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ПОВРТАРСТВО

Производња краставца на слами
Састоји се у копању канала у пластенику који се пуне сламом, па када
се слама "упали" греје зону кореновог система, услед чега краставци
брзо расту и дају обилне приносе. Ево и конкртног примера за
пластеник дуг 30 и широк 6 метара. Први канал се копа на метар од
ивице дуж тунела, ширине 80 и дубине 20 цм. Стаза између два канала је
такође широка 80 цм. На њу се ставља ископана земља којом ће се
касније покрити слама и на њој гајити биљке. У пластенику широком 6
м, има три оваква канала или шанца. У њих се ређају бале сламе, и то у
два слоја. После првог слоја по њему се растура минерално ђубриво,
један килограм НПК 20:8:5 или 20:10:10 по бали сламе.
За конкретан пример потребно је 450 бала сламе и 225 кг минералних
ђубрива које се растура по површини сламе у шанчевима од 72
квадратна метра. Како је укупна површина пластеника 180 м2, ђубрење
по хектару износи 12.500 кг НПК минералних ђубрива!
У недостатку наведених комплексних ђубрива, могу се направити
мешавине КАН-а и НПК 15:15:15 или сличних, са две трећине КАН-а, а то
је 150 кг КАН-а и 75 кг НПК 15:15:15.
Пошто се први слој бала сламе пођубри, по њему треба да се растури
и танак слој негашеног креча, па се онда поређа горњи ред сламе.
Потом се слама добро залије водом и сабије гажењем. Том приликом
негашени креч се "гаси" и ослобађа велике количине топлоте услед које
се слама "упали". Када се слама загреје на око 300 Ц, а то буде за
неколико дана у покривеном пластенику, на њу се наноси слој плодне,
ископане земље у дебљини од 10 - 15 цм. У противном, без креча, загреје
се тек за две недеље. Потом се расађује расад краставца обично стар
30 - 35 дана, мада може и млађи, у пластеницима без грејања обично
почетком априла. На једном реду бала расађују се два реда краставца,
са међуредним растојањем од 40 цм, и растојањем између биљака у
реду око 30 цм. Тако се добијају двореде траке са међуредним
растојањем од 120 цм (20 џ 80 џ 20 цм). У конкретном пластенику на овај
начин се расади 600 биљака, што износи 330 по ару, или 3.300/ха.
Током вегетације слама се разлаже и претвара у хумус, ослобађа се
топлота која греје зону кореновог система и пластеник, тако да се, уз
редовно заливање и проветравање омогућава врло бујан раст и велика
родност краставца.

Дипл инж за ратарство и повртарство Миљан Милојић

РАТАРСТВО
Сетва уљане репице

Уљана репица спада међу три најзначајније уљане културе. Ово је врло важна индустријска биљка
од чијег семена се екстракцијом добија значајан проценат уља које се може искористити као
погонско гориво. Семе уљане репице садржи 45-48% уља, те се убраја у културе од којих се уље
добија у највећем проценту од постигнутог приноса. У појединим земљама у којима се због
климатских услова немогу гајити друге уљане културе представља и најважнију уљарицу. Посебан
значај заузима у производњи биообновљивих извора енергије, биогорива, биоетанола односно
биодизела.
Уљана репица најбоље успева на дубоким, плодним и растреситим земљиштима, благо киселе до
неутралне реакције. Погодна за гајење на равничарским и брдско планинским теренима.
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).
Не треба је гајити ни после горушице, сунцокрета, соје, грашка, махунарки, детелина јер је
подложна болестима и инсектима који презимљавају у остацима ових култура. Најбоље
предкултуре уљаној репици су стрна жита и поврће које на време напушта њиву, с обзиром да се
уљана репица сеје половином августа. Уљана репица је добар предусев за све ратарске културе с
обзиром да рано напушта земљиште.
Припрема земљишта за сетву уљане репице почиње одмах после скидања пшенице-љуштењем
стрњишта. Основна обрада земљишта за уљану репицу се обавља на дубини од 20-30 цм. у
зависности од типа земљишта. Уљана репица је осетљива на плитко орање. Основну обраду
земљишта 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. Дубина сетве уљане репице је
1,5-2cm. Предсетвену припрему земљишта обавити, лаким дрљачама или сетвоспремачима,
зависно од квалитета основне обраде землљишта. С обзиром на врло сушно лето, да дуго није било
падавина, до скора није било повољних услова да се обави припрема землљишта за сетву уљане
репице. Последње падавине, зависно од подручја од 20-40mm/m2, допринеле су да се створе
услови за основну обраду земљишта и предсетвену припрему. Како је оптимални рок сетве уљане
репице већ почео то треба убрзано обавити основну обраду и предсетвену припрему земљишта за
сетву уљане репице. Оптимални рок сетве уљане репице је од последње декаде августа до
половине септембра. За сетву се мора употребити квалитетно декларисано семе. 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. Сетвена норма уљане репице је до 3 kg/ha и треба да
обезбеди 60-65 биљака/m2 после ницања или 50-55 биљака/ m2 у комбајнирању.

