,
трајност, отпорност на сушу и зиму, способност азотофиксације, способност и
могућност употребе за исхрану готово свих врста животиња на различите начине и
могућност потпуне механизације процеса производње сврстава луцерку у најважнију
и

најзаступљенију

врсту

крмног

биља.

Богата

је

протеинима

одличног

аминокиселинског састава, око 20% сирових протеина. Луцерка је крмна биљка која
остварује високе приносе суве материје (у условима без наводњавања 15-18 т/ха),
одличног квалитета. Садржај протеина у сену, у зависности од услова спремања и
времена косидбе, износи 16-24%, па је луцерка највећи произвођач протеина по
јединици површине. Луцерка, такође, садржи око 40% безазотних екстрактивних
материја, 25-26% целулозе и око 3% сирових масних материја. Велики је
агротехнички значај луцерке који се огледа у њеном утицају на физичка, хемијска и
биолошка својства земљишта. У плодореду је пожељна, с обзиром да поправља
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структуру земљишта. Јак коренов систем износи трајно изгубљена хранива из дубљих
слојева (калијум) и депонује га у површински слој земљишта, а може отклањати
вишак нитрата из дубљих слојева земљишта.

Попут луцерке и црвена детелина може бити важан извор квалитетне кабасте сточне
хране. Постиже нешто ниже приносе од луцерке и нешто нижи удео сирових
протеина. Краћег је животног века али може да замени луцерку у подручјима и на
земљиштима која не одговарају луцерки. Црвена детелина повољно утиче на
структуру земљишта, оставља земљиште повољне ситно-мрвичасте структуре и
обогаћује га азотом. Толерантнија је на киселост земљишта и на бонитет земљишта.

Жути звездан је распрострањенији на већим надморским висинама и на земљиштима
која су слбијег квалитета и неповољна за производњу луцерке и црвене детелине. Ова
врста постиже нижи принос и слабијег је квалитета, али у тим подручјима значајан је
извор кабасте сточне хране. Може бити и добра медоносна култура.
Уљана репица такође може бити квалитетна пчелиња испаша у време кад је једна од
ретких биљака у цвету на њивама. Перко и уљана репица су драгоцени извор кабасте
сточне хране у време кад понестају залихе сена, силаже и кад сточарима може
обезбедити квалитетан извор зелене сточне хране или сена.
Сточни грашак и грахорица могу обезбедити значајне количине зелене сточне хране,
сена или силаже такође у рано пролеће док не стигне луцерка и остале крмне културе.
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Ове културе производе значајну количину кабасте сточне хране по јединици
површине. Сточни грашак и грахорица могу захваљујући протеинској вредности и
квалитетном уделу лако сварљивих аминокиселина бити значајан извор квалитетне
зрнасте сточне хране. У мешавини са житарицама побољшава се квалитет и
производња и кабасте и зрнасте сточне хране ових врста. Значајна продукција
органске масе озимог сточног грашка опредељује ову врсту као значајан материјал у
зеленишном ђубрењу и обогаћењу земљишта хумусом.
Поменуте крмне културе добијају још више на значају у јесењој сетви јер се тиме
побољшавају могућности постизања виших и квалитетнијих приноса и квалитета
њихове производње. Јесењом сетвом вишегодишњих легуминоза омогућује се да се
ове биљке добро укорене, боље изборе са коровима, дају квалитетан први откос и
постигну боље и више приносе већ у првој години. Луцерка и црвена детелина у
јесењој сетви формирају већ у пролеће добре склопове и имају добар пораст на
почетку пролећне вегетације. Како се сетвом с јесени постиже добро формирани
склоп усева у пролеће, биљке су конкурентне са коровима и онамогућују да ови
пробију. С тога ова чињеница може бити искоришћена у производњи органске сточне
хране без употребе хербицида. Оптимални рокови сетве луцерке, жутог звездана и
црвене детелине у јесењој сетви је почетак септембра, од краја друге декаде августа
до половине септембра. Оптималним роком сетве треба створити услове да се биљке
добро укорене да би толерисале ниске температуре и што боље презимеле зиму. С
обзиром да је до краја августа била суша и да нису постојали оптимални услови за
сетву, то је углавном било немогуће сејати луцерку. Како је наступио период са
добром залихом падавина и услови су постали повољни за сетву луцерке. И поред
тога што је оптимални рок сетве луцерке при крају, повољни услови влаге, повољне
температуре као и најава повољних агроеколошких услова у октобру, охрабрују и
упућују на могућност сетве и до краја септембра јер ће бити услова за квалитетно
укорењавање усева. Основна обрада земљишта и предсетвена припрема за сетву
требају бити квалитетно обављене да би сетва могла бити квалитетна. Препорука је да
се после сетве обави ваљање како би се омогућио што бољи контакт семена са
земљишном влагом, семе унело на једнаку дубину и омогућили услови за уједначено
ницање.
Да ли се могу и даље сејати уљана репица и перко?, питања су која постављају многи
произвођачи. Суша је онемогућила сетву у оптималном року уљане репице. Попут
луцерке и ове културе се сеју од половине августа до половине септембра. Опасност
од измрзавања у случају кашњења са ницањем постоји, међутим најава повољних
температура и повољна влажност указују дс се уљана репица може сејати до краја
септембра и наћи се у пожељној фенофази развоја-3-4 листа, која је најповољнија са
аспекта презимљавања ове врсте. Због ситног семена и код сетве уљане репице
препорука је да се земљиште пред сетву што квалитетније припреми и после сетве
поваља.
Поред пролећних сорти сточног грашка, много познатија и чешће сејана је сорта
озимог сточног грашка-НС-Пионир. Оптимални рок сетве озимог сточног грашка је
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крај септембра- крај окробра. Озими сточни грашак јачег је пораста од пролећног и
склон полегању па је отежано сакупљање и квалитетна жетва, те је препорука да се уз
ову културу сеје нека стрнина која ће пружити потпору усеву грашка и смањити
полегање. Најчешће се као држач користе тритикале, раж или пшеница. Сетвена
норма озимог грашка је 150кг/ха и у оквиру ове количине препоручује се 10% држача
15-25кг/ха. Неопходна је добра предсетвена припрема земљишта и после сетве
ваљање како би усев што брже и квалитетније никао. Било у смеши с поменутим
житарицама или као чист усев грашак је битан извор кабасте сточне хране, зрнасте
сточне хране богате протеинима, обогаћује земљиште азотом и поправља квалитет и
структуру земљишта те је добар предусев свим осталим културама.

У јесењој сетви свих поменутих култура пожељно је обавити адекватну минералну
исхрану фосфором и калијумом заоравањем одговарајуће врсте и количине НПК
минералног ђубрива сходно резултатима обављених агрохемијских анализа земљишта
и потребама култура. За луцерку и сточни грашак препорука је да се унесе 60-80кг/ха
фосфора и 80-100кг/ха калијума уз примену стартне количине азота од 40-60кг/ха док
биљка сама не почне азотофиксацијом да га ствара. Код уљане репице се уз почетну
количину азота од 60кг/ха примењује се азот у прихрани и у старту 60-80кг/ха
фосфора и 40-60кг/ха калијума.

др.Саша Станковић
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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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