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О ХУМУСУ
Садржај хумуса у земљишту једна је од најзначајнијих
карактеристика плодности земљишта. Процес стварања хумуса је веома
сложен и дуготрајан процес, а централну улогу у синтези хумуса имају
микроорганизми. Почетна једињења за синтезу хумуса су остаци угинулих
биљака, животиња и микроорганизама. Делимичне трансформације ових
једињења врше ситне животиње које живе у земљишту, а за кључни део
трансформација, око 70%, одговорни су микроорганизми. Према резултатима
контроле плодности, која се у Војводини спроводи дужи низ година, садржај
хумуса у 60% пољопривредних земљишта је око 3%, а у чак 40% је испод 3%.
Међутим, забрињавајући су подаци да се садржај хумуса у нашим земљиштима
током година значајно смањује. Све ове чињенице указују на неопходност
примене агротехничких мера које ће омогућити интензивну микробиолошку
активност и синтезу нових количина хумуса. Првенствено, то су агротехничке
мере којима се уноси свежа органска материја у земљиште, што се постиже
заоравањем стајњака, применом зеленишних ђубрива, заоравањем жетвених
остатака...

Пољопривредна производња треба да обезбеди услове за несметан развој
микроорганизама и њихову биохемијску активност, како би се добили високи
приноси и очувала еколошка равнотежа у земљишту. Стога је веома важно, да
се у циљу очувања и заштите пољопривредних земљишта поред агрохемијских
анализа, прати и динамика микробиолошке активности.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
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ВАЖНОСТ ПАРАМЕТАРА АГРОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЗЕМЉИШТА И
ЊИХОВ ЗНАЧАЈ НА КУЛТУРНЕ БИЉКЕ И ЗЕМЉИШТЕ
Зашто је важно урадити агрохемијску анализу земљишта?
Постоје
низ
предности,
које
треба
обавезно
нагласити
пољопривредним произвођачима. Није само сазнање које се добије после
анализе, као нпр. колико хранива има у земљишту и која минерална ђубрива
треба применити, иако је то почетно и најбитније, већ указати на низ будућих
мера које треба предузети да би се сачувала постојећа структура, састав и
плодност земљишта, као и очување и заустављање даље деградације
земљишта.
Многи пољопривредници нису ни свесни колико коренов систем
својом величином и хемијским процесима може утицати на промену својстава
земљишта у ризосфери, при чему може олакшати и улазак и транспорт
хранива, утицати на pH вредност (алкализовати или закишељавати
земљиште) што је веома важно при селективности хранива у зависности од
концентрације.
Анализа земљишта је најбитнији процес, почетни процес пре сваког
заснивања биљне врсте на одређеној парцели. Потребно је знати да је прави
момент узорковања земљишта после скидања биљне врсте која је била на тој
парцели.
Са ових неколико слика може се видети како се може узети узорак
ашовом, са више места цик-цак на једној парцели, а затим се сви заједно
измешају и у пластичну кесу издвоји до 1 кг узорка уз уредно обележавање
података о парцели.
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По урађеној анализи земљишта добијају се подаци колико хранива има
тренутно у земљишту. Из тих података се може закључити које мере поправке треба
даље омогућити да би биљка имала све што је потребно за раст и развиће, као и
доношење високог приноса доброг квалитета. Анализом се добијају информације о