Уљана репица добро реагује на примену органских и минералних ђубрива. Зависно од хемијских
карактеристика земљишта и садржаја најважнијих биљних хранива, за постизање добрих приноса2,5-3т/ха, уљана репица нарочито има потребе према калијуму. Потребе уљане репице у биљним
асимилативима су следеће: N-120 kg/hа, P-80-100 kg/ha, K-130-150 kg/ha. Укупне количине P и К
применити под основну обраду земљишта. Препорука је да се зависно од садржаја ових хранива у
земљишту, унесе око 400-500кг/ха НПК(8:16:24). Од укупне количине азота, 1/3 применити
предсетвено а остале 2/3 у пролећној прихрани усева уљане репице, крајем фебруара. Примена
превелике количине N у јесен доводи до бујног раста биљке,. Повећана доза азота у јесен утиче да
су биљке врло нежне, слабије се „кале“ и неспремне улазе у зиму. У том случају стабло је веома
нежно и биљке страдају при дужим голомразицама.
Уљана репица је осетљива на конкуренцију пре свага широколисних корова као што су: паламида,
татула и горушица. Стога је од велике важности извршити правилно сузбијање корова.
Штеточине, попут репичиног сјајника, репичиног бувача, репине пипе, нарочито на почетку
вегетације на младим тек изниклим биљкама, могу проузроковати значајније штете. Праћење и
третман против ових штеточина усева уљане репицве у почетним фенофазама развоја врло је
битно у циљу спречавања могућих оштећења,.
Од болести уљане репице, могу се јавити пламењача, мрка пегавост лишћа ,бела трулеж и др.
Пчеле су много важне за опрашивање уљане репице. Уљана репица у нашим регионима почиње да
цвета почетком маја. С обзиром да се нектар образује непрекидно пчеле могу да посећују један
цвет неколико пута. Са једног хектара може да се скупи 80 kg квалитетног меда те се уљана
репица убраја и у квалитетне и приносне медоносне биљке.

Као и код свих ратарских култура тако и код уљане репице жетва представља веома одговоран
посао. Одређивање оптималног момента жетве веома је битан агрономски поса, да би се избегло
осипање семена чему је подложна уљана репица у пуној зрелости. 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%. Житни комбајн треба адаптирати за жетву уљане репице посебним адаптерима. 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 mm. Јачина ветра регулише се током
жетве и зависи од влажности усева.

