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РАТАРСТВО

Жетва на територији нишавског округа
Овогодишња жетва стрних жита на територији нишавског округа, приведена је крају. У
производној 2015/2016-тој години на територији нишавског округа засејано је око 40000
ха под озимим стрнинама. Жетва је обављена у веома кратком року и за то време није
било значајнијих проблема. Закоровљеност усева је била минимална што је такође
олакшало жетву. Комбајнери су савесно одрадили свој посао и углавном обављали жетву
на квалитетном нивоу.
У овогодишњем роду се испољила јако велика разлика у приносима између појединих
општина нишавског округа, као и између нивоа примењене агротехнике. Шта је утицало
на овогодишњи род стрних жита?
Почетак сетве на свим територијама округа био је карактеристичан по томе да је мало
планираних површина посејано у оптималном року, и то на самом почетку оптималног
рока. Сам оптимални рок сетве био је неповољан за сетву, углавном због честих и обилних
падавина. Сви усеви посејани после ових падавина веома бро и квалитетно су никли.
Убрзо је због дугог периода натпросечно високих температура и одсуства падавина
сетвени слој врло брзо остао без влаге те су усеви посејани усеви у овом периоду јако дуго
и касно ницали. Повољна влага у току зиме и блаже температуре допринеле су да се стање
усева пред прихрану и после ње поправи. У току прихране чак је било и превише влаге,
почетком и током марта, тако да такви услови нису били повољни са аспекта саме
прихране и ефекта искоришћавања самог азота. Примена КАН-а или АН-а у таквим
условима велике влажности није била успешна код појединих произвођача, јер је делом
тај азот испран у дубље слојеве и није искоришћен у тој мери у којој би требало да буде а
делом је због велике влаге прешао овај облик азота у нитритни који је неповољно утицао
на усеве стрних жита. Због оваквих услова велике влажности земљишта и немогућности
уласка у парцелу, поједини произвођачи су каснили са прихраном те она није могла да
утиче на принос у жељеној мери. Овакав почетак пролећне вегетације праћен је био и
појавом септорије. Стање усева озимих стрнина све више се поправљало са повећањем
топлоте и уласком у другу половину априла и почетак маја. Највеће проблеме у овој
години задали су шира појава фузаријума у периоду класања и цветања када су због
обилних и честих киша постојали повољни услови за развој ове болести. Нарочито у
селима у околини Ниша фузаријум је нанео веће штете у виду смањења приноса и до 30%
од очекиваног. Посебно су развоју фузаријума допринели сетва недекларисаног и
квалитетно запрашеног семена, сетва пшенице у монокултури, недовољна минерална
исхрана и ђубрење усева пшенице и одсуство третирања усева против ове болести у
периоду цветања.

