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СТОЧАРСТВО
ОДГОЈ ПРАСАДИ
Раслојавање прасади у одгоју
У последњих 10-15 година, посебан проблем на нашим свињарским фармама
предствља раслојавање односно формирање већег броја шкарт прасади у одгоју
од 6-25 кг. У такви околностима и број угинуле прасди је знатно повећан и на неким
фармама износи и од 10-15%.То проузрукујр мањи број испоручених товљеника по
крмачи годишње а тиме и мањи доходак за фармере, те чини производњу
свињског меса нерентаблном чак и у повољним условима на тржишту. Сматра се
да у оптималним условима одгја прасади-квитетна и здрава храна без присутва
микотоксина, оптимални амбијентални услови држања и добро здравствено стање,
проценат шкарт прасади не би смео да буде већи од 7%. Шта је у ствари шкарт
прасади? Шкарт пасад подразумева све јединке које после боравка у одгајалишту
од 45-50 дана, односно у моменту пребацивања у товилиште имају мању телесну
масу од 20 кг. То је такозвани технолошки шкарт, који није за даљи тов него се
мора упутити на клање, а самим тим се смањује број испоручених товљеника по
једној крмачи у току календарске године. Ако је на некој фарми број шкарт прасади
повећан на 20-30%, што није редак случај на нашим фармама онда се за исти
проценат смањује и број испоручених товљеника, што у укупној производњи
свињског меса чини огромне материјалне штете.
Нега крмача пре прашења
Шта урадити да се проценат шкарт прасади сведе на технолошки прихватљив
ниво? Прва битка за мањи шкарт прасади води се у прасилишту за време дојног
периода који на нашим фармама траје у просеку 28 дана. Једна од првих мера је
да се правилно избалансиранм исхраном крмача три недеље пред прашење
добије што тежа и виталнија прасад. У циљу добијања што мањег броја гладне
прасади која се касније, ако се на одговарајући начин не прикупе и подметну под
крмачу која има млека, а притом не прођу кроз ветеринарски третман, претварају у
такозвану шкарт прасад, врло је значајна превенција М.М.А. синдрома крмачаупала вимена, материце и недостатак млека. То се постиже на више начина. Пет
дана пред прашење крмаче треба издвојити у објекат за прашење. У том периоду у
циљу превенције треба користити медикаментозну храну уз високоенергетски
витаминску минералну и зеолитски додатак у концентрацији 10% у храни (АГАЛСТОП) шт се на многим фармама показало као веома ефикасно. Затим обавезно
присуствовати порођају и водити рачуна да подрођај не траје дуже од пет сати. У
супротном одмах звати ветеринара. Крмачама после порођаја у наредна три дана
обавезно мерити телесну температуру. Свако повећање изнад 39,5 степени јесте
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знак да се одмах позове ветеринар који треба да предузме ефикасно лечење, како
крмача не би изгубила млеко. Да би крмаче произвеле што више млека неопходног
за добро напредовање прасади за време дојног периода, треба да се хране
крмном смешом која је енергетски обогаћена и саджи 18% сварљивих протеина.
Храна мора бити здравствено исправна и квалитетна без присуства микотоксина
или других токсичних материја.
Прасад на сиси
Да би прасад имала што већу телесну масу у моменту залучења са 28 дана, као
и да би била припремљена на чврсту храну приликом залучења, треба што пре
почети с прихрањивањем већ у узрасу од 8-10 дана са предстартер смешом која
саджи 22% сварљивих протеина и 5% шећера, јер прасад на сисис једе само храну
која је слатка. Ако свако прасе за време дојног периода поједе 2-3 кг предстартера
добро је припремљено за прелазак на чврту храну приликом залучења. На дан
залучења свако прасе испод 6 кг телесне масе не би требало пребацивати у
одгајалиште, него формирати легло од 8-10 прасади и оставити их да сисају
крмаче мелескиње које имају добру млечност и до 45 дана по прашењу. У периоду
од 10 дана прасад ће остварити до 2 кг прираста и тада могу да се пребаце у
одгајалиште.
Исхрана после залучења
Приликом усељавања прасади у одгајалиште формирају се мање групе прасади
приближно исте телесне масе-у кавезном систему 8-10 а ако је подно држање до
20 грла у групи. Првих 10-15 дана прасадима у току дана треба давати мање
количине медикаментозне хране, најбоље путом медикатора са медицинском
водом. Пожељно је да се првих 7 дана прасад храни медицинским предстартером,
а онда до 15 кг телесне масе стартер смешом, а од 15-25 кг са гровер смешом.
Наком 15 дана сву прасад заосталу у порасту сместити у посебне кавезе или
боксеве, где се инсталира покретни медикатор са медицинско- витаминском водом
све до потпуно г опоравка животиња. На овај начин се значајно смањује угинуће
прасади у одгајалишту. Храна за прасад у одгајалишту мора бити састављена од
најкваитетнијих сировина без микотоксина и других штетних материја. Ако се не
мооже избећи храна са микотоксинима, а то се често дешава власницима који
купују кукуруз са стране, аонда је најбоње у циљу превенције микотоксина у храну
умешати препарате на бази природних зеолита као што је миназел плус у
концентрацији 0,2-0,3%. За добро здравствено стање прасади у одгајалишту веома
је важно у објектима одржавати оптималне амбијенталне услове. Температура у
објектима би требало да буде од 22-24 степена. Ако се доследно спроводе све
поменуте мере, с великом сигурношћу можемо очекивати мали број шкарт прасади
и добро напредовање остале прасади.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Драган Јаковљевић
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ОДЛИЧНА КРМА ЗА ПРЕЖИВАРЕ – СЕНАЖА
Једна од може се рећи најквалитетнијих крмива је свакако луцерка а оно што
може да се учини да би се ово протеинско крмиво користило током целе године је
конзервисати као сено али и као сенажу.
Највећи проблем при сушењу првог откоса за сено јесу честе кише у мају
месецу, као и висока влажност ваздуха и тла. Осм тога биљке из првог одкоса
одликују се грубљим стаблом и мањим учешћем лишћа у укупној биљној маси. У
таквој маси, лишће се брже суши у односу на стабло, а пресушено лишће се лако
круни и опада, а са њим се губи и најхранљивији део биљке. Наиме у листу
луцерке налазе се 3/4 садржаја протеина, као и највећи део витамина и минерала.
Уколико у међувремену пада и киша покошена маса остаје на земњи и дуже уз
испирање најважнијих хранљивих састојака. Свему томе треба додати и чињеницу
да дуго задржавање покошене масе на ливади (због неправилних временских
прилика) омета регенерацију биљака, а уколико оне и порасу кроз откосе,
закаснлим сакупљање сена додатно се оштећују младе биљке.
Сенажа је облик сточног хранива које више подсећа на сено, али делимично и на
силажу. Сенажирање је начин спремања сточне хране релативно новијег датума,
посебно код нас.
Према бројним искуствима и резултатима справљања сенаже, постигнути су
производи и економски ефекти са бољим резултатима него са сеном и силажом.
При правилном поступку мањи су губици, а крма са садржајем влаге 45-50%,
задржава свежину, остаје лист у целини , нема механичких губитака, очува се
природна боја и мирис, а хемијски састав сенаже је незнатно промењен у односу
на зелену крму. У поступку припремања сенаже образује се знатно мање органских
киселина (посебно млечне и сирћетне). С тим у вези pH вредност сенаже остаје на
врло високом нивоу. Мања киселост, односно виша pH вредност сенаже у односу
на силажу, омогућава њено коришћење у количини основног хранива за све
категорије преживара. Због свега наведеног, стока радо једе сенажу, боље од
многих других кабастих хранива.
При производњи сенаже са 1 ха добија се више крмних јединица, него при
спрмању сена (1000-1500) и силаже (300-400). При сенажирању постиже се за 30%
више суве материје по јединици површине, за 44% боља је сварљивост протеина,
односно у целини за 45% боља је сварљивост суве материје, него што је случај
при спремању сена трава. Процес сенажирања је могуће у потпуности
механизовати. Осим тога, сенажа се не смрзава, а при њеном спремању искључује
се превоз велике количине влаге (воде). Производња сенаже мање зависи од
временских услова, него спремање сена, зато што за провењавање траве у пољу
треба 3-4 пута мање времена него за сушење сена, а има предности и у односу на
спремање силаже.
Основни елементи технологије спремања сенаже су: значајно провењавање
зелене крме (40-60%) и ставарање услова за образовање и очување високе
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концентрације угљендиоксида у силообјекту. Дакле, прављење сенаже захтева
квалитетне сило-објекте.