правилном ђубрењу у смислу врсте и количине ђубрива, као и времена њихове
примене што доводи до значајне рационалније употребе ђубрива.
Анализа земљишта нам показује: pH вредност, тј. киселост земљишта, калцијум
карбонате, хумус, фосфор, калијум и азот у земљишту. Када говоримо о овим
показатељима веома је важно знати колико је битно да сви буду у познатим
параметрима који одговарају опсегу мерења, како би задовољили услове квалитета
појединих врста земљишта. На основу тога стучно лице зна да одреди најпогоднију
комбинацију хранива.
Када погледамо све ове факторе који треба да буду оптимални и у
задовољавајућим односима, можемо се уплашити како да задовољимо на најбољи
начин захтеве биљака које се гаје, да би нам донеле високу родност и добар квалитет.
Без проблема, добром пољопривредном праксом, хуманом и правилном агротехником
врло лако можемо постићи задовољавајуће ефекте и на земљиште и на културну
биљку. Анализом земљишта се препоручују основна ђубрива ( органска и минерална),
ђубрива за прихрану биљке, као и неке од мера поправке сиромашних, односно
деградираних земљишта (кисела земљишта, као и сиромашна у микроелементима).
Основна ђубрива, осим што служе за исхрану биљака, служе и за изградњу
земљишта, за поправљање физичких, хемијских и биолошких особина. Ако се основно
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ђубриво по врсти и количини употребљава са циљем да се постигну значајне
квалитетне промене у особинама и плодности земљишта,тада та ђубрива добијају
мелиоративни карактер и говоримо о мелиоративном ђубрењу које се изводи на
сиромашним земљиштима и служи да се обезбеди већи фонд хранљивих материја,
или ако се користи у циљу поправке физичко-хемијсих и биолошких особина, а
користе се на јако оскудном и сиромашним земљишту, тада говоримо о мерама
поправке.
Калцификација као мера поправке земљишта, има вишеструку улогу. При
педолошким истраживањима, одређивање карбоната је обавезно јер својим
присуством утиче на реакцију земљишта односно минерализацију органске материје.
После одређивања pH у лабораторији, одређује се количина калцијум карбоната која
је потребна по хектару за успостављање хемијске равнотеже у земљишту.
Дејство уношења калцијумовог ђубрива се појачава уношењем заједно са
стајњаком, при чему се са карбонатима снижава киселост земљишта, па у мање
киселој или неутралној средини микроорганизми лакше разлажу органску материју.
Карбонати у земљишту унети заједно са стајњаком у знатној мери утичу на
поправку физичких, хемијских и биолошких особина, а тиме и на продуктивну
способност, што подразумева поправку структуре земљишта у смислу растреситости,
чиме се поправља водно ваздушни и топлотни режим. У смислу хемијских особина
преводе се мање приступачни у лако приступачне облике хранљивих елемената за
биљке. Уједно се побољшава рад микроорганизама у смислу минерализације и
разлагања органске материје.
Посебно је садржај карбоната важан за динамику хранљивих материја у
земљишту, за одређивање врста и количина ђубрива.
Као закључак можемо рећи да, правилним уношењем органских и
минералних хранива, како по садржају потребних елемената, тако и по количини, по
времену примене, по квалитетној обради земљишта, долазимо до запањујућих
резултата који се односе на квалитет, како земљишта, тако и гајених биљака.

