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ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ
Основни циљ одрживог управљања на газдинству јесте повећавање конкурентности самог
пољопривредног газдинства. Да би се то постигло потребно је побољшање и проширење
знања произвођача из области процеса производње, о квалитету производа као и о
управљању и планирању рада на газдинству.
Од основног је значаја успоставити равнотежу између профитабилности производње и
квалитета добијених производа, уз поштовање квалитета живота и животне средине.
Најпре је потребно истражити и сагледати стање на пољопривредном газдинству.
Закључује се да је могућност реализације предвиђених циљева оствариво једино вођењем
евиденције производних и финансијских показатеља на пољопривредном газдинству.
На тај начин пољопривредни произвођач лакше може да уочи и сагледа све проблеме у
производњи на сопственом газдинству, и да приступи њиховом решавању.
Након тога треба поставити циљ, шта се жели постићи на газдинству и приступити изради
плана како доћи до жељеног циља.
Ана Ђорђевић, дипл.инж.

ШТЕТЕ НА МЛАДИМ ЗАСАДИМА ЗБОГ ПРИСУСТВА ДИВЉАЧИ
Штете због присуства дивљачи на младим воћкама могу бити велике, а највећа
опасност прети у току зимских месеци због оштећења коре воћних врста и те штете могу
да се категоришу у неколико врста:
-млада садница може бити прегрижена испод спојног места и она не може да се опорави,
па нам остаје могућност да је заменимо новом или ако из спавајућег пупољка избије
младар да се он у пролеће или крајем лета прекалеми .
- млада садница може бити прегрижена изнад спојног места или је кора саднице огуљена
око целе саднице изнад спојног места и исту треба скратити испод места напада и у
највећем броју случајева ће из спавајућих пупољака избити један или више летораста од
којих треба однеговати до краја вегетације само један и то изнад места калемљења .
Мере заштите младих воћних засада могу бити механичке и хемијске .
У механичке мере заштите спадају :
1.Ограђивање засада жицом која мора бити укопана најмање 10 цм ;
2.Умотавање стабла у траке направљене од натрон или најлон врећа. Ово је
најекономичнији начин заштите, али треба планирати да се саднице сваке јесени морају
умотавати тракама као и да се сваког пролећа исте морају скидати .
3.Постављањем заштитних мрежица које могу бити различите висине и ширине .
Најисплативија варијанта је ако мрежице сами правите од стаклене мреже која се користи
код постављања изолације на грађевинским објектима .
У хемијске мере заштите спадају :
1.Стабло и скелетне гране могу да се премазују са ужеглом машћу или да се одради
кречење (прављењем гушћег раствора) и сл.
2.У пољопривредним апотекама могу се купити и различити препарати – репеленти који
одбијају дивљач под јединственим именом Кунилент, а који у себи најчешће садрже
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рибље уље.Таква врста рибљег уља се мора постепено растварати у топлој води, а
недостатак ових препарата је што се морају наносити на воћку сваких 20-25 дана .
Најсигурнију заштиту представља комбинација механичких и хемијских мера
заштите – стабло саднице заштитити са мрежицом, а скелетне гране премазати са неким
од хемијских препарата ( избегавати премазивање скелетних грана са ужеглом машћу због
затварања лисних пупољака ).

Слике.Заштитне мрежице на младом засаду
Звездана Јовановић, дипл. инж.

Сурутка у исхрани свиња
У исхрани свиња сурутка се употребљава за категорије од 18 кг до краја това. За
млађу и лакшу прасад није погодна због малог капацитета органа за варење, док је велике
свиње могу попити у великим количинама. Обзиром да је сиромашна енергијом
(подмирује око 25 % потреба) мора се мешати с кукурузом или концентратима.
Да би се осигурао максимални прираст, свиње морају добијати сурутку стално, без
прекида у исхрани, како би се избегао период поновног привикавања. Обзиром да свиње
више воле мокру храну него суву, најбоље је користити мешавину сурутке са концентратом
за тов. Тиме се елиминишу дисајне сметње због брашнасте хране, иако се може одвојено
понудити концентрат и сурутка за пиће. Значајна уштеда постиже се на уштеди воде, јер
током читавог това вода се уопше не користи, већ је животиња конзумира преко сурутке.
Важна је такође и температура сурутке.
Током зимског това битно је да је њена температура око 40 степени како би свиње
што мање хране трошиле на властито загревање.
Свиње могу попити двоструко веће количине сурутке него воде те излучују велику
количину мокраће, столица је мекана, производи се два пута више измета па је потребно
одржавати примерену хигијену и појачати вентилацију, нарочито лети.
Пријелази с топле на хладну сурутку и обрнуто морају бити постепени, јер долази
до преждеравања свиња, па тиме и до повећаних угинућа услед преобилне производње
гасова због развоја бактерија из рода Clostridiae.
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Кориштењем сурутке у исхрани свиња постижу се значајње уштеде смесе за тов,
као и смањење дужине това. Према томе, нема неки значајан разлог да се не примјењује
овакав начин исхране свиња, било у мањим сеоским домаћинствима или у индустријском
узгоју уколико нам је доступна сурутка.
Ненад Вујчић, дипл.инг.

