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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ СУЗБИЈАЊА БОЛЕСТИ НА ПОВРЋУ

Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.за ратарство и повртарство
Поврће је важан прехрамбени производ који обезбеђује витамине, минерале, просте и
сложене угљене хидрате, биљна влакна, антиоксидансе, органске киселине и разна
фитохемијска једињења. За исхрану људи користе се различити органи од корена до
семена у технолошкој или ботаничкој зрелости. Човек поврће користи као храну и
лек.

Према својим особинама и биолошкој вредности, поврће се може сврстати у неколико
група:
•плодовито поврће - парадајз, паприка, плави патлиџан;
•врежасто поврће – краставац, лубеница, диња, тиква, тиквица;
•махунасто поврће – боранија, пасуљ, грашак, боб;
•купусасто поврће – купус, кељ, карфиол, келераба;
•коренасто - кртоласто поврће - мрква, целер, першун, кромпир, цвекла;
•луковичасто поврће - црни лук, бели лук, празилук;
•лиснато поврће - салата, спанаћ, блитва.

Повртарство је тесно повезано са тржитем - зелена пијаца или прерадјивачка
индустрија. Наиме, највећи број врста захтева брзу потрошњу илл прераду, а многе
врсте су осетљиве на транспорт. У зависности од тржишта развили су се и начни за
производњу, али и сорте унутар истих врста поврћа. Таке се данас јасно разликују
методе баштенске, затим њивске, посебно интензивне индустријске производње и у
заштићеном простору. У оквиру ових метода производње поврће се производи као
рано, средње рано, средње касно и касно, односно, што је условљено дужином
вегетационог периода. Што је овај период (за наше услове одговара безмразном
периоду) дужи, то може да се гаји и већи број врста. С обзиром на разноврсност
производа (свеже и прерађено) и могућност временског усаглашавања са потрошњом,
повртарство остварује високу вредност производа и профит.
Заштита поврћа је веома специфична, и то из више разлога: разноликост повртарских
култура, различита технологија гајења, кратак вегетациони период и др. За успешну
заштиту је неопходно добро познавање биологије проузроковача болести, симптома,
епидемиологије, али и технологије гајења поврћа.
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Све мере које имају за циљ спречавање настанка болести називају се превентивне
мере, јер се њиховом применом успешно и на време стварају услови погодни за развој
гајених биљака а неповољни по патогене. Значајније превентивне мере у сузбијању
проузроковача болести јесу:
Сакупљање и спаљивање биљних остатака - Здравствено стање биљака у
наредној сезони зависи од мера хигијене поља спроведених претходне године. У
зараженим биљним остатцима одржава се и преноси велики број патогена. Зато
заражене биљке треба што пре уклонити чупањем, и то целе биљке са кореном, а на
празна места засадити нове и здраве биљке, уз обавезну претходну дезинфекцију
земљишта. на крају производног циклуса уклонити и уништити (најбоље
спаљивањем) све заражене биљне остатке. Ова мера је нарочито пожељна на
површинама под пластеницима и стакленицима у којима разлагање биљних остатака
представља спор процес.
Плодоред - Веома је значајна агротехничка мера, корисна за спречавање појаве
многих проузроковача болести. Плодоредом се уводи смена гајених биљака на једној
површини. То значи да се једна биљна врста не гаји на истој површини више година.
Добри предусеви за парадајз и паприку су грашак, пасуљ, мрква (и обратно), а за
крастава добар предусев су купусњаче (и обратно).

Избор парцеле - треба изабрати осунчане парцеле на благим косинама, а избегавати
парцеле на сеновитим местима. На парцелама у речним долинама у којима је дуже
задржавање росе избегавати гајење ниских сорти парадајза које стварају усев густог
склопа.

Време сетве - Време сетве прилагодити тако да се биљке не налазе у осетљивој
фенофази у периоду за појаву патогена.

