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РАТАРСТВО

Најбитније агрптехничке мере у прпизвпдои кукуруза

Кукуруз је најзаступљенија и ппред пшенице најважнија гајена биљка, пд свих ратарских
усева у нашпј земљи. Схпднп значају спада у стратешке прпизвпде наше ратарске
прпизвпдое. С тпга је главни циљ селекције и пплемеоиваоа на кукурузу ствараое
квалитетних хибрида и ппстизаое виспких принпса. Успех у тпм правцу у великпј мери
зависи пд примене адекватних агрптехничких мера у прпизвпдои кукуруза, схпднп
агрпекплпшким услпвима у кпјима се прпизвпди. Збпг великпг привреднпг значаја,
главни циљ у агрптехници кукуруза је дпбијаое већег принпса и квалитетнијег прпизвпда
уз раципналнп смаоеое укупних трпшкпва прпизвпдое. Да би се тп ппстиглп неппхпднп
је да се исппштују све агрптехничке мере, ппчев пд правилне и квалитетне пснпвне
пбраде и предсетвене припреме земљишта, исхране биљака, квалитетне и правпвремене
сетве, адекватних мера неге и заштите усева пд кпрпва, штетпчина и узрпчника бплести.
Принпс кукуруза зависи пд плпднпсти земљишта, агрпметепрплпшких услпва, спртимента
са свпјим прпизвпдним пптенцијалпм и чпвека са свим агрптехничким мерама.
У нишавскпм пкругу прпизвпдоа кукуруза заузима такпђео значајнп местп у ратарству.
Кукуруз је најзаступљенија култура на парцелама мнпгих ратара. За дпбијаое виспких
принпса кукуруза значајну улпгу има минерална исхрана, агрптехничка мера кпјпм се
мпгу ублажити ппследице неппвпљних метепрплпшких чинилаца. Пснпвни елементи
исхране азпт, фпсфпр и калијум битнп утичу на принпс свих ратарских култура па и
кукуруза. Пптимална пбезбеђенпст биљака фпсфпрпм утиче на вегетативни и генеративни
развпј биљака, штп се манифестује ппвећаоем принпса зрна, али и на оихпву већу
тплерантнпст према суши и неппвпљнпм тпплптнпм режиму. Калијум има важан утицај на
пдвијаое физичкп-хемијских и бипхемијских прпцеса у биљци. Оегпв велики значај се
исппљава на растеое и развиће, ппсебнп на цветаое и пплпдоу цветпва и на
метабплизам угљених хидрата. Ппред тпга, калијум ппвпљнп утиче на впдни режим
биљака и раципналније трпшеое впде штп ппвећава тплерантнпст биљака према
ппследицама стреса изазванпг сушпм. Правилнп избалансирана исхрана биљака
фпсфпрпм и калијумпм значајнп утиче на ппвећаое принпса и квалитета зрна, али и на
тплерантнпст на неппвпљне услпве сппљне средине. Фпсфпр и калијум су маое
ппкретљиви у земљишту у пднпсу на азпт, кпји је збпг свпје велике ппкретљивпсти честп
пграничавајући чинилац у биљнпј прпизвпдои. Недпстатак једнпг пд пвих елемената у
исхрани кукуруза неппвпљнп се пдражава на нпрмалан раст и развпј биљака и ппстизаое
дпбрих принпса. Збпг свпје теже раствпрљивпсти и слабије мпбилнпсти фпсфпр и калијум

