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RATARSTVO
Prihrana useva ozime setve
Na posejanim poljima nišavskog okruga, pod ozimim strnim žitima, iz dana u
dan slika se popravlja. Nije ispunjen plan setve ozime pšenice i ostalih ozimih
strnih žita, ali posejani usevi posle odlaska snega iz dana u dan sve više se
zelene. Nije to ona poželjna fenofaza razvoja useva kojom bi proizvoĎači bili
zadovoljni, faza 3-4 lista ili početka bokorenja, sa kojima se kreće sa prihranom
odgovarajućim dozama azota. Posle vrlo suve jeseni i gotovo nemogućih uslova
za setvu, proizvoĎači su imali veliki strah od eventualnog izostanka nicanja
useva na polju ili čak izmrzavanja. Pozitivne temperature, poslednjih
petnaestak dana, produžetak dužine dana, izostanak jačih prizemnih mrazeva,
relativno blaga zima po temperaturama, sve to je doprinelo nicanju useva koji
su dugo čekali u fazi klijanja i ukorenjavanja priliku da krenu sa nicanjem.
Najveći deo posejanih ozimih strnih žita je nikao a ima i useva u fazi prvog ili
početka pojave drugog lista.
Kako se ponašati u ovakvim uslovima, kad i na koji način obaviti najvažniju
agrotehničku meru sa početka sezone-prihranu ozimih žita? Navika
proizvoĎača, kao i pozitivno iskustvo u primeni ureje, više godina unazad, je da
primene ureju od polovine februara do kraja februara, i da korekciju u prihrani
obave KAN.-om ili AN-om krajem marta. Situacija trenutna treba da promeni
naviku i dosadašnju praksu. Naime usevi ozimih kultura nisu dovoljno
ukorenjeni, nedovoljno su razvijeni i takvi nisu u situaciji da iskoriste
primenjenu količinu azota. Značajna količina eventualno primenjenog azota iz
primenjenih azotnih Ďubriva, može čak i toksično delovati na mlade nedovoljno
razvijene biljke. Trenutno u zemljištu ima dovoljno hrane za biljku, dok ne doĎe
u fazu kad je treba prihraniti. Od polovine novembra pa dosada bilo je dovoljno
rezervi vlage, ali nedovoljna toplota pored toga što je sprečila pravovremeno
nicanje useva, ujedno nije doprinela ni mineralizaciji organskih ostataka i
primenjenih mineralnih Ďubriva. Tek se očekuje stvaranje mineralnog azota u
narednom periodu, a i analize na nekim terenima u Srbiji pokazuju da ima
solidnih količina mineralnog azota na obe dubine ispitivanja (0-30) i 30-60cm).
Biljke su mlade i iznurene jer su dugo čekale proces nicanja u zemljištu i pri
tom gubile energiju, i sigurno će im trebati azot za dalji nastavak vegetacije,
jer je azot i glavni nosilac prinosa. Preporuka je proizvoĎačima da sa prihranom
ne kreću pre pojave 3-4 lista, pre polovine marta, najverovatnije, zavisno od
daljih vremenskih prilika. Preporuka je takoĎe da ne primenjuju ureju, već
KAN, SAN ili AN. Pošto se radi o ranim fenofazama razvića, nebi trebalo azot
primeniti odjedanput već podeliti planiranu količinu azota u dve prihrane. U
prvoj prihrani nebi trebalo ići sa većom količinom azota od 50-60kg/ha,
odnosno 120kg/ha ureje, 200kg/ha KAN-a ii 150-180kg/ha AN-a. U drugoj
prihrani, posle dvadesetak do 30 dana uneti još oko 30-40kg/ha azota, u obliku
80kg/ha ili 150kg/ha KAN-a ili 100-120kg/ha AN-a. Prema „Nitratnoj direktivi“,
nije ni dozvoljeno primeniti odjednom veću količinu azota od 60kg/ha. Posebno
je to važno kod kukuruza gde se predsetveno primenjuje na nekim parcelama i
do 200kg/ha azota. Vrstu azotnog Ďubriva treba prilagoditi hemijskim
osobinama zemljišta i uslovima vlage pri primeni Ďubriva. Na kiselim tipovima
zemljišta treba primeniti jedino KAN. Za primenu KAN-a potrebno je bar 1015mm/m2 padavina ili kao sada trenutno povoljna vlaga u zemljištu.
