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Житни бауљар (Zabrus tenebrioides)

ВОЋАРСТВО
Еколошки услови за гајење вишње
Вишња као воћна врста није превише захтевна у погледу еколошких фактора.
Успешно се гаји при температурама у распону од +35°С до -25°С. Проблем у гајењу
вишње могу представљати позни пролећни мразеви у фази отварања пупољака и
цветања. У фази затворених цветова у чашичним листићима оштећења настају при
температури -4 до -7°С, а при отвореним већ при -1,2°С. Сорте вишања се разликуј у
у погледу осетљивости на ниске температуре па о томе треба водити рачуна при
избору локалитета и сорти. Осетљиве сорте могу да страдају већ на
-20 до -25°С, а
издржљиве подносе и до -35°С. У погледу наводњавања вишња показује јако велику
скромност. Редовно наводњавање у нашим условима неопходно је свуда где је
годишња сума падавина мања од 500мм, допунско где је 500 -750мм, док у реонима
са 750-850мм, није неопходно. Вишње које су добијене из изданка су доста
осетљивије у погледу суше. Вишња не подноси за барена земљишта, и тамо где је
ниво подземних вода већи долази до бржег пропадања корена. За вишњу је
карактеристично да је веома адаптивна, успева чак и до 1000 метара надморске
висине, али јој највише одговарају терени од 400 -800 метара. Што се положаја тиче
не успева на теренима где долази до задржавања ваздуха и где не постоји
проветравање. Најбоље јој одговарају положаји са благим нагибом југоисточне и
источне експозиције, умерене влажности.. Што се тиче светлости, најбоље су
осветљена стабла која су нижа, са слабије бујним подлогама, па у том смислу
стабла Облачинске вишње најефикасније искоришћавају сунчеву енергију.

Такође треба рећи да правац дувања и интензитет ветра може негативно да утиче на
гајење вишње како у зимским месецима у комбинацији са ниским температурама тако
и у летњим месцима па је пре подизања засада потребно испитати деловање тог
фактора.
Вишња добро успева скоро на сваком земљишту које није крајње неповољно (јако
кречно, заслањено, јако кисело). Јако је толерантна у погледу рН вредности.
Најповољније рН вредности земљишта за вишњу су рН 6 -7. Значајне површине под
врло добрим засадима вишње налазе се и на теренима на којима је рН вредност 5.06.0, али и 7.0-7.3. Најбоље јој одговарају песковите иловаче, алувијални и карбонати
черноземни, и друга земљишта умерене влажности и довољне плодности.
Захваљујући широком избору и различитим биолошким особинама подлоге, могу се
користити земљишта различитих особина. У зависности од подлоге, вишња се може
гајити са ниским, средњим или високим стаблом. Тако, на пример, за сува, посна и
каменита земљишта узима се подлога Магрива или Степска вишња. Степска вишња се
успешно користи и у крајевима где се јављају јачи мразеви. Дивља трешња као
подлога користи се за висока, а обична вишња за ниска и полувисока стабла.

Вукашиновић Срећко, дипл.инж.

ЗАШТИТА БИЉА
Сузбијање глодара не хемијским мерама у
воћњацима
Штете у воћњацима од стране глодара могу бити веома велике и то у
годинама када су климатски услови повољни за њихово пренамножење. У
воћњацима су најопасније волухарице које су присутне током целе године.
У недостатку хране оне уништавају коријен младих садница. Такође могу
нанијети значајне штете стаблима гулећи и једући кору са њих. Оштећена
стабла су закржљала у развоју, осетљивија су на ниске температуре и
мразеве а често и потпуно пропадају.
Волухарице се од пољских мишева разликују по спољашњем изледу. Код
волухарица су сви истурени делови тела (ноге, реп, њушка, уши) краћи, а
само тело је ваљкасто и вуче се по подлози.