За сенажирање се праве посебни тзв. „сенажери“ Идеални „сенажери“ су
силообјекти који обезбеђују потпуну херметизацију након њиховог пуњења. Могуће
је свакако направити добру сенажу и у нешто скромнијим и јефтинијим
силообјектима.
Сенажа се спрема од вишегодишњих легуминоза, трано легуминозних смеша и
трава. Због свих наведених предности у квалитету и спремању сенаже препорука
је свим пољопривредним произвођачима који се баве и сточарством (а посебно се
односи на преживаре) да користе овај начин конзервирања легуминоза и трава
како би побољшали квалитет исхране стоке.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Верица Лазаревић

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ПРАВИЛНО КОШЕЊЕ ЛУЦЕРКЕ
Поред правилног избора сорте, избора парцеле, правовремених и одговарајућих
агротехничких мера, правилно кошење луцерке има велики утицај на принос и
квалитет крме, као и на дуговечност ове биљке..
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Уколико се кошење луцерке обави прерано, односно пре почетка бутонизације,
то се негативно одражава на виталност и дуговечност биљака. У тој фази
најинтензивнији су процеси асимилације резервних органских материја, па уколико
се биљке покосе не успевају да прикупе довољно органских материја, што има за
последицу успорено регенерацију нових стабала за следећи откос.Такође прерана
косидба негативно утиче на развој квржичних бактерија
Прекасним кошењем добија се нешто већи принос биљне масе и усев има дужи
век искоришћавања, али је квалитет крме лошији. Биљна маса је нешто грубља,
повећан је садржај целулозе и стока је нерадо једе.
Зато луцерку треба косити када може да се добије највећи принос биљне масе,
најбоље хранљиве вредности, а да при томе дужина искоришћавања луцеришта
није доведена у питање.У нашим условима то се постиже косидбом у фази почетка
цветања, односно када је 10 % цветалих биљака.
Размак између откоса не би требало да буде краћи од месец дана како би се
оставило довољно времена да се у листу синтетишу довољне количине органске
материје за наредну регенерацију и исхрану корена.
У години заснивања луцеришта први откос требало би обавити што касније од
уобичајеног кошења,оптимално време кошења је у фази пуног цветања, па до
формирања махуна. Каснијом косидбом првог откоса биљкама се даје могућност
за боље укорењавање и прерасподелу биљних хранива, чиме се поспешује његов
убрзани развој, као и добро формирање крунице из које ће у наредним порастима
избијати бројни пупољци.
Други откос у години заснивања луцеришта обавља се у последњој декади
августа, а последњи крајем вегетације. Такође, треба водити рачуна о висини
кошења првог откоса. Први откос коси се на висини од 7 до 10 цм, док се остали
косе на висини од 5 до 7 цм. У години заснивања луцеришта у почетку развоја
велике штете могу нанети корови. Повољни услови у априлу и мају, топло време и
обиље падавина, погодују развоју корова. Уколико је развој корова интензиван,
може се приступити ранијој косидби у циљу сузбијања корова. Коси се у моменту
када су корови у фази пупољења, без обзира на фазу развоја луцерке. У том
случају коси се на висини 8 до 10 цм, како би се луцерка што брже регенерисала.
Таквим кошењем често се оштете младе биљке луцерке, па је боље применити
правовремене и одговарајуће хемијске мере борбе против корова.
Битан моменат у производњи луцерке је и правилно одређивање времена
кошења последњег откоса у јесен. Обзиром да се у том периоду луцерка припрема
за презимљавање, последњи откос мора бити најмање 50 дана пре наступања
првих јесењих мразева, тиме се обезбеђује довољно дуг период да се корен и
крунице обезбеде храном за презимљавање.Због тога при планирању система
косидбе током године потребно је узети у обзир да размак између претпоследњег и
последњег откоса буде нешто дужи. У нашим агроеколошким условима оптимално
је да се последњи откос обави почетком новембра, а претпоследњи 45 дана
раније.
Обзиром да је луцерка вишегодишња биљка, опасност од измразавања током
зиме је честа појава. Као мере борбе препоручује се гајење сорти отпорних на
ниске температуре, гајење луцерке на плодним земљиштима, као и ђубрење
калијумовим ђубривима чиме се повећава садржај шећера у биљци и смањује
опасност од измрзавања.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инж. Миланка Миладиновић
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ХИБРИДИ КУКУРУЗА ЗА КОНБАЈНИРАЊЕ У ЗРНУ