Дакле слично жетви 2014-те поновиле су се штете од фузаријума, с тим што се ова болест
није у тој мери развила и направила штету на свим деловима нишавског округа. Поред
фузаријума, ову годину су од проблема у житу на територији нишавског округа обележиле
ваши различитих сојева које су нападале клас у периоду почетка формирања зрна сисајући
сокове тек зачетог зрна и нанеле мањи или већи обим штете. Овај напад вашију био је
различитог интензитета, у различитим деловима округа и у различитим фазама наливања
зрна. Уколико се јавио на самом почетку формирања зрна тада је напад вашију могао да
изазове значајне штете на зрну пшенице и на тај начин умањи значајно принос.
Произвођачи којима је указано да одмах реагују против ове штеточине, успели су
благовремено да сузбију ову штеточину у право време и да немају штете у виду снижења
приноса. Уколико се касно одреаговало или због касног откривања штеточине није ни
обавила заштита пошто у каснијим фазама наливања зрна ваши и нису могле направити
штету онда су штете биле веће и принос знатно смањен.
И ова жетва праћена је различитим резултатима приноса. Пре свега на принос је утицао
ниво примењене агротехнике. Усеви који су на време посејани почетком оптималног рока
сетве или у повољним условима за ницање, усеви који су поваљани после сетве, посејани
дорађеним и квалитетно запрашеним и декларисаним семеном, посејани у плодореду
поготову тропољном, и најбитније нађубрени потребним количинама фосфора, калијума и
азота, третирани на време против вашију, фузаријума и осталих патогена, постигли су
одличне приносе. Велики број произвођача, посебно на територији Алексиначке општине
постигли су приносе преко 5,5т/ха, без обзира на врсту житарица. Произвођачи који су
послушали савете стручњака ПССС Ниш и подигли ниво агротехнике у производњи
пшенице и осталих стрнина постигли су и приносе преко 7т/ха. Има примера да је принос
ишао до 10т/ха што указује да се и на овом подручју могу остварити приноси пшенице као
и у нашој највећој житници Војводини. Начин обраде земљишта, квалитет и начин
ђубрења, чињеница да се изношењем приноса износе значајне количине хранива из
земљишта и да се иста морају вратити земљишту, а коју су схватили и применили
поједини пољопривредни произвођачи, допринели су да се подигне ниво приноса код ове
културе на теренима нишавског округа, посебно Алексиначке општине.
Велика разлика у приносу појединих делова нишавског округа врло је присутна у овој
жетви. У просеку је принос за нишавски округ био изнад вишегодишњег просека, око
4т/ха. Највиши просечни принос је у Алексиначкој општини, преко 5т/ха, а најнижи у
селима около града Ниша, општини Мерошина, испод просека, нешто испод 3,5т/ха. У
Дољевцу, Гаџином Хану приноси су у просеку око 4т/ха. Разлог најслабијег приноса у
селима околине Ниша јесте значајна појава фузаријума, монокултура, сетва
недекларисаног семена у сетви, нарочито одсуство заштите од фузаријума код највећег
броја произвођача у време цветања пшенице. Нарочито је више села нишких општина
погођено од града 25.05. када је јечам био на почетку воштане а пшеница на почетку
млечне зрелости. Град величине ораха, веома јаког интензитета направио је усевима јечма

Закључак је да се прописаном агротехником могу постићи високи приноси а такође и
утицати на бољи квалитет рода. Квалитет овогодишњег рода на територији нишавског
округа је просечан. Са високим нивоом агротехнике и високим резултатима приноса
постигнут је и висок квалитет зрна пшенице, хектолитар преко 80кг/л, висок садржај
глутена, зрно велике крупноће, добар квалитет брашна. Истина све ове особине су
најприсутније код квалитетнијих сорти пшеница, хлебних сорти и побољшивача којих је
све мање у широкој производњи. Зато би се требали запитати какав је квалитет хлеба, кад
у производњи има веома мало побољшивача. Сетва побољшивача праћена је остваривању
нижих приноса у односу на сорте пшеница које су углавном заступљене у производњи и
које сада постижу са одличном агротехником високе приносе. Бољим плаћањем квалитета
вероватно би се и произвођачи који предају своју пшеницу определили за сорте оваквих
особина. Овако, са ниским ценама пшенице у овој жетви, питање је да ли ће наши
произвођачи бити уопште заинтересовани да сеју пшеницу као ове године. Ипак наши
ратари не могу без сетве пшенице, а и многи повртари, јер се зна да је она најбоља
предкултура свим осталим културама јер оставља земљиште у најбољем стању за наредни
усев.