Правац постављања редова и размак између редова - Редове приликом садње
треба постављати у правцу доминантних ветрова. Тиме се обезбеђује добро
проветравање и уклањање високе влажности. Између редова остављати довољно
растојање, тј. не садити прегусто у циљу добијања већег броја биљака, јер у таквим
случајевима долази до високе влажности и појаве патогена.
Ђубрење - При ђубрењу земљишта треба користити оптималне и препоручене дозе
за одређене биљне врсте. Требало би пре ђубрења урадити анализу земљишта чиме би
се спречило прекомерно ђубрење земљишта и смањили би се трошкови производње.
У новије време све се више користе течна ђубрива за фолијарну прихрану.
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Наводњавање,заливање – За постизање стабилних приноса и нормалан пораст
култура које гајимо неопходно је обезбедити довољне количине воде у свим
развојним фазама, како би биљке лакше усвајале хранива из земљишта. Повртарске
културе: паприка, парадајз, плави парадајз, лубенице и диња, не трпе квашење
надземних делова, не одговара им висока влажност ваздуха и код њих се препоручује
наводњавање кап по кап.

Заливање кишењем није препоручљиво код ових култура.

Купусњаче, зелена салата и краставци одлично реагују на заливање кишењем па се
код њих и препоручује. Најбитније приликом наводњавања обратити пажњу на
квалитет воде.
Систем гајења - Избором оптималног система гајења смањује се потреба за
интезивном заштитом биљака. На пример, гајењем краставаца на шпалиру смањују
повољни услови за појаву пепелнице услед интезивнијег струјања ваздуха око
биљака.
Дезинфекција објеката, алата и руку - На конструкцији објеката заштићеног
простора, топлих леја, пластеника и стакленика, одржава се већи број паразита.
неопходно је спровести њихово уништавање пре почетка гајења биљака. За ту сврху
се користе сумпор - диоксид (дезинфекција унутрашњег простора објекта за
производњу), плави камен (за дезинфекцију предмета од дрвета) и алкохол (за
дезинфекцију алата и руку).
Дезинфекција земљишта - Подразумева се излагање земљишта дејству физичких
или хемијских чинилаца у циљу уништавања штетних организама (дезинфекција
воденом паром, хемијским средствима, соларизација,...).
Дезинфекција семена - Обавља се у циљу уништавања патогена који се налазе на
његовој површини или унутрашњости (термичка и хемијска).
Употреба доброг и здравог расада - Већина повртарских биљака гаји се једним
делом у заштићеном простору а другим на отвореном пољу (парадајз, паприка,
краставац, купус,...). Употреба развијеног, доброг и здравог расада гарантује успех
производње.
Гајење отпорних сорти и хибрида - Стварање отпорних сорти и њихово гајење
представља најоптималнији и најекономичнији метод борбе против патогена.
Постојање и гајење отпорних сорти је значајно и са економског и са еколошког
становишта, па увек када је то могуће гајити такве сорте и хибриде.
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ИПАРД Србија корисници и услови финансирања

