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ГАЈЕЊЕ БИЉАКА У МОНОКУЛТУРИ
Гајење биљака у монокултури, код нас је прилично заступљено.
Монокултура представља, гајење биљака односно неког усева на једном пољу у
дужем временском периоду. За то постоји више разлога: недовољно обрадиве
површине да би се правилно изводио плодоред а плодоред обухвата
плодосмену, пољосмену и одмор земљишта. У сетвеној структури на нашим
газдинствима углавном се смењују кукуруз и пшеница, јер су то биљне врсте
које се год нас највише гаје.
При планирању производне године , на газдинству треба водити
рачуна управо о плодореду, како ће се усеви смењивати, да ли има времена да
се ослободи парцела за следећи усев. Поједине биљне врсте траже дужи
временски период да би се гајиле на истој парцели, такође у оквиру исте
биљне врсте, постоји разлика у дужини вегетацује.
Гајење биљака у монокултури није добро из више разлога: повећава
се могућност ширења корова, биљних болести и штеточина. Узастопно гајење
једног усева на истој површини, доводи до нагомилавања штетних материја
које излучује корен или настају разлагањем биљних остатака.
Кукурузна златица нпр.прави велики проблем гајењем кукуруза у
монокултури. Минерална хранива и вода се боље и равномерније износе и
усвајају уколико се избегава монокултура. Дубина обраде је различита, као и
смањење ерозије и губитак хумуса. Различитим начином и дубином обраде за
различите усеве, у плодореду се избегавају последице једноличне обраде
земљишта у монокултури. Коренов систем различитих култура увек другачије
прожима земљиште, везује га и ситни што повољно делује на структуру.
Биљке различито реагују на монокултуру, тако да смо их поделили
на толерантне (кукуруз, раж, сирак, просо) и нетолерантне (сунцокрет, ш.репа,
луцерка, црвена детелина). Међутим без обзира, монокултура се не
препоручује и доводи до смањења приноса.
У плодореду у односу на монокултуре, је боље и равномерније
коришћење људског потенцијала односно радне снаге, механизације и
објеката. Смањује се ризик од смањења приноса у случају (болести, града,
суше, поплаве), као и ризик тежег пласмана једног производа и могућег
складиштења веће количине у случају да се производ не прода.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
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АЗОТ
Пошто је блага зима, можемо очекивати да се целокупна прихрана
ратарских култура а мислимо на права жита (ПШЕНИЦА, ЈЕЧАМ ИТД)
примењивати јако рано. Шта то значи…свака биљна врста врло зависи од
топлоте односно да би пролазила кроз вегетацијоне фазе мора да накупља
одређен број сунчаних сати како би завршавала своје фазе раста. Ова година је
изузетно топла те су биљке крануле у накупљање топлотних сати већ
напоменуте, што ће свакако изазвати кратање из фазе бокорења у фазу
валатања нешто раније што другим речима значи да се биљка какда завршава
фазу бокорења треба подрђати за азотним ђубривима јер је овај елемент
нослилац приноса.
Азот (N) улази у састав многих значајних једињења за живот
биљака, као што су беланчевине, нуклеинске киселине, хлорофил и др.
Повољно утиче на развој лисне површине и њену фотосинтетску активност, а
истовремено продужава живот, тј. физиолошку активност листова. Утиче и на
растење и развиће биљака, поменутим његов недостатак или сувишак
различито утичу на растење корена и наџемног дела. У условима сувишка,
пораст наџемне масе је јачи него пораст корена, па се смањује отпорност
биљака на сушу. Веће количине азота смањују отпорност биљака према
ниским температурама и према болестима. Азот утиче и на водни режим
биљака. У условима обилније исхране биљке интензивније транспиришу,
односно троше више воде за стварање суве материје. Из наведеног разлога у
условима сушног лета обилно ђубрење азотом негативно утиче на принос.
Недостатак азота у исхрани утиче на смањење пораста биљака. Жита се
слабије бокоре и имају краћи клас. Листови су мањи и ужи, посебно млади
листови жита. Корен се издужује али се слабије грана. Недостатак азота
подстиче старење ћелија и ткива биљака, и на тај начин се скраћује
вегетациони период, а плодови су мањи и лошијег квалитета.
Свака апликација ђубрива без извршене анализе земљишта би била
неозбиљна И стварно би значило БАЦАЊЕ ЂУБРИБВА.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
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КАЛЕНДАР РАДОВА ПРИ ГАЈЕЊУ ЈАГОДЕ
ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИЈЕ: МАРТ – ОКТОБАР
Март
1. Уклањање старог лишћа и столона из претходне вегетације
2. Резидба бокора, ако за то има потребе (оставља се 4-5 централних
вегетативних купица)
3. Прва прихрана засада на ПЕ фолији (стартно ђубриво)
4. Подизање нових засада
5. Попуна празних места у младим засадима
6. Сузбијање корова у засадима јагоде применом хербицида
7. Прво пролећно прскање јагоде фунгицидима
8. Прашење-окпавање земљишта у засаду, ако за то има потребе
Април
1. Прво прихрањивање јагоде азотним ђубривом у засадима где се јагода
не гаји на фолији
2. Обрада земљишта у засадима
3. Нега засада јагоде на фолији-фертигација и фолијарна прихрана
4. Сузбијање корова у засаду јагоде ручно и применом хербицида
5. Разбацивање малч материјала (сламе, струготине) између гредица
6. Третирање јагоде против проузроковача болести и штеточина
Мај
1. Третирање јагоде против проузроковача болести и штеточина
2. Друго прихрањивање азотним ђубривима (по прецветавању)
3. Наводњавање (по потреби)
4. Плитка површинска обрада у засаду
5. Берба плодова јагоде
6. Закидање столона у засадима јагоде
7. Нега младих засада
Јун
1. Берба касних сорти јагоде
2. Нега младих засада
3. Третирање јагодое против прозроковача болести и штеточина
4. Плитка обрада земљишта у засадима
5. Закидање столона
6. Наводњавање засада јагоде после бербе
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Јул
1. Нега младих засада јагоде
2. Подизање нових засада-садња фриго садница
3. Нега младих матичних засада
4. Кошење лисне розете у родном засаду (ручно или тримером)
5. Заштита засада јагоде од проузроковача болести и штеточина
Август
1. Нега младих засада јагоде
2. Садња
3. Наводњавање засада (по потреби) и прихрана фертигацијом
Септембар
1. Нега родних засада (наводњавање, прихрана, уклањање корова и
закидање столона)
2. Садња (започета у претходном месецу)
3. Берба јагоде у пластеницима
Октобар
1. Третирање засада јагоде фунгицидима и инсектицидима
2. Нега младих засада
3. Берба јагоде у пластеницима
4. Набавка NPK ђубрива и стајњака за ђубрење засада који се не гаје на
фолији
Литература: ЈАГОДАСТЕ ВОЋКЕ, проф.др Јасминка Миливојевић

