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ВОЋАРСТВО

СОРТЕ КУПИНЕ
Чаччанска бестрна –
сорта створена у Институту за воћарство и виноградарство у Чачку. Припада гр
упи полуусправних сорти. Веома је родна сорта, са краћим временом дозревањ
а и погодна је за гајење на већим надморским висинама јер успева да изнесе це
локупан род. Берба се одвија од средине јула па све до краја августа. Водећа је
сорта у Србији. Плодови су крупни, издужено цилиндричног облика, чврсти, на
кисели, ароматични и погодни за транспорт. Боја плодова је црна која прилико
м прераде прелази у црвену. Бујна је сорта са 45 јаких изданака, са кратким интернодијама. Цветови су сакупљени у цвасти на
врховима родних гранчица. Приноси су од 25- 30
т/ха у зависности од услова гајења. Отпорна је према болестима летораста и рђ
е листова. Отпорна је према зимским мразевима и ниским пролећним температ
урама.

Торнфрисорта створена уСАД, плодови су средње крупни, заобљени, накисели, црне бој
е са израженим сјајем и као такви су врло привлачни за конзум и употребу у св
ежем стању. Плодови сазревају крајем јула у зависности од услова гајења до по
четка августа, берба траје од 3540 дана. Делимично је отпорна према жутој рђи листа и летораста. Измрзавање
изданка је на температури од 17 степени.
Блек сатенсорта створена уСАД која се одликује високим приносом, плодови су крупни, и
здужени са масом и до 9 грама. Плодови су црне боје са сјајном покожицом а п
ри пуној зрелости долази до губитка сјаја. Бујна је сорта са јаким усправним из
данцима. Јако је погодна за гајење због високе родности, преко 20.000кг/ха као
и због тога што је јако отпорна према ниским температурама и болестима жуте
рђе листа и летораста.

Честер торнлессорта касног времена зрења, плодови су крупни, слатког укуса, црне боје са ј
ако израженим сјајем. Бујна је сорта са јако развијеним леторастима и полуус
правним гранама. Сазрева средином августа и једна је од најотпорнијих сорт
и према ниским температурама. Има карактеристичне цветове боје лаванде.
Отпорна је на сушење изданака а јако осетњива на рђу.
Лох Несспада у бестрне сорте купине, плодови су крупни,црне боје са израженим сја
јем., садрже најбољи однос између шећера и киселина и изузетно су слатки п
а су јако привлачни за употребу у свежем стању. Погодни су како за употребу
у свежем стању тако и за замрзавање. Плодови показују висок степен траспо
ртабилности а приликом замрзавања не губе сјај и црну боју. Берба почиње о
д прве половине до средине јула у зависности од услова гајења и траје све до
краја септембра. Изданци су средње бујни, полуусправни. Захтева интензивн
о наводњавање. Јако је отпорна на ниске температуре током зиме, толерантна
је на љубичасту пегавост, рђу и ботритис а осетњива на пламењачу. Захтева
интензивно наводњавање.
Tрипл Краунсорта која се одликује високом родношћу, плодови су слатки, ароматични и к
рупни, садрже висок проценат суве материје. На појединим деловима плодов
а може се вратити црвена боја после убирања. Погодна је за узгајање у затвор
еном простору. Сазрева у средином јула у зависности од услова гајења и берб
а траје до краја августа. Одликује се јаким, бујним, полуусправним изданцим
а, који су неотпорни на мразеве што је недостатак ове сорте.
Вукашиновић Срећко дипл инж

ЗАШТИТА БИЉА

Lasioptera rubi – малинина мува галица – нови
проблем у производњи купине и малине

Визуелним прегледом малине сорте Виламет на територији Нишавског
региона, регистроване су штете на призменим деловима изданака у виду
задебљања- гала изнад кога долази до сушење биљке. На пресеку гала је
установљено присуство ларви малинине муве галице(Ласиоптера руби).

Животни циклус : Има једну генерацију годишње. Презими у стадијуму
ларве у галама на изданцима. Имаго се у нашим условима појављује
средином јуна, у време пуног цветања малине. Након копулације женке
полажу јаја у групама на изданцима који су се развили у току исте године и
то најчешће при првој трећини дужине од површине земље. Након око 10
дана испиле се ларве које продиру кроз епидермис и кору према унутрашњим
ткивима изданка. Гале настају кроз 20 дана. До јесени ларве заврше развиће
(излетање имага из гала), али каткада настављају са исхраном у току зиме и
следећег пролећа све до почетка маја када се претварају у лутку у истим
галама у којима су се развиле.

Ова штеточина поред малине напада и купину.

