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ИЗБОР ХИБРИДА КУКУРУЗА ЗА ПРОЛЕЋНУ СЕТВУ
2012.год
Према површинама које заузима и значају за привреду, кукуруз је поред пшенице,
најважнија ратарска култура. На територији коју покрива наша Пољопривредна
саветодавна и стручна служба, планом је предвиђено око 30.000ха. под овом културом.
Да би се постигао висок генетички потенцијал родности осим квалитета обраде,
густине и квалитета сетве, повећања количине ђубрења, једна од важних мера је и избор
хибрида кукуруза за сетву.
`
Без обзира колико један хибрид био добар, он се не може успешно супроставити
свим факторима. Из тих разлога препоручујемо произвођачима да одаберу 2-3 хибрида
кукуруза.
Одабрати најбољи хубрид, наравно није ни мало лако. У ту сврху постављају се
макроогледи у производним условима, чији резултати у многоме помажу при избору
хибрида за одређено подручје. Добијени резултати се сумирају и након тога дају
препоруке за сетву.

Сваке године стручна служба ратарства сеје макрооглед и демонстрационе огледе
са хибридима кукуруза, и они су најбољи показатељи који хибриди одговарају нашем
терену, показују истицање најбољих хибрида и њихове приносе.
За сетву кукуруза 2012. године, препоручујемо следеће хибриде, из
различитих група зрења:
-Група зрења 300: НС-3014, ЗП-341, ЗП-360 ултра ;
-Група зрења 400: ЗП-434, НС-4015, НС-444 ултра, АС-41;
-Група зрења 500: ЗП-544, ЗП-505, ЗП-555,НС-540, НС-5043, АС-51;
-Група зрења 600: НС-640, НС-640 ултра, НС-6010, НС-6030, Зенит, Радан, Тиса,
ЗП-677, ЗП-606, ЗП-666, ЗП-684, АС-62;
-Група зрења 700: ЗП-704, АС-72, АС-74, НС-7020 и силажни ЗП-735
-од белих кукуруза препоручујемо , НС-609 б и ЗП-718 б.
Густина сетве за све ове хибриде препоручујемо у зависности од групе зрења од
55-65.000 биљака /ха, односно на растојању од око 22-28 цм. у реду, такође у зависности
од групе зрења хибрида.
Ово су наши предлози за сетву кукуруза у 2012. години а избор хибрида
препуштамо Вама.
Величковић Виолета дипл.инг.

ПЕПЕЛНИЦА ЖИТАРИЦА И ДРУГА ОБОЉЕЊА
ПШЕНИЦЕ
Проузроковач је фитопатогена гљива Erysiphe gramminis. Пепелница житарица
напада пшеницу, јечам, раж, овас као и траве. Ова болест се редоно јавља на влажнијим и
хладнијим подручјима гајења пшенице. Услед напада пепелнице смањује се асимилација,
односно усвајање хранљивих материја кроз корен а повећава се транспирација, односно
примање и одавање воде. Заражене биљке слабе, успорено је влатање и класање, зрно
остаје ситније, приноси су смањени.
Нападнути су листови, ређе плевице и влат. У виду јастучића различите величине,
на листу се јављају густе пепељасте превлаке. Унутар пега се појављују црне тачкице које
представљају плодоносне органе гљиве. На зараженим органима биљке се патоген
задржава током зиме, а зараза се јавља рано у пролеће на доњим листовима и нижим
деловима влати. Заоравање стрништа и плодоред као агротехничке мере, врло су важне
у смањењу инфективног потенцијала. Третирањем семена PANOCTINE-ом 35 LS, ORIUSом 6 FS, MANKOGAL-ом S или ТEBUKON-ом 60-FS, поред заштите од раних инфекција
пепелнице, врши се и заштита од смрдљиве снети пшенице (Tilletia caries), пегавости
лишћа (Septoria tritici), и трулежи стабљике и класа (Fusarium spp.) Ефикасним се
показао и фунгицид FALCON EC-460, ТILT 250-EC, BUMPER 25-EC, PRESING који се користе
третирањем листа.
Највеће штете настају ако болест захвати лист заставичар. С тога, треба водити
рачуна да се кроз правилну агротехнику, која подразумева плодоред и избор толерантне
сорте, спречи инфекција. Уколико се примете први симптоми, требало би одмах прскати
неким од поменутих препарата. Важно је придржавати се упутства за употребу како не
би дошло до нежељених ефеката.
Михаиловић Тамара дипл. инг.

ПУРПУРНА ПЕГАВОСТ ЛУКА
Међу најопасније паразите црног лука спада гљива Alternaria porri, која изазива
пурпурну пегавост лука. Први знаци обољења су ситне беличасте пеге на листовима које
у условима високе влажности постају овалне, пурпурне, оивичене жутим ореолом, које
временом постају концентричне. Спајањем пеге прекривају цео лист и паразит се шири
на луковицу. Највеће штете су у производњи семенског лука, јер када гљива захвати
цветно стабло, прстенује га и оно се ломи пре него што семе сазри.
Алтернарија се преноси уз помоћ ветра, воде, инсеката и преко одеће у току рада.
Најподлоћније су оштећене биљке, а развој пегавости престаје када се влажност ваздуха
смањи испод 70 процената.
Гљива презими на остацима и самониклим биљкама у пољу, па су најважније
превентивне мере уклањање и уништавање биљних остатака и корова, затим плодоред
(три до четири године) и садња здравих, неоштећених луковица. Ако је у питању
производња из семена, неопходна је термотерапија, односно потапање семена у топлу
воду (50 степени) око 20 минута. Добри ефекти постижу се и применом натријумхипохлорита (варикине).
Мијатовић Бојан дипл.инг.