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Koliko će proizvoĎači primeniti azota u prihrani ozimih strnih žita zavisi od
mnogih faktora. Pre svega od stanja mineralnog azota u zemljištu, što bi
trebalo odrediti analizom sadržaja lakopristupačnog mineralnog azota u
najbližoj poljoprivrednoj stručnoj službi. Preterane doze azota, pogotovu u
ovakvoj situaciji preterane vlažnosti i veoma mladih biljaka pšenice sigurno
nisu poželjne, pošto mogu toksično uticati na mlade biljčice pšenice. Posebno
što je značajna ušteda u primenjenom azotnom Ďubrivu značajan ekonomski
efekat. Prema stanju lakopristupačnog mineralnog azota u zemljištu
stručnjaci bi trebali preporučiti količinu azota i azotnog Ďubriva koju treba
primeniti. Potrebe pšenice i ostalih strnih žita su drugi faktor koji utiče na
odreĎivanje potrebnih količina azota u prihrani. Potrebe pšenice u azotu su
na primer 110-130kg/ha, zavisno od intenzivnosti sorte, ječma-70-90kg/ha,
tritikalea 90-110kg/ha. Predkultura, primena stajnjaka pod predkulturu
pšenici ili samu pšenicu, gustina useva, primena azota u jesen kao i tip
zemljišta u velikoj meri utiču na količinu azota koju će proizvoĎači primeniti u
prihrani. Sigurno da nemožemo očekivati visoke i guste useve, tako da
primena azota ovog proleća neće smetati usevima i dovesti do poleganja, te
gustina useva ovog proleća nije ograničavajući faktor primene azota. Na
lakšim tipovima zemljišta, peskovima, aluvijuma, koja su podložnija lakšem
ispiranju azota, povećati preporučene količine azota za 20%. Ukoliko je deo
azota primenjen s jeseni, ukoliko je primenjen stajnjak pod samu pšenicu ili
pod predkulturu i ukoliko je predkultura neka leguminoza(stočni grašak,
grahorica, detelina, lucerka), preporučenu količinu azota smanjiti za 30%.
Na parcelama se već mogu zapažati i razlike u jačini biljaka, boji, kondiciji.
Pošto su proizvoĎači koji su za predkulturu imali stočni grašak, grahoricu,
crvenu detelinu, ili lucerku, ranije uzorali sa izvesnom količinom vlage i tako i
posejali svoje useve na vreme, ranije je krenula i razgradnja zaoranih
ostataka, stvorene veće količine azota i drugih hraniva i bez primenjenog
jesenjeg Ďubriva, može se zapaziti bolje stanje i kondicija ovih useva. U
narednom periodu očekuje se nastavak procesa mineralizacije zaoranih
žetvenih ostataka i primenjenih NPK mineralnih Ďubriva te i veće rezerve
mineralnih hraniva, kao i njihovo bolje i intenzivnije iskorišćavanje od samih
biljaka pšenice i ostalih žitarica.