Дипл. инж. ГОРДАНА РЕХАК
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ЖИВИНСКИ СТАЈЊАК
Стањак без обзира од које је врсте животиња има велики утицај на
стварање структурних агрегата, повећава укупну порозност и поправља водноваздушни и топлотни режим земљишта. Уноси се свеж или полузгорео у јесен
под дубоко орање. Одмах након изношења на парцелу пожељно је да се заоре
да не би се губио амонијак испаравањем.
Живински стањак је један од врсте стајњака који се може
производити на газдинству истина у можда мањој количини али зато има
највећи садржај органских материја од свих осталих хранљивих елемената.
Многи фактори утичу на квалитет живинског стајњака као што је
врста,
старост, начин исхране, врста простирке, начин и време чувања ђубрива.
Живински
стајњак ће имати више хранљивих материја уколико живина једе
концетрованију
храну. При најраспрострањенијем начину гајења живине, односно боравком на
отвореном на пољу и ноћу у живинарнику, годишње се од кокошију произведе
40 кг, од патака, гасака и ћурки 60 кг стајњака. Свеж живински стајњак садржи
56 % воде, 38 % органске материје, 1,70 % азота, 0,70 % фосфора, 0,75 %
калијума, 1,43 % магнезијума.
Унето живинско ђубриво, при повољним временским условима (
влажно и топло земљиште ) брзо се разлаже, након две недеље долази до
интезивног разлагања. О овом моменту треба водити рачуна, јер ако се уноси
неразложено живинско ђубриво може доћи, услед бурних микробиолошких
процеса при разлагању ђубрива, до смањивања приступачног азота у
земљишту, који се уграђује у тело микроорганизама. Ослобођени азот у облику
NH3 разложеног живинског ђубрива, за четири недеље подлеже процесу
нитрификације и постаје приступачан биљкама. Тако биљка на располагање
добија од 30-60% од укупних количина азота, из згорелог живинског ђубрива
при повољним земљишним и климатским приликама.
Ђубрењем живинским стајњаком, мора се водити рачуна да се не
претера посебно када је суша. Живинским стајњаком се често ђубри поврће
али се мора мешати са земљом у односу 1:3 када се уноси у бразду или кућице
или ако се прихрањује, раствори се у води 1 кг ђубрива у 10-20 л воде.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
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СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У ВОЋЊАЦИМА
Састав корова у воћњацима је разноврстан, и то отежава правилан
избор хербицида за њихово сузбијање. Уколико је воћњак запуштенији,
утолико се временом развијају корови које је хемијским путем тешко сузбити,
а нарочито ако се развијају зубача, пиревина, дивљи сирак, мухарика и др.
Неопходно је да примена хербицида како у погледу воћних врста и њихове
старости, тако и у погледу доза и начина апликације , буду у складу са
упутствима произвођача.
Климатски фактори могу код већине хербицида, да буду од великог утицаја на
ефикасност. Бољи резултати се добијају у условима веће влажности земљишта,
него када је суво. Исто тако бољи ефекти се могу добити на предходно
обрађеном и уситњеном земљишту него на запуштеном.