Суштина ИПАРД програма

ИПАРД Србија корисници и услови – Почетак коришћења ИПАРД средстава у
Републици Србији биће значајан за пољопривредну производњу у Србији. ЕУ
фондови намењени пољопривреди повећаће се за неколико десетина процената,
а средства намењена руралном развоју и до неколико пута. Средства намењена
инвестиционој подршци значајно се увећавају и подстиче се развој
пољопривреде и њена припрема за озбиљну утакмицу на јединственом тржишту
ЕУ. Србија трасира пут ка Заједничкој пољопривредној политици ЕУ и отвара
врата много значајнијим средствима (и до милијарде евра). Неопходно је
припремити све предуслове за интензивно коришћење ИПАРД фонда,
укључујући и повећање доступности новца пољопривредном сектору кроз
подршку кредитним активностима, успостављање гаранцијског фонда за
пољопривреду, итд.
Највеће вредности које ИПАРД доноси у националне системе подршке
пољопривреди су предвидљивост и транспарентност исплате средстава. Како
подршка пољопривредној производњи сваке земље зависи од процента раста
БДП-а и општег напретка националне економије, тако се и пољопривредни буџет
модификује у складу са тренутним околностима. У случају ИПАРД средстава,
буџет се одређује седмогодишње, у року буџетског периода ЕУ, износ средстава и
форма подршке никако или врло мало се мењају, што омогућава корисницима
дугогодишње планирање.
Суштина ИПАРД-а се своди на две ствари – кофинансирање и стандарде. То су
управо елементи који одређују економску активност потенцијалног корисника у
најмање пет година после реализоване инвестиције подржане ИПАРД
средствима.
СРБИЈА – Европска комисија је одобрила наш ИПАРД програм у јануару ове
године, а у току је процес акредитације ИПАРД оперативних структура (Сектор
за рурални развој и Управа за аграрна плаћања) као и одређених делова
Министарства финансија и Ревизорског тела при Влади Србије. То захтева
запошлјавање већег броја извршилаца у обе институције, а како се раније
помињало, Сектор за рурални развој би требало да има 11 новозапослених, а
Управа за аграрна плаћања би у овој години требало да запосли 103 извршиоца.
ИПАРД подразумева да до 2020. године следи трансфер средстава у износу од
175 милиона евра.
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Конкурисање неопходно је обезбедити пун износ новца потребног за
реализацију инвестиције, крајњи корисник мора на банковном рачуну да има
средства потребна за реализацију читаве инвестиције, конкурише на објављени
конкурс ИПАРД агенције, доставља сву потребну документацију која се од њега
тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта.
Одобравање пројекта после достављања свих потребних докумената,
потенцијални корисник улази у процес одобравања пројекта. Инвестиција не сме
бити започета пре него што је пројекат одобрен. Када се почне са реализацијом
инвестиције не сме одступати од пројекта који је приложио приликом
конкурисања. Корисник је дужан да се придржава одобреног пројекта и у току
периода трајања инвестиције прихвата контроле које му шаље ИПАРД агенција
како би били проверени наводи пројекта, радови или поштовање трајања
инвестиције од пет година. Минимални рок трајања сваке инвестиције је пет
година, корисник је дужан да, у том временском периоду, одржи инвестицију (не
сме да отуђи објекат, да му промени намену, нити да отуђи машине), а мора да
достигне стандарде ЕУ, у зависности од врсте инвестиције. Уколико поступи
супротно договореном корисник је дужан да врати сва средства.
Одобравање плаћања, корисник почиње са инвестиционим активностима, према
одобреном пројекту. ИПАРД агенција може, у одређеном року или само у току
трајања конкурса да обави рефундацију утрошених средстава у износу од 50
одсто вредности инвестиције, за пољопривредне производјаче носиоце
газдинства младје од 40 година и до 70%. Подносе сви рачуни, докази о уплати
средстава чиме доказује обављену трансакцију. Рефундација средстава обавља се
једном, за сва инвестирана средства, медјутим код захтевнијих инвестиција
може се доготити парцијално уплаћивање средстава, а враћање средстава може
виши у више транши.

Контрола корисника је вишеструка
Прва је у фази одобравања да ли је започео инвестицију/купио опрему за коју
конкурише „нулта контрола”. Ако је започео инвестицију захтев за остваривање
права на ИПАРД средствима биће одбијен.
Друга контрола је пре исплате средстава, њоме се жели да се утврди да ли је
инвестиција обављена у складу са предложеним пројектом. Уколико има
одступања захтев за повраћај средстава биће одбијен.
Последња контрола обавља се после реализоване инвестиције и после
исплаћених средстава кориснику. Контроле могу бити и ванредне у зависности
6

од околности уколико комисија сумња на неку од недозвољених радњи,
злоупотреба, превара, нерегуларности, … Корисник је дужан да чува сву
документацију од тренутка склапања уговора.

Маст. инж. пољ. Душан Стојановић

Најбитније особине земљишта за воћне засаде

За засаде воћа,као и за друге биљке ,важне су физичке,хемијске и биолошке особине
земљишта.Медјутим у погледу примене дјубрива за практичне сврхе важно је
утврдити хемијске особине земљишта,односно садржај појединих храњивих
елемената и хумуса,као и вредност пХ земљишта тј.степен киселости.
На основу заступљености појединих елемената (мг у 100 г суве земље) земјишта могу
бити:
-сиромашна ако садрже :фосвора /мг и калијума испод 15 мг
-средње обезбедјена ако садрже:фосвора преко 10 мг и калијума 15-20 мг
-добро обезбедјена ако садрже:фосвора преко 10 мг и калијума преко 20 мг у 100 мг
суве земље
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Према садржају хумуса земљишта могу бити:врло слабо хумусна-до 1%
хумуса,слабохумусна-1-3% хумуса,средње хумусна-3,1до 5%,јакохумусна 5,1-10% и
врлојако хумусна 1о-15%.
У погледу пХ вредности,односно степена киселости,земљишта могу бити:
-екстремно кисела пХ испод 4,5
-врло јако кисела пх 4,6-5,0
-јако кисела 5,1-5,5
-средње кисела 5,6-6,0
-слабо кисела 6,1-6,5
-неутрална 6,6-7,3
-слабо алкална 7,4-8,0
-јако алкална 8,1-9,0
-врло јако алкална 9,1
Иако различите воћне врсте имају и различите захтеве у погледу земљишта може се
рећи да воћкама највише одговарају земљишта која имају повољне физичке и
хемијске особине ,а то су земљишта која су добро обезбедјена хумусом чији се
садржај креће од 3-10 %,добро обезбедјена фосвором са садржајем преко 10 мг
фосфора на 100 мг суве земље,садржајем калијума преко 20 мг на 100грама суве
земље,средње кисела и слабо кисела земљишта пХ 5,6-6,5 мада има врста која су
мање осетљива на висину пХ.Алкална земљишта су мање погодна за гајење већине
воћних врста.