ЗАШТИТА БИЉА
Заштита од штетног утицаја ветра на гајене
биљке
Једна од мера заштите ерозије ветром је да земљиште
стално буде покривено вегетацијом, гајењем вишегодишњих
трава, травно-легуминозних смеша које добро везују
земљиште. Овим начином заштите наџемна биомаса
смањује ударе ветра а коренов систем задржава
земљишне честице. То се може постићи и на друге начине:
гајењем међуусева, накнадних и пострних усева и др.
Најоптималније време орања је када земљиште није
превише суво. Друге мере заштите од ерозије ветром јесу
редукована обрада или потпуно изостављање обраде
земљишта. У оваквој обради земљиште остаје у збијеном
стању и смањује се разношење финих честица ветром.
Плодоред или тзв. противерозиони плодоред представља
незаменљиву улогу у борби против еолске ерозије. Важне
мере су такође малчирање, коришћење органских ђубрива
или појединих препарата којима се третира површина
земљишта, и тиме везују површинске честице. Посебну улогу
и борби против ерозије имају ветрозаштитни појасеви.
Ветрозаштитни појасеви
Најјефтинија и најизводљивија мера заштите животне
средине, њеног поправљања и побољшања, као и мера
осигуравања квалитета чистог ваздуха и воде и добрих
здравствених услова живота и рада људи, јесте подизање
ветрозаштитних шумских пјасева. Они се постављају
окомито на правац пружања ветрова, али без обзира на
правац путнер мреже. Карактеристично растојање између
појасева је 300-500 м, а ширина појасева је од 5-30 м. Врсте
дрвећа која се саде су тополе, јасен, храст, багрем и други
лишћари.

Сврха ветрозаштитних(пољозаштитних) појасева се огледа у
смањењу брзине ветра, модификацији микроклиме и
утицају на раст и развој гајеног биља. Дејство ветрозаштитних
појасева на смањење брзине ветра зависи од даљине
ветрозаштитног појаса, конструкције појаса, ширине, облика
и ажурности појаса. Они смањују брзину ветра на заветреној
страни како по висини, тако и на одређеном растојању од
појаса. Даљина ветрозаштитног дејства директно је
пропорционална висини засада, односно што је висина
засада већа, веће је и смањење брзине ветра.
Појасеве по структури(конструкцији) делимо на: непродувне,
који су од дрвећа и жбуња потпуно затворени или им је
максимална количина отвора до 5%; ажурне, код којих су
отвори правилно распоређени по вертикали и продувне, који
су отворени до висине 1,5-2 м, а у средњем и горњем делу
потпуно или делимично затворени. Најдуже ветрозаштитно
дејство имају продувни, а најкраће непродувни појасеви.
Битан фактор је такође и ширина појаса и различити
стручњаци препоручују различите ширине, што пре свега
зависи од локалитета. За наша подручја препоручује се
ширина око 10 м. Смањење брзине ветра доводи до
промене микроклиматских услова где спадају температура
ваздуха и земљишта, влажност ваздуха, испаравање,
радијација, концентрација ЦО2 и О2. Лети је температура
ваздуха у појасу и његовој непосредној близини за 3-4
степена Ц нижа него на отвореном пољу, а зими обрнуто.
Разлика у температури ваздуха и земљишта у појасу и на
пољу је најмања када је површина земљишта влажна, а
време облачно, а највећа када је земљиште голо и суво. У
самом појасу и његовој близини релативна влажност ваздуха
је за око 10% виша него у пољу.

Ветрозаштитни појасеви утичући на микроклиму индиректно
утичу и на принос гајених биљака. вршена испитивања где је
установљено да:
Су годишње падавине веће за 17%;
Испаравање је на заштићеним пољима мање од 748% у периоду мировања, док у активној вегетацији износи од
53-72% у зависности од удаљености од појаса;
Појава росе је повећана за око 200%;
Брзина ветра осетно смањена;
Олакшан рад пчела;
Мање прашине у ваздуху;
Повећање приноса у зависности од врсте од 10-70%.

Бесповратна средства за набавку нове
опреме и изградњу објекта за смештај
животиња Министарства пољопривреде и
зажтите животне средине
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.
Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у
примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана
су бесповратна средства која се могу добити за изградњу и
набавку опреме за сточарску производњу .
Бесповратна средства се могу добити за следеће:
1. Подстицај за изградњу објекта за смештај животиња
2. Опрему за објекте за смештај млечних крава и товних јунади
3. Опрему за објекте за смештај крмача, одгој прасади и тов
свиња,
4. Опрему за објекте за држање и одгој оваца и коза,
5. Опрему за објекте за држање и одгој живине,
У погледу услова сточног фонда и објекта, подносилац захтева
мора да:
1. Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у
складу са законом којим се уређује ветеринарство;
2. У Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд
(податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима
се држе или узгајају).
3. Има објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси
захтев у његовом власништву или ако на њему има право
закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са
закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне
самоуправе на период закупа, односно коришћења од
најмање пет година почев од календарске године за коју се
подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је
објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете,
осим предметног закупа;
4. Има објекат који је предмет инвестиције уписан у Регистар
објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са
законом којим се уређује ветеринарство.