Сузбијање корова у младим засадима
Сузбијање корова у воћњацима млађим од четири године може се
извести применом препарата на бази параквата или диквата. Ови хербициди
делују искључиво контактно на наџемне делове корова проузрокујући сушење
лишћа и осталих зељастих делова, док им коренов систем остаје неоштећен. У
таквим случајевима неки корови могу да се после извесног времена
регенеришу. Зато прскање у току вегетације треба поновити. Наравно
примењују се и у старијим засадима, нарочито где има доста избојница из
корена, за решавање проблема корова у реду. Количина примене ових
хербицида је 3-6 лит/ха, разблажени са 300-1000 литара воде, што зависи од
типа прскалице. Киша нетреба да падне најмање 5 часова после примене.
Уколико дође до контакта хербицида са листом гајене биљке сасушиће га.
ПРЕПАРАТИ: Реглон форте, Грамоксон

- су за човека и топлокрвне
животињеврло отровни, и о томе водити рачуна!

Сузбијање корова у засадима старијим од четири године
Касорон Г – може се примењивати у свим воћним врстама (јабука, крушка,
бресква, шљива, вишња, трешња, малина, црна и црвена рибизла). Делује на
највећи број отпорних корова: пиревина, зубача, сирак, мухар, паламида,
горушица и др.
Примењује се касно у јесен или рано у пролеће пре ницања корова у количини
од 60-100 кг/ха.
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Та количина се може смањити на тај начин што се грануле овог препарата
растуре у зони кореновог система воћака ( у облику појаса око стабла).

У том случају довољна је трећина од наведене количине. Неразблажује се са
водом јер је у облику
гранула! Овај хербицид делује преко корена, због чега је за његову ефикасност
потребна довољна влажност земљишта, да би се што пре растворио и деловао
на коров.
Примењује се само једанпут у току године.
Напомена: на лаком земљишту, посебно у случају предозирања може доћи до
нежељених ефеката на гајене биљке. Не користити га кад крене вегетација, јер
паре које се ослобађају делују неповољно на младо лишће. Не користити га
више године узастопно!
После примене овог препарата може се рачунати да су воћњаци ослобођени
корова дуже време (пар месеци).
Тотални хербициди су врло ефикасни за сузбијање пиревине, зубаче,
дивљег сирка и сл.корова, тако да они губе способност регенерације.
Примењују се у дози 5-10 л/ха.
Да би усвојио што више препарата и пренео га у поџемне органе, коров треба у
моменту примене да буде висине 12-20 цм. Коров мора бити темељно испрскан
са већом количином воде.
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Строго водити рачуна да приликом прскања не дође до заношења овог
препарата на гајене културе!