дипл.инг пољ. за мелиорације Иван Рангелов
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ПРАВИЛНА ПРИМЕНА ПЕСТИЦИДА КАО ОСНОВ УСПЕШНЕ ЗАШТИТЕ
БИЉА

Штете на гајеним биљкама проузрокују: инсекти, гриње, нематоде, пужеви,
глодари, неке врсте птица као и проузроковачи болести: гљиве, бактерије, вируси,
фитоплазме. За њихово сузбијање користе се пестициди само када популација
штеточина и корова достигне економски праг штетности. Пестициди представљају
одређени ризик за људе и животну средину и због тога циљ је да се тај ризик смањи
на најмању меру у циљу добијања здравствено безбедне хране са аспекта примене
пестицида.
Савремену пољопривредну производњу прати појава великог броја проузроковача
болести и штеточина, који у значајној мери утичу на смањење приноса и квалитета
гајених биљака. Хемијске мере сузбијања применом пестицида, често су једини
могући начин њиховог сузбијања. Међутим, примена пестицида у великој мери
оптерећује трошковима пољопривредну производњу и додатно загађује животну
средину. Врло често се дешава да и поред њихове вишекратне примене изостане
ефекат, односно, да се не постигне одговарајућа заштита. Најчешћи разлози за то су
неадекватно време прскања и неодговарајући избор препарата.
Правилна примена пестицида између осталог подразумева:
- ПРАЋЕЊЕ И ПРОГНОЗУ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА
- ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА
- ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ ПЕСТИЦИДИМА
Прогноза у заштити биља има за циљ да смањи и рационализује коришћење
пестицида и допринесе очувању здравља људи и животне средине, одређивањем
оптималних
рокова
заштите.
Савремене методе прогнозе, уз помоћ аутоматских метеоролошких станица са
одговарајућим софтверима, заснивају се на познавању биологије тј. циклуса развоја
штетних организама, на праћењу метеоролошких фактора који утичу на њихову
појаву и развој и праћењу развоја саме биљке.
Познато је да на појаву и развој паразита на одређеном подручју у великој мери
утичу метеоролошки фактори (температура, влажност ваздуха, количина падавина и
др.). Поред тога, за појаву болести значајно је познавање и праћење фенолошких фаза
кроз које биљка пролази током вегетације, посебно „критичних фаза“ у развоју током
којих је биљка најосетљивија на напад паразита. Поред наведених и многи други
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фактори (извори и количина инокулума, отпорност биљке, примењена агротехника)
утичу на појаву и ширење штетног организма.
Праћењем и познавањем свих ових фактора, као и применом одговарајућих
прогностичких модела, могуће је предвидети појаву патогена на одређеном
локалитету и сигнализирати оптимално време примене пестицида тј. благовремено
обавештавање произвођача о спровођењу ове мере (моменат третирања, избор
препарата и потребна доза) и на тај начин пољопривредни произвођачи могу
уштедети на времену, смањити губитке у производњи и повећати принос и квалитет
својих производа.
Правилна употреба пестицида значи употребу у складу са упутством за употребу и
наводима на етикети, укључујући припрему прописане концентрације, поштовање
начела добре пољопривредне праксе, интегралне заштите биља ако је могуће и
заштиту околине и нециљаних организама.
Пре сваке примене пестицида обавезно треба прочитати и проучити добијена
упутства, којих се треба строго придржавати. У упутствима су тачно наведене:
доза - количина препарата или активне материје у килограмима или литрима
по јединици површине.
- концентрација - количина препарата изражена у %.
Да би смо тачно одмерили количину средстава за заштиту биља која мора доћи на
јединицу површине, треба користити мерне инструменте:
- за одређивање течних средстава за заштиту биља употребљавају се мале
мензуре, капаљке, пластични шприцеви или др.
- за одмеравање средстава за заштиту биља у чврстом облику употребљавају се
ваге.
-