Пољопривредници се све чешће одлучују за производњу кукуруза у зрну те стога
треба да одаберу хибриде који имају следеће особине:
- Дужина вегетације 115-125 дана, тј. да спадају у групу средње раних (ФАО 300ФАО 400) до средње стасних (ФАО 500), а да биљке имају 12-16 листова: Rulexx,
Futurixx, Tweetor, KWS 3381, Kolumbaris, NS 3023, NS 4051, ZP 366, ZP 4007, PKB
Zlatar, PKB Staniša, DKC 4943...
- Толерантни према стресним условима суше, а почетком вегетације могу да
поднесу нешто ниже температуре земљишта (8-9 степени целзијуса) јер је код њих
пожељна ранија сетва.
- Да у току сазревања брже отпуштају влагу јер влага зрна у жетви не би трбало
да је виша од 14-16 %.
- Да су толерантни према већој густини сетве (65-70 хиљада биљака по хектару).
- Да поседују особину уједначеног и истовременог сазревања.
- Да им је ниско стабло, с ниско формираним усправним, уједначеним и
усправним клипом.
Жетва кукуруза у зрну захтева хибриде краће вегетације с мање робусним
биљкама које иза себе остављају мање жетвених остатака које је потребно што
боље уситнити и ако је могуће одмах заорати, а земљиште што пре припремити и
посејати озима стрна жита у оптималном року.
Време сетве кукуруза је када је температура земљишта на дубини 10 цм 8-10
степени целзијуса.
Период 10-30 Април, сматра се оптималним за сетву кукуруза, а сетва прво
почиње хибридима дуже вегетације, а затим краће вегетације.
Дубина сетве износи 6-8 цм а брзина сетве ако се користи механичка сејалица 4-5,
а пнеуматска 4-8 км/час.
За постизање високих приноса пожељно је предсетвеном обрадом унети 250-300
кг/ха ђубрива УРЕА.
Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миодраг Симић
ПАПРИКА
У Поморавском округу садња паприке најчешће се обавља у периоду од 15.маја
– 25.маја. Најчешћи сортимент пaприке који се гаји код нас: дуга бела, слоново
уво итд.
Уколико сте све поступке приликом производње расада и припреме земљишта за
садњу извели правилно предлажемо да урадите следеће:
Каљење расада - Каљење расада се обавља да би се младе биљчице лакше
адаптирале на услове спољне средине и избегло увенуће и ожеготине.
Расад се пре расађивања постепено привикава на нове животне услове под којима
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ће наставити раст и развиће. Ова мера је посебно значајна код производње расада
за отворено поље. Каљење почиње 7-10 дана пре расађивања постепеним,па
затим све јачим проветравањем и снижавањем температуре супстрата и ваздуха.
Прихрањивање калијумсулфатаом од 0,02% појачаће отпорност на неповољне
услове, посебно ниске температуре. Добро окаљен и однегован расад пресађује се
на стално место где ће се лако прилагодити новонасталим животним условима.
Расађивање - Недељу дана пре садње обавити припрему земљишта. Извршити,
уколико је потребно, третирање земљишта хербицидима. Препоручује се чупање
расада у гајбице дан пре расађивања (бољи пријем). Сађење се врши после кише
или заливања, у вечерњим сатима.За расађивање бирати облачне дане без ветра.
Ако је земљиште јако суво, треба га залити пре расађивања, пустити да се
просуши, па тек онда приступити садњи. Садња се обавља ручно, или машински.
Расад се сади до котиледоних листова. Сваку биљку правилно посадити,
земљиште сабити, како би сав ваздух истисли (Чест случај услед недостатка
радне снаге за расађивање се узимају радници без искуства и имамо
процентуално слабији пријем биљака),пропусти при расађивању имају битан
утицај на пријем а касније и принос паприке.
Густина садње - На отвореном пољу крупноплодне паприке се расађују у
густини 70-100 хиљада биљака/ха (40-70 x 20-35цм). Садња се обавља у редове,
двореде или вишередне пантљике само са једном биљком на месту. Гушћи
склопови имају предност у последљих пар година због учесталих високих
температура, гушћи склопови имају бољу заштиту од јаког сунца.
Малчирање земљишта -Малчирање се може вршити и у пластеницима и на
отвореном пољу. Као малч користи се органски материјал (слама, пиљевина,
кора...) или пластичне фолије. Код произвођача са мање искуства при гајењу на
малчу могу настати проблеми, који су обично последица лошег наводњавања. При
настирању малч фолијом она треба у потпуности да налегне на земљиште тј. да
нема ваздушних џепова.