у земљиште се унпсе у јесен са пснпвнпм пбрадпм земљишта. За дппунску исхрану
биљака кпристе се кпмплексна минерална хранива, а кпличине и пднпс НПК пдређује се
на пснпву хемијскпг састава земљишта. Азпт је нпсилац принпса свих оивских биљака, па
и кукуруза. Ппред утицаја на принпс азпт је врлп значајан градивни елеменат за биљку.
Азпт утиче на ппвећану тплерантнпст биљака на сушу, неппвпљни тпплптни режим, кап и
узрпчнике бплести. Ппзнатп је да у технплпгији прпизвпдое кукуруза ппсебан значај
имају агрптехничке мере, а у пквиру тих мера најзначајое местп заузима пбезбеђеое
биљака пптималним кпличинама азпта. У циљу тачнијег пдређиваоа дпза азптних
хранива кпристи се Н-мин метпда кпја се састпји у тпме да се у слпју земљишта дубине дп
90цм, пре сетве кукуруза утврди кпличина минералнпг азпта кап и да се прпцени
кпличина азпта кпја ће бити минерализпвана у тпку вегетаципнпг перипда кукуруза и на
пснпву пптребне кпличине азпта за пствариваое пдређенпг принпса утврђује кпличина
азпта кпју треба унети путем азптних ђубрива. Да би се надпкнадип губитак азпта из
земљишта неппхпдна је примена пдгпварајућих пблика азптних ђубрива. Збпг утицаја на
ппвећаое принпса ратарских култура велики значај се придаје прпизвпдои и примени
азптних ђубрива, ппсебнп КАН-а (са 27% азпта), уреје (са 46% азпта) и АН-а (са 33-35%
азпта). КАН се лакп трансфпрмише у минералне пблике кпји су приступачни усвајаоу пд
стране биљака. Уреја ппсле примене ппдлеже хидрплизи, превпди се из амиднпг у
ампнијачни, а затим у нитратни и нитритни пблик, при чему бива дпступна усвајаоу пд
стране биљака. На пснпву садржаја минералнпг азпта у земљишту, планиранпг принпса и
азпта кпји биљка изнесе пп јединици ппвршине, кап и земљишних и метепрплпшких
чинипца пдрећује се пптребна кпличина азпта за ђубреое. Све чешћа ппјава суше намеће
пптребу да се значајан деп азпта у минералнпј исхрани кукуруза примени ппд
предсетвену припрему земљишта, а маои деп-30% у прихрани усева. Укупне пптребе
биљке кукуруза за азптпм у тпку вегетаципнпг перипда крећу се пд 120-150кг/ха.

Ппред минералне исхране кукуруза пбезбеђенпст дпвпљне кпличине впде предуслпв је
за дпбијаое виспких принпса. Највећи деп ппсејаних ппвршина ппд кукурузпм и у нашпј
земљи па и сампм нишавскпм пкругу је у сувпм ратареоу. Честе суше у пваквим услпвима
гајеоа намећу пптребу за смаоеоем склппа биљака у ппсејанпм усеву кукуруза и
смаоеое пчекиванпг принпса. Кукуруз је тпплпљубива биљка али са великим захтевима
за впдпм и виспким кпефицијенту транспирације. Мнпги прпизвпђачи су уз виспку
агрптехнику у прпизвпдои кукуруза увпђеоем навпдоаваоа ппстикли виспке принпсе пд
пкп 15т/ха и на теритприји нишавскпг пкруга. Тп указује да се и на нашим теренима мпгу
ппстићи рекпрдни принпси пве културе. Честп су пграничавајући фактпр у прпизвпдои
кукуруза недпстатак падавина у критичним перипдима развпја пве културе, фенпфази
цветаоа и фенпфази наливаоа зрна. У пвп време су кукурузу пптребне велике залихое
впде у више наврата. Да ли натапаоем, прпшаваоем путем вештачке кише или пак има
примера и сисзтемима кап пп кап, присуствп впде у правп време пбезбедиће сигурнију
прпизвпдоу пве културе и виспке принпсе. Схпднп мпгућнпстима, великим речним
капацитетима кап и прирпдним услпвима увпђеое навпдоаваоа кукуруза треба да буде
на све већем брпју ппсејаних парцела и на све већим ппвршинама.

Јесте циљ селекције ствараое тплерантнијих хибрида на сушу и недпстатак падавина,
међутим треба тежити интензивнијпм и пунпм агрптехникпм ка виспким и рекпрдним
принпсима кпји ће снизити цену кпштаоа прпизвпдое кукуруза. Какп збпг ппвећаоа
рентабилнпсти прпизвпдое, збпг ппбпљшаоа резултата у ратарству и наципналнпг
прихпда, такп и у смислу ствараоа услпва за рентабилније и далекп прпфитабилније
стпчарствп.
ПССС Ниш
Иван Рангелпв