Када је у питању не физичка заштита од ових штеточина све се своди на
превентивне мере као што су:
• 
кошењеи изношење покошене вегетације у циљу одржавања просторне
баријере
• постављање жичане мреже у дну ограде воћњака. Висина мреже је до
1м, чија је половина укопана а горња ивица са пластичним или металним
појасом ширине 10цм
• постављање мрежа око сваког стабла

•

омогућавање присуства предатора (мачка, пас, птице - сова)

•

У борби против волухарица а и других глодара могу помоћи и делови
биљних врста који мирисом одбијају глодаре. Свеже орахово или
зовино лишће, као и једногодишње младице зове постављају се
директно у отворе које су глодари направили. Репелентно дејство такође
има и чорба која се прави од сежег лишћа и младица зове. 2кг биљних
делова потопи у 10л воде и оставити пар дана (док запени). Чорбу
процедити и без разређивања заливати активне рупе.

Маст инж за заштиту биља Душан Стојановић

СТОЧАРСТВО
Исхрана свиња у различитим
фазама производње
Исхрана свиња у супрасности
Супрасност свиња је фаза репродуктивног циклуса у којој се
хранљиве материје кумулирају како у фетусима и продуктима
концепције, тако и у организму крмаче (посебно код младих
крмача и супрасних назимица). Мале потребе супрасних
крмача у хранљивим материјама (почетак супрасности) и
ефикасно искоришћавање унете хране утичу на знатно
смањење утрошка хране у овој фази као и укупно. Ово је
услед тога што фетуси током интраутериног живота имају
такозвани физиолошки приоритет, што значи да се њихове
потребе задовољавају ангажовањем хранљивих материја из
организма крмаче. Потребе фетуса су веома мале и оне могу
бити задовољене ако се крмачи обезбеди количина хране
којом крмача задовољава своје основне – уздржне потребе.
Висок ремонт крмача је непожељан због чињенице да у
структури искључених крмача преовладавају младе крмаче.
Разлог искључења младих крмача (после првог и другог
прашења) последица је великог губитка хранљивих материја из
организма које се не могу брзо надокнадити, што онемогућава
крмачама улазак у наредни еструс након залучења прасади и
доводи до искључења из репродукције таквих грла. Преобилна
и неправилна исхрана крмача у периоду супрасности такође
негативно утиче на репродукцију и повећава трошкове исхране
и производње уопште. До 2/3 гравидности храну повећавати до
3 кг хране дневно, да би се пред прашење смањило на 0,5 до 1
кг хране. После прашења постепено повећавати до 5-6 кг
хране.

СТОЧАРСТВО



Исхрана свиња у лактацији

Лактација је фаза репродуктивног циклуса где се потребе у храни и
хранљивим материјама знатно повећавају и често се не могу задовољити
козумираном количином хране. Потребе свиња у овој фази представљају
суму уздржних и потреба за производњом млека. Прихрањивањем
прасади тешко се може надокнадити недостатак млека крмаче. Из тог
разлога непходно је обезбедити све услове од којих зависи конзумирање
хране, како би дефицит у хранљивим материјама био што мањи.
Нарочито неповољан ефекат има дефицит (недостатак) у витаминима и
протеинима. Овај недостатак се може кориговати коришћењем
концентрованих смеша најбољег квалитета. Услед великог дефицита у
хранљивим материјама за време лактације користе се телесне резерве
крмаче, опада млечност и одлаже се појава еструса након залучења
прасади. Из овога произилази да се исхрани крмача у лактацији мора
посветити посебна пажња, посебно првопраскињама и младим
крмачама, како би се добила здрава и витална прасад и крмаче које у
што краћем времену бити супрасне.