Култивирање и окопавање – Уколико не гајимо паприку на фолији ово је
неопходна мера, она има за циљ задржавање влаге растресањем површинског
слоја земљишта и механичко уништавање корова. Прво култивирање се обавља
петнаестак дана после расађивања, а остала после сваког наводњавања или јаче
кише. Окопавањем сузбијамо корове у реду и растресамо земљиште које је у зони
кореновог врата.
Наводњавање - Наводњавања морају бити изведена на врме потребном
количином воде. Паприка је најосетљивија на недостатак земљишне влаге после
пресађивања и у фази цветања и развоја плодова. На лакшим земљиштима
паприка се наводњава чешће, већим количинама воде, док на тежим ређе, мањим
количинама воде. На лакшем земљишту јаче је и испирање хранива, па и ђубрење
мора бити интензивније. На средње тешким земљиштима паприка се наводњава
на 7-10 дана са количином воде од 20 до 25 литара/м2 . Вода за наводњавање
треба да је квалитетна без садржаја хлора . Наводњавања хладном бунарском
водом вршити током ноћи и у раним јутарњим сатима.
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Прихрањивање - Свака фаза развоја биљке захтева одређен однос хранива!
Укорењавање- Стартујемо са јачом дозом фосфора (1:4:1) Пример НПК
11:44:11 или сличних формулација.Повећан садржај фосфора поспешује развој
корена и укорењавање расађене биљке. Његов значај у фази укорењавања се
повећава са хладноћом земљишта.
Интезивни пораст - До заметања плодова уједначен однос хранива (1:1:1)
Пример НПК 20:20:20 или сличних формулација. Ова фаза траје до почетка
интензивног цветања и оплодње. Приближно је подједнако усвајање основних
елемената исхране. Фосфор има значајну улогу у процесу цветања тако да је
надаље он константно присутан.
Заметање првих плодова – пораст плодова - До прве бербе више калијума и
азота (2:1:3) Пример НПК 20:10:30 или сличних формулација. Калијум поспешује
боју, укус, квалитет и трајност плодова паприке. Са вишим температурама и јачом
светлошћу повећава се потрошња азота.
Интензивно плодоношење - У плодоношењу још више калијума (2:1:4) Пример
НПК 20:10:40 или сличне формулације. Што је више плодова на биљци, већа је и
потражња за калијумом.
Калцијум - Је јако битан често се на терену јављају симптоми трулежа врха
плода, зато од фазе почетног пораста, па до краја бербе према упутству стручног
лица додавати фертигацијом и фолијарном прихраном калцијум. У летњим
месецима када су температуре преко 33 °С практиковати фолијарне третмане
калцијумом (лакше усвајање) на сваких 7 дана.

Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Драган Мијушковић
ЂУБРЕЊЕ КУПУСА
Приступ исхрани купуса подразумева познавање потреба сората и хибрида, као
и одређивање оптималне количине храњива за поједине фазе развоја и висок
принос у крајњем резултату. Поред захтева биљака према храњивима, неопходна
је и хемиска анализа земљишта да би се јасно могла дефинисати потребна
количина хранива за постизање одговарајућег квалитета и приноса.
Купус је биљка која захтева веће количине азота и калијума. Повећани захтеви за
хранивима је велика вегетативна маса и високи приноси. Земљиште мора имати
добру структуру ради повољног ваздушно-водног режима. Одликује се дугим
периодом високих захтева за хранивима. Непосредно после садње( месец дана)
биљке усвајау малу количину хранива, али се затим нагло повећва. У првом делу
вегетације азот доводи до брзог развоја кореновог система и лишћа, што уз остале
услове осигурава велике и квалитетне приносе. Максималну количину хранива
купус захтева у периоду образовања главице(30 дана од почетка формирања
главице). Непосредно после садње , биљке највише усвајају азот, све до момента
образовања главице. Међутим позитиван утицај азота долази до изражаја само уз
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довољно ђубрење фосфором и калијумом.Ђубрење азотом без довољне количине
фосфора и калијума доводи до формирања рахлих и растреситих главица.
Исхрана купуса азотом је веома специфична због значајне количине зелене масе
која се формира. Сувишак азота продужава вегетацију, доводи до бујности,
пуцања главица, пада квалитета, смањења отпорности на болести, сушу, ниске
температуре. На песковитим земљиштима, мање дозе уносити више пута, а на
глиновитим земљиштима веће дозе уносити ређе.

