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Пролећна сетва на територији нишавског округа
Почетак је априла а температуре изнад вишегодишњег просека за овај период године.
Захваљујући учесталим падавинама у марту земљиште је солидно обезбеђено влагом. Да
ли започети са сетвом кукуруза? Питање је које ратари са подручја овог округа постављају
свакодневно стручњацима из области ратарства. Многи велики произвођачи поучени
искуствима прошле године, не питају, већ сеју, већ првих дана априла посејали су парцеле
које су планиране за сетву кукуруза. Кажу, ризик ствара принос.
Сетимо се искустава из прошле вегетационе сезоне, Од поплава и великих количина
падавина ушли смо у сушни период посебно у време сетве кукуруза. Влага се из сетвеног
слоја веома брзо губила. На бројним парцелама посејаним кукурузом после 20 априла,
ницање је било неуједначено па су многи усеви били и ретког склопа. Посебно је суша у
сетвеном слоју погубна била за засејана луцеришта где су наклијале биљчице ове културе
брзо пропадале и многа луцеришта морала бити разорана.
Не памти се тако рана сетва луцерке као ове године. Већ је половином марта било засејано
преко 50% планираних површина под овом културом која је главни извор кабасте сточне
хране за исхрану стоке овог подручја. Приземни мраз крајем марта од -50 С уплашио је
произвођаче који су већ посејали луцерку, али се сад види да им се ризик исплатио јер
имају усеве доброг склопа на својим њивама. Луцерка је у укорењавању успешно
пребродила период ниских температура и сада наставља са растењем и развићем.
Као ретко кад на почетку пролећне сетве, све планиране сетвене површине за пролећне
усеве узоране су до краја прошле године. Чак су орали и произвођачи који то нису
планирали јер повољни агротехнички услови у новембру и децембру су их на то изазвали.
Навикли су наши ратари да раде. Разочарани, понекад приносима, понекад ценама,
настављају даље, у нади да ће им свака следећа инвестиција у производњу и сама
производња бити боље, квалитетније и исплативије. Овако пооране парцеле, па чак и
ледине захваљујући мразевима, ветровима, повременим снежним и кишним падавинама
изузетно су добро припремљене за сетву, добро су акумулирале зимску влагу и спремне су
за предсетвену припрему земљишта за сетву пролећних усева. С обзиром на то да је мраз
изузетно добро уситнио површински слој, да постоји значајна резерва влаге препорука је
те све повољности сачувати. Многи произвођачи не тражећи савет искуснијих
произвођача или саветодаваца и стручњака, брзоплето улазе ротофрезама и тањирачама у
нади да ће квалитетније припремити земљиште за сетву. Пооране парцеле на мању дубину
обраде од предвиђене, посебно ако су у питању ледине, имају проблем са већом
закоровљеношћу. Борба против корова креће са завршетком жетве, са плићим заоравањем
стрништа. Тако се корови, посебно вишегодишњи најефикасније уништавају. Примена
тоталних хербицида, као јефтинија и лакша, само заварава произвођаче. Многи су
заборавили, многи не желе да прихвате да се летња плића обрада земљишта и јесењезимска дубока обрада земљишта сврставају у најбитније агротехничке мере у борби
против корова. Заоравањем стрништа подвргавају се семена корова да у присуству
земљишне влаге дубљег слоја земљита никну и касније дубоком обрадом униште.