ПОСТРНА СЕТВА У ЈУЛУ
Зато што се немају услови за наводњавање људи се не усуђују на пострну сетву после
скидања стрних жита.Зато земљиште остаје неискоришћено током летњих месеци.Да би то
земљиште што боље искористили препоручује се пострна жетва легуминоза.Пострна сетва
је најбоља после скидања грашка, али није касно да се обави ни после жетве стрних жита.
Наша је препорука да то буде или сорта или хибрид са што краћим периодом
вегетације.Ако је то нпр.соја да буде из групе зрења 00 до 0,да дужина вегетације буде око
90 дана не више.
Код кукуруза ако га сејемо пострно може да буде из ФАО групе зрења 300, или ако га
сејемо за силажу из ФАО групе зрења 400, али у том случају нарочито обратити пажњу на
густину сетве(гушће него обично).
Осим кукуруза и соје у пострној сетви се могу сејати и крмни сирак и суданска трава,па је
ова сетва добра прилика оним ратарима који имају стоку да обезбеде довољне количине
хране за зиму.
С обзиром да се ове културе развијају у најсушнијем периоду године када су падавине
минималне или их уопште нема.Зато је ова производња једино сигурна уз наводњавање.
Могућа је и пострна сетва у условима сувог ратарења, али је то ипак сетва са већим
ризиком.
Зато ко нема систем за наводњавање мора да обави дубље орање да избаци влагу из
дубљих слојева у сетвени слој и после сетве је обавезно ваљање како би семе дошло у
додир са влагом а самим тим и клијало и ницало.
“Али у сваком случају се препоручује наводњавање“
Зато ко год има стоку и могућност за наводњавање треба да ради пострну сетву јер добија
две жетве годишње и јефтину храну за стоку у облику силаже.
У Нишу дана: 06.07.2012.год.

Ерић Иван дипл.инг.

ВОЋАРСТВО
УПИС У ВИНПГРАДАРСКИ РЕГИСТАР

Упис у Винпградарски регистар представља пснпву и неппхпднпст за ппзнаваое стварнпг
стаоа када су у питаоу ппвршине ппд винпвпм лпзпм са свим свпјим карактеристикама и
специфичнпстима, спртимент, старпст засада, прпизвпдни пптенцијали пднпснп
пптенцијали ппјединих винпградарских ппдручја и псталих важних аспеката, кап
неппхпдан услпв даљег унапређеоа и планскпг развпја винпградарства и винарства у
Републици Србији а уједнп представља деп у прпцесу усклађиваоа са стандардима ЕУ.
Винпградарски регистар би требап да буде ппуздани ппказатељ стаоа у винарскпм
сектпру кпји пмпгућава праћеое прпизвпдое вина и др. прпизвпда пд грпжђа пд
винпграда дп ппдрума. Винпградарски регистар је у пснпви централизпвани систем, али
се унпс ппдатака пбавља на лпкалнпм нивпу.

Закпнпм п вину предвиђена је пбавеза уписа у Винпградарски регистар правних лица,
предузетника пднпснп физичких лица кпји прпизвпде грпжђе на ппвршини већпј пд 0,1 ха
(10 ари). Пва пбавеза се истпвременп пднпси и на прпизвпђаче кпји имају и маое
ппвршине а са истих стављају грпжђе у прпмет.

Упис у Регистар врши се на пснпву захтева кпји ппднпси правнп лице, предузетник,
пднпснп физичкп лице, у складу са Закпнпм п вину пднпснп Правилнику п садржини и
начину впђеоа Винпградарскпг регистра. Захтев се ппднпси на Пбрасцу ВВ 1 – Захтев за
упис у Винпградарски регистар. Пбразац ВВ 1 ппљппривредни прпизвпђачи дпбијају уз
дпкументацију за пбнпву регистрације пд управе за трезпр, мпгу га преузети и са сајта
Министарства ппљппривреде и заштите живптне средине Републике Србије, www.
мпззс.гпв.рс или дпбити при дпласку у ПССС. Захтев се ппднпси некпј пд најближих
канцеларија Стручне прганизације за впђеое Винпградарскпг регистра „Центра за
винпградарствп и винарствп Ниш“ према седишту прпизвпђача грпжђа- правнпг лица,
пднпснп предузетника, пднпснп пребивалишту прпизвпђача грпжђа- физичкпг лица.
Канцеларије су смештене у: Бепграду, Нпвпм Саду, Крагујевцу, Александрпвцу, Негптину и
Нишу.

