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РАТАРСТВО
Стање усева озиме сетве на територији
Нишавског округа
Озима сетва на територији нишавског округа, као и на већем делу подручја читаве Србије није
била најповољнија. Обилне кише у периоду оптималног рока сетве онемогућиле су да се сетва
обави у оптимално време, да се на време обави берба кукуруза, отклоне остаци ове културе. Сетва
обављена углавном крајем новембра па чак и у децембру буде праћена је неквалитетном основном
обрадом, предсетвеном припремом земљишта и квалитетом улагања семена. Ове јесени није
реализован ни план сетве озимих стрнина. Процена је да није посејано око 20% планираних
површина под овим културама, што ће ове године дати на важности јарој сетви и надамо се сви
бољој цени пшенице.
С обзиром на различите рокове сетве, усеви озиме сетве налазе се у различитим фенофазама
развоја. Мали проценат површина посејан је на почетку оптималног рока сетве. Ови усеви налазе
се у фенофази бокорења. Процена је да је у фенофази бокорења свега 10% ових усева. Ни за ове
усеве до уласка у зиму не може се рећи да су нешто посебно избокорили и да су у доброј
кондицији. Добро су припремљени за зимске температуре, али сходно хладнијој јесени него
уобичајено нису јаког пораста и поред сетве на почетку оптималног рока сетве. Већи део
површина посејан је крајем оптималног рока сетве и у првој декади новембра, око 40% усева. Ови
усеви налазе се у фенофази почетка бокорења до фенофазе 3-4 листа. И за ове усеве може се рећи
да су ушли добро припремљени за зиму. Најризичнији за презимљавање су усеви посејани у трећој
декади новембра и децембра месеца. Ови усеви су тренутно од фенофазе једног до два листа, у
фази поника, у фенфази бубрења зрна или почетка клијања. Различито је стање ових усева на
терену. Општа је констатација да стање усева зависи од примењеног нивоа агротехнике, типа
земљишта, надморске висине и нагиба терена. Наиме, у неповољним условима основне обраде
земљишта и предсетвене припреме за сетву, ни сама сетва није могла бити обављена онако како би
се очекивало. Семе није уложено на уједначену и повољну дубину, те је код ових усева велика
неуједначеност у фази развоја и редак склоп усева. Усеви који су сејани пред период ледених дана
нису могли да никну. Ваљање као важна агротехничка мера, у условима претеране влажности
земљишта, какви су били у овој сетви, није могло да се обави.

На усеве озиме сетве утицао је дуг период голомразица у децембру, дуг период ледених дана у
јануару, већим делом трајања у одсуству адекватног снежног покривача. Усеви из оптималних
рокова сетве, укључујући и усеве посејане до половине новембра месеца, добро су се припремили
за зиму, ушли у период екстремних температура у стању формираног чвора бокорења и за сад су
добвро поднели ниске температуре. Прегусти усеви ових рокова сетве, усеви који нису нађубрени
стартним ђубривима и усеви на већим нагибима где је ветар одувао снег и подвргао усеве
деловању ниским температурама имају мање или веће оштећење лисне масе. Најугроженији су
усеви из каснијих рокова сетве. Ово ће бити година у којој ће приноси између рокова сетве бити
веома различити, у којој ће каснији рокови сетве дати значајно ниже приносе од оптималних
рокова сетве.