Иcхрана приплодних назимица

Правилна исхрана назимица до појаве пубертета има великог утицаја на
репродиктивну ефикасност крмаче, посебно у првом и другом прашењу,
али има утицаја и на дужину коришћења крмаче у репродукцији. Најбоље
је да се у старости од 200-210 дана постигне телесна маса од 95 до 100
кг. Побољшањем генетског потенцијала свиња, услова држања и исхране
повећан је интензитет пораста назимица. Циљ је да се усагласе телесна
маса и старост назимица у време првог припуста. Ограничени систем
исхране може се примењивати до пред очекивану и планирану појаву
првог еструса. У старости од око 190 дана и при телесној маси од
најмање 90 кг треба извршити последњу селекцију, измерити дебљину
сланине (10-20 мм) и назимице пребацити у објекте у којима ће
свакодневно бити у контакту са одраслим нерастом. Треба их хранити
смешама са 13-14% протеина у комбинацији са високо енергетским
хранивимани постићи телесну масу од око 130 кг пред припуст. При
пребацивању и прегруписавању назимица потребно је изазвати стрес.
Након пребацивања назимице треба хранити повећаним количинама
високо квалитетне хране по вољи. За припуст треба користити други
еструс, јер коришћење првог за последицу може имати мање легло.
дипл.инж. Предраг Јанковић

СТОЧАРСТВО

ПРЕД ПРАШЕЊЕ И ПОСЛЕ ПРАШЕЊА
На основу евинденције о припусту, назимице и крмаче се
уводе у прасилиште 5 до 7 дана пре предвиђеног времена
прашења. Уласком и смештајем плоткиња у боксеве за
прашење омогућен је индивидуални третман високо
супрасних крмача у последњој недељи супрасности.
У пролеће и јесен,а наручито у време зимског периода
укључује се на 2-3 дана пре прашења топлотни извор
(електричне лампе,инфра сијалице). Употреба топлотне
енергије у то време је неопходна јер прасади треба
обезбедити топлоту од око 32Ц.
ВЕЛЕЧИНА БОКСА ЗА ПРАШЕЊЕ
Бокс за прашење треба да износи око 4 метра
квадратних(2,1 * 1,8 м),а у оквиру овог простора са једне и са
друге стране укљештења одвојен је простор за прасад (па
дужина бокса димензије 0,50 и 0,70 м) тако да укупна
површина у оквиру целог бокса износи за прасад 1,20 м по
ширини. Ради спречавања гњечења прасади у бокс се
стављају ограде на 20-25 цм од пода. Испод ове ограде
прасад могу да прелазе али ограда неће дозволити да
крмача када легне пригњечи прасе. Бокс за укљештење
остаје 10 до 15 дана после прашења.

Када прасад ојачају вади се само једна страна укљештења
а друга остаје и одваја бокс за смештај и исхрану прасади.
Ово решење је врло добро и угњечење прасади се своди на
минимум. Укљештење правити од тврдог дрвета (багрем) јер
дрво је топлије и удобније за свиње од металних цеви а и
јефтиније је.

ЗАШТИТА БИЉА
Житни бауљар (Zabrus tenebrioides)
Накпн завршене сетве пзимих стрних жита, пптребан је пбилазак парцела и праћеое ппјаве
штетпчина кпје мпгу да направе штете усевима. Кап једна екпнпмски значајна штетпчина стрних
жита је житни бауљар. Ппвременп нанпси велике штете, нарпчитп на пзимпј пшеници и јечму.
Главне штете настају тпкпм јесени, а ппнекад и крајем зиме и ппчеткпм прплећа. Прпизвпђачи
кпји су ппсејали пшеницу и јечам у мпнпкултури и пни где је сетва пбављена ппред старих
стрништа, требалп би да редпвнп пбилазе свпје усеве и да врше преглед парцела. Сузбијаое
бауљара се пбавља третираоем пдмах накпн упчених пштећеоа какп би спречили даље
прппадаое усева. Од инсектицида се мпгу упптребити препарати на бази а.м: hlorpirifos (Pirinex
48-EC, Kozma) у дпзи пд 1 l/ha, hlorpirifos + cipermetrin (Nurelle-D, Konzul ) у дпзи пд 1 l/ha, bifentrin
(Fobos-EC, Talstar 10-EC ) у дпзи пд 0,075 l/ha, deltametrin (Decis 2,5 EC) у дпзи пд 0,3 l/ha. Третман
се врши самп укпликп је температура прекп 10 ̊C јер на нижим температурама ларве престају да
се хране.