Дипл. инж. МИЛОРАД ЈОЦКОВИЋ
ЦРНА ПЕГАВОСТ ПАРАДАЈЗА (Alternaria solani)
Ово оболење напада све наџемне делове биљке. Уколико се за сетву
узима заражено недезинфиковано семе онда је и током клијања и ницања
изражено деловање патогена. Симптоми су у виду смеђих пега које прстенасто
захватају стабло биљке, биљка заостај у порасту или угињава. Након
расађивања пеге постају веће, удубљеније, елиптичног облика и могу да
обухвате цео предео између 2 интернодије. Унутар већих пега на стабљици
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уочавају се концентрични кругови што је карактеристика овог оболења на
биљкама. Симптоми се јављају и на старијим листовима, пеге су у почетку
ситне, а касније су округле .Унутар већих пега могу се уочити концентрични
кругови. Пеге су често окружене светлијом зоном. Листови са већим бројем
пега постају смеђе боје и опадају. У повољним приликама за развој патогене
гљиве лишће опада и то на доњим спратовима биљке где је старије лишће.
Плодови се заражавају у зони петељке, смеђе пеге настају на
петељкама, а на плодовима пеге су удубљене црне до смеђе са израженим
концентричним круговима. У средишњем делу пеге, ако владају високе
температуре и висока влага настаје баршунаста превлака која потиче од
конидиофора и конидија. Плодови заражени уз саму петељку опадају. На
парадајзу паразитира и гљива Алтернариа тенуиссима која се разликује по
симптомима на плодовима, тј. напада их у свим стадијумима а пеге су од
неколико милиметара оивичене тамно смеђим рубом.