Средства треба тачно одмерити према упутству, а никако се не сме одмеравати од
„ока“. Врло је важно направити тачну концентрацију, јер само тако постижемо
жељени резултат приликом третирања.
Приликом припреме средства потребно је водити рачуна о потрошњи воде. Опште
правило је да је највећа могућа количина воде/ха она, коју биљка може задржати на
листовима, а да не дође до капања са листова на земљиште. Потрошњу воде по
хектару треба прилагодити висини (запремини) културе коју прскамо и уређаја којим
изводимо прскање. У заштити ратарских усева треба користити од 200 до 600 литара
течности по хектару, у воћарству 1000 – 1500 л/ха, а у виноградарству 1000 л/ха.
У посуду с водом додају се прашкаста и текућа средства и добро се измешају.
Постепеним додавањем воде добије се раствор који се уз стално мешање треба
улевати у уређај за апликацију. Основно правило: Средство НИКАДА не мешати
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једно с другим, већ искључиво у резервоар уређаја за апликацију који је напуњен до
половине чистом водом
Пре било каквог комбиновања средстава, добро
проучити упутство за примену, јер је код неких наглашено да се НЕ СМЕЈУ мешати с
неким другим средствима. Када је потребно мешати два средства или више њих, а у
упутству нема података о мешању потребно је придржавати се следећих правила:
-

Увек треба мешати истоврсне формулације нпр.: WP + WP

Код припреме раствора за прскање са два или више средстава различитих облика
формулације, битан је редослед додавања у воду уређаја за апликацију.
Пре припреме раствора за прскање, може се направити мала проба могућности
мешања (компатабилности) у флаши од 0,5 - 1 литре. Ако у флаши не дође до
коагулације или до брзог таложења (седиментације) онда се средства могу мешати.
Средство које изазива коагулацију или нагло таложење обавезно прскати посебно, а
не у мешавини (танк-миксу).
Примењивати пестициде рано ујутру по лепом времену или поподне, а при томе
водити рачуна о јачини и смеру ветра. Пестициде треба примењивати низ ветар. Ако
се примењују по јаком ветру, ветар може да их разнесе и могу да оштете друге
културе.
Избегавати прскање средствима на температури вишој од 30º Ц.
Ако се пестициди примењују непосредно пре кише, могу се лако испрати и не могу
дати очекивани ефекат.
Ако се пестициди примењују за време росе, може доћи до промене концентрације
раствора тј. разредиће се средство.
Неке штеточине, али и узрочници болести и корови, могу постати резистентни
(отпорни) на поједине пестициде или целе групе тих средстава, што се испољава
губитком делотворности једног средства. Појава резистентности може се успорити,
каткада и спречити, избегавањем сваке претеране примене пестицида. Важно је што
чешће мењати групу употребљаваних средстава, те увек имати на уму да је свако
сувишно третирање не само финансијски трошак, већ отровно и опасно како за
организам тако и за околину.
Код припреме и наношења средства у случају неодговарајуће заштите може доћи
до тровања пестицидима. Раствори пестицида могу проћи кроз кожу, дисајне путеве
(удисање паре пестицида) или пробавни тракт (конзумирање). Тровања нису само
акутне природе (једнократан унос велике количине, непосредан додир с кожом), него
се могу појавити и због дуготрајног и понављајућег наношења мањих количина, које у
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примеру једнократног уноса не покажу последице (хронична тровања). Додир с
кожом представља најчешћи облик тровања пестицидима. До продирања пестицида
кроз кожу долази пуно брже, ако су руке, дланови, ноге и лице не заштићени. Високе
температуре и знојење убрзавају продирање пестицида кроз кожу.
НИ НАЈБОЉА ОПРЕМА НАМ НЕ МОЖЕ ПОМОЋИ АКО НЕ ТРЕТИРАМО
НА ВРЕМЕ.
Неправилна примена средстава за заштиту биља може:
-

Негативно утицати на здравље особе која примењује средства, али и на људе и
животиње који се налазе у непосредној близини,
Негативно утицати на биолошку разноликост,
Утицати на прекомерне остатке (резидуе) пестицида на производу,
Утицати на загађење вода и околине.
спец. инж. пољ. Гордана Цветковић

