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Стрес
Разни стресогени фактори утичу негативно на здравствено стање животиња и доводе
до појаве обољења. Не објашњавајући овде дубљи значај и процесе, који резултирају
болешћу, навешћемо само мере које се у говедарској и сточарској производњи морају
проводити односно спречавати факторе који доводе до стреса па према томе и обољења.
а) Телад
Теле мора бити одмах по порођају прописно посушено и задојено колострумом мајке
најдаље у току 2 сата од партуса, а оптимално у првом сату по рожењу.
Температура млека не сме бити мања од +380 до 400Ц.
Теле не сме бити изложено промаји. Температура као и релативна влага телећарника мора
бити у границама оптималних вредности прописаних за ту категорију.
б) Краве
Исхрана крава мора бити уравнотежена нарочито да прелаз са једне врсте хране на
другу буде постепен.
Транспорт високобременитих јуница ако се обавља мора се строго одвијати по
правилима транспорта на којим одговорна лица морају да инсистирају, а у циљу спречавања
тзв. транспортне грознице и сличних обољења као и побачаја.
Физичко чишћење вимена краве у измузишту уз употребу хладне или често ледене
воде представља драстичан атак на млечну жлезду на који се животиња привикава, слаби
њену отпорност и доводи до упале вимена.
Излагање крава екстремним временским условима (јак ветар, висока температура,
промаја, лед, прокишњавање) мора такоже бити избегнуто, јер слаби отпорност и резултира
болешћу.
Лоши манипулативни поступци са животињама (ударање, сабијање, излагање
непотребном страху) доводи до појачане функције надбубрежне жлезде, што смањује
отпорност говеда на инфекције.
Ненад Вујчић,дипл.инž.

Како извршити контролу млечности
Контрола продуктивности крава изводи се испитивањем млечности. Испитивање се
врши контролном мужом у којој се мери количина млека и садржај млечне масти за сваку
краву појединачно. Контролну мужу треба обављати правилним месечним размацима око 30
дана (26-33 дана), с тим што се у току од 24 часа изврше две операције муже увече и ујутру
уз временску разлику 12 часова.Пре извођења контроле муже, контролни асистент проверава
исправност баждарених мензура у измузишту.По завршеној мужи једне краве, музач
саопштава контролном асистенту број краве и количину намуженог млека. Добијени податак
уноси у књигу контроле продуктивности.Узимање узорака врши се на тај начин што се
испод отвора мензуре стави бочица на коју је претходно записан број краве и помоћу уређаја
за узимање узорака испусти одређене количина млека у бочицу.У летњем периоду пре
стављања узорка млека у бочицу се сипа 2-5 капи 10% раствора калијум бихромата
(К2Цр2О7 као конзерванс).У бочицу се ставља млеко исте краве из две муже (вече и јутро)
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пропорционално количини млека намуженог у једној мужи. Овај узорак служи за
испитивање садржаја млечне масти. По завршеној јутарњој контроли муже узорци млека се
шаљу на испитивање садржаја млечне масти.Након добијања извештаја из лабораторије о
садржају масти ови подаци се дописују подацима о количини млека у књизи контроле
продуктивности и преносе у производне листове краве.
Дане Хркаловић, дипл. инž.

Праћење бројности глодара у пољу

Како долази до интензивног кретања глодара из складишних простора на засејане површине са
житима и на луцеришта и обрнуто, неопходно је извршити преглед парцеле.Најчешће се јављају
волухарице чија је бројност категорисана на следећи начин:
1.категорија –врло ниска бројност 10 рупа по хектару;
2.категорија –ниска бројност-10-500 рупа по хектару;
3.категорија-средња бројност-500-5000 рупа по хектару;
4.категорија-висока бројност-5000-20000 рупа по хектару и
5.категорија-врло висока бројност-20000-50000 рупа по хектару .
Код жита је потрбно обратити пажњу тамо где је претходно била луцерка или друга крмна
култура.Ако се бројност налази у категорији 3,изводи се сузбијање стављањем одређених препарата у
активне рупе.
Од препарата могу се применити:
· Цинкфосфид мамак (5-10 грама по активној рупи),
· Бродилон блок (10-20 грама по активној рупи),
· Бродилон Мамак (10-20 грама по активној рупи),
· Мамак-Б (10-20 грама по активној рупи),
· Гардентоп (10-20 грама по активној рупи) и
· Галибром-АБ (10-20 гр.по активној рупи).
Након њиховог постављања потребно је затворити рупе како не би дошло до тровања дивљачи.
Мамке примењивати по упутству и препоруци произвођача.
Крајем зиме ,бројност глодара на житима требало би пратити редовно ,јер испод снега може доћи до
општећења жита.
Драгана Урошевић дипл.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://ww.agroponuda.coм

Broj objavljenih agroponuda

0

Broj realizovanih agroponuda

0
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