Симптоми патогене гљиве на листу парадајза

Смптоми црне пегавости (Alternaria solani) на петељци плода парадајза
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Смптоми црне пегавости (Alternaria solani) на плоду парадајза
A. solani преноси се семеном, а виталност се може управо на семену
одржати чак и до годину и по. Слично је и са зараженим биљним остацима који
преносе заразу из сезоне у сезону. Када настану повољни услови на семену или
биљним остацима, клијају конидије стварајући мицелију, а на њој и нов
репродукциони материјал. Клијање конидија погодује влага и температура од
20-25˚Ц. Мицелија расте у широком распону од 3-45˚Ц, док је оптимално 2628˚Ц.
Превенција је најбоља заштита од врста из рода Алтернариа. Семе
мора бити заштићено фунгицидима, земљиште у клијалиштима мора бити
дезинфиковано.
У току вегетације примена фунгицида је оправдана те за ту намену
постоје активне материје које у случају појаве симптома са овог патогена могу
успешно извршити заштиту, а то су фунгициди на бази активне материје:
дифеноконазол, тебуконазол, боскалид + пираклостробин, азоксистробин,
цимоксанил + фамоксадон, и друге, или комбинација наведених.

Дипл. инж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
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УЉАНА РЕПИЦА – третирање хербицидима – када и зашто?

Уљана репица - третирање хербицидима – када и зашто?
Како се сетва обавља крајем лета, заједно с уљаном репицом најчешће ничу
летњи (топлољубиви корови):
•
штир (Амарантхус ретрофлеџус)
•
лобода (Цхеноподиум албум)
•
дворници (Полyгонум персицариа и П.лапатхyфолиум)
•
коштан (Ецхиноцхлоа црусс-галли)
•
мухари (Сетариа виридис и С.глауца)
Како наведене врсте нису способне издржати ниске температуре,
„спалиће“ их први мразеви и биће искључени из даље конкуренције, али у
великом броју знају успорити почетни раст и развој уљане репице што се
одражава на презимљавање и коначни принос. У таквим случајевима потребно
је применити хербициде након ницања.
Уљаној репици знатно више штете наносе такозвани озими корови.
То су корови који ничу током целе јесени и до зиме се припреме за
презимљавање. Презиме у млађем развојном стадијуму, а многе су врсте
способне ницати и у пролеће:
- камилица (Matricaria chamomilla)
- јармен (Anthemis arvensis)
- броћ(Galium aparine)
- црвена мртва коприва (Lamium purpureum)
- пастирска торбица (Capsella bursa pastoris)
- мишјакиња(Stellaria media)
- честославица(Veronica persica i V.agrestis)
- горчика (Sinapis arvensis)
- дивља репица (Raphanus raphanistrum)
- жабљак (Ranunculus arvensis)
- слакоперка (Apera spica-venti)
- росуља (Poa anua i P.trivialis)
- љуљ(Lolium temulentum)
- pirika (Agropyrum repens)
Уколико имамо велики притисак корова, потребно је приступити
сузбијању, јер корови у фазама после ницања уљане репице, нарочито у првим
фазама раста и развоја, могу значајније ослабити усев и тако ослабљена може
ући у зимске услове када ће знатно теже поднети зиму, односно веће су
опасности од измрзавања.
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Следећа таблица управо приказује успешност деловања
најзначајније корове у уљаној репици у нашим производним условима:
aktivna
materija/preparаt
Klomazon (Rampa
EC)
Metazahlor
(Burisan
Klopiralid
(Lontrel 100)

на

broć

kamilica mišjakinja pastirska čestoslavica poljska
torbica
kopriva
++++ +
++++
++++
+++
++++
+