Подстицај износи 50-65% цене без ПДВ-а.
Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја
налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у
маргиналном подручју, износ подстицаја је 65% од цене без
пореза.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и
то:
1. физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства
2. предузетник
3. привредно друштво
4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге
који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет
различитих комерцијалних породичних пољопривредних
газдинстава у активном статусу
5. средња школа.
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је
8,000,000.00 динара.
Предметна опрема и изградња мора бити обављена у периоду
од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра
текуће године.
Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку
на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.
Основни услови за остваривање подстицаја су да поднисилац
захтева:
1. нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена
подстицајна средства на основу закона којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
2. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према
министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу
раније остварених подстицаја, субвенција и кредита
3. за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације),
односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима

4. је измирило доспеле пореске обавезе
5. је инвестиција из Табеле реализована у периоду од 16.
октобра претходне календарске године, а најкасније до дана
подношења захтева за остваривања права на подстицаје
6. је износ појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је
на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле
већи од 50.000 динара
7.добављач и подносилац захтева не представљају повезана
лица.
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се
министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи
за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду
од 15. априла до 15. октобра текуће године.
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је
8.000.000 динара.

РАТАРСТВО
ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ СИЛАЖЕ ОД ЦЕЛЕ БИЉКЕ
КУКУРУЗА
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.
Велики губици у приносу кукуруза, проузроковани сушом,
стављају пред сточаре сложен задатак, како изнаћи
најоптималније или најбоље решење за искоришћавање биљака
таквих какве јесу за производњу хране која ће се користити за
исхрану стоке.
Какав ће квалитет силаже бити то зависи од више фактора, а
највише зависи од поступка произвођача у свим сегментима
технике спремања силаже. У интересу сваког фармера да то
уради на прави начин, како јако лошу ситуацију не би још више
погоршао и направио свом газдинству још већу штету.
Најадекватније решење у овом тренутку, које је могуће и
применљиво је припрема силаже целе биљке кукуруза.
Силирање целе биљке кукуруза је вишегодишња пракса код нас.
На терену се ових дана срећемо са разним примерима стања
кукурузних биљака: стабљике са потпуно сувом лисном масом
без клипа, стабљике потпуно сувом лисном масом и са
разичитим величинама клипа и садржајем зрна у клипу, стабљике
без клипа са одређеним већим или мањим делом зелене лисне
масе, као и стабљике са одређеним уделом зелене лисне масе
и мањим или већим клиповима и различитим садржајем зрна.
Кукуруз у оваквом стању се искључиво треба користити за
спремање силаже за преживаре. Кукурузне усеве код којих је
лисна маса сува, треба што пре силирати. Неопходно је што
ситније исећи сило масу оваквих биљака и применити правилне
поступке у даљој техници силирања.
Прво треба утврдити стање у каквом се биљка кукуруза налази
(процена
влажности исецкане масе), односно ако је лисна маса сува
погледати и утврдити у коликом је степену задржана физиолошка
влажност у стабљици кукуруза. Сув лист зна да завара у процени,
па би најбоље било један део кукурузних биљака исецкати и на
основу процене стања ситно исецкане масе спровести
одређену технику силирања.