Симптоми оштећења и ларве
Житни бауљар има једну генерацију годишње и презимљава ларва у земљишту. У
јесен штете прави ларва која се храни ноћу лишћем младог жита које искидају, поједу
меке делове, а жилице остају склупчане. У случају јачег напада читаве биљке се суше или
остају закржљале. Ларве се интензивно хране на температурама изнад 10 ̊C, а при
температурама испод 3-5 ̊C престају са исхраном.

Поред струкова жита, ларве буше вертикални ходник дубине до 40 cm у коме проводе
већи део времена. Током ноћи, излазе на површину, увлаче и уништавају оскудну лисну
масу и од оштећеног лишћа остаје само сува згужвана нерватура. Исхрану и развиће
настављају у пролеће до маја, када се ларве повлаче у земљиште где се на дубини од 15 до
20 cm претварају у лутке. После 2-5 недеља, у доба млечне зрелости, излазе одрасли
инсекти. Имаго житног бауљара се храни током наливања и сазревања зрна пшенице,
пење се на класове, гризе зрна или прегриза класове и храни се њима на земљи.

Имаго житног бауљара
Пренамножење житног бауљара најчешће настаје услед непоштовања агротехничких
мера при гајењу стрних жита (сетва озимих жита након стрних жита, касна жетва уз
велико осипање зрна, касно одношење бала сламе са поља, изостајање или касно извођење
љуштења стрништа, кашњење са дубоким орањем, масовно присуство корова и
самониклих стрних жита). Томе доприноси и гајење стрних жита на великим површинама
једног газдинства, наводњавање усева, обилне падавина током августа и септембра.

Мере заштите
Агротехничке мере (обавезан плодоред). Ако се на неким пољима ипак планира сетва
озимих жита, после стрнина, тада се нарочито треба придржавати напред наведених
препорука. Две недеље пре сетве на таквим пољима не треба бити корова и самониклих
биљака изниклих из осутог семена, с тим да се сетва обави у средини сетвеног рока или
нешто касније.
Хемијске мере примењивати уколико се стрна жита морају гајити у монокултури.
Прскање усева се препоручује чим се после ницања озимих стрних жита утврди у просеку
5-6 нападнутих биљака по 1 m².
Фактори који ограничавају репродукцију житног бауљара су ниска температура и суша
током полагања јаја. Основна мера сузбијања је придржавање плодореда, односно
избегавање поновљене сетве, благовремена жетва са што мањим растуром зрна, изношење
сламе одмах са парцеле, рано љуштење стрништа или тањирање, уништавање самониклих
биљака и избегавање ране сетве.
Ако се стрнине ипак гаје у поновљеној сетви, превентивно сузбијање имага обавља се
крајем августа и током прве половине септембра, након што имаго напусти летњу
дијапаузу. У том тренутку прегледају се све површине где се планира поновљена сетва,
утврди се бројност одраслих инсеката и тамо где је неопходно, врши се сузбијање пре него
што женка одложи јаја са прашковитим препаратима или у траке или по целој површини у
количини према препоруци произвођача.
Утврђивање бројности имага врши се:
Откривањем имага на самониклим биљкама (ако у вечерњим сатима има присутних
јединки бауљара то је знак да треба извршити третман).
Постављањем бала сламе које имају функцију ловног мамка (поставља се 10 – 15 бала
по дијагонали без обзира на величину парцеле са 5-10 g прашковитог инсектицида и ако
има у просеку 3 и више имага испод сваке бале, третман је економски оправдан).
Прављењем ловних канала по дијагонали парцеле (прегледом канала у два дана и то
ујутро, ако се нађе један имаго бауљара на растојању од десет метара у просеку, биће
неопходно спровести мере сузбијања).

спец. инг. пољ. Гордана Цветковић
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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
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дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
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дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
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