++++

++++

++

++++

++++

-

++++

-

-

-

-

Хербициди који се могу применити у уљаној репици:
а) за сузбијање једногодишњих широколисних корова
KLOMAZON
(Kalif, Kalif 360 EC, Rampa EC, Rampa EW)
Kalif – 0,15-0,2 l/ha третирањем пре сетве уз обавезну инкорпорацију на дубину
5-8cm
Kalif 360 EC – 0,2-0,25 l/ha, третирањем пре сетве уз обавезну
инкорпорацију на дубину 5-8cm
Rampa EC, Rampa EW – 0,2-0,3 l/ha такође уз обавезну инкорпорацију.
KLOPIRALID (Hemoklop 100 SL, Lontrel 100, Pikogal plus, Piralis 100)
Hemoklop 100 SL, Lontrel 100, Piralis 100– 0,6-1 lit/ha, Pikogal plus- 0,2-0,3 lit/ha,
третирањем када је усев у фази 2-4 листа до висине 10-15 cm, а корови 2-6
листова.
METAZAHLOR (Butisan 400 SC, Sultan 50 SC) – 2-2,5 lit/ha третирањем
после сетве а пре ницања усева.
METAZAHLOR + IMAZAMOKS (Cleranda) – у количини 1,5-2 lit/ha уз
додатак оквашивача Dash, третирањем када је усев у фази од котиледона до 8
listova.
NOPROPAMID (Colzamid) у количини 2,8 lit/ha третирањем после сетве а
пре ницања усева.
b) једногодишњи усколисни (travni) корови
FLUAZIFOP-P-BUTIL (Fusilade forte) једнократно у количини од 0,8-1,3
lit/ha када су корови у фази интензивног пораста и двократно у количини 0,60,6 lit/ha.
KLOMAZON (Kalif, Kalif 360 EC, Rampa EC, Rampa EW)
KLOMAZON+METAZAHLOR (Kalif mega) у количини 2-2,5 lit/ha
третирањем после сетве а пре ницања усева.
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KVIZALOFOP-P (Globus EC, Leopard5-EC, Targa super) у количини 0,5-4
lit/ha третирањем када су корови у фази интензивног пораста.
METAZAHLOR(Butisan 400 SC, Sultan 50 SC)
NOPROPAMID(Colzamid)
c) бишегодишњи широколисни корови
KLOMAZON ( Rampa EC, Rampa EW)
KLOPIRALID (Hemoklop 100 SL, Lontrel 100, Pikogal plus, Piralis 100)
METAZAHLOR(Butisan 400 SC, Sultan 50 SC
NOPROPAMID(Colzamid)
d) вишегодишњи усколисни (травни) корови
FLUAZIFOP-P-BUTIL (Fusilade forte)
KLOMAZON ( Rampa EC,)
KLOMAZON+METAZAHLOR (Kalif mega)
KVIZALOFOP-P (Globus EC, Leopard5-EC, Targa super
DESIKANTI
DIKVAT (Reglone forte) у количини 2-3 lit/ha третирањем у време
биолошке зрелости плодова.
GLUFOSINAT-AMONIJUM (Basta15) u količini 2,5-3 lit/ha за десикацију
када су усеви у фази зрења (сунцокрет и уљана репица, семе црне боје, соја
30% листова опало)
Штеточине уљане репице:
Штеточине смо поделили на оне које нападају ову културу у јесен,
одмах након ницања и на оне који ју нападају у пролеће. Од јесењих штеточина
најважнија је:
•
репичина оса листарица (Athalia rosae)
•
репичин црвеноглави бувач (Psylliodes chrysocephala)
•
купусни бувачи (Phyllotreta spp.)
•
пипа терминалног пупа (Ceutorhynchus picitarsis)
Репичина оса листарица, купусни бувач и репичин црвеноглави бувач
се хране на лишћу, али црвеноглави бувач и пипа терминалног пупа одлажу
јаја на стабљику. Њихове ларве се убушују у стабљику и буше је хранећи се у
њеној унутрашњости. У ходнике ларва током зиме улази вода па у случају јаче
хладоноће може доћи до измрзавања и пуцања стабљике.
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Сузбијање јесењих штеточина могуће је фолијарном применом
инсектицида (органофосфорни - Nurelle D), пиретроиди - Fastac 10 SC).
Репичина оса листарица има две генерације годишње, прва се јавља у
пролеће (напада дивље крсташице ротквицу и горушицу) и није толико
значајна као она која се јавља лети када може узроковати велике штете на
усевима. Друга генерација излази средином јула али честе су година када је
излегање продужено па се често врхунац достиже негде средином септембра
када су најопасније за уљану репицу. Уљана репица је често управо у то време
(средина септембра) осетљива из разлога што је она посејана крајем августа
или почетком септембра и у то време се налази у фази ницања, па се може
десити да гусенице обрсте усеве у 2-3 дана. Прогноза појаве осице је врло
тешка, јер је позната појава прележавања поготово након масовне појаве
штеточина, најчешће је то 3 године, али могуће је и дуже или краће време
провести у земљи.