Да би донели најправилнију одлуку кад да се спрема силажа
неопходно је проверити колика је сува материја или влажност
исецкане биљке кукуруза. То се једноставно може утврдити на
практично два начина: и то мерењем помоћу апарата за
мерење влаге или искуствено на основу емпиријских процена
на лицу места. Веома је важно пажљиво применити и извршити
процену исецкане масе која се састоји у узимању сило масе и
стискањем у шаци, и на основу понашања стиснуте сило-масе
се доносе закључци и процена удела суве материје и влажности
сило масе. На основу те процене се примењују одређени
поступци у силирању.
Сило маса се може налазити у три различита стања и то:
сувише влажна сило маса,
пресува сило маса и
сило маса у оптималној влажности.
Сувише влажна сило маса која није још спремна за силирање
се препознаје на тај начин што из стиснуте сило масе шаком
цуре сокови, или ако када отворимо шаку она остаје дуже
време компактна па се потом растура, а на руци остају врло
видљиви влажни трагови. Такав кукуруз не треба одмах силирати,
већ причекати неколико дана. Неки произвођачи су већ
силирали, или ће на своју руку силирати овакав кукуруз, изгубиће
драгоцене течности из сило масе, али овај поступак никако не
би требали радити без додатка или прекрупе кукуруза (најмање
10% у односу према целокупној сило маси) или уз додатак
инокуланта.
Пресува сило маса (СМ изнад 35%) се одмах после отварања
стиснуте шаке са сило масом одмах растура и на шаци не
остају трагови ни влаге ни сило масе. Овакву биљку кукуруза
треба што пре силирати, или је то требало урадити раније.
Неопходно је оваквој сило маси додати правилно изабране
инокуланте, ситно је исецкати, по потреби додати воде ради
лакшег сабијања сило масе. Никако не претеривати са
додавањем воде, јер она и онако као невезана физиолошка
вода ће проћи кроз масу и завршити у земљи.

Сило маса у оптималној влажности, после отварања стиснуте
шаке са сило масом понаша се тако да остаје једно кратко
време компактна, а после тога се полако расипа, а на шаци
остају трагови влаге или влажне сило масе. Приликом овог
поступка стиснута шака треба да буде у том стању око једног
минута.Ово је прави и оптималан тренутак када треба вршити
силирање биљне кукурузне масе. При силирању овакве масе
веома је пожељно користити додатак, инокулант према
препоруци стручњака.
Висину кошења је из разлога слабих приноса, и у стабљици и у
клипу потребно подесити на 10- 15 цм од земље, јер је потребно
добити што више сило масе, а не постоји могућност да се
захвати земља, јер је и онако сува, па је неће бити у сило маси
како би је загадила. Сило комбајне подесити тако да и зазори и
ножеви буду подешени и оштри да секу стабљику равномерно и
што ситније (од 0,6- 1 цм). Пуњење сило објекта почињати са
сувљом сило масом. Ако имамо сило масу од сувљег и
влажнијег кукуруза, влажну сило масу мешати са сувљом у
слојевима, а најдебљи слој влажне сило масе оставити у
завршним слојевима силаже како би та сило маса као тежа
могла да врши притисак на доње слојеве сувље сило масе и
боље је сабије. Пуњење силоса и поступак силирања одрадити
у што краћем року и без прекида.
Инокулант у сило масу убацивати прскалицама које
распрскивачима раномерно дозирају инокуланат у сило
простору. Инокулант је потребно распршити у сило масу након
наношења сваког новог слоја, обавезно пре гажења тог слоја,
како би инокулант што дубље продро у сило масу.
Код производње силаже у овим условима веома је важно што
више и што дуже вршити сабијање сило масе нарочито оне која
је сувља и оне која није адекватно и квалитетно исецкана.
Нарочито је важно добро и што дуже гажење завршних слојева
сило масе, јер од овог поступка доста зависи колико ће бити
покварене силаже у завршном слоју. После последњег пуњења
сило масу газити непрекидно још 6-8 х.
Покривању сило масе прићи са дужном пажњом и то учинити
како се стандардно ради и унормалним околностима.