ЈЕСЕЊА СЕТВА ЗЕЛЕНЕ САЛАТЕ-Lactuca sativa
Зелена салата води порекло са Медитерана. Из области средоземља салата се шири на
Европу. У Америку је пренета још 1494.год.
Као поврће се користи у свежем стању.Веома је цењена због њених дијететских
особина ,витаминске вредности и таквих могућности производње да се тржиште може
снабдевати свежом салатом током целе године.
У људској исхрани основна улога јој је да побољша апетит.
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Салата се може гајити на њиви и у баштама на отвореном простору и у пластеницима
и у стакленицима током целе године.
Производња у заштићеном простору обавља се у:
1-топлим лејама
2-пластеницима
3-стакленицима.
За бербу у јануару и фебруару најпогоднија је сетва у три рока: почетком,средином и
крајем новембра.
ТОПЛЕ ЛЕЈЕ – врло је погодно салату гајити у топлим лејама јер има скромне захтеве
према топлоти.Салата се сеје у топлу леју формирану на слоју стајњака 30-35
цм,напуњену слојем компоста око 10 цм. Сетва се обавља као и код других начина
производње.
По ницању одржава се температура 10-12 оC.На леје се не стављају асуре да неби
дошло до етиолирања биљака.По стизању расада биљке се пресађују у нове топле леје
на размак 20x20 цм. У новој топлој леји слој компоста треба да је нешто дебљи (око
20 цм).Леју треба опрезно заливати да биљке неби патиле како од недостатка
влаге,тако и од вишка воде.Добро негован расад стиже за 35-40 дана по расађивању.
ПЛАСТЕНИЦИ И СТАКЛЕНИЦИ- салата у овим објектима често се гаји као
претходни усев или као међуусев..Трба рачунати да циклус салате траје око 50 дана
(то углавном зависи од сорте) а да само расадна фаза траје 30 дана.Уколико је салата
накнадни усев сетву за производњу расада треба прилагодити 25-30 дана пре бербе
главне културе.
За овај начин најједноставније је расад производити у земљишним коцкицама,џифи
коцкама или у контејнерима.На овај начин расад се може сместити на помоћним
површинама стакленика-пластеника.
Гајење ,мере неге и заштита примерени су условима и времену у коме се салата гаји у
стакленику.
Треба нагласити да се салата у току зиме може гајити у стакленицима –пластеницима
без допунског загревања.
Добар принос зелене салате са једног квадратног метра у стакленику-пластенику
креће се 3-5 кг.
Ерић Иван дипл.инж. пољ. за ратарство и повртарство
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Како се изборити против суше