Огледи са роковима сетве, показали су да у оваквим годинама разлика у сетви од месец дана може
бити праћена падом приноса од 40% у односу на оптимални рок сетве, а са закашњењем од два
месеца, пад приноса у том року сетве може бити 60-70%. Посебно уколико закаснела сетва није
праћена адекватном применом ђубрива може допринети слабом стању усева и њиховој повећаној
осетљивости на екстремно ниске температуре и на дуг период трајања ледених дана, што се десило
у протеклом периоду. Младе биљчице, изникле тек пред наступање периода ледених дана,
прилично плитко укорењене, немају формиран чвор бокорења у коме је највиша толерантност на
ниске температуре, те су оне најугроженије од деловања ниских температура. На њихову
отпорност утиче примењена агротехника, дубина сетве, тип земљишта, густина сетве и
формираног склопа биљака, врста, сорта, надморска висина и најважније да ли је постојао снежни
покривач. Биљке озимих стрних жита, на огољеним парцелама, без присуства снежног покривача,
на нагибима, на лакшим типовима земљишта, плиће укорењене, слабије отпорних сорти на ниске
температуре, осетљивије су на голомразицу и дуг период ледених дана. Озими овас је
најосетљивији, па јечам, посебно уколико је касније посејан. Најтолерантније врсте озимих стрних
жита на ниске температуре су раж, тритикале па пшеница.
Приликом обиласка појединих парцела константовано је измрзавање биљака у мањој или већој
мери, али још увек се поуздано неможе рећи у којој мери има измрзавања. Кад позитивне
температуре покрену раст и развиће усева може се дати коначна процена. Усеви озимих стрнина
могу поднети и ниже температуре од ових које су се јавиле у протеклом периоду. Међутим
налазимо се у периоду кад су усеви најтолерантнији на ниске температуре. Зима још траје, често
се јаве накнадни јачи мразеви у фебруару, а дешавало се раније да се јачи приземни мразеви појаве
и у марту месецу, и да нанесу значајне штете усевима озиме сетве. Ваља очекивати проређене
склопове усева касније сетве. Стога произвођачи требају мерама ваљања или плићег дрљања
подстаћи бокорење и тиме појачати склоп биљака. У случају јачег проређивања треба подсејати
усеве сличном културом, (јаром пшеницом, јечмом или овсем), а могуће је и пресејавање читавих
површина.

Најбитније мере неге које треба спровести у наредном периоду јесу прихрана усева озимих
стрнина азотом, заштита од болести, корова и од евентуалне појаве штеточина. Прихрана азотом је
најбитнија агротехничка мера која директно утиче на принос пшенице и других стрних жита. Азот
је храниви елемент који изграђује принос. Прихрану азотом у фенофази бокорења утиче се на
принос преко броја класића у класу који се у тој фази онтогенезе формира. Нарочито ће азот бити
од посебног значаја за опоравак биљака после дугог периода мразева и зиме. Приликом прихране
усева озимих жита, приоритет дати усевима који су у фенофази почетка бокорења, односно
усевима из оптималног рока сетве. Овим усевима је најпотребнији азот, јер се налазе у фенофази
развоја кад се формира принос. Препорука произвођачима је да прихрану ових усева обаве од
половине фебруара урејом са применом 60-70кг/ха азота. Уреју примењивати искључиво на
земљиштима неутралне реакције. У случају да су земљишта киселе реакције применити
искључиво КАН и то од почетка марта. Код усева каснијих рокова сетве, не треба журити са
прихраном, пошто недовољно развијене биљке из каснијих рокова сетве и почетним фенофазама
развоја немогу у потпуности искористити примењени азот, а до фазе кад им азот буде потребан
исти ће се значајно изгубити на различите начине. Код ових усева треба кренути са прихраном тек
од половине марта, кад дођу у фенофазу почетка бокорења.