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ

ОСНИВАЊЕ ЗАДРУГЕ
У последње време све већи број пољопривредних произвођача
схвата значај задругарства и удруживања.
Јављају нам се са питањима како се оснива задруга, штаје све потребно
припремити и урадити.
Ово су најосновније ствари које је потребно знати да би се успешно
приступило оснивању једне задруге.
Задруга се оснива на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о
оснивању, усвајањем задружних правила и избором органа.
Најмањи број оснивача
Задругу може основати најмање 5 пословно способних физичких лица, при
томе то не могу бити лица која живе у заједничком домаћинству са оснивачем.
Оснивачи и задругари могу да буду домаћа и страна физичка лица у складу са
законом.
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Средства за оснивање и пословање задруге
Зависно од циљева оснивања и потребних средстава за оснивање и
пословање, задруге се могу оснивати улозима или чланаринама, у складу са
уговором о оснивању и задружним правилима.
Оснивачка скупштина
Оснивачку скупштину сазива представник оснивача који су
одлучили да оснују задругу. Оснивачка скупштина се може одржати и
пуноважно одлучивати ако скупштини присуствује најмање пет оснивача.
Оснивачка скупштина доноси одлуке већином гласова присутних, уз услов да
је потребно минимум пет гласова оснивача за доношење одлука. Оснивачи су
дужни да улоге, односно чланарине уплате на рачун задруге у року од 30 дана
од дана одржавања оснивачке скупштине. На оснивачкој скупштини задруге
води се записник у писаном облику.
Оснивачки акт
Оснивачки акт задруге је уговор о оснивању који се закључује у
писаној форми. Потписи оснивача на уговору о оснивању оверавају се у складу
са законом којим се уређује овера потписа.
Уговор о оснивању садржи:
1) пословно име и седиште задруге;
2) лично име и пребивалиште, јединствени матични број сваког оснивача;
3) претежну делатност задруге;
4) лично име првог директора задруге или лично име лица које ће
заступати задругу као вршилац дужности директора;
5) податак да ли задруга послује са улозима или чланаринама;
6) износ основног капитала, износ и време уплате новчаног улога сваког
оснивача, опис врсте, вредност, начин и време уношења неновчаног улога
сваког оснивача;
7) износ, време и начин плаћања чланарине за осниваче задруге која се
оснива и послује без улога;
8) начин обезбеђења средстава за покриће трошкова оснивања;
9) друга питања од значаја за оснивање задруге.
Задружна правила
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Задружна правила су општи акт задруге којим се уређује управљање
задругом, унутрашња организација задруге и друга питања у складу са овим
законом. Задружна правила садрже одредбе о:
1) пословном имену и седишту задруге;
2) делатности задруге;
3) циљевима и основним смерницама пословне политике задруге;
4) условима и начину стицања и престанка статуса задругара;
5) одређивању органа који доносе одлуке о прихватању захтева за
приступање задрузи и искључењу задругара из задруге у складу са одредбама
овог закона;
6) правима и обавезама задругара према задрузи и задруге према
задругарима;
7) износу основног капитала задруге у време оснивања, као и начину и
условима за његово повећање и смањење;
8) минималној вредности новчаног улога, односно чланарине оснивача и
задругара који приступају задрузи после оснивања, начину и времену њихове
уплате односно начину утврђивања вредности и начину и времену уношења
неновчаних улога тих задругара;
9) начину доношења одлуке о повећању и смањењу улога и правима и
обавезама задругара у погледу повећања улога, као и начину доношења
одлуке о повећању или смањењу висине чланарине код оних задруга које се