Физичкп лице за упис у Винпградарски регистар ппднпси следеће ппдатке:
1. ппдатке п прпизвпђачу грпжђа - име и презиме, адресу, јединствен матични брпј
грађана, брпј из регистра ппљппривредних газдинстава
2. ппдатке п винпградарским парцелама кпје се кпристе за прпизвпдоу грпжђа катастарска ппштина, брпј катастарске парцеле, власништвп над катастарскпм парцелпм,
ппвршина, спрта, ппдлпга, размак садое, узгпјни пблик, ппдатке п принпсима, намена
кпришћеоа грпжђа и др.

Уз захтев за упис у Регистар ппднпси се:
- угпвпр п закупу, пднпснп кпришћеоу за винпградарске парцеле на кпјима се винпгради
налазе, акп ппднпсилац захтева није власник тих винпградарских парцела, пднпснп акп је
закупац или кприсник
-дпкумент кпјим се дпказује правп свпјине на катастарскпј парцели на кпјпј се налази
винпградарска парцела, акп правп свпјине није уписанп у катастар неппкретнпсти.

Свакпм прпизвпђачу грпжђа се приликпм уписа у Винпградарски регистар дпдељује
регистарски брпј и издаје извпд из регистра са брпјем винпградарске парцеле и графички
приказ тих парцела. Прпизвпђач грпжђа мпже да има самп један регистарски брпј. Тај
брпј једнпм дпдељен се не мпже меоати нити мпже бити дпдељен некпм другпм
прпизвпђачу у случају оегпвпг брисаоа из регистра. Прпизвпђач се брише из регистра акп
ппднесе захтев за брисаое на пснпву пдлуке п престанку пбављаоа дужнпсти. Акп дпђе
дп прпмене ппдатака уписаних у регистар пријављују се у рпку пд 15 дана пд дана
настале прпмене.

Прпмену ппдатака п гпдишопј прпизвпдои грпжђа са рпдних винпградских парцела, у
циљу пдређиваоа прпизвпднпг пптенцијала, прпизвпђач грпжђа пријављује
Министарству сваке гпдине накпн бербе. Принпс грпжђа се пријављује на пбрасцу ВВ1
такп штп се пппуни Секција 1- ппшти ппдаци п ппљппривреднику и Секција 3 где се
уписује принпс за пријављене парцеле. Захтев се шаље у Центар за винпградарствп и
винарствп у Нишу.

Прпизвпђачи кпји на кућну адресу дпбију захтев за упис у Регистар а не ппседују винпград
или имају маое пд 10 ари ппд винпградпм а не стављају грпжђе у прпмет треба да
напишу изјаву у кпјпј ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу изјављују да
немају винпград или да грпжђе не стављају у прпмет и ппшаљу у Центар за
винпградарствп и винарствп у Нишу. Адреса је:
Центар за винпградарствп и винарствп Ниш
улица Впћни калем 6 - Суви Дп, 18116 Брзи Брпд
Кпнтакт пспба. Злата Виданпвић
е-маил: цеwин.злата@гмаил.цпм
Кпнтакт телефпн: 060/601 01 81
Ппзнаваое стварнпг стаоа када су у питаоу ппвршине ппд винпвпм лпзпм, спртимент,
старпст засада, пптенцијали ппјединих винпградарских ппдручја и псталих важних
аспеката кап и оихпва свепбухватна анализа, неппхпдан су услпв даљег унапређеоа и
планскпг развпја винпградарства и винарства.

ГАЈЕЊЕ МАЛИНЕ
Малина је по количини и вредности производње најважнија јагодаста врста. Рано ступа на
род, у првој години након садње, има рано време сазревања плодова, код једнородних сорти
половина јуна до половине јула, брза обнова засада у роду и изванредан квалитет и
употребна вредност плодова.