Такође се избачено корење вишегодишњих корова подвргава високим летњим
температурама сушењу и уништавању. Прерпорука произвођачима је да са што мање
гажења и кварења структуре и механичког састава земљишта у пролећној предсетвеној
припреми земљишта обаве предсетвену припрему лакшим оруђима и што мање исцрпу
резерве акумулиране зимске влаге. Применом лаких дрљача и сетвоспремача поравнао би
се површински слој земљишта, створила тврда постељица и мек покривач за семе и
створили услови за што квалитетнију сетву а уједно онемогућило претерано гажење,
кварење структуре и претерано сабијање земљишта а уједно сачувала корисна влага.
Треба избећи примену ротофреза и тешких тањирача. Евентуално само на крупније
изораним лединама тањирачама сасећи крупније фракције земљишта па онда
сетвоспремачима и лаким дрљачама фино урадити предсетвену припрему земљишта.
У пролећној сетви на територији нишавског округа доминира кукуруз као најзаступљенија
и најважнија ратарска култура на територији читаве Србије па и Нишавског округа.
Предвиђа се да ће овом културом у предстојећој сетви бити засејане веће површине у
односу на вишегодишњи просек, нешто изнад 40 000ха. Поред кукуруза, с обзиром да има
доста сточара веома важне су по заступљености луцерка и црвена детелина. Повећавају се
површине под сточним грашком, грахорицом у чистој култури или у смеши са травама, а
спорадично има и сунцокрета и соје.
За разлику од прошлог пролећа кад је сетва пролећних усева морала бити у великој мери
обављена на пролећном орању, ове године је све онако како би требало да буде и како сви
очекујемо. Велики је значај стартног ђубрења у јесен под основну обраду земљишта за
пролећне културе. Овим се доприноси већој ефикасности и степену искоришћавања
примењених НПК минералних ђубрива, а биљке имају сигурније услове за постизање
бољих и квалитетнијих приноса. Квалитетна и дубока основна обрада земљишта у јесен уз
повремено подривање, повећање садржаја хумуса у земљишту уз квалитетно стартно
ђубрење основ су да биљка буде толерантнија на стресне ситуације у току вегетације,
основ су постизања високих и квалитетнијих приноса.
После предсетвене припреме земљишта обавити сетву и третман земљишним
хербицидима у циљу заштите усева од појаве корова из семена. После сетве обавезно
поваљати у циљу што бољег чувања постојеће влаге, уједначенијег и квалитетнијег
ницања. Оптимални рок сетве кукуруза за подручје Југоисточне Србије је половина
априла па до почетка маја месеца, зависно од подручја и надморске висине. Блага зима и
повољне топлотне прилике утичу на ранију сетву у овој години, поготову због
прошлогодишњих искустава брзог исушивања сетвеног слоја земљишта после сетве,
посебно у каснијим роковима.

Кукуруз је биљка са изузетно високим потребама за азотом. Препорука је да се под
предсетвену припрему зуемљишта унесе већи део азота, бар 2/3 од планиране количине
азота. Преостали део азота треба унети у прихрани усева у току вегетације. Честе суше у
току вегетације кукуруза отежевају квалитетно трансформисање примењених азотних
ђубрива и њихово искоришћавање од стране биљака. Стога се и препоручује да се већи
део азота унесе под предсетвену припрему земљишта за сетву кукуруза, како би биљка
кукуруза азот из примењених минералних ђубрива ефикасније искористила. У циљу
задржавања корисне влаге земљишта за квалитетније и уједначеније ницање веома важна
мера је ваљање посејаних усева кукуруза. Повећана влажност дубљих слојева земљишта
биће повољан фактор за развој корова. Стога је препорука за применом заштите усева од
корова већ после сетве такозваним „прскањем на црно“. То је изузетно важан начин
уништавања највећег дела корова који ће се појавити из семена. Треба изабрати хербициде
у складу са коровима који се очекују, у дозама које су усклађене препорукама произвођача
препарата, времену и условима примене, као и садржају хумуса и самом квалитету и типу
земљишта. Да би ови хербициди испољили ефикасно дејство потребно је да њихова
примена буде праћена извесном количином падавина.
Избор хибрида веома је важан део укупне технологије у производњи кукуруза. Међутим
кад се све агротехничке мере спроведу, почев од квалитета, времена и дубине основне
обраде земљишта, квалитета предсетвене припреме, квалитетне и избалансиране
минералне исхране биљака, рокова, начина и густина сетве, тада је највећи део фактора за
постизање добрих приноса испуњен. На крају је остао избор хибрида. Данас је пуно
селекционих кућа које се баве селекцијом и производњом семена кукуруза присутно на
нашим теренима. Велик број хибрида различите намене оправдано су нашли своја места
на парцелама наших произвођача. Испитивањима у комисијским огледима сви хибриди
којих има на нашем тржишту су резултатима доказали и могу се препоручити нашим
произвођачима у њиховој сетвеној структури. Треба испоштовати захтеве одређених
хибрида за одговарајућом густином у зависности од типа и квалитета земљишта, зависно
од тога да ли се наводњава или је сетва у сувом ратарењу, зависно од намене, да ли је
хибрид за силажу или зрно. Приликом избора одговарајућег хибрида за сетву треба узети
у обзир да ли су хибриди намењени за сетву на равничарским или брдско-планинским
подручјима, да ли су за силажу или зрно, да ли ће се комбајнирати у клипу или зрн у, да ли
су намењени за хумузно снабдевенија или сиромашнија хумусом и скелетнија земљишта.
Луцерка је такође значајна култура ових подручја. Позитивна искуства из године у годину
су јесења сетва и ранија пролећна сетва половином фебруара почетком марта. Овако рана
сетва није међутим препоручљива јер постоји опасност од измрзавања. Благе зиме и
одсуство јачих мразева наводе произвођаче на ризик с оибзиром да су касније сетве
претежно праћене дефицитом влаге у сетвеном слоју и отежаним условима за ницање.
Луцерки је потребна влага у сетвеном слоју да би квалитетно никла. Сетва почетком
априла већ дуже време на овим подручјима померена је за 15 дана раније.