Дипл. инж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
МОЉАЦ ПАРАДАЈЗА – Tuta absoluta
Врста Tuta absoluta пореклом је из Централне и Јужне Америке, где је
позната као опасна штеточина парадајза у Бразилу, Аргенитни и другим
државама. У Европу је доспела 2006.године где је прво утврђена у Шпанији.
Због глобалног отопљавања и интензивирања промета пољопривредних
производа врло је вероватно да мољац парадајза прошири ареал
распрострањености и штетности и у Србију.
Опис врсте и циклус развића
Дужина тела лептира је 5-7 мм, а распон крила од 8-10 мм. Јаја су мала,
цилиндрична, крем бела до жуто-наранџаста, дужине 0,4 мм.
Ларва (гусеница) је величине од 1-8 мм, крем боје, а старије постају зеленкасте
са ружичастим примесама.
Врста може да развије 10-12 генерација годишње у топлим подручјима
или у заштићеном простору који се греје, или мањи број генерација у
хладнијем климату. Имага су активна ноћу а дању се крећу између листова.

Штетност
Мољац парадајза напада биљке у заштићеном простору, као и на отвореном
пољу. Главни домаћин је парадајз, али овај мољац може да оштећује и
кромпир, плави патлиџан, паприку и корове из фамилије помоћница
(Solanaceae), попут Datura stramonium, Solanum nigrum и других.
Минери листа (Liriomyza spp.) нападају искључиво лист, док Tuta absoluta
напада све наџемне делове биљака. Ларве мува минера могу смањивати род
највише за 10-20% а штете од мољаца парадајза могу износити 50 до 100%.
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Штете су могуће већ при производњи расада па све до краја бребе. Економски
најзначајније штете гусенице праве убушивањем у плод који губи тржишну вредност.
Поред директних штета које наноси, мољац парадајза отвара пут секундарним
патогенима.

Сузбијање
Треба предузети све расположиве мере борбе: агротехничке, механичке, биолошке,
хемијске, ако је бројност изнад критичне. То су најпре мере карантина, односно строга
контрола при увозу расада али и плодова за потрошњу. Постоји низ агротехничких
мера које могу допринети сузбијању. На пољу је важна плодосмена парадајза са
биљкама на којима се мољац не развија а у пластеницима од 6-7 недеља између два
циклуса приозводње парадајза. Неопходно је уништавање биљака или читавог усева
насељеног овом врстом, као и коровских биљака у околини стакларе/пластеника.
Механичке мере подразумевају постављање инсект-мрежа на отворе за вентилацију,
праћење бројности (мониторинг). За откривање појаве користе се феромонске
клопке. Када се улове 3-4 лептира недељно по једној клопци, могуће је почети са
уништавање корова у објектима и око њих, одстрањивање заражених листова при
првом уочавању штета. Следећа важна мера је посматрање и уочавање прве појаве и
изловљавањем мужјака. Мужјаке привлачи сексуални феромон који се поставља
унутар клопке или изнад посуде са водом. Поставља се 15-45 посуда са водом на 1 ха.
На овај начин смањује се бројност мужјака и неке женке остају неоплођене.
Хемијске мере сузбијања су отежане због великог броја генерација (до 12) и
због брзог стицања резистентности на често коришћене инсектициде,истог
механизма деловња. Примена инсектицида је често неопходна, али се мора
спроводити плански, водећи рачуна о томе да се користе инсектициди различитог
механизма деловања, да се са њима обавезно употребљавају квалитетни силиконски
оквашивачи.
У сваком случају никада се не може рачунати са мање од 6-10 третмана у зависности
од времена појаве штеточине.
У Шпанији су три активне материје испољиле добру ефикасност Bacillus
thuringiensisvar. kurstaki, indoksikarb, spinosad i deltametrin за ефикасно „knockdown“смањење популације.
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Могуће је комбиновати инсектициде контактног и трансламинарног деловања
(акт.мат.абамектин) и препарате из групе регулатора развоја (Match, Coragen).