ЈАЧАЊЕ АРОМЕ КОД ВОЋНИХ РАКИЈА
Познато је да мека, сирова ракија приликом редестилације (препека) изгуби
највећи део ароматичних материја и да потпуно остане без своје фине воћне ароме.
Како се арома може појачати?
Препеченица се справља на тај начин што се прво испече мека ракија . Она се
неколико месеци остави у бурадима да одлежи, да би се стабилизовала, сазрела и
развила природну ароматичност. Тек после најмање тромесечног одлежавања справља
се препеченица.
Међутим, за справљање препеченице није довољно само одлежана мека ракија.
Најбитније је да се овој одлежаној ракији у поступку препека дода око 50 одсто преврелог
кома, који се за ту сврху посебно конзервише да би у време препека сачувао здраствену
исправност. Казан се напуни мешавином меке ракије и преврелог кома. Затим се све
време печења ложи умерена ватра и на капалицу прихвата препеченица. Обавезно се
одвајају фракције. Средња фракција или „срце“ прихвата се све док просечна јачина у
прихватној посуди не падне на 45 степени.
Овако добијена свежа препеченица има изражену арому, која даљим сазревањем,
негом и чувањем не само да изветрава, него се чак и појачава.
Глишић Драгољуб дипл.инг..

НАДУН
Најчешће се јавља код говеда и оваца, а ређе код коза. Настаје услед нагомилавања
гасова у преджелуцима. Узроци нагомилавања су конзумирање хране која лако ври или
услед обољења органа за варење и других болести. Код говеда изостаје подригивање и
гасови се брже нагомилавају него што се подригивањем избацају.
Узроци:
- нагли прелаз са зимске исхране на пашу. Он мора да буде постепен и да траје приближно
8-14 дана,
- прелаз са сиромашног на бујни пашњак и обратно,
- испаша младом травом која је богата беланчевинама и легуминозама пре цветања,
- исхрана концентратима са малим уделом кабасте хране,
- код телади услед наглог прелазка са исхране млеком на исхрану кабастим хранивима,
- исхрана на пашњацима који се претерано ђубре уреом...
Животиње које се нису навикле на пашњачки начин исхране пуштају се на
пашњаке тек пошто је нестала роса и слана и пре тога им се даје нешто суве хране. Веома
је битно постепено навикавање говеда на биљке које изазивају надун.
Код појаве благих надуна, добра мера је масирање леве стране бурага као и
кретање грла. У тежим случајевима, користи се желудачна сонда за испуштање гасова из
бурага, док у најтежим случајевима врши се трокирање односно бушење бурага.
Трокирање се примењује ако постоји опасност од гушења животиња. Том приликом
пробијају се кожа и зид бурага у пределу леве гладне јаме.
За лечење надуна потребно је позвати ветеринара.
Перић Предраг дипл.инг.

КОКОШКЕ НОСИЉЕ

Кокошке носиље у нас држе се како у екстензивним тако и у интензивним
условима.
У екстензивним условима коке држе сеоска домаћинства и то углавном у мањем
броју и то од 10-200 кока за сопствене потребе или за потребе пијаце.
Интезивно држање подразумева држање кокошки на фармама , под строго
контролисаним условима било да се ради о подном држању или у кавезима.
Јаје кокошке представља нај јевтинији извор протена за човечију исхрану. Поред
протеина јаје садржи микро и макро елементе ,ензиме, угљене хидрате, масти и др.
Дакле, кокошије јаје представља комплетан оброк у исхрани људи,а нарочито је
важан у исхрани деце која су у интезивном порасту.
Јаја представљају незаменљиви извор хранљивих материја у исхрани спортиста и
рековалесцената.
У нас, држе се коке носиље које носе јаја браон боје љуске.
Ово је важно због самог тришта које је навикнуто да конзумира оваква јаја , у
супротном јаја беле боје љуске тешко би нашла пут до купца.
Због свега горе наведеног , нај чешћи хибриди који се гаје код нас су: Хисекс,
Ломан,ССЛ,Тетра-СЛ,Исаброwн и др.
Коке носиље одгајају се до18-18.5 недеља на фармама за одгој где се хране по
одговарајућој технологији.
Такодје, примају све вакцине по програму производјача хибрида . Успецифићним
условима могу добити још неку заштитну вакцину у превентивне сврхе.
Исто тако при њиховом одгоју постоји одговарајући светлосни програм који се
мора задовољити , како би коке што пре пронелејаја и тако ушле у производњу.
После одгоја са 18 недеља коке се пресељавају на фарме за експлоатацију где ће
провести све време док фармер неодлучи да их излучи из производње.
Фарме за експлоатацију могу бити такве да омогућују подни начин држања
кокошака (хуманије држање), или пак кавезни систем држања где се коке све време
носивости држе у кавезима (3-5 кока у кавезном боксу).
Носивост може достићи шпиц и до 98% јаја у односу на број кока , имајући у виду да
кока може да снесе само једно јаје дневно.
Дужина експлоатације зависи од рентабилности производње .
На рентабилност утиче више фактора и то: цена концетрата, струје, радне снаге,
лекова, воде, грејања и број снесених јаја по коки.
Као најважнији фактор узима се цена по којој може продати конзумно јаје на
тржишту.
Имајући у виду ове чињенице, фармер сам одлучује када ће кокошке излучити из
производње и упутити их на кланицу.

Радовановић Бранисла дипл. инг.