Најповољнија места за гајење малине су од 300 -800 метара надморске висине по ободу и у
зони букових шума. Одговарају јој благо нагнути, проветрени и осунчани терени. Не подноси
гајење у долинама и котлинама где долази до задржавања ваздуха. Малина не подноси
забарена и збијена земљишта, добро успева на растреситим полупропустљивим
земљиштима. Идеална PH вредност 5,5 -6,7 а садрж ај хумуса 3 -5 процената, Такође захтева
срeдњу обезбеђеност у фосфору и калијуму. Захтева подручја са годишњом сумом падавина
од 800 -1000мм. Потребно је нагласити да малина не трпи вишак воде у земљишту и да
највеће потребе за наводњавањем има у фенофазама цветања, развоја и сазревања плодова
као и после бербе за развој изданака који ће донети род у наредној години.
Садња малине се може обавити у јесен и пролеће. Предност се даје јесењој садњи јер се до
пролећа саднице приме и корен им се добрим делом обнов
и па се почетком вегетације
нормално развијају. Пре садње се уклањају суве и оштећене жиле, дуге се скраћују на дужину
10-15 цм. Корен се потапа у смешу балеге и иловаче уз додавање дезинфекционог средства.
Младе изданке посадити на исту дубину на којој су биле пре пресађивања. Корен положити у
јамић који треба бити незнатно дубљи него у растилу. Изданак малине орезати на 12 цм и
залити.
Нега младог тасада састоји се у скраћивању изданака, обради земљишта, ђубрењу, заливању
и заштити.
Рано у пролеће са кр етањем вегетације скратити изданке на 20 цм или 2 -3 жива пупољка.
Такође не дозволити развијање корова како не би били конкуренти у храни младим
изданцима малине. Комбиновати сузбијање корова и допунску обраду земљишта са уношење
азотног ђубрива.
Прихрану азотом вршити у три наврата, прво када избију млади изданци, друго када изданци
достигну дужину 30 цм и треће када достигну дужину 60 цм. За свако прихрањивање додати
60 кг/ха КАН-а.

Сматра се да је засад добро однегован када се од једне посађене саднице р азвију од 1 до 3
нова изданка висине до 1.5м.
Обрада малине у роду - најчешће се примењује јалови угар затим ледина или малч где се део
око корена обрађује а средина је под травном смешом или комбинација хербицида и обраде
око корена.
Резидба малине у роду се врши одмах после бербе када се сви изрођени и оштећени изданци
орежу, изнесу из малињака и спале. На пролеће се врши одабир преосталих изданака тако да
број изданака буде 8 -12 по дужном метру у реду. Изабрати изданке средње дебљине са што
мање боћних грана и извршити њихово прекраћивање на два пупољка изнад задње жице.
Са кретањем вегетације доћи ће до развоја младих изданака па је потребно извршити њихово
закидање када достигну дужину 10
-15 цм и то до средине маја месеца уколико има
наводњавања у малиња ку, уколико нема,закидање извршити до средине априла месеца. Тиме
омогућавамо боље проветравање и већи принос.
Сорте малине које су најзаступљеније у интензивној производњи јесу Виламет, Микер и
Туламин од једнородних, а Полака и Полана код ремонтантних сорти.
Виламет је Америчка сорта уведена у производнњу 1943 године. Сазрева средином јуна
месеца а берба траје око месец дана. Плод је крупан око 4 грама, чврст, тамноцрвене боје,
ароматичан и јако квалитетан. Водећа је сорта у малинарској производњи.
Микер сазрева недељу дана након Виламета. Плод је врло крупан, око 4.5 грама,јарко црвене
боје, зарубљено -купаст. Број изданака по жбуну је мањи него код Виламета али су изданци
бујнији па захтева додатне наслоне. Плодови су уједначени по крупноћи и облику, мали
је
губитак сока и даје високи проценат роленда.
Полана је сорта из грпе ремонтантних варијетета која рађа на једногодишњим изданцима .
Изданци су чврсти и не полежу, успешно се гаји и без наслона. Формира 13
-18 родних
прираста од саме основе изданка. Плод је крупан, интензивно црвене боје, веома чврст и
уједначен по облику. Велико интересовање за овом сортом влада из разлога што је дуг период
бербе и добијамо свеже плодове малине до касно у јесен.
Вукашиновић Срећко, дипл. инж.

