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ПОДРШКА МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна
плаћања је расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за
подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета
живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години.
Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019.
године Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна
плаћања.
Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног
пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац, односно члан
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара 2018. године и налази се у
активном статусу. На дан подношења пријаве на Конкурс пољопривредник мора да има
навршених 18, а у календарској години у којој подносе пријаву највише 40 година живота.
Подстицаји се утврђују у износу од 75% од вредности прихватљиве инвестиције
умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Највиши укупни износ
подстицаја који корисник може да оствари је 1.500.000 динара.
Ана Ђорђевић, дипл.инж.

ЗАШТИТА ОД КРОМИРОВОГ МОЉЦА У СКЛАДИШТИМА
КРОМПИРА
Кромпиров мољац развија више генерација годишње. У нашим условима развија пет
генерација у пољу, а уколико се унесе кртолама у складиште тамо може да развије још 2-3
генерације. Испиљене ларве се убушују и праве ходнике. Овако нападнуте кртоле губе
тржишну вредност и веома лако подлежу нападу патогена и пропадају. У производњи
семена, оштећења на окцима кртола доводе до смањења клијавости кртола у наредној
сезони.
Произвођачи који имају кромпир у складишту важно је да спрече развијање ове
штеточине следећим мерама:
- потребно је одвајати оштећене кртоле од здравих кртола,
- у складиштима треба одржавати температуру мању од 9 °C, јер је смањена могућност
развоја мољца.
-складишта кромпира морају на свим отворима бити обезбеђена густим мрежама да би се
спречио улазак штеточине,
-редовно вршити прегледе у складишту и према потреби обављати хемијску заштиту
одговарајућиминсектицидима. За сузбијање се користе препарати који развијају отровне
гасове. То су су препаратина бази Аl fosfida. Ови препарати се не могу наћи у слободној
продаји и аплицирају их само организације које обављају ДДД послове.
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Заражене кртоле не користити за сетву наредне годинe.

Слика.Оштећења на кртолама кромира услед присуства кромпировог мољца
Звездана Јовановић, дипл.инж.

ПЕРИОД ТЕЧНЕ ИСХРАНЕ ТЕЛАДИ
После два дана после телења, телад почињу да користе течну храну и тада би требало
почети са напајањем телади пуномасним млеком или заменом за млеко. Потребна дневна
количина млека треба да износи 8-10% од постојеће телесне масе.У овом периоду
уобичајено је да телад добијају млеко два пута на дан. Поступак напајања телади је бољи и
успешнији од природног начина, па се за ову сврху употребљавају сисаљке. Већ после 3
дана теладима треба на располагању да буде довољно воде, а исхрани се прикључује и
стартер смеша која треба да траје све до одбијања. Исправно сачињена стартер смеша
треба да садржи 18 % протеина. У поменутој смеши , поред кукуруза треба да се налази од
житарица овас и јечам, као и споредни производ у производњи шећера-меласа.
Препоручљиво је да зрневље у стартеру буде грубо самлевено. Треба имати у виду да се
код телади у овом узрасту папиле бурага најбоље развијају управо конзумирањем млека и
овако припремљеним житарицама. Након 7 дана се укључује у исхрану квалитетно сено ,
мада су препоруке да сено није пожељно давати пре 5.недеље, јер је утврђено да из
кабастог дела оброка теле не добија довољно Е витамина. Телад се залучује у узрасту од 8
недеља, односно око 56 дана , а то је управо период када теле дневно конзумира стартер
смешу у количини од 1 кг, тачније 0,7 кг у приоду од 3 дана. Телесна маса овако храњене
телади треба да износи од 80 кг, што представља 15% од масе одрасле животиње.
Залученој телади, престаје се са давањем млека и прелази се на гровер смешу са 14 %
протеина.У овој фази исхране кабаста храна треба да има примат.
Употреба замене за млеко има извесне предности засноване на јефтинијој исхрани
телади и могућностима додавања антибиотика и кокцидиостатика. Висина дневног
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прираста није јако важна, пошто ће телад ако су здрава то успешно компензовати током
даље фазе одгоја.
Дане Хркаловић , дипл.инж.

Исхрана крмача
Исхрана старијих супрасних крмача које су завршиле сопствени пораст (старије од
3 године) у првих два месеца супрасности доста је једноставна. У току лета за њих је
довољна добра паша или накошена добра луцерка и детелина (8—12 kg) и 1/2—1% kg
концентрата према тежини крмаче, а у току зиме 1 —1 1/2 kg сена од младе луцерке или
детелине, 3—5 kg сточне репе или бундеве и 1—2’/2 kg концентрата према тежини и
ухрањености крмаче. При томе треба пазити да се крмаче не угоје али ида не омршају. У
овом времену крмаче, треба да се нешто поправе, нарочито ако су за време дојења прасади
биле омршале. У првих два месеца супрасне крмаче троше мало хране на пораст прасића у
утроби јер су они у то време још увек слабо развијени.
Супрасним крмачама млађим од 3 године које још нису завршиле пораст треба
давати 1/2—1 kg концентрата више него што је напред наведено, опет према старости и
тежини. Овај вишак потребан је за довршење сопственог пораста. Као смеша која се
може препоручити за наше прилике: 40 kg пшеничних мекиња, 10 kg уљаних погача од
семена сунцокрета, 25 kg прекрупе овса, 10 kg прекрупе јечма, 13 kg прекрупе кукуруза, 1
kg креде и 1 kg кухињске соли. На место уљаних погача може се употребити кувано
зрневље соје, грашка или грахорице.У трећем и четвртом месецу бременитости супрасне
крмаче треба нешто боље хранити јер је у то време развој прасића знатно бржи. У овом
времену треба количину кабастих хранива нешто смањити (сена на 0.5 kg, репе на 3 kg, а
младе луцерке и детелине на 5— 8 kg) а количину концентрата повећати за око 1 kg од
напред наведених количина, опет према тежини, старости и изгледу крмаче.
Ненад Вујчић, дипл.инж.