Препорука је уклонити нападнуте изданке малине и сакупити, односно
однети из малињака и уништити спаљивањем. Обрадом земљишта у
малињаку се уништава и добар део лутки овог инсеката па је ово
пожељна мера у овом период. Такође, могуће је сада одрадити и
инсектицидни третман системичним инсектицидом на бази
имидаклоприда које би ларве својом исхраном унеле у себе. Непосредно
пред цветање малине у току наредне вегетације приликом масовне
еклозије имага урадити инсектицидни третман препаратом на бази
бифентрина у циљу сузбијања одраслих форми овог инсеката.
Комбинацијом свих горе поменутих мера се постиже адекватан степен
заштите од ове штеточине.
Дипл инж за заштиту биља Душан Стојановић

Азијска воћна мушица Drosophila suzukii и мере
контроле у засадима воћа и винове лозе
На подручју деловања Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ниш у засаду
купине и винове лозе регистровано је присуство имага азијске воћне мушице (Drosophila
suzukii) која представља озбиљан проблем у производњи воћа и винове лозе.
Азијска воћна мушица је штеточина воћних врста које имају танку покожицу плода, а
најосетљивије су у време зрења (јагода, малина, купина, смоква, трешња, вишња, бресква,
шљива, винова лоза).
Оштећења на плодовима настају полагањем јаја, при чему женке тестерастом легалицом
засецају покожицу плода у који полажу јаја. Из положених јаја ларве се пиле за веома
кратко време, зависно од температуре у просеку од 7 до 10 дана, а у једном плоду може
бити већи број ларви. Нападнути плодови услед исхране ларви брзо пропадају и подложни
су труљењу.

Имаго Drosophila suzukii на плоду купине

Одрасле јединке величине су око 3mm. Мужјаци су са тамним пегама на предњим
крилима и два чешља на предњим ногама, док женке имају карактеристичну тестерасту
легалицу којом засецају покожицу плода у који полажу јаја. Једна женка у току свог
животног века положи и до 600 јаја (у просеку око 400). Јаја воћне мушице су овална и
величине до 0,6mm, ларве беле боје и величине до 4mm, док су лутке величине до 3mm и
браон боје.

Женка, детаљ назубљене легалице

Јаја воћне мушице

Мужјак, затамлјене димне зоне
на крилима

Ларве воћне мушице

Лутке воћне мушице

Штете на плоду вишње

Воћна мушица презимљава у форми одраслих јединки. Има велики потенцијал
размножавања и може у повољним условима размножавања током једне године да развије
до 15 генерација. Женка просечно положи око 400 јаја током свог живота директно у
плод, а за пиљење ларви потребно је 7 до 10 дана. За разлику од других воћних мушица
ова врста напада здраве плодове воћа у фази зрења. Плодови услед исхране испиљених
ларви у потпуности пропадају. Штете које може да изазове су и до 100%.
У циљу смањења популације ове штеточине која ће презимети за наредну годину,
препорука је да произвођачи бобочастог воћа и винове лозе предузму следеће мере:
-

све заостале плодове купине убрати, изнети из засада и спалити

-

хигијена ивица парцела - дивље врсте могу бити домаћини азијске воћне мушице
(дивља купина, џенарика, зова) и представља место њеног умножавања

-

контрола амбалаже и друге опреме за бербу због могућности ширења на веће
удаљености транспортом (винова лоза)

-

масовно изловљавање одраслих јединки постављањем великог броја ловних клопки у
засадима у висини плодова (пластичне флаше са отворима за ширење мириса и
отворима пречника око 4 mm). У флашама се сипа мешавина црног вина (1,5 dl),
јабуковог сирћета (1,5 dl) и неколико капи детерџента, који служи као атрактант.

Клопка за Drosophila suzukii

Расположиве мере контроле треба спровести на подручју целог региона, јер парцијална
контрола појединачних парцела оставља и даље могућност умножавања инсеката и даје
слабе резултате.

Гордана Цветковић, спец. заштите биља

РАТАРСТВО
ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ УЉАНЕ
РЕПИЦЕ
Уљана репица спада међу три најзначајније уљане културе на свету а у појединим земљама
у којима се због климатских услова немогу гајити друге представља и најважнију
уљарицу.Посебан значај заузима у производњи тзв. биообновљивих извора
енергије,биогорива,биоетанола односно биодизела.
Уљану репицу треба обавезно гајити у плодореду.У случају гајења у монокултури постоји
опасност од појаве штеточина (бувачи,разне пипе,совице) као и
болести(alternarija,sklerotinia).Нетреба је гајити ни после горушице,сунцокрета
,соје,грашка,махунарки,детелина јер је подложна болестима и инсектима који
презимљавају у остацима тих култура.
С обзиром да се уљана репица сеје рано у јесен најбољи предусеви су културе које рано
напуштају земљиште(рани кромпир,поврће,стрнине).Сама репица је добар предусев за све
ратарске културе с обзиром да рано напушта земљиште

Припрема земљишта за репицу почиње одмах после скидања пшенице-љуштењем
стрњишта.Ова мера се обавља на 10 цм. дубине и има за циљпресецање капиларних пора
како би се спречило испаравање воде из земљишта,јер та влага је потребна за провоцирање
клијања семена коровских биљака како би се касније дубоким орањем уништили.Треба
избегавати паљење жетвених остатака јер се тако уништава флора и фауна на 20-25
цм.дубине,која је много битна за разграђивање жетвених остатака.