ВОЋАРСТВО
Упис у Виноградарски регистар
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је
послове вођења Виноградарског регистра поверило „Центру
за виноградарство и винарство“ у Нишу.
Основни циљ уписа у виноградарски регистар је да се тачно
утврде површине под виновом лозом (са свим својим
карактеристикама и специфичностима) и производни
потенцијал, што уједно представља обавезу у процесу
усклађивања са стандардима ЕУ.
Законом о вину је предвиђена обавеза уписа у Виноградарски
регистар свих правних, односно физичких лица и предузетника
који производе грожђе намењено промету, а имају више од 10
ари под виновом лозом. Обавезу уписа у Виноградарски
регистар имају и произвођачи који имају мање од 10 ари
винограда, а своје грожђе стављају у промет.
Упис у Регистар врши се на основу захтева који подноси правно
лице, предузетник, односно физичко лице некој од најближих
канцеларија Стручне организације за вођење Виноградарског
регистра „Центра за виноградарство и винарство Ниш“ према
седишту произвођача грожђа- правног лица, односно
предузетника, односно пребивалишту произвођача грожђафизичког лица. Канцеларије су смештене у: Београду, Новом
Саду, Крагујевцу, Александровцу, Неготину и Нишу.
Ниш (окрузи у надлежности: Нишавски, Топлички, Пиротски,
Јабланички, Пчињски као и АП Косово и Метохија)

Захтев се подноси на Обрасцу ВВ 1- Захтев за упис у
Виноградарски регистар.
На истом обрасцу се подноси захтев за промену података у
Виноградарском регистру, промене података о произвођачу
грожђа, промене података о виноградарским парцелама,
промене података о годишњој производњи грожђа.
Ако дође до промене података уписаних у регистар
пријављују се у року од 15 дана од дана настале промене.
Промену података о годишњој производњи грожђа са родних
виноградских парцела, у циљу одређивања производног
потенцијала, произвођач грожђа пријављује Министарству
сваке године након бербе, најкасније до 15. новембра.
Принос грожђа се пријављује на обрасцу ВВ1 тако што се
попуни Секција 1- општи подаци о пољопривреднику и
Секција 3 где се уписује принос за пријављене парцеле.
Захтев се шаље у Центар за виноградарство и винарство у
Нишу.
Да би произвођач остварио право на подстицаје за
производне засаде винове лозе и за инвестиције за прераду
воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг, и то у делу који се
односи на производњу вина, произвођач мора да буде уписан
у Виноградарски регистар у складу са законом којим се
уређује вино - за прихватљиве инвестиције које се односе на
производњу вина.

Тања Живковић, дипл.инг

ВОЋАРСТВО
БЕРБА КУПИНЕ
Збпг начина сазреваоа купине,берба се извпди у више наврата .Укупнп време сазреваоа и
бербе плпдпва купине траје између 30 и 40 дана.Плпдпви не сазревају истпвременп већ
ппстепенп те се берба кпд кпмерцијалних спрти у нашим услпвима извпди пд 5 – 7 пута.
Берба купине се пбавља у технплпшкпј зрелпсти,када плпд не даје птппр берачу приликпм
пдвајаоа пд петељке.Одређиваое праве зрелпсти плпдпва купине је пд изузетне
важнпсти јер утиче на прпмену бпје купине приликпм замрзаваоа.Плпдпви кпји се беру
пре пуне зрелпсти су киселпг укуса и слабп пбпјени а презрели плпдпви су неукусни и брзп
прппадају.Оптимална зрелпст плпдпва купине за бербу се пдређује пп карактеристичнпј
црнпј бпји епидермиса,чврстпћи и укусу меса плпда.Спрте са чвршћим плпдпвима треба
брати у пунпј а са меканим нештп малп пре пуне зрелпсти.

На пснпву квалитета плпдпдпви купине се деле на плпдпве екстра квалитета,плпдпве
квалитета I и плпдпве квалитета II.Ппд плпдпвима екстра квалитета ппдразумевају се
плпдпви кпји су пп зрелпсти,крупнпћи и бпји уједначени,без петељке,спртнп чисти и ручнп
пбрани. У једнпм пакпваоу дпзвпљава се 5 ппстп плпдпва кпји не испуоавају услпве за
пву класу али испуоавају услпве за наредну нижу класу.Ппд плпдпвима квалитета I
ппдразумевамп плпдпве кпји имају исте пспбине кап плпдпви екстра квалитета али се
дпзвпљава да у пакпваоу буде и дп 10 ппстп плпдпва кпји не испуоавају услпве за пву
класу али испуоавају услпве за нижу класу.Плпдпви квалитета II мпрају бити пптпунп
зрели,чисти и здрави али се дпзвпљавају недпстаци у ппгледу пблика плпда.У јединици
пакпваоа мпже битии дп 20 ппстп презрелих плпдпва,дп 10 ппстп плпдпва са петељкпм
кап и дп 5 ппстп црвљивих плпдпва.На нашем ппдручју хладоаче најчешће класирају
купину у прву и другу квалитетну класу.Какп се највећи брпј убраних плпдпва
извпзи,прпизвпђачи се мпрају придржавати међунарпдних стандарда квалитета кпји су
врлп честп ппдлпжни прпмени.