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Treba dati dozu optimizma poljoprivrednim proizvoĎačima. Pre dve godine
kad se zbog velike vlage kasnilo sa setvom, kao i jesenas, postignuti su
prinosi iznad proseka. Nisu sve godine iste, ali najvažnije je na dalje obilaziti
svoje parcele, pratiti porast i razvoj useva, pravovremeno obaviti prihranu,
pratiti pojavu i razvoj korova, bolesti i štetočina i na vreme reagovati. Tekuća
zima nije preterano hladna, biljke pšenice su suviše mlade valja očekivati da
će prvo njih napasti brojne štetočine, poput vašiju, žitne stenice pa i
žičnjaka. Zbog toga treba redovno izlaziti u polje i pratiti svoje useve. Niske i
mlade biljke, pogotovu što nisu izbokorile, biće slabo konkurentne korovima
naročito u usevima reĎeg sklopa. Ne treba čekati da korovi prerastu,
primenjivati sredstva u kasnijim fenofazama razvoja jer su to češće skuplja
stedstva, teško je zaustaviti korove kad prerastu i sami korovi će značajno
potrošiti korisnu vlagu i hranu za biljku. S obzirom da je značajan procenat
posejanih useva semenom iz ambara, biće verovatnoće pojave bolesti protiv
kojih takoĎe treba reagovati jer je blaga zima naročito doprinela i njihovom
prezmljavanju, posebno fuzarijuma i septorije.

Dr.Saša Stanković
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ЦЕЛЕР
Порекло
Биљка целера, Apiumgravcolens,је као дивља врста позната
још у антици Кинезима, Египћанима, Грцима и Римљанима који су је
користили као украс, медицинско средство али и за јело. Као
култивисана биљка појављује се у 16. веку, нарочито у Италији. Ту је
целер и добио своје име. Ту је у почетку узгајана као тип са шупљим
стаблом, да би се у 17. веку појавила врста целера са пуним стаблом.
Биолошке и морфолошке особине
Целер је двогодишња дикотилна биљка. У првој готини формира розету
лишћа са задебљалим кореном, а у другој развија стабло које доноси
цветове, плодове и семе. Производе се три варијетета целера:
коренасти целер (var. rapaceum), лиснати целер (var. foliosum) и целер
ребраш (var. dulce). За исхрану се користе задебљали корен, лист и
задебљале беле лисне дршке и то као салате, варива, сушене и као
зачин. Задебљали корен целера богат је протеинима, мастима,
витаминима, а лист и лисна дршка богати су витамином Ц и
провитамином А. Сви биљни делови целера (и семе) садрже
специфично етерично уље пријатног мириса и укуса које поспешује
апетит. Корен целера и лисне дршке садрже целулозу, што је значајно
за бољи рад организма. Сви делови целера богати су калијумом и
фосфором, али је садржај витамина нижи у односу на першун.
Семе целера клија на температури 3-4оС, али је оптимална
температура око 20 оС, добро подноси и ниске температуре од -5 оС.
При одређеним условима и целер ка ои мрква може цветати већ прве
године. Оптималан раст целера одвија се при умереној и равномерној
температури (18-20 оС), уз релативну влажност ваздуха (70-80%) и
влагу земљишта од 70%. При недостатку влаге у земљишту корен пуца
и огруби и зато се гаји уз редовно заливање. Целер захтева земљишта
богата органском материјом, дубока, хумусна и структурна, pH око 6.5.
Целер се слабо развија на хладном, збијеном земљишту као и на
лакшим, песковитим земљиштима. Целер спада у биљке дугог дана.
Захтева доста светлости. При недостатку светлости смањује лисну
површину у корист лисне дршке.
R. deVilmorin, Pascal Celery and Its Origin, Journal of the New York Botanical
Garden 51 (1950), New York 1950, 39-40.
П. Максимовић, Производња поврћа у заштићеном простору, Београд 2011, 227.
Б. Лазић, Органско Повртарство, Београд 2011, 49.
Б. Лазић, З. Илић, М. Ђуровка, Органска производња поврћа, Нови Сад 2013,
162-163
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Ако не прође стадијум јаровизације, не доноси плод, тј семе.
Јаровизација траје 10-25 дана, при температури од 4 до 10 степени.
