
ГПЛПМРАЗИЦА ПД 11. ДП 14. ФЕБРУАРА ПСТАВИЛА ЈЕ ТРАГ НА УСЕВИМА ПЗИМИХ СТРНИХ ЖИТА 

 

Мраз је на пплјима јужнпг Баната на усевима пзимих стрних жита пставип траг у губитку лисне 

масе. Усеви су са птппљеоем, пд 15. фебруара, исппљили утицај ниских температура губиткпм 

листпва кпји су из зелене прешли у брапн бпју. Мраз је уништип ћелије у листпвима и пнп штп се 

чинилп да је преживелп мраз у перипду птппљеоа пд  15-18.02. прпменулп је бпју. 

Ппставља се питаое кпликп ће бити смаоеое принпса? 

Идемп првп да прикажемп тпк ниских температура: 

11.02. – већ пд 10:часпва температура ваздуха се спушта исппд 0°С. Тпкпм читавпг дана и нпћи 

температура је у минусу и 12.02. у 22:00 дпстиже -11,42°С и најнижу вреднпст 13.02. у 02:00 пд        

-13,25°С. Дп 7 часпва ујутрп, укупнп 9 сати, температура не прелази -10,81°С. 

Тпкпм 13.02. пд јутароих сати дп ппнпћи температура ваздуха је -3,72°С дп -8,89°С. 

У јутарнјим сатима 14.02. у перипду пд 5:00 дп 8:00 ппнпвп се температура ваздуха кретала пд        

-10°С дп -11,24°С (најнижа минимална у пвпм перипду -12°С). 

Температура земљишта је била -0,1 дп -0,6°С. 

Пвп је перипд када су усеви страдали пд мраза услед изпстанка снежнпг ппкривача праћенп са 

хладним и јаким северним ветрпм. 

Пд 15.02. температура ваздуха и средоа дневна температура су у плусу. 

Штете на усевима су уништена лисна маса и у случајевима плитке сетве (семе на ппвршини дп 

1,5цм) страдаое целе биљке. 

Највише су „страдали“ ранп ппсејани и најразвијенији усеви кпји су имали интентзивнп бпкпреое 

са 2 дп 3 секундарна стабла на кпјима је кап ппследица птппљеоа пд 1. фебруара дпшлп дп 

ппкретаоа вегетације и раста секундарних кпренпва. Пва ппјава је упчена на парцелама и 

узпркпваним биљкама дп 9.02. Практичнп у тпку пвпг птппљеоа примећенп је какп усеви 

затварају редпве на парцелама. 

Скренули смп пажоу ппљппривредницима да накпн мереоа NDVI или индекса вегетације, ппчели 

смп 19.02. кпристећи ручни NDVI сензпр, примећујемп да је оегпва вреднпст виспка (прпсечнп 

0,35-0,45) штп гпвпри да биљке нису увенуле тј. измрзле. У ппређенју са мереоем 29.01. када је 

пвај индекс имап вреднпсти пд 0,55-0,65 дпшлп је дп смаоеоа пд 40 дп 50%. Савет је да се биљке 

искппају и ппгледа деп изнад земље и деп кпји је у земљи, чвпр бпкпреоа, и укпликп је 

зеленкасте и беле бпје, без брапн делпва, биљке су живе. Пптребнп је 7 дп 10 дана са ппрастпм 

температуре да крене нпвп лишће. 

Слабије развијени усеви су претрпели маое штете на лиснпј маси (сетве ппсле 7. нпвебра 2020). 

Такпђе су и спрте различитп реагпвале. 



Кпд мнпгих је пресудна била дубина сетве, пптимална 4 цм +-0,5цм, и на пвпј дубини није билп 

штете смаоеоем склппа пднпснп увенућем биљака. 

Пвде није уништена стабљика биљака јер стабла јпш нема кап ни класа. Пни су исппд ппвршине у 

чвпру бпкпреоа. Оихпвп издизаое изнад земое ппчиое са фазпм влатања пднпснп ппраста у 

стаблп кпја је пбичнп у ппчетку априла месеца. 

Преппрученп је да се крене са прихранпм без пбзира на стаое усева јер је пптребнп дати биљкама 

лакп приступачан азпт, ради ппраста нпвих листпва, у пблику ампнијачнпг и нитратнпг јпна (АН и 

КАН).  

Велики брпј ппљппривредника је ппслап фптпграфије са свпјих парцела и тп целе парцеле, 

извађених биљака уз навпђеое имена спрте. 

Већ данас лисна маса се ппправила и усеви изгледају ппнпвп зелени. 

Значајнп је наппменути да је за свакпг прпизвпђача па и за нас у ПСС важнп да кпристимп 

дигиталне платфпрме и апликације кпје нам мпгу дати ппдатке п стаоу усева. Ми смп за наше 

Пгледнп ппље и ппсејану таблу Т1 кпристили АгрпСенс дигиталну платфпрму института БипСенс из 

Нпвпг Сада, кпја нам је пружила сателитске снимке прпмена на парцели пд 15.02 и 18.02. Пвде 

приказујемп фптпграфију са платфпрме, где се дпвљнп јаснп види разлика у интензитету зелене 

бпје здравих листпва и слика ппследица мраза накпн птппљеоа. 

За праћеое утицаја мраза кпристили смп снимке наше парцеле пд 10 ха, са дигиталне платфпрме, 

у виду интезитета зелене бпје без директних нумеричких вреднпсти NDVI тј. нпрмализпваних 

вреднпсти индекса вегетације. 

  

 

ЛЕВА СЛИКА (15.02.) ППКАЗУЈЕ ДА ЈПШ НЕМА ВИДЉИВПГ ЕФЕКТА МРАЗА НА НДВИ ИНДЕКС 

БИЉАКА И СА ДАНИМА ПТППЉЕОА ВЕЋ 18.02. ОЕГПВЕ ВРЕДНПСТИ ПАДАЈУ ЗА 50%. МЕРЕОЕМ ЈЕ 

УТВРЂЕНП ДА СУ БИЉКЕ ЖИВЕ, УЗИМАОЕМ УЗПРАКА ДА НИЈЕ ИЗМРЗАП ДЕП СТАБЛА ИЗНАД И У 

ЗЕМЉИ И ЧВПР БПКПРЕОА, У ЛАБПРАТПРИЈИ УНЕТЕ И СКРАЋЕНЕ БИЉКЕ, ЗА ПШТЕЋЕНИ ДЕП 

ЛИШЋА, ППТЕРАЛЕ СУ НПВП ЛИШЋЕ ЗА 3 ДАНА. 



 Кплега Вељкп Павлпвић је у сусрету 25.02. испричап да је пре неки дан на питаое папра „Шта 

ћемп сад са пшеницпм?“ пдгпвприп: „Тп пдлучујеш у пктпбру када је сејеш“. 

 

 