Наклијавање кртола кромпира – бољи род
Добра припрема садног материјала један је од предуслова за постизање високих
приноса. Од величине кртола зависи која количина семена ће се употребити за садњу. Са
економског аспекта и биолошког становишта најбоље су кртоле чија се тежина креће од
50-80 г односно пречника 35-55 мм. Овакве кртоле формирају 4-5 стабала, а знамо да је
најбоље да свако стабло има 2-3 кртоле што обезбеђује добар принос. Ситније кртоле дају
мањи број крупних кртола, а крупније већи број ситних кртола што треба имати у виду код
обезбеђења садног материјала и планирања приноса.
Наклијале кртоле ничу 15-20 дана раније од ненаклијалих. На овај начин се
постиже брже протицање фазе раста и развића и раније формирање приноса као и
избегавање сушних периода који негативно утичу на принос.
Наклијавањем се започиње 30-60 дана пред садњу. Кртоле се поређају у плитке
гајбице у 2-3 слоја и слажу једна преко друге. У првих 7 дана наклијавања температура
треба да буде 12-150 Ц, а касније се подиже на око 180 Ц. Последњих 10 дана пред садњу
температура се снижава на
10-120 Ц. Уколико се у првим данима формира само једна
клица на темену кртоле треба је уклонити како би се активирала остала окца и повећати
температуру на 200 Ц, а касније смањити. До почетка појаве белих клица светлост није
потребна, а после тога је неопходна. Уколико нема природне светлости потребно је
вештачко осветљење (неонске сијалице) 50 Њ на 5 м2. Такође је потребно да влажност
вазхдуха у клијалишту буде 90 %. Током наклијавања потребно је повремено проветравати
просторију и вршити ротацију гајбица како би све кртоле добиле довољно светлости.
Правилно наклијале кртоле треба да имају чврсту клицу дужине 1-1,5 цм (зелене, светло
ружичасте или ружичасте боје зависно од сорте). Болесне кртоле треба одбацити и не
садити их. Такође кртоле исклијале са белим дугим клицама не садити.
У производњи кромпира често нисмо у могућности да обезбедимо садни материјал
са најпожељнијом крупноћом (35-55 мм) па смо принуђени да вршимо сечење кртола.
Сечење кртола врши се 30 дана пред садњу (најмање 10 дана) на тај начин да распоред
клица буде приближно исти на обе половине. Пожељно је и третирање пресека неким
фунгицидом како не би дошло до јачег напада паразита и брзог калусирања.
Садња наклијалог кромпира може се вршити ручно или машински под условом да
су клице лепо развијене дужине 1-1,5 цм.
Јоргованка Влајковац, дипл. инж.
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Појаве крушкине буве (Cacopsylla pyri)
Визуелним прегледом засада крушке регистровано је присуство имага обичне крушкине
буве (Cacopsylla pyri). У наборима око пупољака регистровали смо прва положена јаја.
Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац наставља са праћењем развоја
ове штеточине и сигнализираће време за третман.
Слике 1 и 2: Имаго и положена јаја крушкине буве

Јуришић Јовица, дипл.инж.

