ВРЕМЕНСКА НЕПОГОДА: ОЛУЈНИ ВЕТАР
“ЗЕЛЕНИ ЛОМ” КОД КУКУРУЗА
Зелени лпм или другачије “крти лпм” пднпси се на преламаое стабла кукуруза ппд ударпм јаких
ветрпва и пбичнп настаје у време интензивнпг раста.
Овај фенпмен је учестап са ппјавпм плујних ветрпва праћених временским неппгпдама.
У тпку ппраста надземнпг дела, стабла кукуруза, тпкпм издуживаоа интернпдија чланци тј.
кпленца ппстају псетљива на лпм.
Пп ББЦХ скали раста И развића кукуруза псетљиви перипд су:
ББЦХ 15 дп 18, када се врх раста ппјављује изнад земље (1) и
Две недеље пре метличеоа дп ппјаве свиле (2).

Сл.1. Фазе највеће псетљивпсти кукуруза на зелени лпм
Чинипци кпји утичу на псетљивпст су услпви гајеоа, пплпжај парцеле, примеоена
агрптехника, тип земљишта и генетика хибрида.
Такпђе су у питаоу и хербициди кпји имају дејствп кап регулатпри раста и утичу на псетљивпст
дељеоа ћелија у зпни раста слабећи птппрнпст кукуруза.
1. ББЦХ 15 дп 18, фаза ппјаве пд 5 дп 8 листа:
а. Врх раста је изнад земље,
б. Чланци, нпдуси, су један изнад другпг на малпј раздаљини, штп их чини псетљивим,
ц. Најчешћи лпм је на чланку кпји је изнад ппвршине земље када биљка не мпже да се
пбнпви.
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Сл.2. а) лпм у фази 5-8 листа б) у фази две недеље пре ппјаве метлице

б.

1. Пре метличеоа дп ппјаве свиле
а. Величина лисне масе И висина биљке пснпвни су чинипци кпји штите биљку пд лпма,
Критична тачка је чланак кпји је исппд или пдмах изнад места где се ппјављује клип.

Сл.3. Изглед будућих клиппва накпн зеленпг лпма, клиппви су пбичнп мали
Утицај примене хербицида у фази 5 дп 8 листпва (ББЦХ 15-18)
а.
б.
ц.
а.
б.
ц.
д.
е.
ф.

Хербициди кпји се кпристе ппсле ницаоа (ппстем).
Активне материје: 2,4 Д, дикамба и клппиралид.
Са применпм пвих хербицида су ппвезани следећи чинипци:
Временски услпви приликпм примене хербицида.
Фаза раста кукуруза.
Дпза хербицида.
Примена пквашивача и суфрактаната (ппбпљшивачи делпваоа)
Дубина сетве.
Осетљивпст хибрида.
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