У зависности од пх треба изабрати и одговарајуће азотно ђубриво. Ако је pH
нижи од 6,5 користити КАН, pH 6,5 и више АН и ако је преко 7,2 и вегетација дужа
од 80 дана један део азота (1/3) се може дати у облику УРЕА-е. Купус и остале
купусњаче се гаје и на благо киселим и алкалним земљиштима.
Колико је потребно унети хранива завилако си зависи и од резултата хемиске
анализе земљишта. Најповољнији однос азота, фосфора и калијума код ђубрења
купуса је 2-3:1:2,5-4. Земљишта са већим садржајем укупног азота имају и више
хумуса у себи па су и плоднија. Повољан садржај хумуса је око 2,5-4%.
Купус намењен лагеровању не подноси јаке дозе азота у крајњим фазама
вегетације, а веома добро реагује на фолијарну прихрану.
Код ђубрења купуса калијумом предност дајемо калијумовим ђубривима у форми
калијум- сулфата а не калијум-хлорида KCL. То је због осетљивости купуса на
хлор. Правилним увођењем калијумових утичемо на бољу чврстоћу главица.
За фосфор је карактеристично да се лако хемиски везује у алкалним и киселим
земљиштима. У алкалним земљиштима pH>7 калцијумов јон доводи до превођења
фосфора у неприступачне форме док у киселим земљиштима pH<4 доводи до
повећања концетрације Аl, Мn и Fе и смањује растворљивост биогених елемената
Cа, Мg и P.

Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Мира Миљковић
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ВОЋАРСТВО-ВИНОГРАДАРСТВО
ФОРМИРАЊЕ ВРЕТЕНАСТОГ ЖБУНА

Вретенасти жбун је у ствари кржљава модификација пирамиде, код које су
скелетне и полускелетне гране у хоризонталном (или приближно
хоризонталном) положају и све су краће идући од основе према врху воћке.
Уколико се за формирање вретенастог жбуна користе једногодишње
саднице, у пролеће прве године по засађивању садницу треба скратити на
80 цм изнад земље. Уколико се користе саднице које на себи имају
леторасте или превремене гранчице , најбоље леторасте треба одабрати за
рамене гране и ставити их у хоризонтални положај, што се може учинити
везивањем летораста за колац или жицу, или пак применом одбојника и
штипаљки. Након две до три недеље долази до здрвењавања основе
младара, па се одбојници могу уклонити.
У пролеће друге године наставља се са образовањем узгојног облика.
Код садница које су које су приликом сађења имале на себи превремене
гране, а које на себи у другој години већ имају формиран род, на почетку
друге године треба вршити изолацију врхова.
У пролеће треће године проредити бочне гране (ако су густе) тако да
остану на размаку од 15-30 цм.
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Орезивање воћних стабала пуне родности, чије су крошње обликоване у
виду вретенастог жбуна, слично је орезивању стабала формираних у виду
побољшане пирамидалне круне. Једина је разлика у томе што се при
резидби настоји да се доње бочне гране орежу слабије, а оне више све јаче,
тако да облик крошње има облик купе, са пречником основе 1,8-2,2 м.
Родне гранчице се проређују уколкико су воћке добро обезбеђене истим, а
пребујни, оштећени и оболели леторасти се уклањају са основног скелета.
Четворогодишње и старије родне гране резидбом се потпуно уклањају.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Дејан Јоцић

ФОРМИРАЊЕ ПОБОЉШАНЕ ПИРАМИДАЛНЕ КРУНЕ КОД ЈАБУКЕ И КРУШКЕ
1. Посађене саднице јабуке и крушке орезати на 90 цм од земље.
2. Из орезаног дела саднице развиће се неколико младара. У јулу се одаберу три
јача младара од којих се највиши остави за вођицу, а друга два (бочна) за основне
гране. Размак између прве и друге основне гране у круни треба да буде 30-40 цм.
3. У пролеће друге године вођица се скраћује на 70-80 цм изнад горње основне
гране. Остављене леторасте из претходне године повијањем уравнотежити, не
орезивати. На остављеном делу вођице јула месеца поново одабрати три младара
од којих вршни служи за продужетак вођице, а остала два за формирање другог
спрата.
4. У пролеће треће године поступа се исто као и у другој години, па на крају
треће године у круни постоје шест основних (скелетних) грана и вођица.
Током формирања овог узгојног облика усправне гране и гране које расту ка
унутрашњости круне треба резидбом уклањати, а остављати оне које расту у
страну. Све младаре који конкуришу вођици и продужницама основних грана треба
орезати до основе.