Коврџавост листа брескве (Taphrina deformans)
Коврџавост листа спада у једну од значајнијих болести брескве. Фитопатогена
гљива Taphrina deformans узрокује директне и индиректне штете. Директне штете огледају
се у деформацији заражених листова, чиме се ремети нормална фотосинтетска активност,
док су још значајније индиректне штете јер долази до превременог опадања листова (у
току вегетације) чиме је значајно поремећен развој целе биљке. Губитак лисне масе због
опадања и до 100 % листова, биљка надокнађује формирањем нових младих листова,
трошећи енергију и хранива које је требала искористити за формирање приноса. Овако
ослабљена биљка има мањи принос и квалитет плодова, што се одражава и на наредну
годину јер у период зимског мировања улази исцрпљена, осетљивија, и уколико се болест
не сузбија и јавља у дужем низу година може доћи до потпуног сушења брескве.
Осим на листовима, на којима патоген проузрокује најозбиљније штете, симптоми
прозроковача Taphrina deformans могу се уочити на свим зељастим деловима брескве:
листу, младарима, цвету и плоду. Болест ковржавост листа назив носи управо због
делимично или потпуно деформисаних листова који дебљају и наборавају се- коврџају.
Оболели део листа губи зелену боју, просветљава и најчешће добија црвенкастољубичасту
боју. На зараженим листовима појављује се беличаста превлака, лист жути, вене и опада,
док се заражене гранчице, цветови и плодови деформишу, сасушују и изумиру. У оболелим
биљним деловима патоген формира споре којима разнешене ветром или кишом доспевају
на скривена места (пукотине коре, у пупољке) на којима се одржавају до наступања
повољних услова за остваривање заразе. Већ у рано пролеће, у прохладном и влажном
времену, са кретањем бубрења пупољака патоген остарује заразу и заражава домаћина.
Остварена зараза остаје скривена око месец дана када се појављују први симптоми, тј. када
је присуство овог патогена јасно видљиво на листовима. Када патоген оствари заразу више
не постоји могућност његовог сузбијања. Зато је веома битно добро проценити тренутак
примене фугицида непосредно пре остваривања заразе. Осим превентивних третмана
бакарним препаратима на крају претходне и пре почетка наредне вегетације, потребно је
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уради третман пре падавина, управо у фази бубрења пупољака (раздвојени љуспасти
листићи, видљива зелена тачка). Препарати за које се треба определити у том тренутку су:
* Дитианон (Delan 700 WG - 0,075%)
*Додин (Syllit 400 SC – 0,2%)
*Хлороталонил (Dakoflo 720 SC 2,5-3,5 л/ха; Odeon – 2,5 кг/ха)
*Цирам (Agrociram, Ciram 75 S или Diziram 76 WG – 0,3 %).
Невена Ристић, дипл.инж.

Мрежаста пегавост јечма (Pyrenophora teles)
Мрежаста пегавост јечма је готово опште присутна болест на јечму на нашим
просторима.
Гљива се одржава и преноси зараженим семеном и зараженим жетвеним остацима.
Симптоми се испољавају на листовима у виду некротичних пега и цртица које се касније,
како болест напредује, увећавају при чему пега добија мрежасти изглед, по чему је болест
и добила име.
Мрежаста пегавост јечма развија се у условима високе релативне влажности и на
температурама вишим од 8°Ц, а поред кише на развој болести повољно утичу и магла као
и јутарње росе. До заражавања клијанаца долази при нижим температурама, а оптимална
спорулација гљиве је на температури око 20°Ц. Дуги топли сушни период зауставља
ширење болести.
Превентивне мере заштите су: плодоред, заоравање заражених биљних остатака,
употреба декларисаног семена као и сетва отпорних сорти јечма.
Хемијски третман се изводи уколико се у фази првог коленца визуелним
прегледима установи присуство болести на 10% биљака.