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ

ИСХРАНА КРМАЧА У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДНЈЕ
Циљеви држања и исхране крмача
У савременом начину држања крмача настојимо да остваримо следеће
циљеве :
Исправном исхраном и поступцима у приплодном циклусу, одбијањем прасади
(од крмаче) треба добити 2,2 и више прашења по просечној крмачи годишње.
Треба произвести 20 и више одгојене прасади по крмачи годишње.
Треба добити велико и уједначено легло са опрашеним телесним масама
прасади већим од 1,3 кг.
Уз добру генетску основу, најважнија претпоставка за високу производњу је
квалитетна исхрана прилагођена потребама у појединим производним фазама,
и то :
1. исхрана супрасних крмача,
2. исхрана крмача непосредно пред прашење и након прашења,
3. исхрана крмача у периоду дојења,
4. исхрана крмача од одбијања прасади до поновног припуста,
5. исхрана назимица.
ИСХРАНА СУПРАСНИХ КРМАЧА
Исхраном крмача у периоду гравидности треба задовољити уздржне потребе
крмаче, потребе за храњивим материјама које ће омогућити интраутерини
развој плодова, потребе млечне жлезде и лучење довољних количина млека те
одговарајући прираст.
СМЕШЕ ЗА СУПРАСНЕ КРМАЧЕ ТРЕБА ДА САДРЖЕ: 12-14% СИРОВИХ
БЕЛАНЧЕВИНА И МИНИМАЛНО 11 МЈ МЕТАБОЛИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КИЛОГРАМУ
СМЕШЕ. Комплетне смеше концентрата у исхрани супрасних крмача могу се
делимично заменити квалитетном пашом, кукурузном или травном силажом,
кромпиром, сточном или шећерном репом. Током прве две трећине
супрасности крмаче се хране са 2 кг хране. У задњој трећини супрасности због
интензивног развоја плодова крмаче треба хранити са 2 – 3 кг смеше дневно.
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На количину оброка у време супрасности утичу:
телесна маса и кондиција крмача и супрасних назимица, температура
у објекту, индивидуални начин исхране смањује количину оброка, а групна
исхрана повећава количину оброка, степен супрасности (у задњој трећини
супрасности повећава се оброк крмачама лошије телесне кондиције), Супрасне
крмаче хране се једном дневно, увек у исто време.
Прекомерна исхрана супрасних крмача и назимица апсолутно је
нерационална односно скупа па чак и штетна јердоводи до:
1. гојења крмача и слабијег апетита у раздобљу дојења,
2. већег губитка телесне масе и слабије млечности у раздобљу дојења,
3. дужег трајања прашења и често до компликација током прашења.
Недовољна исхрана у време супрасности доводи до:
пада телесне масе крмача,
продужења непроизводног раздобља након одбијања прасади па до новог
припуста,
мање порођајне телесне масе прасади,
недовољне производње млека након прашења.
ИСХРАНА КРМАЧА НЕПОСРЕДНО ПРЕД ПРАШЕЊЕ И НАКОН ПРАШЕЊА
Када се супрасне крмаче хране комплетним смешама, неколико дана
пре очекиваног прашења крмаче треба пребацити у прасилиште. Дан пре
очекиваног прашења смањује се количина хране на око 1 кг дневно.
Нахрањене крмаче теже се и дуже прасе, уз компликације при порођају и већу
појаву мртворођене прасади. Пре прашења могу се давати и лаксативне смеше
са 10 – 15% сувих репиних резанаца или већим уделом пшеничних мекиња и
зоби. Применом ограничене исхране крмача непосредно пре и после порођаја
смањује се садржај пробавног садржаја, спречава се опстипација (зачепљење)
и појава хипоагалаксије (смањења продукције млека) те олакшава прашење
крмачама. На дан прашења крмача добија само воду. На дан након прашења
крмачу треба хранити са 1 кг смеше, која се постепено повећава до 5 дана, када
крмачу треба хранити по вољи.
ИСХРАНА КРМАЧА У ПЕРИОДУ ДОЈЕЊА
Количина хране за крмаче које доје зависи од количине млека,
величине легла, телесне масе крмача и њихове старости. Да би крмача у
периоду дојења отхранила велико легло, произвела велику количину млека и
сачувала своју телесну масу мора појести велике количине хране.
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СМЕШЕ ЗА КРМАЧЕ КОЈЕ ДОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖЕ: 16% СИРОВИХ БЕЛАНЧЕВИНА
И МИНИМАЛНО 12,6 МЈ МЕТАБОЛИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КИЛОГРАМУ СМЕШЕ.
Колико смеше дневно треба појести крмача која доји:
за властите потребе крмаче 1 кг смеше/дан + 0,5 кг/прасету или уз легло
10 прасади = 6 кг/дан,
дневна количина хране износи 3% од властите масе,
свака крмача која има 8 и више прасица треба да једе по вољи.
У леглу крмача које једу већу количину хране у периоду дојења, боље је
преживљавање прасади и мања је појава пролива у прасади, који се често
јавља због промена у саставу млека. Потребну количину хране ће крмаче које
доје појести уз примену исхране по вољи из хранилица за влажну исхрану и
ако им се храна даје у више мањих оброка током дана уз воду по вољи. Најбоља
контрола исправности крмача у време супрасности и у период дојења може се
спровести контролом њеног прираста између два прашења, а који треба да
износи 15 кг (све до 5.-ог прашења); најбољи показатељ млечности крмача
јесте телесна маса прасади у узрасту од 21 дан, која треба да износи око 5,5 кг.
Просечна дневна потрошња смеше у производном циклусу крмаче треба да
износи 2,8 кг.С обзиром на дневну количину хране коју крмаче у појединим
фазама репродуктивног циклуса треба да добију, потребно их је у фази
гравидности хранити индивидуално и ограничено према кондицији, а у
периодуојења по вољи (до ситости).Три дана пре одбијања прасади количина
хране се смањује, а на дан залучења крмачи треба ускратити храну и
омогућити само пијење воде по вољи.
ИСХРАНА КРМАЧА ОД ОДБИЈАЊА ПРАСАДИ ДО НОВОГ ПРИПУСТА
Исхрана крмача од одбијања прасади до поновног припуста најкраће је
раздобље у репродуктивном циклусу крмаче, али и поред тога сматра се
најважнијим раздобљем јер од резултата који се у том раздобљу постигну
зависи укупни резултат производње у свињарству пољопривреднога
газдинства.