И поред снежних падавина, период новембар – децембар био је врло сув, без падавина, снежне
падавине у јануару су недовољне, што ће у наредном периоду уколико не буду нове падавине
неповољно утицати на усеве и њихов развој. С обзиром да је уреја азотно ђубриво чија примена
није препоручљива у условима кад нема довољно влаге и кад се температуре повећавају, услед
губитка амонијачног азота због испаравања истог, то се не препоручује примена уреје у овом
периоду. Препорука је да се прихрана у овом периоду обави КАН-ом, САН-ом или АН-ом, зависно
од pH реакције земљишта. КАН треба применити на киселим типовима земљишта, а АН и САН на
земљиштима неутралне реакције. Количина примењеног азота у прихрани усева стрних жита
зависи од потреба биљака за азотом, примене азота у јесен, садржаја минералног азота,
предкултуре, густине усева. Садржај минералног азота и потребе биљака за азотом су одлучујући
фактор у одређивању количине потребног азота у прихрани. Стање минералног азота треба да
укаже колико има резерви биљкама приступачног азота у земљишту. Анализом лакоприступачног
азота у земљишту, разлика до потребе биљака за азотом треба да укаже на количину азота која је
потребна за прихрану. За усеве из оптималних рокова сетве то треба што пре урадити да би се
благовремено одредила количина потребног азота за прихрану. Укокико за узорковање не буду
постојали услови, биће касно да се чека на анализу садржаја минералног азота и препорука је да се
свакако прихрана обави са око 60-70кг/ха азота. Потребе пшенице за азотом су 110-120кг/ха,
зависно од сортне агротехнике, висине биљака, толерантности на полегање. Зависно од тога за шта
се сеје, озимом јечму за производњу пивског слада треба 50-70кг/ха азота, а озимом јечму за
производњу сточне хране 70-90кг/ха азота. С обзиром на осетљивост на полегање озимој ражи је
довољно 60-70кг/ха азота, а тритикалеу 80-100кг/ха азота. Уколико је предкултура нека
легуминоза, уколико су јесенас дате неке количине азота (30-45кг/ха), у усевима веће густине,
смањити количину азота у прихрани за 30%.
После прихране најбитније мере неге јесу заштита од корова, од болести и уколико се појаве
штеточине попут лисних ваши, житне пијавице и рутаве бубе. Како на парцелама преовлађују
усеви каснијих рокова сетве, већ је речено да су мало проређени, да су у каснијим фенофазама
развоја, то ће корови бити веома конкурентни биљкама пшенице и борба против корова бити
веома битна. Прошле године није било појаве пепелнице, лисне и стабљичне рђе као ни септорије
у значајнијој мери. Зависно од локалитета било је ипак мање или више појаве фузаријума. Услед
честих киша у периоду цветања, фузаријум је у селима општина Ниш у значајној мери умањио
принос. Како се то већ други пут за три године дешава на овом подручју препорука произвођачима
је да обрате пажњу и реагују на време одговарајућим фунгицидима. Поред заштите од корова,
постоје и средства која се могу у фази бокорења и интензивног пораста користити против
полегања, што је битно за примену већих количина азота и постизања високих приноса. Међутим
како је судећи по тренутном стању влаге у земљишту и малих количина падавина у зимском
периоду, закаснеле сетве, тешко да ће бити услова за полегање, поготову што ће и вегетација
каснити, а биљке журити са фенофазама раста и развића.
Уколико буде ретких усева пшенице, треба их подсејати јаром пшеницом, а јечма и овса јарим
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јечмом и овсем. С обзиром на нешто дужу вегетацију јарих пшеница и осетљивост у каснијим
фенофазама развоја на сушу и високе температуре, сетву јарих пшеница треба обавити чим се за то
фенофазама развоја на сушу и високе температуре, сетву јарих пшеница треба обавити чим се за то
створе услови. На жалост наше тржиште веома је сиромашно сортама јаре пшенице. Пресејавање
створе услови. На жалост наше тржиште веома је сиромашно сортама јаре пшенице. Пресејавање
или сетва површина које јесенас нису посејане произвођачи могу обавити јарим јечмовима. Сетва
или сетва површина које јесенас нису посејане произвођачи могу обавити јарим јечмовима. Сетва
јарих јечмова такође је пожељно да се обави у ранијим роковима сетве. С обзиром на неостварен
јарих јечмова такође је пожељно да се обави у ранијим роковима сетве. С обзиром на неостварен
план сетве, на значају ће бити сетва јарих култура, зависно од потреба за сточном храном,
грашкова, грахорица, смеше овса и легуминоза, кукуруза и других култура.