Дешава се да семе буде испровоцирано да клија а због брзог губитка влаге у сетвеном
слоју и високих темпаратура тако стојећи у земљишту у фази испровоцираног клијања
сасуши му се клица и угине. Сетвена припрема за луцерку мора бити далеко квалитетнија
него код кукуруза. Семе луцерке неупоредиво је ситније и сеје се на мањој дубини 1-2цм.
Стога предсетвена припрема земљишта мора да буде изузетно квалитетна и уједначена. У
случају створеног дубоког и прашкастог сетвеног слоја сабити земљиште проходом
глатких ваљкова, па онда посејати и на крају поваљати ребрастим ваљком. Слично
кукурузу и луцерка има значајне потребе за минералном исхраном. Сходно дефициту
фосфора наших земљишта, а доброј обезбеђености калијумом, а потреби луцерке у
фосфору у почетним фазама развоја-укорењавања, препорука је да се у јесен унесе
минерално ђубриво са вишим уделом фосфора. Уколико стартно ђубриво није унешено
под јесење-зимску основну обраду земљишта, препорука је да се оно унесе под
предсетвену припрему земљишта како би га биљка искористила у каснијем делу
вегетације. Потребе луцерке за фосфором су 60-80кг/ха а за калијумом 80-100кг/ха. У
пролеће пред сетву унети почетне количине азота 40-50кг/ха док луцерка сама не крене са
производњом азота. Пожељно је семе луцерке инокулисати нитрагином-бактериолошким
ђубривом које стимулише формирање квржица у корену луцерке а које поспешују
азотофиксацију ове биљке.
Дакле основ квалитетне сетве свих пролећних усева је квалитетна предсетвена припрема
земљишта са довољном акумулацијом воде и минералних хранива, за шта је неопходно
јесење-зимско орање и основно ђубрење под основну обраду земљишта.

др Саша Станковић

Мере неге кромпира
Припремила: Рашић Сузана

Кромпир је једногодишња зељаста биљка која се гаји ради производње кртола –
плодова у агрономском смислу. Добро подноси монокултуру, али се из фитохигијенских
разлога не сме гајити више година узастопно на истом месту, тражи структурно и
дубоко земљиште.

