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Информација о току убирања рода кукуруза 2020.
У региону Јужног Баната, тј. на територији коју покрива ПСС Институт Тамиш
берба и жетва кукуруза је започета у већини атара али са великим разликама у времену
почетка.
Најраније је кренула берба у појединим атарима у општини Ковачица и Алибунар,
нешто касније у општини Опово а најкасније у општини Панчево.
У општини Панчево је берба и жетва кукуруза прво започета у атару Долова и
Банатског новог села, док је у осталим атарима до сада обављана углавном само берба
кукуруза у клипу.
Како постоје значајне разлике у времену почетка убирања кукуруза, тако исто ће бити
разлика и у остварених резултата у роду. Најмањи приноси ће бити остварени у неким
атарима у општини Ковачица и Алибунар, где ће приноси у просеку бити 4,0-5,0 тона
по хектару. У атарима где је берба и жетва почела нешто касније, приноси који ће бити
остварени ће се кретати између 5,0 и 7,0 тона по хектару, док у атарима где ће жетва
тек кренути,очекују се просечни приноси 7,0-9,0 тона зрна по хектару .
На територији општине Панчево, жетва је започета у атару Долова, и приноси се крећу
између 6,5 и 8,0 тона зрна по хектару.
Пре отприлике две деценије је почело масовније увођење у производњу хибрида краће
вегетације и смањивање удела хибрида дуже вегетације, тако да сада доминирају
хибриди кукуруза из ФАО група 400-500, који су намењени за жетву у зрну а
вишеструко мање се сеју хибриди ФАО група 600-700, који су намењени углавном за
бербу у клипу.
Крајњи просечан принос кукуруза на терторији Јужног Баната је јако тешко или
немогуће у овом тренутку прецизно одредити због великих разлика у приносима по
појединим атарима, или чак и деловима атара, што је резултат временских услова у
току зиме 2019/2020 и током пролећа и лета у овој производној години.
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У сезону производње кукуруза смо ушли са веома скромним залихама влаге у
земљишту, која се такорећи изгубила у току априла и маја. То је допринело томе, да
нам род кукуруза зависи од падавина у току другог дела пролећа и лета. Тих падавина
је на срећу било у наведеном периоду, али су те падавине добрим делом биле локалног
карактера, тако да су неки атари или делови атара добили више а неки значајно мање
падавина и отуда толико шаренило у приносима кукуруза.
Такође, у току сетве и након ницања је био у току изузетно сушни дугачки период, и
дошло је до појаве проблема-спорог и неуједначеног ницања биљака и касније
проблема у сузбијању корова због слабијег деловања средстава за сузбијање корова.
Проблем непоштовања и примене плодореда у производњи кукуруза и осталих култура
и даље је присутан, мада могу рећи да је значајно мањи него што је то бивало у периоду
пре око 15 година. Има још доста произвођача, који тешко прихватају примену
плодореда, иако им је безброј пута предочено и доказано да је примена плодореда мера,
којом се могу значајно ублажити или решити проблеми везани за појаву штеточина,
неких нових коровских врста и појаву отпорности корова на поједине групе заштитних
средстава а еколошки је најприхватљивији.
У току ове производне сезоне, највише посла су имале колеге стручњаци из заштите
биља, управо због напред споменутих проблема око ефикасности хербицида, везаних за
неповољне временске услове.
Ми, ратари највише посла смо имали око одређивања оптималне комбинације
предсетвене припреме и одређивања правог времена сетве а све то примерено
условима. Око пролећног ђубрења кукуруза је било недоумица да ли и са којим и
колико ђубрива ђубрити усеве, јер у сушним условима, какви су били, ђубрење нема
ефекта, пошто је за деловање ђубрива потребна земљишна влага. Најчешћа
комбинација која је препоручивана је била сачекати прве падавине и применити
ђубрење у току вегетације, тј. прихрањивање усева.
У другој половини августа ове године је на домаћем тржишту кукуруза дошло до
пораста цене кукуруза, зато што су залихе прошлогодишњег рода углавном биле
потрошене или продате и у том пеиоду је кукуруз новог рода могао да се прода по 18,019,0 динара за килограм, али је таквог кукуруза било мало , па је мањи број
произвођача успео да оствари ту цену. Од почетка септембра је почела тенденција
смањивања цене кукуруза и она се тренутно креће 15,0-15,5 динара за килограм.
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На формирање цене кукуруза код нас највише утичу извозне цене, које опет највише
зависе од цена на европским берзама. Даље , на цене може да утиче могућност превоза
кукуруза Дунавом, као главном саобраћајницом у извозу, попуњеност складишних
капацитета за кукуруз а наравно, битно утиче и тражња на домаћем тржишту. Због
свега овог је доста тешко предвидети цену , која ће у просеку да се формира и оствари,
али највероватније она не би требала да буде значајно нижа од тренутне.
дипл инг Јан Бабка
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