оснивају са чланаринама;
10) начину утврђивања и исплате улога задругарима, у случају престанка
статуса задругара;
11) броју чланова, начину избора, односно, разрешењу чланова органа
управљања задруге;
12) избору, опозиву, правима и обавезама представника задругара, ако
скупштину чине њихови представници;
13) образовању управног и наџорног одбора уколико задруга има мање од
20 задругара;
14) сазивању седнице органа задруге, начину рада и другим питањима која
се односе на рад и одлучивање органа задруге;
15) поступку и надлежности органа задруге за изјављивање приговора на
извештај задружног ревизора;
16) врсти и износу јемства, уколико је предвиђено обавезно јемство, изузев
за задруге које се оснивају уплатом чланарине;
17) расподели добити и покрићу губитака задруге;
18) књизи задругара;
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19) обавештавању задругара и пословној тајни задруге;
20) међузадружној сарадњи;
21) омогућавању и финансирању образовања и информисања задругара и
других лица;
22) статусним променама и престанку задруге;
23) општим актима задруге и начину њиховог доношења и
24) другим питањима од значаја за управљање и пословање задруге.
Законски заступник задруге и председник скупштине задруге у обавези су да
након сваке измене задружних правила сачине и потпишу пречишћени текст
тог докумената.
Основни капитал и улози задругара
Уколико задругари улажу у задругу улоге, они могу бити новчани и
неновчани. Неновчаним улогом сматрају се ствари и права изражени у
новчаној противвредности. Улози задругара чине основни капитал задруге.
Минимални основни капитал задруге износи 100 динара.
Задружним правилима одређује се минимални појединачни улог. Улог
и део улога се не могу враћати задругару, залагати нити бити предмет
извршења или обезбеђења за обавезе задругара, за време трајања статуса
задругара. Задругар може имати само један улог у задрузи. Улози задругара не
морају бити једнаки. Улог задругара не може се преносити правним послом.
Повећање и смањење основног капитала
Основни капитал задруге може се, одлуком скупштине задруге,
повећати: улозима нових задругара, повећањем улога постојећих задругара
или претварањем нераспоређене добити, односно расположивих резерви за те
намене, улозима задругара. Основни капитал задруге може се смањити
одлуком скупштине задруге, али не испод законом прописаног
минималног новчаног оснивачког капитала.
Чланарина
Задруге које се оснивају без улога задругара, средства за оснивање и
пословање обезбеђују из чланарине задругара. Износ чланарине одређује се
задружним правилима у једнаком износу за све осниваче, као и за задругаре
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који приступе задрузи након оснивања. По престанку статуса задругара,
чланарина се не враћа.
Ово су најосновније информације неопхподне за оснивање пољопривредне
задруге, за све остале информације и помоћ заинтересовани произвођачи се
могу обратиити нама у саветодавној служби.

Дипл. инж. ЗОРАН КОЗЛИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ НА САРАДЊУ СА ПССС Шабац
Поштовани пољопривредници, наше и ваше Министарство
пољопривреде отворило је сајт за ваше понуде и продају
пољопривредних производа где можете путем ПССС Шабац да
понудите вишак производа са вашег домаћинства на бесплатан
начин преко сајта: www.agroponuda.com

ВАЖНА НАПОМЕНА

На сајту министарства www.stips.minpolj.gov.rs можете видети:
- тренутне цене пољопривредних производа у централној Србији
- цене по окрузима и Војводини,
- као и цене пољопривредних производа у Црној Гори, Хрватској и
EU
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Билтен ПССС Шабац
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