РАТАРСТВО
Захтеви пасуља према топлоти и води
Услови успевања пасуља
Пасуљ је веома стара културна биљка. Спада у групу легуминозних
биљака велике хранљиве вредности из породице махунарки. Одликује се
тиме, што се лако чува и транспортује што је нарочито важно за промет
пасуља као робе. Као легуминоза, од великог је агротехничког значаја јер
иза себе оставља земљиште у веома добром физичком и биолошком стању
па је одличан предусев за многе ратарске и друге усеве. Пасуљ спада у групу
легуминозних биљака на чијем корену у квржицама живе бактерије
азотофиксатори. Бактерије које живе у симбиози са пасуљем могу да користе
атмосферски азот који се троши за потребе раста и развића биљака. Годишње
у земљишту овако створеног азота може остати и преко 150 kgha-1.
На производњу пасуља утиче низ фактора. Ови фактори су абиотички:
земљиште, клима (светлост, топлота, вода) и биотички (гајена биљка) а њима
се придружују и други пратећи биљни и животињски организми, међу којима
посебна улога припада микроорганизмима, коровима, инсектима, земљишној
макрофауни. Земљиште и клима чине нераздвојну целину као извор енергије,
у коју се одвија производња пасуља.
Човек као свестан фактор повезује факторе у један процес, који треба
да омогући оптималне услове за успевање пасуља. При томе, он треба до
максимума да искоришћава повољност, а да отклања неповољност које могу
бити изазване деловањем појединих фактора (неповољни временски услови,
појава болести, штеточина и корова, избалансирана минерална исхрана итд).
Природни услови одређеног пољопривредног простора где се врши
производња пасуља представљају његов природни потенцијал. До које ће
мере ове могућности бити искоришћене, највише зависи од човека, с једне
стране од избора сорте пасуља, као и њихове реакције на постојеће услове, а
с друге стране од његове способности да утиче на услове средине као и на
особине пасуља. Човекова улога је да интервенише, односно, отклони оно
што
биљкама
смета а надопуни оно
што им недостаје.

Топлота
Пасуљ је биљка топлог и умерено топлог поднебља. Има доста велике
потребе за топлотом. Минимална температура за клијање семена износи од
10 до 12 °C. Оптимална температура клијања и ницања је 22 до 25 °C.
Минимална температура пораста, до фазе формирања генеративних органа
је око 12 °C, оптимална од 18 до 23 °C, док је минимална температурна
фаза формирања генеративних органа виша за 3 до 5 °C.
Непосредно после ницања, биљчице пасуља могу да угину при најслабијим
мразевима (од -0,5 до -1 °C). Одрасле биљке издржавају касне мразеве до
-2°C. Слабији рани јесењи мразеви оштећују пупољке, цветове и лист, а
нешто јачи уништавају целу биљку.

Динамика развоја пасуља
Оптималне температуре за формирање цветова и цветање су од 15
до 35 °C. Изразито високе температуре, а нарочито ако су праћене
недостатком влаге изазивају појачано опадање пупољака и цветова
(абортивност), ремете оплодњу, услед чега се смањује број семена у
махунама или оне остају “штуре”. Понекад опадају тек формиране махуне.
Пасуљ у току вегетационог периода не подноси јака температурна
колебања. Ниске позитивне температуре нешто дужег трајања изазивају
застој у порасту и развићу који се неповољно одражава и на принос. На