Најчешћи предусеви кромпиру су стрна жита, а одлични предусеви су луцерка и
црвена детелина. Кромпир је одличан предусев јер оставља земљиште у добром стању и
незакоровњену.
Обрада земљишта за кромпир је врло значајна, због тога што се 80% укупне
органске материје формира испод површине земље. Принос и квалитет кртола зависи од
особина ораничног слоја. Он треба да је растресит, структуран, добрих водно-ваздушних
особина и плодности. Обрада се обавља на 30 cm.
Предсетвена припрема зависи од стања земљишта, влажности и
закоровљености. Примењује се дрљање у рано пролеће, јер омогућава равнање и
растресање, боље чување воде и загревање, уништавају се поникли корови и разбија
покорица.
Ђубри се органским и минералним ђубривима. Од органских примењује се
стајњак 20-40 t/ha и зеленишно ђубрење заоравањем лупина, сточног грашка и других
легуминоза. Минерална ђубрива: фосфор и калијум примењују се под основну обраду и ½
до 2/3 азота, а остатак азота предсетвено или у прихрани пред загртање.
Време садње је када је температура земљишта око 5 °C. Дубина садње је на 812 cm, тако да кртоле буду покривене слојем земље од 5-6 cm. Кромпир се сади
широкоредо, ране сорте на растојању 70x25 cm, а касне 70x35 cm.

Корови почињу клијати обично 5 до 7 дана после садње, а у хладном пролећу
касније. Почетак радова се одређује по клијању корова, због чега се периодично
разгрће земљиште и врши осматрање. Чим почне клијање семена корова и појаве се
танки, крхки клијанци, значи да је наступило време равнања, пошто млади кончасти
клијанци корова угину од најмањеје повреде тачке раста зубом бране или честица
земљишта. У сушном пролећу добро је извршити равнање одмах после садње, пошто
оно поравнава површину њиве и самим тим умањује губитак воде из земљишта. Када се
укажу редови и биљке израсту у висину 10 до 12 cm кромпир се међуредно култивира.
Неколико дана после овог врши се окопавање између биљака у реду. Окопавање и
култивирање врши се неколико пута у току вегетације. При другом култивирању
биљке кромпира се мало загрну земљом, а при трећем култивирању врши се коначно
загртање.
Огртање почиње када су биљке висине 16 до 20 cm, а коначно огртање пред
склапање редова, које се приближно поклапа са почетком цветања. У то време расту
столони и замећу се кртоле, па се даља међуредна обрада прекида да се не оштете
столони и кртоле. Уколико је потребно касније извршити прашење треба га изводити
веома плитко. Дубина огртања зависи од особина земљишта, климатских услова и
дубине садње. Дубље се огрће у влажном поднебљу, на лаком земљишту и плићој
садњи.
Поред механичких мера борбе корови у кромпиру сузбијају се и хербицидима.
Примењују се хербициди после сетве, а пре ницања.
Где год је то могуће кромпир треба наводњавати. Наводњавање се врши из
бразда или вештачком кишом. Заливна норма и време наводњавања зависе од сорте и
услова. Ране сорте се наводњавају од средине маја до краја јуна, средње ране у јуну и
јулу, а касне од средине јуна до средине августа. Количина воде у једном заливању
износи 40 до 60 l/m2. После сваког заливања кромпир се третира против пламењаче
(Phytophthora infestans). Третирање кромпира против пламењаче и против
кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata) је редовна и обавезна мера заштите
без које је немогућа производња овог усева.
Сазревање је завршено када се надземни делови осуше, кожица очврсне, а кртоле
се могу лако одвојити од столона. Кромпир сазрева око 100 до 160 дана после садње,
што зависи од његове раностасности. Наклијавањем семенских кртола може се
скратити сазревање за 10 до 14 дана.

Време примене фунгицида и економски прагови у усевима пшенице и јечма
Пшеница
Од сетве и ницања усева редовно се спроводе осматрања развоја пшенице, појава и
ширење симптома болести, услови средине и њихова погодност за развој болести и
штеточина, достизање епидемијских и прагова штетности на основу којих се
обавештавају пољопривредни произвођачи о потреби спровођења мера заштите.
У развоју усева пшенице фаза од другог коленца и првог листа другог коленца,
повезује се са прагом преко кога се не сме допустити развој неких болести листа и
стабла пшенице. Почетак цветања јесте веома осетљива фаза у којој се уз присуство
повољних услова може реализовати инфекција патогена који доводе до болести класа.
Поуздано предвиђање времена развоја пшенице доприноси поузданијој заштити усева и
избегавању превентивних мера заштите.