др.Саша Станковић

ВОЋАРСТВО
Озледе на воћкама
У току живота воћке може доћи до различитих озледа изазваних
оруђима, резидбом, ломљењем под утицајем ветра, снега,
услед преоптерећености родом, напада глодара и дивљачи,
дејства мраза, појава смолоточине, шупљина на деблу и др. Све
те повреде, озледе, ране на деблу и раменим гранама,
отварају пут за продирање паразита и штеточина, што може
довести до великог изнуривања, па и сушења стабла. Да до тога
не би дошло неопходно је:
-Све пресеке, посебно веће, загладити оштрим ножем и
премазати калем воском.
-У случају оштећења коре, озлеђени део треба очистити до
здравог ткива, дезинфиковати 5-6 постотним раствором плавог
камена, а затим премазати калем воском.

Ако је кора на деблу уништена више од полукруга,
премазивање не помаже, већ се воћка, ако је млађа, скрати
до здравог дела и поново формирају дебло и круна, при чему
пресек такође треба премазати калем воском. После појаве
ластара, један одабрати за формирање дебла и круне, а раст
осталих обуздати закидањем. Ако се жели избећи скраћивање,
може се припремити калемљење „на мост“, тј. премостити
оштећени део са неколико калем гранчица.

Ако је услед ломљења грана дошло до зацепљења или ако су
остали патрљи, поступити тако што ће се ране, после правилног
уклањања патрља (до основе), загладити ножем и премазати
калем воском.
-Оболеле гране треба одсећи до основе, пресек загладити
оштрим ножем и дезинфиковати 5-6 постотним раствором
плавог камена. Оболеле делове треба исећи и с мало здравог
дрвета, а затим спалити ван воћњака.
-У случају појаве смолоточине, уколико није узела већег маха,
жариште треба добро очистити, односно ножем одстранити
смолоточину све до здравог ткива, дезинфиковати, па рану
премазати калем воском.
-Ако у деблу старије воћке постоји мања или већа шупљина
,треба је очистити од трулежи и сасушених делова,
дезинфиковати раствором плавог камена, а затим шупљине
испунити цементним малтером. Испуњене рупе се више неће
ширити, већ ће временом бити прекривене дрвеном кором и на
тај начин ће зацелити.

Делове воћке оштећене мразом, који се познају по томе што су
изгубили природну боју (имају тамну боју) и изгубили свежину,
треба исећи до неоштећеног дела, пресеке загладити оштрим
ножем, дезинфиковати и премазати калем воском.
Сличан је случај и код озледа насталих и на неки други начин.
Ако је оштећење толико да су изгледи на успех у лечењу веома
мали, воћку треба с кореном уклонити и заменити новом,
одраслијом садницом.
Леченим стаблима треба пружити што бољу негу и исхрану, као и
заштиту од болести и штеточина, да би се што пре и боље
опоравила.
Тања Живковић, дипл. инг

СТОЧАРСТВО
Радови на пчелињаку у току Јануара месеца
Стање на пчелињаку

Што се тиче стања друштава, оно много зависи од тога како су
ушла у зиму, то се ове сезоне веома много разликује, од
кошнице до кошнице и од пчелињака до пчелињака. Цветање
првих биљака, најпре висибаба, може се очекивати већ при
првим отопљењима у јануару. Тако, можемо очекивати да ће у
наставку зимовања ове сезоне бити и великих разлика - нека
друштва ће одлично зимовати а нека ће се смањивати или
гладовати, касније вероватно и угињавати. Има разлога да се
предпостави да би ове зиме сразмерно већи број друштава
могао да страда од глади или да пчеле угињавају од
исцрпљености и недовољно и неквалитетно ухрањене за зиму
више него иначе.
Радови на пчелињаку
Потребно је обилазити пчелињак и без отварања кошница
видети да ли има знакова да се десило нешто ради чега треба
интервенисати - много мртвих пчела на лету и испред кошнице,
измрвљен восак и пчеле на полетаљци, исувише знакова
пролива по кошницама, накривљене кошнице и др.
Уколико је све нормално, није потребна никаква интервенција,
осим ако се страхује да су залихе хране у кошници недовољне
да пчеле издрже током овог месеца или да се клубе случајно
није удаљило од хране и тако угрозило свој опстанак. У тим
случајевима потребно је отворити кошницу и додати храну,
наједноставније у виду погача од меда и шећера у праху. То се
може радити чак и по хладном времену ако је баш неопходно
али при томе пазити да се не изазивају потреси кошнице, како
пчеле не би падале из клубета и угињавале од хладноће.