Вода
Вода у биљкама обавља више функција. Биљке са кореновим длачицама
узимају из земљишта минералне материје растворене у води и преко својих
спроводних судова (флоема) транспортују у друге делове биљке. Поред тога
вода улази у састав ново створених органских материја путем фотосинтезе.
Вода служи и за разне биохемијске процесе. Активира ферменте који
регулишу метаболизам у ћелији. У биљном ткиву ствара повољан тургор
(напетост) , а у противном биљка вене. Вода служи и за биљну транспирацију
и терморегулацију.
Највећи део животних процеса биљке обавља се искључиво у
присуству воде.
Биљка преко корена узима воду из земљишта, а преко листа је губи
(транспирација) и тај однос назива се водни биланс биљке. Дефицит настаје
када дође до поремећаја између дате и примљене количине воде, обично када
су температуре преко 35 °C, онда се на биљкама примећују видљиви знаци
вењења. Уколико се тада не интервенише наводњавањем, или дуже време не
дође до природних падавина неминовни су високи побачаји приноса.
Пасуљ има доста скромне потребе за влагом. Велика влажност у току
вегетације на њега неповољно утиче. Критичан период за влагу је од
формирања пупољака па до краја наливања семена.
Пасуљ даје најбоље резултате при равномерном распореду влаге у
току вегетације. Оптмални рејони за производњу су они у којима у току
вегетационог периода пасуља падне 200 до 250 mm падавина. Код нас је
распоред падавина често неравномеран. Критичан период за влагу је
најчешће у другој половини јула и у августу месецу. Због тога сетву треба
обављати раније (у првом делу његовог сетвеног периода) и избегавати
сорте дужег вегетационог периода.
И поред тога што пасуљ има умерене захтеве према влази не подноси
сушу, мада после краткотрајне суше у првом делу вегетације, добро се
опоравља. Међутим суша у периоду формирања репродуктивних органа, па
надаље наноси велику штету.
И поред тога што има умерене потребе у влази, и економично троши
воду пасуљ не подноси сишу. Само уз наводњавање може се рачунати на
сигуран род.
Пасуљ има средње дубок коренов систем, који је снажно развијен у
површинским слојевима земљишта са слабим латералима. Може продрети и
до 1,5 m дубине одакле усваја воду. Најкритинији период према дефициту

Дипл. инж. пољ. за ратарство Сузана Рашић

ЗАШТИТА БИЉА
ЕСКА болест винове лозе
Еска или сушење чокота је комплексна болест винове лозе и веома деструктивана у којој
је унутрашња трулеж чокота само један од симптома. Сматра се да обољење изазива више
гљива које нападају спроводни систем. Phaemoniella chlamydospora, Stereum hirsutu i
Phellinus ignirarius su najčešće изоловане гљиве из чокота винове лозе као узрочници ове
болести.
Симптоми се могу јавити на свим деловима винове лозе. Разликују се два типа болести:
хронични и акутни.
Хронични тип болести одликује се сушењем и опадањем лишћа, а акутни изненадним
сушењем (апоплексијом) чокота. Сушење и опадање лишћа је најчешћи тип
симптома. Први симптоми се јављају после цветања винове лозе, на листовима у основи
ластара , а после се шире навише захватајући сво лишће. Код белих сорти на лишћу
настају жућкасте, а код црних сорти црвенкасте пеге.
Спајањем некротичних пега настају велике некротичне зоне између нерава и ивице листа.
Лишће се суши и опада. Бобице се не развијају правилно и не дозревају благовремено.
Бобице могу задржати тургор до краја или пуцају и суше се.

На зељастим органима симптоми се не морају обавезно испољити сваке
године.Најдеструктивнији симптом еске је изненедно сушење чокота или појединих
његових делова. То се најчешће дешава у току топлијег дела дана, па се за неколико дана
лишће и гроздови сасуше.
На дрвенастом ткиву стабла и кракова уочљиве су некрозе које су повезане са великим
ранама. На попречном пресеку стабла уочава се централни, оштећени део. Он има светлу
боју и меке је конзистенције, обрубљен једном тамнијом зоном тврдог дрвета. На
уздужном пресеку уочава се зона светлог, некротираног дрвенастог ткива коме је обично
предходила једна зона тамно обојеног дрвета.
Најчешће инфекције настају кроз ране после оштрије разидбе. При орезивању винове лозе
не треба правити велике ране. Орезане делове треба изнети из засада и спалити. Резиду
обављати дезинфикованим алатом, а резове премазати калемарским воском. Јачати биљке
добром и правилном исхраном. Редовним мерама заштите против осталих болести винове
лозе одржава се добра кондициона стабилност винове лозе. Појава еске је већа у
виноградима који су запуштени.

Гордана Цветковић, спец. заштите биља
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