Значај раније основне обраде земљишта у јесен
Од свих врста обраде земљишта, јесења обрада је од највеће користи, односно од
највећег утицаја на принос. Све остале обраде земљишта имају мањи значај.
Окопавине генерално остављају за собом земљиште у бољем стању, због
специфичне грађе корена, а у току гајења окопавина, обавља се и међуредно култивирање
и њива је чистија јер се штити од корова.
Међутим, тогом последњих година се јавља и тешкоћа правовременог орања после
окопавина јер зрење и берба касне, или је велики дефицит влаге у земљишту тако да је
теже доћи до правог момента за орање. У сваком случају, треба поштовати правило да се
не оре влажно земљиште по цену да неколико дана одложимо ову операцију. Главне
предности што ранијег јесењег орања су:
- веће накупљање и чување зимске влаге јер су зимске резерве сталан извор влаге у
земљишту, а нарочито ако су влаге састављене (зимска резерва са падавинама током
вегетације),
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- при јесењем орању горњи слој земљишта са исквареном структуром преврће се и баца на
дно бразде да се одмори и регенерише, а доњи слој који је сачуван од гажења, са
повећаним садржајем хранљивих елемената, баца се на површину,
-семена корова се јесењим орањем премештају на већу дубину са које не могу да клијају у
пролеће,
-током зиме, под дејством ниских температура ствара се фина мрвичаста структура, која
олакшава припрему земљишта у пролеће, и омогућава правовремену сетву,
-мрвичаста структура условљава и повољан топлотни и ваздушни режим земљишта, што
омогућава брзо и уједначено ницање усева.
Важно је напоменути да је пожељно после јесењег дубоког орања грубо затворити
бразде тањирачом да би се смањила површина земљишта за измрзавање, које ће онда бити
равномерније да би се спречило задржавање воде у депресијама и да би земљиште било
равније, чиме ће се још олакшати пролећна фина припрема за сетву јарих култура,
нарочито оних које се сеју у рано пролеће.
НАПОМЕНА: Обавезно пре јесењег орања, унети целокупну количину препорученог
NPK ђубрива и једну трћину азотног ђубрива (UREA, KAN) и заорати.
Јоргованка Влајковац, дипл.инж.

Заштита озимих стрних жита (пшенице, јечма, ражи и тритикалеа)
На подручју деловања ПССС Пожаревац усеви пшенице и јечма се налазе у фази један до
два листа развијена (BBCH 11-12).
Слика1.

Визуелим прегледом усева пшенице и јечма регистровано је присуство цикада
(Cicadelllidae) до 2% прегледаних биљака као и колонија ваши (Aphididae) до 10%
прегледаних биљака.
Тренутни временски услови изузетно погодују развоју инсеката. Поред директних штета
које проузрокују услед исхране, цикаде и ваши су вектори изузетно значајних и
деструктивних вируса.
У овом моменту постоји велика опасност од заразе усева пшенице и јечма са вирусима, те
се пољопривредним произвођачима препоручује обилазак усева и преглед на присуство
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наведених штеточина. Уколико се региструје њихово присуство на 10% биљака
препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:
•
Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha
•
Decis 2,5 ЕC, Futocis ЕC 2,5, Коnfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
Јовица Јуришић, дипл.инж.

Сушење централног листа младих биљака озимих стрних жита
На парцелама озимих стрних жита неретко се могу уочити симптоми жућења и
сушење централног листа од најранијих фаза развоја. Појава симптома у почетним
фенофазама могу настати дејтвом различитих фактора, а један од разлога сушења
централног листа може бити услед активности штетних инсеката, као што је шведска
мушица (Осцинелла фрит).
Ларве шведске мушице се током јесени и у првој половини пролећа хране најсочнијим
деловима биљне, оштећујући на тај начин доње
делове централног листа који
се најчешће
сасушује и пропада. Код нападнутих биљака
централни лист почиње да жути, сасушује се и
увија, што се лако уочава на парцели. Штете на
младим биљкама озимих
стрних
жита
причињавају ларве треће генерације шведске
мушице, која презимљава у стадијуму одраслих
ларви. У пролеће ларве прве генерације хране се
на јарим житима, док се ларве друге генерације
хране деловима цвета и младим класовима жита
и коровских трава. Нападнути класови у горњем
делу жуте и остају штури.
Слика: Оштећења од ларви шведске мушице

Осим на стрним житима, може се хранити
и на кукурузу, самониклим биљкама и коровским травама. Мере борбе против ове
штеточине подразумевају поштовање плодореда, сетва у оптималним роковима,
уништавање коровских и самониклих биљака домаћина, љуштење и орање стрњика.

Невена Ристић, маст.инж.
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- 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

Broj objavljenih agroponuda
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Broj realizovanih agroponuda
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