Драгана Урошевић, дипл. инж. заштите биља
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Како до новог трактора преко ИПАРД програма
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна
04.01.2018. год. расписало је други Јавни позив за подношење захтева за одобравање
пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава у набавку новог трактора. Захтев се подноси до 26. фебруара 2018. године. У
јуну месецу ће поново бити расписан Јавни позив за ову исту меру.
Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и то:
1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга.
Нови трактор који је предмет ИПАРД подстицаја у складу са овим Јавним позивом јесте:
1) моторно возило које има најмање две осовине , 2) серијски произведен трактор који се
први пут ставља у употребу и који је произведен најкасније пет година пре године у којој
се подноси захтев за одобравање пројекта.3) врсте Т1 до Т5 или С1 до С5 4) трактор који
испуњава услове у области заштите животне средине уређене прописима Европске уније у
овој области, а са којима су усклађени прописи Републике Србије.
Највећа снага мотора према обиму биљне, односно сточарске производње;
У сектору меса: -до 60 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000
бројлера по турнусу, -до 70 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000
бројлера по турнусу, -до 80 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 20 до 40 грла
говеда, односно од 100 до 1000 грла свиња, односно од 150 до 400 грла оваца или коза;
У сектору млека:
- до 80 киловата (kW) - ако има од 20 до 50 грла млечних крава,
У сектору воћа: до 60 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под
производњом воћа од 2 до 10 ха, до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане
површине под производњом воћа од 10 до 50 ха, до 100 киловата (kW) - ако у Регистру
има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ха;
У сектору поврћа:
-до 40 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од
0,5 до 2 ха, -до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под
производњом поврћа од 2 до 10 ха,
У сектору осталих усева:
-до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих
усева од 2 до 20 ха, до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под
производњом осталих усева од 20 до 50 ха
Милена Зафировић Стојановић, дипл. инж.
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Документација уз Захтев за одобравање пројекта за набавку новог
трактора
- Пословни план,
- Попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на
годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;
- Доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то:
диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или диплому, уверење или
сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине,
или диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о
стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и
изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у
минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за
исплату ИПАРД подстицаја,
- Уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са
пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;
-Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног
органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту,
односно седишту подносиоца захтева; уверење о измиреним доспелим обавезама по
основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе.
Износ ИПАРД подстицаја:
Ипард подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих
трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност, и то:
1) 60% од укупних прихватљивих трошкова, или
2) 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник лице које је млађе од 40
година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;
3) 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским
подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди.
Александар Стојановић, дипл. инж.

Исхрана телади
Најосетљивијих фаза у исхрани крава је одгој и исхрана телади. Новорођено теле
иако отељено са четворо коморним желуцем, у почетку се понаша као моногастрична
животиња. Овакво стање се мења са узрастом телета, при чему основну функцију варења и
промета хране обавља сириште. Посебан значај има прво млеко краве тзв. колострум, за
успостављнаје почетних функција варења и снабдевања веома битним заштитним
материјама (имуноглобулинима).
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Колострум представља изузетно важну храну у животу телета, јер обезбеђује и
чишћење дигестивног тракта. Ово је јако важно у току прве недеље живота, а затим се
прелази постепено на збирно млеко или замену за млеко. Дневна количина млека варира и
при форсираној исхрани може да достигне и до 12 кг/дан. Међутим када су женска грла у
питању количина млека или течне замене за млеко органичава се на 6кг/дан, или
ограничити на 10 % ТМ. Количина концентрата коју телад конзумирају је у обрнутој
сразмери у односу на конзумирање млека. Код телади за производњу меса конзумирање
може да иде и до 18 % ТМ.
Исхрана телади течном храном се ограничава на првих 60 дана живота телета.
Почетна смеша концентрата је са 18-20 % протеина а затим смеша за пораст са 14-16 %
протеина, с тим што је условљено количином и саставом течног дела оброка и квалитетом
сена. Уштеда у млеку се може постићи једнократним напајањем телади почев од 28-30
дана. Смањење утрошка течне хране се може постићи када почну да конзумирају 400-500
гр концентрата. Сматра се да до заостајања у порасту код црно-беле расе неће доћи
уколико прорасти у прва два месеца живота не буду нижи од 450 гр, када је претежно
исхрана течном храном.
Свеже млеко, пуномасно и колострум у исхрани теали се користи само првих седам
дана по рођењу а после тога се користе различите замене за млеко. Телад лошије
искоришћавају биљна уља, у односу на животињску маст. У састав земене за млеко
обавезно се укључује виутаминско-минерални премикс, често вештачка арома,
кокцидиостатик, и др. При коришћењу замене за млеко у исхрани телади, оне обично
садрже 10-12 % мање енергије у поређењу са пуномасним млеком.
Од друге недеље живота теладима се даје по вољи квалитетна и укусна почетна
смеша концентрата. Са узрастом од 4 месеца може се прећи на једноставнији концентарт,
који се усклађује са садржајем протеина и целулозе у сену. Боље је ако је концентрат
пелетиран због растура и конзумирања. Кабаста храна се уводи у оброк већ у првој недељи
живота таледи, које мора бити одличног квалитета. Она се даје теладима по вољи док се
концентрат ограничава у зависности од узраста, планираног прираста, дужине исхране
течном храном, врсте и обима конзумирања кабасте хране.
Јован Гроздић дип.инж.

- Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju višak proizvoda za tržište mogu
kontaktirati svog poljoprivrednog savetodavca i objaviti besplatnu ponudu svojih
proizvoda na sajtu AGROPONUDA http://www.agroponuda.com
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