13

Ако су саднице обрасле превременим гранчицама, ако су благовремено
посађене на плодном земљишту, уз добру агротехнику, формирање се може
обавити на следећи начин:
Посађене саднице у пролеће орезати тако што се прореде превремене гранчице,
а вођица се преведе на нижу усправну гранчицу. Оваква резидба се обавља и у
другој и трећој години. У пролеће четврте године вођица се преведе на вршну
бочну грану и тако се горњи део круне отвори и омогући њено боље осунчавање.
У току пуне родности осунчавање се обезбеђује одбацивањем 15-25% грана и
гранчица применом резидбе коју треба вршити одозго па на ниже. Ако се неке
гране јаче развију и постоји тенденција да надјачају секундарне, па и примарне
гране треба их више скратити. Том приликом све суве и јаче повређене гране и
гранчице, као и водопије и гране које расту у унутрашњости крошње, треба одсећи
до основе. Од родних гранчица најпре се уклањају старије, танке и засењене, а
затим ако их има више – проређују се.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Игор Андрејић
НЕГА ЗАСАДА ЈАГОДЕ ПОСЛЕ САДЊЕ
Засад јагоде на полиетиленској фолији захтева одређене мере неге како би
пријем након садње био што бољи,а развој биљке такав да обезбеди постављене
жељене циљеве.
Наводњавање се обавља свакодневно или сваки други дан зависно од спољних
температура,влажности земљишта,количине расположиве воде,...Цеви за
наводњавање су перфориране на растојању од око 30 цм,а као оптимални проток
сматра се 3,6 литара воде по дужном метру реда,односно 1,2 л/капаљци за 1 сат.
На тај начин се обезбеђује равномерна дистрибуција воде у зону кореновог
система јагоде,равномерно је истицање воде на почетку и на крају реда,без обзира
на конфигурацију терена.
На почетку вегeтације потребно је користити ђубрива са наглашеним садржајем
фосфора тзв.стартере,са формулацијом од 44% до 52% фосфора. Основна
намена ових ђубрива је да се поспеши укорењавање јагоде после садње,као и да
се обнови активност кореновог система на почетку вегетације. Ова ђубрива је
потребно применити 1-2 пута на 7-10 дана. У фази интензивног пораста бокора
(формирања нових листова и појаве цветних пупољака) потребно је користити
комплексна минерална ђубрива са већим садржајем азота (24:8:16 или 20:20:20) у
количини од 1-1,5 грам по биљци. У фенофази цветања,заметања и интензивног
пораста плодова повећавају се потребе за калијумом. Потребно је бирати
формулације
ђубрива
које
не
садрже
хлор,користити
16:8:32
или
17:10:27).Наглашен садржај калијума доприноси бољем квалитету плодова у
смислу повећања садржаја растворљиве суве материје и шећера,као и бољег
спољашњег изгледа плода (обојености и сјаја). Дозирање се врши посебно
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уграђеним пумпама за усисавање раствора ђубрива (познате као Вентуријеве
цеви) при чему треба водити рачуна да се прво укључи вода око 5 минута,затим
ђубриво 15-20 минута и поново вода до потребног нивоа.Фертигацију не вршити
пре могуће кише,већ после ње.
При гајењу јагоде на полиетиленској фолији посебна пажња се обраћа на
одржавање простора између фолија, који се или обрађује или застире малчом.
Обраду изводити пажљиво да се не би оштетила фолија. Корови који се касније
појаве могу се уништавати кошењем или контактним хербицидима.
Подсађивање јагоде је редовна мера која има за циљ попуну празних места.
Обавља се 7-10 дана по садњи. За ову сврху користе се добро развијени живићи
како се не би правила разлика због неједновремене садње. Живиће који су остали
издигнути због слегања земљишта треба вратити у нормалан положај и додати
около мало земље.
Коров који се развија унутар отвора на фолији поред гајене биљке уништава се
искључиво плевљењем.
Формирани цветови на биљкама се не дирају уколико желимо плодоношење у
истој вегетацији. Уколико не желимо род у току јесени исте године потребно је у
неколико наврата уклањати цвасти са цветовима да не би исцрпљивали биљку.
Уклањање се врши ручно помоћу маказа,никако кидањем руком да не би
повлачењем дошло до померања тек примљене биљке. Тада се садња може
обавити до 20.августа,а програм исхране се редукује и прилагођава само развоју
бокора.
Закидање столона је веома важна мера у младом јагодњаку,нарочито ако је у
питању летња садња.Тиме се поспешује пораст бокора и његова бујност чак и до
30%.Столони се могу остављати једино тамо где постоји празно место,па га
желимо попунити.
Заштита од болести и штеточина се обавља према припремљеном програму.
По завршеној берби јагоду оставити у затеченом стању (без корова) да уђе у
период мировања. Једино ако је дужи сушни период вршити повремено
наводњавање.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Ивана Глигоријевић