Производња
У плодореду целер долази на прво место, што значи да се директно
ђубри стајњаком. Целер веома добро реагује на ђубрење стајњаком, уз
микробиолошка ђубрива. Стајњак у количини 3-5кг/м2 уноси се пред
обраду. Приносом од 10т целер износи 30кг азота, 18кг фосфора, 40кг
калијума и 2кг магнезијума. Путем органских ђубрива треба унети 120140 кг N 90-100кг Р2О5 и 120-160 кг/ha К2О. У фази развијене розете
обавља се и фолијарно прихрањивање течним органским ђубривом
богатим микроелементима.
Целер треба произвести из расада. Расад се производи у заштићеном
простору, сетвом крајем фебруара и почетком марта (рана производња)
и крајем марта до половине априла. Расад се производи сетвом у редове
са растојањем од 5цм у добро припремљеној леји или у контејнере,
хранљиве коцке, са или без пикирања. Нега расада је уобичајена, али је
неопходно одржавање равномерне влажности земљишта, посебно до
појаве првог правог листа. Садња се обавља од половине маја до
половине јуна када је земљиште загрејано.
Сади се на дубини на којој је расад растао, у супротном су могуће
озледе вегетативног врха младе биљке и тада се не образује задебљали
корен. Целер се сади у фази 5-8 листова и то у редове на растојање 40
х 25-30цм или у петоредне траке са размаком редова 25цм и размаком
трака 50цм. Целер ребраш се сади на растојање у реду 30-40цм а
лишћар гушће (12-25цм).
Целер се редовно залива и тако спречава образовање дрвенастих
влакана у задебљалом корену уз култивирање ако земљиште није
малчовано. Од обољења код целера се јавља пегавост листа која се
сузбија дезинфекцијом семена и третирањем биљака бакарним кречом,
бакроцидом и др. У производњи целера ребраша примењује се
специфична мера неге, белење лисних дршки. Најчешће се то обавља
при култивирању постепеним огртањем до зелених листова и то
петнаест дана пре бербе. Најбоље је лисне дршке омотавати хартијом
или сламом, од земље до листова. Биолошка контрола болести,
штеточина и корова је иста као и код мркве.

П. Максимовић, Производња поврћа у заштићеном простору, 228.
Б. Лазић, З. Илић, М. Ђуровка, Органска производња поврћа, 163.
Б. Лазић, Органско Повртарство, 50.
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Целер ребраш се бере одсецањем листова и то од половине септембра
до касне јесени и остварује се принос од 15-20 т/ha. Код целера
коренаша прво се косе листови остављајући краће петељке, а затим се
вади корен или се вади цела биљка. Вађење је у јесен, до почетка
октобра. Принос корена је 25-40 т/ha уз око 10т/ha листова. Берба
листова код лиснатог целера обавља се 2-3 пута у периоду вегетације а
после сваке косидбе усев се прихрани течним органским ђубривом и
добро залије. На крају вегетације најчешће се ваде целе биљке. Принос
листова зависи од броја убирања и креће се око 20т/ha. Оптимална
температура за чување целера ребраша и целера коренаша јесте 0 оС, а
релативна влажност ваздуха је 98-100% R.H. на собној температури (20
оС) целер корењаш може да се очува током 8 дана.

Б. Лазић, З. Илић, М. Ђуровка, Органска производња поврћа, 163-164.
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MELIORACIJE

Dobra poljoprivredna praksa na zaparloženim
parcelama

Ako svako registrovano udruženje ili pojedinac u prelepoj državi Srbiji
planski useje ili posadi medonosno bilje i pčelari ispoštuju tzv...ali
odgovorno i poštujući...."Dobru Poljoprivrednu odnosno Pčelarsku praksu"
ova naša lepa država bi cvetala i napredovala tako da bi osnovna tzv
bagremova paša bila samo nus proizvod pčelarstva-a privreda odnosno
poljoprivreda bila izuzetno profitabilna priča. Naravno uz ozbiljnu edukaciju i
voćara i ratara njihov prinos bi se povećao skoro više od 35% ,pa do 45% u
zavisnosti od kuture a samim tim i prihod pčelara a i prihod države.