Слика 1: Сива пегавост листа пшенице (Septoria tritici)
Ова фитопатогена гљива се не преноси семеном. Презимљава у зараженим остацима
пшенице у форми пикнида. Услови који одговарају развоју, односно ослобађању
пикноспора и њиховом клијању у процесу инфекције, јесу температуре већ од 2 ⁰Ц па
до 37 ⁰C уз падавине и високу влажност ваздуха.

Слика 2: Жута лисна рђа (Puccinia striiformis)
Време заштите усева пшенице, односно примена фунгицида у директној је зависности
од биологије патогена, услова за инфекцију и даљег напредовања болести као и
развојних фаза пшенице. У спровођењу контролних мера против проузроковача сиве
пегавости листа пшенице, мора се узети у обзир дужина инкубационог периода,
односно период након остварења инфекције, а пре појаве симптома. Друга веома важна
чињеница је неопходност заштите листа заставичара и два до три листа испод њега, а
који омогућавају нормалне процесе у биљкама и обезбеђују високе приносе.
Заштита пшенице од проузроковача сиве пегавости треба да се спроведе у фенофази у
којој први лист изнад другог коленца показује симптом присуства болести.
Економски праг примене фунгицида постигнут је уколико се на 10% биљака у овој
развојној фази региструју симптоми на првом листу другог коленца.
За препоруку је примена фунгицида на бази пикоксистробина и ципроконазола,
азоксистробина и ципроконазола, пропиконазола и ципроконазола, тебуконазола и
пропиконазола, метконазола.
Најефикаснија заштита пшенице од проузроковача жуте лисне рђе подразумева
стварање толерантних, односно отпорних сората. Због чињенице да овај патоген веома
брзо ствара нове расе и прилагођава се условима, неопходно је првенствено познавање
гена вирулентности и сетва сората генетски различитих како би се процес стварања
агресивних и вирулентних сојева успорио.

У постојећим условима на располагању су нам хемијске мере контроле. За што
успешнију заштиту усева веома је важно време примене и избор фунгицида.
Врема примене фунгицида има најзначајнију улогу у заштити усева од проузроковача
лисних рђа. Уколико је 10% биљака са симптомима рђе до фазе првог коленца, што је
резултат касних јесењих и раних зимских инфекција, треба спровести мере заштите.
Узимајући у обзир услове за развој и брзину циклуса овог патогена у овим случајевима
(код осетљивих сората) једнократна заштита, уколико настану повољни услови, неће
бити довољна. Осетљиве сорте које се доминатно гаје на нашем подручију морају бити
заштићене још једним третирањем.
Код мање осетљивих сората пшенице заштита треба да се спроведе уколико се на 10%
биљака региструје присуство симптома на првом листу другог коленца (BBCH 32).
Систем прогнозе препоручује препарате на бази азоксистробина и ципроконазола,
пикоксистробина и ципроконазола.
Заштита пшенице од проузроковача пепелнице спроводи се заједно са заштитом
пшенице од других проузроковача болести.
Фузариоза класа пшенице (Fusarium spp) у нашим производним условима јавља се
скоро сваке године у различитом интензитету. У условима присутних падавина у време
цветања и формирања зрна остварују се услови за инфекцију гљиве проузроковача
фузариозе, односно штурости класа. Ово је једно од најдеструктивнијих обољења
пшенице. Болест доводи до смањења приноса и квалитета зрна пшенице. У годинама са
повољним условима, нарочито код осетљивих сората, може доћи до смањења приноса и
до 50%. Велике штете се региструју и због способности овог патогена да на оболелим
зрнима синтетише одређене микотоксине, веома штетне по здравље људи и животиња.