Основна обрада земљишта за уљану репицу се обавља на дубини од 20-30 цм. у зависности
од типа земљишта.Она је осетљива на плитко орање.Дубоко орање треба извршити
најмање три недеље пре сетве да би се земљиште слегло.После орања обавезно затворити
бразде како би олакшали предсетвену припрему.
Предсетвена припрема је од великог значаја зато што треба да направи растресит
површински слој јер семе уљане репице је ситно како би му омогућили најбоље услове за
клијање и ницање.Семе се полаже на 2-3 цм.дубине а величина грудве неби смела да буде
већа од 3 цм.Најпогодније оруђе за предсетвену припрему је комбиновани сетвоспремач.

Уљана репица добро реагује на примену и органских и минералних ђубрива.За принос од
3000 кг.потребе у хранивима су следеће: N-210 кг , P-75 кг , K-300 кг.То значи да за сваких
100 кг семена репици треба обезбедити 7 кг N, 2,5 кг P и 10 кг К.Укупне количине P и К
треба обезбедити пре орања пола и пре сетве друга половина.Од укупне количине N 1/3
применити предсетвено а остале 2/3 у време пролећног пораста(крајем фебруара).Примена
превелике количине N у јесен доводи до бујног раста биљке па се биљке слабије „кале“ и
неспремне улазе у зиму.У том случају стабло је веома нежно и биљке страдају при дужим
голомразицама.
За сетву се мора употребити квалитетно декларисано семе.Оптимални рок сетве је од 1-20
септембра.Није добра ни рана а ни касна сетва.Сеје се у редове са међуредним размаком од
20 – 30 цм. али најчешћи је размак 25 цм. зато што се користи житна сејалица где се
затвори свака друга лула.
Потрбна количина семена је до 3 кг/ха и треба да обезбеди 60-65 биљака/м2 после ницања
или 50-55 биљака/м2 у комбајнирању.С обзиром да је семе репице веома ситно дубина се
креће од 1,5 – 2,5 цм.У пракси већи је проблем са предубоком него са преплитком сетвом.
Уљана репица је осетљива на конкуренцију пре свага широколисних корова као што су:
паламида,татула и др. Стога је од велике важности извршити њихово правилно
сузбијање.Такође је осетљива на неке врсте штеточина као што су: репичин
сјајник,репичин бувач,репина пипа и зато је врло битан третман против ових штеточина.
На биљкама уљане репице се могу појавити и болестикао што су: пламењача,мрка пегавост
лишћа,беле трулежи и др.
Пчеле су много важне за опрашивање уљане репице.Она цвета после јабуке.У нашим
регионима почиње да цвета око 1-ог маја.С обзиром да се нектар образује непрекидно
пчеле могу да посећују један цвет неколико пута.Са једног хектара може да се скупи 80 кг.
меда.
Као и код свих ратарских култура тако и код уљане репице жетва представља веома
одговоран посао.Пошто уљана репица на крају вегетације веома брзо дозрева то је код ње
изузетно важно одредити прави моменат жетве.На основу многобројних истраживања
репицу је најбоље жети у фази технолошке зрелости кад је семе у плодовима углавном
смеђе боје и тврдо.Жетва се обавља житним комбајнима када влага у зрну падне испод
13%.На комбајнима се морају урадити одређене адаптације.С обзиром да највећи губици
настају на хедеру ударом витла оно се може скинути,смањити му се број обртаја или
челични прсти да се поскидају.Минимални губици се постижу при положају витла у
позицију С(максимално назад) и кинетичком коефицијенту 0,85.Препоручује се
продужење стола хедера да би се сакупило што више просутог семена.Број обртаја бубња
треба да буде што мањи испод 500 обртаја/мин. а сита би требало да буду промера 3,5-5,0
мм.Јачина ветра се регулише током жетве и зависи од влажности усева.
У нишу 22.09.2016.год.

Ерић Иван дипл.инг.

СТИПС

За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ САВЕТОДАВНОЈ И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШ
Дипл.инж. Божидар Стојановић , директор 064/8435500
Саветодавна служба за ратарство и повртарство
др Саша Станковић, 064/8435502
дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
дипл. инж. Рашић Сузана, 064/8435506
Саветодавна служба за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Срећко Вукашиновић, 064/8435509
дипл. инж. Тања Живковић, 064/8435510
Саветодавна служба за сточарство
дипл. инж. Јанковић Предраг, 064/8435504
Саветодавна служба за мелиорације
дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
маст. инж. Душан Стојановић, 064/8097484