Zaparložene i neobradjene plodne oranice bi bile višestruko a sa vrlo manjim
ulaganjima bile društveno korisne odnosno davale adekvatni prinos državi a
i vlasnicima parcela ili korisnicima odnosno...tzv zakupcima zemljišta koji
pravno nemaju overen zakup odnosno ustupanje na korišćenje bez
nakanade.
Ovako kako u većini slučajeva stoji neovereni zakupi zemljišta u ogromnom
procentu,fiktivno registrovano polj. gazdinstvo..rade se samo parcele koje
su u blizini parcela datih na korišćenje...ostale parcele zaparložene ali
vlasnici imaju reg.polj.gazdinstvo i ubiraju mukom stečene zaradjene pare
države idu u nepovrat nepoljoprivrednoj proizvodnji.
Zaparložene oranice setvom medonosnih bilja tipa
heljde,espezete,žutog,zvezdana,facelije,beledeteline,lavade,uljane
repice,sucokreta….itd a sve u zavislnosti od ekspozicije, tipa zemljišta, ph
vrednosti zemljišta , nadmorske visine,visine podzemnih voda I najbitnije
plodnosti zemljišta što se adekvatno vidi iz uraĎene agrohemijske analize
zemljišta daju višestruku korist vlasniku parcela pa I indirekno državi--bogat pojedinac bogata država.Setva odnosno sadnja medonosnog bilja je
višestruko isplatljivije nego ostaviti plodne oranice zaparložene.Koristi su
višestruke kako za vlasnika parcela tako I za okolne ratarske ,vooćarskre I
porvrarske proizvoĎaće.Medonosna pčela služi kao polinator odnosno
oprašivač okolnih proizvodnih kultura povećavajuću stepen oplodnje a u
zavisnosti od kulture do kulture I do preko 50 % naravno uz poštovanje
dobre poljoprivredne prakse I adekvatnog korišćenja hemijskih sredstava
zaštite pa može I veći procenat učinka ako se koristi tzv.”dresiranje pčela”
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Ali u svako slučaju parcele ostaju u proizvodnoj formi gde se održava I
povećava plodnost zemljišta ako se koriste usejane kulture kao siderati
odnosno zelenišno Ďubrivo ili pak koriste proizvodne parcele za sadnju
medonosnih bilja u kratkoj vegetaciji tipa Ive,Vrbe,Bagrema...i td ili u dužoj
vegetaciji sve proizvodne forme drvenastih medonosnih biljaka biljaka tipa
Evodije ,Leske,Pitomog kestena ,Lipe,
Dunje,Jabuke,Badema,Višnje,šljive,Džanarike ,Breskve,Trešnje,Kajsije….itd.
Po pravilniku o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava I obnovi
registracije trebalo bi svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava da prijave
adekvatno odnosno tačno stanje strukture biljne proizvodnje odnosno
poljoprivrednih proizvodnih površina,da prijave promenu stočnog fonda I
eventualno broja članova poljoprivrednog gazdinstva.
Ako bi se svako poljoprivredno gazdinstvo na teritorije države Srbije
pridržavalo osnovnim načelima “Dobre poljoprivredne prakse” a I pčelari
“Dobre pčelarske prakse “ onda mi proizvodimo ZDRAVU I BEZBEDNU
HRANU koja itekako ima visoke cene na inostranom a I našem tržištu.A
Naše proizvodne poljoprivredne parcele kao osnovno bogatstvo jedne države
pored čoveka koji ih korist ostaju u dobrom domaćinskom poljoprivrednom
proizvodnom procesu a sa ciljem održanja I povećanja plodnosti zemljišta a
samim tim I povećanja poljoprivredne proizvodnje zdrave I bezbedne hrane
na teritoriji države.