Слика 3: Клас пшенице са симптомом штурости

Први симптоми болести уочавају се одмах након цветања. Заражени класови на
парцели губе зелену боју, почињу да бледе и постају светли. Кретање патогена са
класића се наставља на вретено и оно изумире због чега делови класа изнад места
обољења вретена такође изумиру а зрна остају штура. У влажним условима на
зараженим класовима јавља се црвенкаста, односно ружичаста превлака. Уколико је
цео клас захваћен болешћу, остаје закржљао и танак а класићи на њему приљубљени уз
вретено. Заражена зрна су штура, неналивена и промењене боје.
Ова фитопатогена гљива се одржава у природним условима у форми перитеција на
зараженим биљкама, мицелијом, макроконидијама и хламидоспорама у земљишту.
Одржава се на зараженим биљним остацима и на семену биљака домаћина. Усеви
пшенице и јечма могу бити заражени у свим фазама развоја, али највећа осетљивост
ових усева је од почетка цветања до воштане зрелости. У влажним условима конидије и
аскоспоре гљиве доспевају на прашнике у време цветања и остварују инфекције. У
периоду цветања површина тучка је изложена спољној средини и отворена за
инфекцију спорама гљиве које се разносе ветром и кишним капима. Инфекција ове
гљиве ремети даљи развој зрна. При оствареној инфекцији у каснијим фазама развоја,
често се на зрнима и не уочавају симптоми обољења. У производњи семена пшенице
овакав случај води до даље сетве заражених зрна чиме се појачава могућност појаве
палежи клијанаца и трулежи корена у следећој вегетационој сезони.
Оптимална температура за инфекцију класа је 25 °C. Инфекција се остварује за 36 до 72
сата у зависности од температуре. У повољним условима температуре и влаге
инфекција може да се обави и у краћем временском периоду. Процес инкубације траје
до три дана при оптималним температурама од 25 ⁰C и високој влажности.
Заштиту усева треба спровести, уколико се бележе повољни услови падавина и
температуре у пољу, на самом почетку цветања (BBCH 61), односно када се у пољу
региструје 5% класова који су избацили прашнике.
Неки од препоручених фунгицида испред система прогнозе и извештавања су на бази
протиоконазола и тебуконазола, метконазола и тебуконазола и тиофанат метила.

Јечам
Мрежаста пегавост јечма (Pyrenophora teres) јавља се сваке године у нашим условима у
различитом интензитету, а у зависности од услова средине и осетљивости посејаних
сората. Значајно присуство пега на листу смањује асимилациону површину листа и
доводи до смањења тежине зрна, односно смањења приноса јечма.
Први симптоми се јављају у виду ситних некротичних цртица или пегица које се врло
брзо повећавају правећи уске тамномрке попречне и издужене пруге те цео симптом
подсећа на карактеристичну мрежу на листу. Временом оболели део некротира док је
остали део листа изражено хлоротичан. На семену се инфекције могу јавити у виду
тамних издужених површина.

Слика 4: Мрежаста пегавост јечма (Pyrenophora teres)

Pyrenophora teres формира псеудотеције на слами и стрњици после жетве јечма. На овај
начин је обезбеђено одржавање гљиве, али је оно могуће и на дивљим травама као и на
зараженом семену.
Влажно и прохладно време погодују развоју овог патогена. За спорулацију гљиве
потребна је висока влажност у трајању од 10 до 30 часова, а одвија се у широком
температурном интервалу са оптимумом око 20 ⁰C.

Слика 5: Симптом пепелнице на јечму
Уколико се симптоми мрежасте пегавости региструју на 10% биљака у фази првог
коленца треба урадити мере заштите фунгицидима. Овом мером постиже се заштита
усева јечма против пеплнице (Erysiphae graminis) и пегавости листа јечма
(Rhynchosporium secalis). Систем прогнозе препоручује препарате на бази
епоксиконазола и тиофанат-метила, азоксистробина и ципроконазола, пираклостробина
и ципроконазола, тебуконазола и тиофанат-метила, тебуконазола, триадименола и
спироксамина.
Гордана Цветковић, спец. заштите биља
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