УДРУЖИВАЊЕ

ОБЛИЦИ САМООРГАНИЗОВАЊА
ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА
Припремила: Рашић Сузана,дипл.инж.ратарства

Удружење у привреди је организација интересно повезаних привредних
субјеката. Разликују се удружења предузећа и удружења грађана. Другим
речима, постоје удружења правних лица и удружења физичких лица.
Задружни савез је, на пример, удружење задруга као правних лица.
Удружење пчелара је облик удружења физичких лица. Удружење
привредника из исте делатности се назива струковно удружење. Предузећа
из истих и сродних делатности имају струковна удружења у оквиру
привредне коморе и ван ње, под различитим називима.
Крупна породична газдинства углавном имају возила, потребну
механизацију, ангажују спољну радну снагу, самостално организацију
продаје своје робе. Зато њима није нарочито потребна задруга. Она могу да
имају интерес за удружењем, које може да штити њихове интересе.
Удружења настоје да остваре заједничке циљеве њихових чланова у
области цена, привредне пропаганде, да помогну у набавци и продаји коју ти
чланови у своје име обављају, у здравственој заштити животиња и у другим
пословима. Она могу да пруже помоћ својим члановима, сточарима на
пример, у њиховој набавци товних и приплодних грла и њиховој продаји
стоке. Осим тога, удружења пољопривредника организују стручна
предавања, саветовања, пољопривредне изложбе, посете пољопривредним
сајмовима, стручне екскурзије и слично.
Али удружење не може да се региструје за обављање трговачке,
прерађивачке и друге делатности за пружање одговарајућих производних
услуга пољопривредницима. Оно не може да откупи и да прода робу
пољопривредника, не може то што може пољопривредна задруга. Ни на
једној продавници и возилу не стоји име неког удружења као власника.
Удружење, дакле, није привредна организација, оно не може да замени
задругу, али јесте својеврсна огaнизација привредника опште, па и
пољопривредника. У нашој пракси постоје бројни случајеви да су удружења
у пољопривреди основале "невладине организације" које су финансиране из
иностранства. После тога је било уочљиво да чланови таквих удружења
обично набављају матични запат, опрему и заштитна средства више од
страних него од домаћих произвођача. Тиме су у одређеној мери
запостављени резултати домаћих селекционара и ширење квалитетних
домаћих, признатих сорти, а да се не помиње ризик ширења страних,
"генетски модификованих".

ЗАШТИТА БИЉА
Кромпиров мољац у нашим производним условима
Кромпиров мољац Phthorimaea operculella спада у најзначајније штеточине у
производњи кромпира. Поред кромпира штеточина је и парадајза, плавог патлиџана и
дувана. Региструје се и на коровима из фамилије Solanaceae (Solanum nigrum).
Одрастао адулт мољца кромпира достиже 10 mm do 12 mm дужине. Распон крила
износи од 28 do 30 mm. Предња крила су смеђе – жуте боје, док задња крила имају
сјајно љубичасти одсјај.
Јаја кромпировог мољца су бисерно бела , док је ларва смеђе –жуте боје дужине до 15
mm.

Слика 1: Положена свежа јаја око окца на кртоли
Кромпиров мољац штете наноси усевима кромпира током вегетације у пољу, али у
повољним условима складишта наставља свој развој и повећава штете на кртолама. У
току вегетације лептири полажу јаја на лишће кромпира, пиљењем ларви стварају се
мине на лишћу и ходници у стабљици. Штете на листовима доводе до пропадања и
превременог старења надземног дела биљака. Највеће штете кромпиров мољац прави
на кртолама кромпира.

Слика 2: Ларве мољца кромпира и мине на листовима
При крају вегетације, у случају урушавања банкова и огољавања кртола, лептири на
њих неометано полажу јаја. На парцелама на којима изостаје заливање, стварају се на
крају вегетације пукотине кроз које пролазе лептири привучени мирисом кртола. Јаја се
полажу око биљака на земљу, стабљику, на и у окца на кртолама. Испиљене ларве се
убушују и праве ходнике, галерије кроз нападнуте кртоле. Овако нападнуте кртоле
веома брзо подлежу нападу патогена и пропадају. У производњи семена, оштећења на
окцима кртола доводе до смањења клијавости кртола у наредној сезони.