У години која је на измаку, и поред великих проблема које су изазвале велике количине
падавина с раног пролећа и поплава, намеће се и даље као значајно питање већ дуже време
проблем суше. Овај проблем који се већ више од две деценије истиче као ограничавајући
фактор биљне производње на подручју југоистичне Србије и у години која је у целини
гледано била значајно обезбеђена кишом, неповољно је утицао на најважнији период
вегетације пролећних усева. Велике кише јесенас и у току зиме и раног пролећа онемогућиле
су да многи произвођачи обаве јесењу основну обраду земљишта. Предсетвена припрема
земљишта за пролећну сетву на таквим земљиштима чија је основна обрада морала да се
изведе на пролеће била је врло груба и неквалитетна па је и сама сетва била врло
неквалитетна и каснила у односу на оптималне рокове. Међутим после обилних падавина
наступила је суша, поготову у сетвеној зони, која у току вегетације бива све већа током
вегетационог периода и праћена врло високим температурама и врло стресним условима за
биљке.
Подручје нишавског округа, стратешки и географски врло је значајно, други по величини
округ и по површини обрадивог пољопривредног земљишта. Општа карактеристика овог
подручја је велика разноликост услова и врсте пољопривредне производње, велика
уситњеност производних парцела и удаљеност парцела од економског дворишта. У склопу
сточарске производње, која је врло заступљена, производња сточне хране је главна грана
пољопривреде ових крајева. Обезбедити јефтинију сточну храну која ће поспешити развој
сточарске производње. У деловима Сићевачке клисуре, Малог Јастрепца на теренима
Алексинца и Ражња као и Доњег Матејевца у Нишком подручју присутна је квалитетна
производња вина са винограда овог подручја. У долинама Мораве Дољевачких, Нишких и
Алексиначких села развија се и интензивира производња поврћа у затвореним и отвореним
системима гајења. Ипак, може се констатовати да је ратарство и то у најприсутнијој
плодосмени кукуруз-пшеница најзаступљенија грана пољопривредне производње.
Како се борити против суше?
Избором прилагодљивијих врста Најчеши периоди када се најекстремнија суша јавља јесу
период цветања, оплодње и наливања зрна кукуруза-јул-август, када су и температуре
највишље у току године. Следећа два периода суше јесу период јесење сетве озимих стрнинаоктобар и период пролећне прихране пшенице и сетве кукуруза-март-април. Сетвом врста
које ће избећи дужином своје вегетације најкритичнији период најекстремнијих суша и
високих температура може се постићи сигурност у производњи. Озими јечам, јари и озими
сточни грашак, грахорице, озиме пшенице краће вегетације и ранија сетва озиме ражи и
тритикалеа, могућности су сигурне ратарске производње. Сетвом озимих грашкова и лана
може се обезбедити сигурнија производња протеинске хране јер је поготову на овим
просторима управо због суше у периоду оплодње и наливања зрна соје најјача суша и највише
температуре, те је производња соје углавном ризична.
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Избор толерантнијих сорти и хибрида Дужином своје вегетације и појавом суше након
вегетационог периода озимих стрнина, озима стрна жита најчешће избегну појаву високих
температура и суша. У неким годинама сорте озимих пшеница дуже вегетације погоде суше у
периоду наливања зрна. Због тога је препорука да се користе сорте краће вегетације, ране и
средње ране сорте пшенице. Озими јечам је за око 2 недеље ранији од пшенице и најчешће га
не погађа суша те даје сигурне приносе. С обзиром да сточни јечам има виши садржај
протеина у зрну од пшенице то је и препорука да у производњи сточне зрнасте хране ова
култура има предност у односу на пшеницу. Избором толерантнијих сорти пшенице и
хибрида кукуруза на сушу могу се постићи такође сигурнији приноси. Поједине сорте
повећаним присуством длачица на листу имају мањи интензитет одавања воде у току
критичног периода вегетације те се тиме изузетно добро боре против суше. Поједине сорте
пшенице и хибрида кукуруза при високим температурама увијањем листова такође смањују
транспирациону површину и тиме спречавају повећано одавање воде и побољшавају
толерантност биљке на сушу.
Агротехником Различите ратарске културе захтевају различиту дубину обраде земљишта.
Захваљујући плићем кореновом систему, пшеници је довољна плића основна обрада
земљишта на 15-25цм, чак се може ићи и са директном сетвом. На земљиштима лакшег
механичког састава, на парцелама где је у предкултури добро исконтролисана заступљеност
коровских биљака, може бити изведена директна сетва без икакве обраде земљишта. Сматра
се да обрада земљишта ремети његов капиларни систем токова влаге и да сетва без обраде
даје сигурније резултате нарочито у току сушних година. Такође постоје испитивања која
указују да је и при редукованој обради земљишта боље чување влаге у земљишту, поготову
што се претераним гажењем приликом употербе већег броја машина и прикључака и
спровођењу класичне обраде земљишта поред гажења, повећава сабијеност земљишта, квари
структура и повећава одавање влаге. Међутим највећи проблем је што је из године у годину
све редукованија обрада земљишта чак и за кукуруз код кога би требало да се дубоком
основном обрадом земљишта поправи акумулативна способност земљишта за воду. Због
вишегодишњег смањења дубине орања за кукуруз и друге пролећне културе, створен је
плужни ђон, смањена акумулација потребне зимске влаге а повећан губитак и отицање воде,
погоршана капиларност и водно-ваздушне особине земљишта. Недостатак хумуса и смањена
микробиолошка активност земљишта, неповољан однос воде и ваздуха, све то је довело до
све ниже толерантности биљака на сушу, посебно се то односи на кукуруз. Избором
толерантнијих сорти и хибрида на сушу немогу се надокнадити пропусти у агротехници
сваког вида биљне производње. Применом чизел плугова и подривача, растресањем
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земљишта и разбијањем плужног ђона побољшали би се водно-ваздушни режим земљишта,
његова акумулативна способност за воду, структура и микробиолошка и хемијска активност.
Тиме би се повећале резерве влаге у земљишту повећањем акумулације зимске влаге,
омогућила пропусност земљишта за воду и развој кореновог система до дубљих резерви влаге
и тиме толерантност на сушу. Заливање је најбитнија агротехничка мера којом би с биљке
избориле против суше. Међутим врло мали проценат површина јесте тренутно у заливном
систему а неможе се и из објективних разлога очекивати повећање површина у систему
заливања. С тога је квалитетна основна обрада земљишта, што мањи губитак влаге у пролеће
припремом земљишта за сетву, адекватна минерална исхрана и примена стајњака велики
комплекс мера који сигурно доприноси бољој толерантности биљака на сушу и обезбеђењу
сигурнијих приноса. Приликом квалитетне основне обраде земљишта, применом мера
растресања земљишта, под утицајем мраза ће се створити таква структура земљиушта да се
врло лаким оруђима у пролеће може обезбедити предсетвена припрема земљишта, смањити
на тај начин гажење и сабијање земљишта и најбитније непотребно одавање корисне
влаге(посебно применом ротофреза).