ЗАШТИТА БИЉА
СУЗБИЈАЊЕ KОРОВА У КУКУРУЗУ (основно и корективно)
Основно третирање- после сетве а пре ницања кукуруза
Kукуруз припада окопавинским усевима и густина усева и његова покровност
остављају довољно простора за ницање и развиће корова .Ницање корова је брже
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од гајене биљке (посебно при неповољним условима за развој кукуруза)и кукуруз
због мале густине и споријег раста не може да издржи конкуренцију корова у
почетним фазама развоја и неопходно је благовремено сузбијање корова
.Kритичан период је до фазе развоја кад кукуруз има седам листова,до тог
периода се формира принос. Обављањем третмана после сетве а пре ницања
усева преко земљишта се ствара хербицидни филм који не дозвољава ницање
семенских корова.
За сузбијање семенских усколисних (као што су мухар, семенски сирак,
сврачица, просо) и неких широколисних корова(пепељуга, штир) може се
применити неки од хербицида:на бази а.м. s-metolahlor: DUAL GOLD, MONT,
TELUS - 1,4 -1,5 l/ha, BASAR -1-1,5 l/ha.
Због проширења спектра деловања на друге широклисне корове треба додати
препарате на бази а.м. terbutilazina:
 TERBIS ,REZON, ZEAZIN, HEMAZIN, LESTER - 2 l/ha – ови препарати се
могу користити и после ницања кукуруза до фазе 3-4 листа
Препарати који се користе после сетве а пре ницања који се могу употребити и
после ницања кукуруза
 MERLIN FLEX-0,4 l/ha i do 3-4 lista
 ADENGO -0,4-0,5 l/ha i do 3 lista
 CALLISTO 50WG- и до 10 листа -0,25-0,30 л/ха
 LUMAX - 3,5-4l/ha -може и у раном посту (ницање кукуруза и корова)
Ако у тренутку сетве кукуруза има доста изниклих корова,препорука је да се у
такву њиву усеје кукуруз а да се после сетве уз ове препарате који се примењују
после сетве а пре ницања кукуруза дода и препарат на бази глифосата у
количини 3-4л/х да би се уништио никли коров.Препарати на бази глифосата
немају земљишно деловање и неће штетити ницању кукуруза.
Корективно третирање-сузбијање корова у усеву кукуруза после ницања
кукуруза и корова
Избор хербицида зависи од врсте корова, фазе развоја кукуруза и корова .
Третирање против вишегодишњих усколисних корова дивљег сирка, пиревине,
острика, неких широколисних корова као што су: штир, пепељуга, татула,
помоћница) обавља се када је кукуруз у фази 3-7 листова.За третирање се
користи неки од хербицида :
-на бази а.м.nikosulfuron:TALISMAN, NIKOSAV ,NIKOGAN , MOTIVELL , SIRAN1,2 l/ha,ASTRAL u količini (0,75 l /ha +0,5l/ha); Због неједнаког ницања дивљег
сирка да би сузбијање било ефикасније потребно је третирати у сплиту ,два пута
обавити третирање са подељеним дозама ,први пут када је кукуруз у фази 3-4
листа и други пут када је кукуруз 6-8 листова.
-на бази a.m.foramsulfuron+izoksadifen-etil-EQUIP-2-2,5 l/ha
У циљу проширења деловања на друге широколисне корове ,наведеним
препаратима је потребно додати хербициде :
-на бази а.м.2,4 D - MONOSAN HERBI EXTRA 0,6-0,8 l/ha MATON -0,5-0,8 /ha,
LENTEMUL D-0,75-1 l/ha ,хормонски хербициди
који се користе до развијеног 4
листа кукуруза због могућих деформација на кукурузу које ови препарати могу да
изазову ако се примене касније.
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-на бази а.м dikamba - BANVEL, COLOSSEUM, MOTIKAN, PLAMEN, DIKAMBA, 0,5-0,7 l/ha -могу се користити до фазе развоја кукуруза 3- 5 листова без оштећења
за кукуруз - добро деловање и на чичак коњски босиљак и амброзију
- на бази а.м.fluroksipir-meptil-heptil- STARANE,ТОMIGAN, BONACA-0,8 l/ha (3-6
listova)(амброзија, штир, вијушац, пепељуга, татула, галијум, помоћница, чичак,
попонац, штавељ, маслачак, коприва, дивља купина).
-на бази а.м bentazon+dikamba-CAMBIO , AVALON,KORZO -1,5-2 l /ha (до фазе 34 листа кукуруза) јед.шир.и попонац
-на бази а.м mezotrion+terbutilazin-TVISTER-2-2,3 l/ha(од 3-7 листа кукуруза)
У каснијим фазама развоја кукуруза против једногодишњих и вишегодишњих
широколисних корова и могу се комбиновати са хербицидима против усколисних
корова:
-на бази а.м.mezotrion- CALLISTO, INTERMEZZO,SKAUT -0,2-0,25 l/ha + 0,5 %
Atplus (ES plus) после ницања и до развијених 10 листова кукуруза-(амброзија,
штир, пепељуга, чичак, татула , помоћница, паламида)
-на бази а.м.sulkotrion-TANGENTA 1,5 l/ha до 8 листа кукуруза ( једногодишњи и
вишегодишњи широколисни корови и неки усколисни као што је коровско просо, за
дивљи сирак семенски).
За третирање против усколисних и широколисних корова користе се хербициди:
-на бази а.м.formasulfuron+izoksandifen-etil-MAISTER OD -1,5 l/ha -2-6 листовадивљи сирак, пиревина, паламида, липица.
-на бази а.м tembotrion+izoksadifen-etil- LAUDIS -1,5-2 l/ha -2-10 листова (липица,
штир, амброзија, пепељуга, татула, дворници, чичак, помоћница, паламида,
коровско просо, сиви мухар, сирак семенски)-мешање са другим за ризомски
сирак.
КРУШКИНА БУВА (Psylla pyri)

У производњи крушке економски најзначајнија штеточина је крушкина бува Psylla
pyri. У нашим условима има 4-5 генерације годишње.
Биологија инсекта
Kрушкина бува презимљава као одрасли инсект (тамно смеђ са пругама) у
пукотинама коре стабла и грана крушке.
Активност инсекта почиње рано у пролеће чим се 2-3 дана температура устали и
достигне 10°С. Презимљујуће форме се паре и полажу јаја и до 450 комада ,
бледо жуте боје (касније пред пиљењем су наранџасте боје), дужине око 0,3 мм, у
основе цветних и лисних пупољака.
Ларве се пиле после 10-14 дана у зависности од температуре . Ларве
насељавају врхове младара, лишће, цветне дршке. Ларве се хране биљним
соковима. Постоје 5 развојних стадијума ларве. Ларве Л1-Л3 су спољоштеног тела,
светло-жуте нијансе са више тамних пега на леђној страни и црвеним очима.
Последња два стадијума(Л4-Л5) су зеленкасто-смеђе боје, тело је заобљеније са
изразитим наставцима крила. Развој ларви траје од 20-25 дана у зависности од
температуре и појављује се летња форма одрасле јединке. Полаже јаја дуж
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главног нерва . Ларве се пиле у мају месецу у јачем интензитету. Број летњих
генерација зависи од температуре.
Зимске форме се појављују у септембру или касније у зависности од услова
спољне средине.