Слика 3: Оштећене кртоле – ходници, галерије од ларви мољца кромпира

У току вађења кромпира може се десити да симптоми на неким кртолама нису видљиви
и да се овакве кртоле унесу у складиште. У случају нерегулисања температура у
складиштима, ове кртоле представљају резервоар за даље развиће штеточине и
пропадање кромпира.

Слика 4: Ларва кромпировог мољца на ускладиштеном кромпиру
Кромпиров мољац има 4 развојна стадијума: одрасли лептир (адулт), јаје, ларва и лутка.
Доњи праг развоја је 10 :C, док горњи праг развоја није дефинисан. Развија више
генерација годишње (обично 5). Уколико се унесе са кртолама у складиште без
регулисане температуре, наставља свој развој и може да развије још 2 до 3 генерације.
Оптимална температура за развој кромпировог мољца је 28 :C, али неометано се
развија и на температурама између 15 :C и 40 :C. Ова штеточина презимљава у
стадијуму лутке у земљишту или у остацима кртола на њиви.

Слика 5: Лутка и имаго кромпировог мољца
Највеће штете мољац кромпира причињава на крају вегетације нападајући кртоле на
пољу. Уношењем кртола са ларвама кромпировог мољца у складиште, под повољним
температурама за штеточину, ларве даље оштећују кртоле и може да дође до потпуног
губитка приноса. Успешне мере контроле подразумевају интегрисан програм
сузбијања. Неопходна је примена оптималне технологије, пажња и примена посебних
агротехничких мера, хемијска контрола усева као и складиштење кртола у просторима
који имају могућност регулисања температуре ваздуха у њима.
Парцеле за сетву (садњу) кромпира треба да се припреме што квалитетније како би се
омогућила оптимална дубина сетве (15 cm) и обезбедило прављење високих банака. На
овај начин се отежава продирање штеточине и онемогућава полагање јаја на кртоле
кромпира на крају вегетације.
Сетва треба да се обави потпуно неоштећеним и здравим кртолама.
Загртање кромпира током вегетације и стална покривеност кртола кромпира.
Наводњавање парцела више пута како би се спречило стварање пукотина у земљишту и
продирање мољца до кртола кромпира.
Скратити време од сазревања циме или десикације до вађења кромпира. Кромпир
вадити након 2-3 недеље после десикације или природног сасушења циме, односно чим
се формира добра покожица, како се не би излагао нападу мољца . Одложено вађење
кромпира може да значајно повећа штете на подручјима са присутним штеточинама.