СТОЧАРСТВО
Ако уочимо неке неповољне знакове који су горе споменути,
кошнице је потребн отворити и ако је ушао миш или ровчица
истерати их, рамове пресложити, очистити подњачу, а ако је
много мртвих пчела које затварају подњачу онда их треба
уклонити. Рано је за чишћења подњача код нормалних
друштава где нема много мртвих пчела, поготово ако је време
хладно и пчеле не излећу.
У пчеларству увек треба осетити меру у којој се и када рагује
јер сувишно и неправилно реаговање само ремете зимовањеживот пчела и изазива стрес који има штетне ефекте.
Ако су јесенас у кошницама били медни венци на рамовима
где је клубе сада не би требало да се очекује да су
потрошени. У случајевима да није било меда у венцима или је
било врло мало (свега неколико центиметара дебљине)
потребно је реаговати додавањем хране. Ако је топлије време,
око десетак степени и више, може се додати и неки рам са
пуно меда уз само клубе, а празни рамови се измакну, или
пак да се стави изнад клубета положено, ако је то могуће због
димензија збега. Друга варијанта је да се саће са медом
исече из рама и стави преко сатоноша где је клубе, а испод
њега се стави понека танка гранчица да би пчеле могле да
прелазе по сатоношама испод меда. Пчелари у топлим
приморским крајевима сигурно да могу прихрањивати пчеле и
сирупом али верујемо да је опште правило за јануар да се
развој легла не стимулише превише јер касније може доћи до
већих захлађења, а таква друштва са проширеним леглом би
била више угрожена од других.
Дани са вишим температурама, када пчеле излећу на
прочисне летове посебно су погодни за обилазак пчелињака.
Обратити пажњу на друштва из којих пчеле не излећу, али при
томе треба знати да то не мора увек да буде знак за
забринутост, јер се често дешава да су те пчеле већ пре тога
излетале на прочисни лет или им он није био потребан јер
добро и мирно зимују.

Остали радови
Сада већ треба интезивирати припреме за нову сезону, то
посебно важи за пчеларе са више кошница: припрема
рамова, кошница, нуклеуса, оплодњака, топлљење воска,
замена воска за сатне основе, прављење погача, уређење
пчелињака идр.
Као и претходних неколико месеци, сада је одлично време за
сађење садница медоносног биља а такође и са обраду
земље за пролећну сетву медоносног биља.

Дипл инж сточарства Предраг Јанковић

СТОЧАРСТВО
Еводија – медоносна биљка

Еводија се још назива „пчелиње дрво“ или „корејски багрем“.
Почиње да цвета тек после четврте године и тада први пут рађа
плод. Цветови еводије су бели, пријатног мириса и накупљнени
су у грозд. Када процвета еводија постаје црвена а плод јој се
вади из чаура које пуцају. Плод јој је веома ситан тако да
гомила од хиљаду семенки има тежину од само шест грама.
Ако желите да у свом дворишту имате еводију, знајте да није
много захтевна и да се прилагођава свим подлогама, мада јој
више одговарају пешчане и суве подлоге. Спада у шумско и
украсно дрвеће, и веома је отпорна на услове који владају у
граду, попут загађеног ваздуха. Најнижа температура коју
еводија може да поднесе је -18 степени.
Пошто јој период цветања траје месец дана, и пошто је
веома богата поленом, еводија спада у медоносне биљке. Са
само једног хектара засађене еводије, пчеле прикупе око
хиљаду килограма меда. Мед добијен од еводије има
специфичан укус интензивне ароме и за разлику од других
медова, не кристалише се.

ЗАШТИТА БИЉА
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 ⁰C 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.

Слика 3: Клас пшенице са симптомом штурости

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.
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

ЗАШТИТА БИЉА

РАТАРСТВО
Хумизација земљишта
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.