На јачу појаву крушкине буве утичу многи фактори:
-Претерано ђубрење азотом,
-Осетљивост сорте,
-Уништавање корова,
-Брзо прилагођавање инсектицидима (стварање резистентности).
Штете од крушкине буве
-Ларве сишу сокове и изазивају застој летораста, лишће се коврџа, смањује се
асимилациона површина, лишће се суши и опада.
-Kрушкина бува лучи медну росу на којој се насељавају гљиве чађавице, спречава
се процес фотосинтезе,а када се појаве на плодовима умањује њихову тржишну
вредност.
-Ова штеточина је вектор микоплазме Pear decline којa изазива појаву жутила и
пропадања крушке.
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Сузбијање крушкине буве
Са сузбијањем крушкине буве се почиње у фази почетка кретања вегетације
применом минералних уља. У току вегетације треба пратити бројност инсекта као
фазе развоја крушкине буве. Заштита се обавља када се утврди критичан број
испиљених ларви.Сузбијање се обавља по препорукама Прогнозно-извештајне
службе. Могу се користити инсектициди:
-Abastate (0,1% ,+ 1% Nufilm ili mineralno ulje ,Silwet ) -у време појаве ларви.
-Envidor (0,6 l/ha) -у пролеће када је 40-50 % јаја променило боју из беле у жуту боју
и касније у јачој дози до 1 l/ha.
-Voliam targo (0,1 %) +Silwet -на почетку пиљења ларви.
-Apache -0,35%-на почетку пиљења ларви и касније.
-Movento -0,15%-на почетку пиљења ларви.
Да би ефекат третирања био бољи потребно је приликом третирања употребити
1000 л воде по хектару.
Једна од битних мера у сузбијању инсекта је обављање летње резидбе јер се на
тај начин механички одстрањују форме крушкине буве(јаја,ларве) које највише
насељавају вршне избоје.
Сузбијање се обавља по препорукама Прогнозно-извештајне службе. Сви
произвођачи који су заинтересовани да примају смс поруке ПИС-а могу се јавити
нашој служби за заштиту биља.

Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж. Љиљана Јеремић
СИВА ПЕГАВОСТ ЛИСTА ПШЕНИЦЕ (Septoria tritici)

У нашем региону, нарочито у влажним годинама, може бити масовна појава,
поготово на осетљивим сортама. При повољним условима, болест може да се
прошири са доњих листова на горње када су губици и највећи. Услед сушења
заражених листова долази до смањивања асимилативне површине и смањења
приноса и квалитета. Губици су највећи уколико се болест прошири пре класања
биљке.Најчешћи домаћин овог паразита је пшеница, док остала стрна жита
(тритикале, јечам и овас) напада ређе. Зараза може смањити принос за 40%.
Напада лист и рукавац листа иако у неким случајевима напада и стабљику, клас и
зрно. Обично се развија у условима учесталих киша и хладног времена. Врло
важно је нагласити да од инфекције па до појаве првих симптома може проћи 14 до
28 дана.
Сузбијање ове болести успешно је једино превентивно, стога би примену
фунгицида требало обавити у влатању. Епидемијски праг и економски оправдан
разлог за примену фунгицидног третмана против проузроковача сиве пегавости
пшенице,је 10% биљака са присутним симптомима на првом листу другог коленца.
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Произвоñачима се препоручује обилазак парцела и када се утврди присуство
симптома сиве пегавости на првом листу другог коленца на више од 10% биљака,
произвоñачима препоручујемо да обаве фунгицидни третман куративно
превентивним фунгицидима како би се спречило даље ширење овог патогена.
Применити један од следећих фунгицида:
Артеа 330 ЕЦ (а.м. ципроконазол + пропиконазол) – 0,5 л/ха
Алерт С (а.м. карбендазим + флусилазол) – 0,8-1 л/ха
Антре Плус (а.м. тебуконазол + тиофанат-метил) – 1,5 л/ха
Фалкон ЕЦ-460 (а. м. тебуконазол + триадименол + спироксамин) - 0,6 л/ха
Просаро (а.м. протиоконазол + тебуконазол) - 0,75-1 л/ха
Амистар еxтра (а.м. азоксистробин + ципроконазол) 0,75 л/ха
Дуетт Ултра (а.м.епоксиконазол+тиофанат-метил) 0,4-0,6 л/ха
Аканто Плус (а.м.пикоксистробин+ципроконазол) 0,6 л/ха
Алто Комби (а.м.карбендазим+ципроконазол) 0,5л/ха
Замир 400ЕW (а.м.прохлораз+тебуконазол) 0,75-1л/ха
Бумпер П (пропиконазол+прохлораз) 0,75-1 л/ха

Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж. Ружица Ђукић
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Поштовани пољопривредни произвођачи, уколико желите да купите или
продате одређене пољопривредне производе (воће, поврће, житарице или
живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите лично у
просторије ПССС Јагодина ДОО, Капетана Коче 21.

http://www.agroponuda.com/
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