Dipl.ing Ivan Rangelov,PSSS Niš
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Bolesti ječma
Kretanjem vegetacije u proleće važno je u usevu ječma eliminisati korove koji
su konkurencija za prostor, vodu i hranljive materije, a mogu biti i prenosioci
biljnih bolesti i štetočina. Zaštitu treba obaviti na vreme i sa odgovarajućim
herbicidima kako bi korov bio što manje limitirajući faktor količine i kvaliteta
prinosa. Na tržištu postoji širok izbor herbicida. Bitno je da se, kad se već
odlučimo za odreĎeni herbicid, strogo držimo uputstva proizvoĎača, količine
po hektaru, vremena primene s obzirom na razvoj useva, stadijuma razvoja
korova, temperature prilikom primene, opšteg stanja i kondicije useva, vrsti
korova.
Bolesti lista potrebno je pratiti od faze bokorenja pa sve do klasanja.
Najčešće vreme primene fungicida protiv bolesti lista je u vlatanju u fazi
prvog kolenca ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima pegavosti.
Usled pojave bolesti na listu dolazi do odumiranja delova ili celog lista, dolazi
do nemogućnosti normalnog obavljanja fotosinteze, a to povlači za sobom
izvesno smanjenje prinosa. Ukoliko je gubitak prinosa veći od cene
fungicidnog tertmana, zaštita od bolesti ima svoje opravdanje.
Kod odabira fungicida osim njegove cene, potrebno je poznavati i osobine kao
što su spektar bolesti na koje deluje, kao i način i dužinu delovanja. Često
pribegavanje jeftinijim varijantama vodi do trenutnog rešenja, ali dugoročno
slabije efikasnosti, kraćeg perioda zaštite i potrebe za ponovnom primenom
fungicida. Za uspešno ciljano suzbijanje bolesti od važnosti je poznavati
simptome bolesti koji se javljaju i životni ciklus patogena.
Bolesti na ječmu mogu značajno umanjiti prinos i kvalitet zrna. Mrežasta i
sočivasta pegavost ječma javljaju se rano u proleće. Zbog toga je važno na
vreme započeti sa zaštitom fungicidima kako bi se na vreme sprečio gubitak
prinosa. Nova, izuzetno opasna bolest, koja se pojavljuje u fazi klasanja je
Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni).
Izvori zaraze i kod mrežaste i kod sočivaste pegavosti mogu biti zaraženi
žetveni ostaci, zaraženo seme kao i zaraženi travni korovi.
Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres)
Početni simptomi se javljaju na lišću u vidu zelenkasto vodenastih pega, koje
se kasnije uvećavaju i izdužuju, postajući bledo žute a potom i mrke. Unutar
pega se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže, a oko njih se javlja
hlorotični oreol. Simptomi se javljaju na lisnim rukavcima i na zrnima. Gljiva
se održava na biljnim ostacima i na zaraženom semenu. Spore širi vetar na
manja rastojanja. Razvoju ovog patogena pogoduje vlažno i prohladno
vreme. Dugi i topli sušni period zaustavlja širenje bolesti.
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Preporuka za proizvoĎače: redovnim obilaskom parcela utvrditi prisustvo
simptoma i pratiti njihovo širenje. Ukoliko su simptomi prisutni na više od
10% biljaka do faze prvog kolenca treba izvršiti mere zaštite. Ukoliko ovaj
prag nije dostignut, pratiti dalje širenje simptoma koje ne treba dozvoliti
iznad prvog lista drugog kolenca. Ukoliko se registruje 10% biljaka sa
simptomima na prvom listu drugog kolenca, neophodna je zaštita ječma.
Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
Vrlo značajna bolest koja napada prvenstveno ječam i raž je siva pegavost
(Rhynchosporium secalis). Usled masovnog sušenja zaraženih listova gubici
u prinosu mogu dostići do 50%. Na listovima se javljaju ovalne pege dužine
1-2 cm koje su najpre vodenaste, a zatim se postepeno suše u belo sive
pege obrubljene žutim ili tamno sivim do smeĎim cik-cak rubom. Razvoju
bolesti pogoduje prohladno i vlažno vreme u proleće. Temperature iznad 20
ºC zaustavljaju širenje bolesti. Po završetku bokorenja obratiti pažnju na
prisutnost ove bolesti. Gljiva se održava na ostacima zaraženih biljaka, može
se preneti i zaraženim semenom. Preporuka za proizvoĎače: redovnim
obilaskom parcela utvrditi prisustvo simptoma i pratiti njihovo širenje.
Ukoliko su simptomi prisutni na više od 10% biljaka do faze prvog kolenca
treba izvršiti mere zaštite. Ukoliko ovaj prag nije dostignut, pratiti dalje
širenje simptoma koje ne treba dozvoliti iznad prvog lista drugog kolenca.
Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima na prvom listu drugog
kolenca, neophodna je zaštita ječma.
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Primeniti neki od sledećih fungicida: Antre Plus (a.m. tebukonazol +
tiofanat-metil) 1,5 l/ha; Falcon EC-460 (a. m. tebukonazol + triadimenol
+ spiroksamin) 0,6 l/ha; Prosaro 250 EC (a. m. protiokonazol +
tebukonazol) 0,75-1 l/ha; Amistar extra (a.m. azoksistrobin +
ciprokonazol) 0,75 l/ha; Duett Ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil)
0,4-0,6 l/ha; Acanto Plus (a.m. pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha;
Bumper P (a.m. propikonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha; Cello (a.m.
tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 lit/ha; Opus Team (a.m.
epoksikonazol+fenpropimorf) 1 lit/ha.

Gordana Cvetković mast.inž. za zaštitu bilja
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ZAŠTITA BILJA

Dezinfekcija zasada i usporavanje kretanja
vegatcije ranoprolećnim tretiranjem voćaka

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infekcionog potencijala patogena i
nekih štetočina u voćnim zasadima i jako je bitan kako bi se u novu
vegetacionu sezonu ušlo sa što manjim pritiskom bolesti i štetočina.
Tretman bakrom se pokazao problematičnim iz razloga višedecenijske
primene i kontaminacije zemljišta ovim teškim metalom kao i same
efikasnosti usled relativno lakog spiranja bakra kišom nakon primene.
TakoĎe, bakar ne poseduje osobinu odbijanja svetlosti i sprečavanja ranog
kretanja vegatacije što je slučaj kod primene sumpora i kreča. I
poslednje, svakako možda i najvažnije je ekonomska isplativost u korist
primene sumpora i kreča u odnosu na bakarne preparate.

Vreme primene je pozicionirano za period mirovanja , najkasnije do
samog početka bubrenja pupoljaka sa napomenom da ne sme biti
otvorenih pupoljaka niti zelenog tkiva jer sumpor i kreč mogu izazvati
ožegotine. Primenjuje se kod svih voćnih vrsta izuzev kajsije, leske i
jagode koje su osetljive na ovaj tretman.
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Potrebni sastojci za tretman od 1000 litara tečnosti:
1. 25 kg sumpora u prahu (S)
2. 12 kg negašenog kreča (Cao)

Postupak primene je da se laganim dodavanjem kreča u vodu izazove
postupak vrenja i nakon toga se vrši postepeno dodavanje svog kreča, a
zatim i sumpora dok se ne dobije homogena smeša. Dobro treba ukuvati i
homogenizovati celu smesu i ostaviti da se ohladi a zatim izvršiti tretman.
Rezulat ove rekacije je kalcijum sulfid koji je jako delotvoran u borbi protiv
patogena, štetočina kao i ranog kretanja vegetacije.
Za primenu u toku vegetacije ovaj rastvor je moguće primeniti, ali u
razblaženoj formi 4-5 puta u zavisnosti od biljne vrste.

Mast. inž. polj. za zaštitu bilja Dušan Stojanović
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STIPS
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AGROPONUDA
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http://www.agroponuda.com/
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