Дневни учинак бербе у нашим услпвима,кпд спрата без бпдљи,креће се пд 100-150 кг пп
раднику за псам часпва рада или кпд спрата са бпдљама пд 40-80 кг за истп тп време.

Вукашинпвић Срећкп дипл.инж

Мољац парадајза

Мољац парадајза - Tuta absoluta је значајна штеточина
парадајза. Биљке домаћини мољца парадајза су парадајз,
кромпир, патлиџан. На биљкама различити стадијуми ларве
мољца парадајза праве оштећења у виду мина. Парадајз је
примарна биљка домаћин за мољца парадајза.
Главне штете причињавају ларве изгризајући мезофил листа
тако да епидермис остаје неоштећен. Прави мине у лишћу, а
унутар мина може се видети ларва.
Биљке парадајза могу бити нападнуте у свим фазама развоја
и могу бити нападнути сви делови биљке. Ларва оштећује и
стабљику при чему прави мине – ходнике и плодове, зреле и
зелене. Штете могу износити и до 100%.
На тако оштећеним плодовима долази до појаве секундарних
паразита који утичу на пропадање плодова који немају никакву
употребну вредност.
За рано откривање користе се феромонске клопке. Једно од
могућих решења је употреба феромонских клопки за
сузбијање, чиме би се истовремено пратила појава инсекта и
смањио број имага. Постављање водених клопки за масовно
изловљавање имага се показало као ефикасна мера сузбијања
мољца парадајза.
На улазе у затвореном простору (пластеницима и
стакленицима) потребно је ставити мреже минималне густине 69 рупа по цм2.

На отвореном пољу потребно је поштовати плодоред, а у
затвореном простору најмање 6-7 недеља између два
циклуса.
Уколико се примете оштећења од мољца парадајза
неопходно је одстранити захваћене делове, уклонити корове у
пољу, пластенику и око објеката.
Ефикасна је употреба предатора, стенице Мацролопхус
пyгмаеус. Одрасле јединке и ларве стенице хране се јајима и
ларвама мољца парадајза, тако што исисавају њихов садржај.
Такође, поред мољца парадајза, ова врста предатора
испољава високу ефикасност и у контроли беле лептирасте
ваши.
Употреба природних непријатеља показала се као веома
ефикасна мера у контроли мољца парадајза у затвореном
простору. На овај начин избегава се неконтролисана употреба
инсектицида и добија здравствено безбедан производ.
Међутим, уколико се биолошким мерама контроле не
обезбеди одговарајућа заштита парадајза од ове штеточине,
могућа је примена хемијских мера борбе. Хемијске мере
контроле су лимитиране биологијом ове штеточине тј. њеним
великим капацитетом размножавања, исхране ларви унутар
листа, плода и стабла и чињеницом да веома брзо стиче
отпорност на инсектициде. У ту сврху препоручује се примена
неког од регистрованих инсектицида. У нашој земљи
регистрован препарат за сузбијање мољца на парадајзу је
Волиам тарго 063 СЦ (а.м. хлорантранилипрол+абамектин) у
концентрацији 0,08-0,1%. Каренца препарата за примену у
парадајзу је 3 дана; Цораген 20 СЦ (а.м. хлорантранилипрол)
0,2 л/ха (каренца 1 дан); Аваунт 15 СЦ (а.м. индоксакарб) 0,170,25 л/ха (каренца 3 дана); Аффирм 095 СЦ (а.м. емамектин
бензоат) 1,5-2 кг/ха (каренца 3 дана).
Гордана Цветковић, спец. заштите биља
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