Кртоле добро прегледати, одвојити оштећене а здраве кртоле што пре склањати са њиве
и смештати у складиште са контролисаном температуром. Штете се повећавају
остављањем кртола кромпира на њиви преко ноћи. Уколико не постоји могућност
склањања кромпира одмах, кртоле се морају прекрити. Инфестиране, заражене кртоле
треба уништити јер оне представљају извор заразе у следећој производној години.
Ако је могуће кромпир складиштити на температурама ≤ 10°C, а најбоље на 5 °C до 8
°C.
После сваке сезоне складиштења, а пре уношења новог кромпира извршити квалитетну
припрему складишног простора: чишћење, прање, укључујући и гајбице и вреће, које
по могућству треба да буду нове или старе добро опране и дезинфиковане.
Складиштењем кромпира у објекте у којима не постоји контролисан режим
температуре, а промакну оштећене кртоле, штеточина се уноси у складиште и наставља
даље своје развиће. До сада је забележено развиће 2 – 3 генерације у складиштима. У
циљу регистровања присуства мољца кромпира, за препоруку је постављање
феромонских клопки у складиштима. На почетку складиштења и постављања
феромонских клопки, док још постоји присуство имага у спољашњим условима,
обавезно затворити све отворе како би се онемогућило привлачење имага са парцела.
Сталним мониторингом популације кромпировог мољца постављањем феромонских
клопки, утврђује се присуство и динамика лета ове штеточине.
Редовним визуелним осматрањима биљака у пољу обезбеђује се мониторинг полагања
јаја на листове и омогућава се благовремена примена инсектицида. Опасност по усев
кромпира почиње од средине јула месеца до вађења, као и од момента уношења
кромпира у складиште до пада температуре испод 15 :C (уколико не постоји систем за
регулисање температуре складишта).
У случају регистровања јаја на листовима, уколико је нападнуто 5% биљака, треба да се
спроведу третмани инсектицидима до момента када се евидентира 0,5 мина по биљци у
време цветања. У овим случајевима се могу користити инсектициди регистровани за
сузбијање кромпирове златице. Примена инсектицида у овим случајевима не може
допринети коначној заштити кромпира од кромпировог мољца. Фолијарним
третирањима инсектицида у току вегетације обезбеђена је заштита надземног дела и
контрола броја ларви на надземним деловима биљака. Такође, обезбеђена је заштита на
нивоу једне парцеле али миграција лептира из других парцела значи краткотрајну
заштиту усева. Највећа опасност тек предстоји од напада штеточине на кртолама
кромпира при крају вегетације.
При крају вегетације, пред само сазревање, мирис кртола привлачи одрасле јединке које
полажу јаја или на огољене кртоле или на земљиште око кртола.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС – Управа за заштиту
биља Прогнозно-извештајна служба заштите биља (ПИС)
Мере заштите кромпира од кромпировог мољца
1. За сетву кромпира користити искључиво здраве, неоштећене кртоле.
2. На подручјима са високим потенцијалом штеточине, време сетве/садње кромпира
померити раније и са сортама краће вегетације.
3. Садња кртола треба да буде на дубини 10 – 15 cm како би се смањила могућност да
женке положе јаја на кртоле током вегетације.
4. Кртоле треба заштити и формирањем банкова који се морају одржавати целе сезоне.
5. Одговарајуће наводњавање током вегетације допринеће одржавању компактности
банкова и спречити стварање пукотина у њима.
6. Сталан мониторинг појаве, бројности и развоја кромпировог мољца. Појава и ниво
популације прати се постављањем феромонских клопки од стране ПИС-а, док се
полагање јаја, пиљење и развој ларви прати визуелним осматрањем на самој парцели од
стране производјача.

7. Уколико се региструје полагање јаја на листовима, предузети мере хемијске заштите,
применом инсектицида овицидно-ларвицидног или ларвицидног деловања.
8. Уколико је број одраслих јединки на феромонским клопкама висок у моменту
промене боје циме и њеног сушења, спровести мере контроле применом инсектицида.
С обзиром да женка уколико не дође до кртоле, полаже јаја врло близу, на земљу и око
биљке, применити препарат овицидно-ларвицидног деловања. Третман се мора још
једном поновити након 8 – 10 дана због дужине развоја ларви. Уколико се настави
хватање адулта на феромонским клопкама, наставити са још једном применом
инсектицида ларвицидног деловања.
9. Највеће штете настају на крају вегетације и код вађења кромпира. Подесити време
вађења кромпира. Одложено вађење доприноси повећању штета.

10. Вађење се мора ускладити са могућношћу склањања кртола са њиве. Кртоле никако
не остављати преко ноћи на парцели јер може доћи до полагања јаја на кртоле које ће се
унети у складишни простор.
11. Кромпиров мољац презимљава у стадијуму лутке у кртолама, као и сасушеним
остацима циме на парцели. Ове лутке ће омогућити излетање лептира у новој сезони и
нове штете по усев. Остаци циме као и преостале кртоле после вађења се морају
уништити спаљивањем.
12. Кромпир се мора одмах складиштити у простор са подешавањем температуре
ваздуха испод прага развоја мољца (10 :C). Уколико не постоји могућност
контролисања температуре а мољац се унесе са кртолама у складиште, омогућава се
развој још 2 – 3 генерације у затвореном простору што може довести до уништавања
кртола током чувања.
13. Неопходно је складиште добро очистити од заосталих кртола, затворити све отворе
кроз које би мољац могао да долети споља и настави свој развој.
14. Складиштити само здравствено исправне кртоле.
15. Обавезан плодоред.
16. Пратити препоруке на порталу ПИС-а .

Слика 6: Део насловне стране портала
Гордана Цветковић, спец. заштите биља
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