Хумизација је једна од метода којом се побољшава квалитет
деградираног земљишта тј. повећава количина органске материје или хумуса
у земљишту.
Деградација земљишта има различите облике и узроке, а међу
најважније спада контаминација земљишта. Следећи проблем је губитак
плодног земљишта изазван урбанизацијом. Још један вид деградације
земљишта је ерозија земљишта. Ерозија је озбиљан проблем проузрокован
шумским пожарима и напуштањем обрадивих површина. Превелика употреба
водних ресурса и урбани развој нарочито подручја око река изазива још један
проблем, салинизацију земљишта. Неадекватне агротехничке мере и
нестручно приступање обради земљишта доводи до губитка органске
материје из земљишта односно хумуса.
Хумус или специфична органска материја чини највећу резерву (85 – 90
%) органског дела чврсте фазе земљишта, која је настала у процесу
педогенезе. Дефиниције хумуса су врло различите, нема јединствене
дефиниције. Једна од дефиниција је да хумусне материје представљају
високомолекуларна једињења типа полимера која се образују из структурних
јединица фенола и азотне компоненте.
Сировине из којих се у процесу хумификације ствара хумус сачињавају
разноврсни органки остаци у земљишту.Ти остаци се обично називају свежим
органским остацима или жетвеним остацима.
У морфолошком погледу органски састојци у земљишту највише се
састоје од биљних остатака. То су биљни коренови, како надземни, тако и
подземни делови, опало лишће, отпале ситне гранчице, органске материје
које коренови излучују у земљиште и др. Све ово улази у састав свеже
органске материје која служи за образовање хумуса.
Специфичне хумусне материје се у суштини састоје из низа
високомолекуларних једињења која имају карактер киселина која се мо гу
одређеним поступцима растворити.
Синтеза хумусних материја је оксидативни процес биохемијског
карактера, одвија се у аеробним условима, у добро обрађеним, аерисаним
земљиштима слабо алкалне или неутралне реакције, највише у присуству
актиномицета. Анаеробни услови, велика киселост, сиромаштво азотом
задржава кондензацију и полимеризацију, тако да се образују хумусне
материје нижемолекуларног састава.

Хумусне материје се углавном састоје из правих или специфичних хумусних
материја и неспецифичних хумусних материја. Хумусне материје настају
кондензацијом фенола, аминокиселина и полипептида, затим се уграђује
амонијачни азот у хетероцикличне прстенове и завршна фаза је
полимеризација, ланчано повезивање образованих творевина.
Хумизација се примењује код слабо плодних земљишта, сиромашних
органском материјоми и састоји се у уношењу органске материје у земљиште.
Најчешће се примењује са калцификацијом, што у том случају представља
једну свеобухватну и сложену меру.
Хумизацијом се постиже стварање мрвичасте структуре, повећање
плодности земљишта, смањење испирања хранљивих састојака у дубље
слојеве, активирање корисних бактерија и др.
Садржај хумуса у земљишту варира од 1 – 50 % и на основу овога,
земљишта су подељена у више категорија, а најпознатија је класификација је:
Класе земљишта
Веома
слабо
хумусна
Слабо хумусна
Средње хумусна
Јако хумусна

% хумуса
≤1
1-2
2-4
4-8

Класе земљишта
Веома
јако
хумусна
Полутресетна
Тресетна

% хумуса
8-16
16-30
≥30

Хумизацијом се свако земљиште поправља ма какве структуре и
плодности оно било. Значај хумизације се огледа у следећем:
Стварање хумусних материја које:
 су извор хране за земљишну фауну, микрофлору и више биљке,
 учествују у процесима деалкализације и ацидификације
земљишта,
 утичу на боље загревање земљишта,
 утичу на плодност земљишта делујући посредно (акумулација
катјоне и анјоне) и непосредно (садржаја витамина, ауксина,
ензима),
 утичу на формирање структуре,порозности,водно-ваздушних
особина,
 имају висок капацитет адсорпције, везују велику количину
хранљивих елемената,
 фулво киселине у малим концентрацијама позитивно делују на
раст биљака.
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