Агрохемијска анализа земљишта најчешће поред недостатка хумуса на земљиштима ових
простора показује недостатак фосфора. Фосфор и калијум, изношење корисних жетвених
остатака или најгори случај њиховог спаљивања, све су то разлози који смањују повољне
карактеристике земљишта и толерантност биљаке на сушу. Најчешће, посебно у кукурузу
изостаје примена стартног ђубрива у јесен, посебно недостатак довољне количине фосфора
који регулише квалитетније и боље укорењавање а који би допринео толеранцији биљака на
недостатак влаге у пресудним моментима. Примерима добре и квалитетније основне обраде
земљишта, подривања, квалитетније и адекватне минералне исхране сарадници ПССС Ниш су
код многих произвођача допринели побољшању приноса 50-100%
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И густином сетве против суше Ређом сетвом пшеница, уколико се сеју у оптималним
роковима сетве и оиптимални условима за квалитетније и боље ницање, биљке могу веома
добро да избокоре и да постигну и добре и квалитетније приносе. Повећањем норме сетве у
сушнијим условима који се могу јавити већ у пролеће у периоду прихране, може доћи до
сушења биљака јер се немогу обезбедити потребним залихама воде. Сетва кукуруза у густом
склопу нарочито је неповољна у условима недовољне обезбеђености земљишта довољном
влагом.
Дубина сетве Приликом сетве у условима недовољне обезбеђености земљишта влагом сетва
би требало сда се обави дубље јер би плићом сетвом семе било принуђено да пропадне.
Системи гајења Производњом неких култура у здруженој сетви постиже се бољи распоред
биљака на производној површини, ефикасније коришћење вегетационог простора, заштита
нижих врста сенком виших од суше и високих температура. Примери у пракси су показали да
се сетвом сорти пшенице различите висине или сетвом пшенице у комбинацији са јечмом или
тритикалеом постиже ефикасније коришћење вегетационог простора и бољи приноси.
Кукуруз висином и хабитусом својих биљака штити биљке пасуља јер бар за неколико
степени снижава температуру када је она највиша а најпогубнија у време цветања, оплодње и
наливања зрна пасуља. Слично се постиже и комбинацијом сунцокрета и пасуља или
комбинацијом кукуруза и тикве или сунцокрета и тикве. Постоје и добри примери усева у
густом склопу- сточног грашка и овса, грахорице и детелине, грашка и луцерке, усеви који
постижу знатно боље и квалитетније приносе него у систему чистог усева.
Засена мрежама Проименом савремених мрежарника и засене све бољи и квалитетнији
приноси постижу се у новијим интензивним засадима јабуке, трешње и другог воћа,
винограда и повртарских култура. Засеном поред заштите од града, снижава се температура у
засаду и смањује сувишно одавање воде.
Задатак и науке и струке, селекционих и семенских кућа као и самих произвођача јесте да
стварањем нових сорти и хибрида, увођењем нових система гајења, унапређењем технологије
производње, на најбољи начин допринесу развоју пољопривредне производње, смањењу
утицаја природе и екстремних агроеколоишких прилика у пољопривредној производњи на
минимум, и на крају производњи квалитетног и економски исплативог производа.

др. Саша Станковић
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити
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