Дипл. инж. ЗОРАН КОЗЛИНА
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ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛОЖБИ КРАВА
Организација изложбе је веома сложен посао, захтева велико
ангажовање, стручно знање и одређена материјална средства. Изложбе крава
имају значајно место и улогу у подстицању интереса одгајивача за
одгајивањем квалитетних приплодних грла говеда. Одржавање изложби је
важна мера у оквиру програма одгајивачко-селекцијског рада. Успех изложбе
првенствено зависи од избора и извођења најбољих грла, али и од начина
организације, програма и редоследа поступака обезбеђених у току трајања
исте.
При организовању изложбе првенствено се одреди њен карактер
(месна, општинска, регионална), место и датум одржавања, број грла по
категоријама која ће се извести, врста и обим награда и сл. Обично се именује
организациони одбор који утврђује програм изложбе, обим трошкова, изворе
средстава, висину наградног фонда и др. Одбор именује стручну оцењивачку
комисију и жири. У програму извођења изложбе веома важан моменат је њена
најава, коју је најбоље извршити плакатима. Пожељно је одштампати каталог
изложбених грла. При најави изложбе обавезно користити средства јавног
информисања ( штампа, радио, телевизија ), јер публицитет изложбе треба да
буде толико интернзиван да сви други догађаји и манифестације које се
одржавају у то време буду у знаку изложбе говеда. Уколико је изложба
вишедневна, важно је организовати и предавања, стручна саветовања,
културно уметнички програм и сл. Ако изложба траје више од једног дана,
онда се први дан врши оцењивање грла, а следећег дана се отвара изложба и
одржавају планиране манифестације.
Избор грла за изложбу врше стручњаци регионалне и основне
селекцијске службе, као и представник ветеринарске службе. При избору грла
за изложбу, поред познавања производних својстава, обраћа се пажњана
њихов изглед и кондицију, стање папака и длаке, код крава посебно треба
обратити пажњу на изглед вимена, односно четврти и грађу сиса. Грла треба
изабрати најмање два месеца пре одржавања изложбе како би постигла
одговарајућу кондицију. У току избора грла стручњаци упознају произвођаче
са циљем излагања, начином транспорта грла, трајањем изложбе, режимом
излагања, начином исхране и држања грла на изложби, и што је за
произвођаче веома важно ко сноси трошкове, као и које су награде. Ефекат
изложбе зависи у великој мери од квалитета изложбеног простора. Основни
критеријуми су сув и раван терн са оградом. Унутар ограђеног простора треба
обезбедити простор за смештај грла по категоријама, простор за предвођење и
оцену грла, затим простор за бинуи и публику.Унутар простора за смештај грла
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треба обезбедити место за везивање, место за излагање картона који садржи
идентификационе податке, порекло и производност грла или мајке ( за
јунице). На изложбеном простору треба обезбедити и место за пријем грла где
се обавља идентификација, обележавање, мерење телесне масе и др. Уколико
постоји могућност урадити бину, подијум за саопштавање резултата и доделу
награда и признања најбољим одгајивачима стоке као и простор за
предвођење одабраних и најбољих грла, уз стручни коментар представника
комисије. Оцењивање и класирање грла на изложби врши стручна комисија
састављена од представника стручне службе за селекцију стоке, ветеринара и
представника регионалне службе. Оцењивање и класирање се врши на основу
података из каталога изложбе и непосредног посматрања грла у предвођењу, а
према важећим критеријумима. На предлог стручне комисије жири одлучује
која грла ће бити награђена.
Редослед послова на изложби зависи првенствено од планираног
трајања исте. Уколико се одржава у једном дану, грла је неопходно допремити
у раним јутарњим сатима. После пријема, грло се веже на унапред одређено
место по каталошком редоследу и следи чишћење грла и припреме за
предвођење ради оцењивања. После смештаја грла објављује се почетак рада
стручне комисије за оцењивање и класирање грла. Грла се предводе у
означеном кругу, оцењују, разврставају у класе и врши одабирање најбољих.
По завршеном раду стручна комисија сачини записник и изложба може да се
отвори. Отварање изложбе је најсвечанији део целе манифестације. У току
овог свечаног чина указује се на значај изложбе, стање и развој говедарства на
подручју и шире. После поздравних речи представник стручне комисије
саопштава резултате оцењивања при чему наводи и број излагача, број
изложених и оцењених грла по класама. На крају саопштења позивају се
одгајивачи најбољих грла, предложених за награде, који предводе своја грла,
уз стручни коментар представника комисије или жирија и истовремено
уручивање награда и признања по избору организатора.

Дипл. инж. МАРИНА ГАЧИЋ
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ПОДРШКА ЗА ИГРАДЊУ И ОПРЕМУ ОБЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Право на подстицаје остварује:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства и налазе се у активном статусу;

Ако је:
1) измирило доспеле пореске обавезе;
2) инвестиција реализована у периоду од 16. октобра претходне
календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривања
права на подстицаје;
3) износ појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну
износ за сваку
појединачну инвестицију већи од 50.000 динара;
4) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица.

Ако:
1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом
одговарајућих биљних култура;
2) је објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у
његовом власништву или
ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора на
период закупа,од најмање пет година;
3) за објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев има
дозволу за употребу.

Право на подстицаје за изградњу у сточарству остварује ако:
1)
има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са
законом којим се уређује ветеринарство;
2)
у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о
врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
3)
је објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у
његовом власништву или ако на њему има право закупа, од најмање пет
година;
4)
је објекат који је предмет инвестиције уписан у Регистар објеката,
односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
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Уз захтев се доставља:
1) рачун за набавку предметне инвестиције;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о
преносу средстава или извод оверене од стране банке или само фискални
исечак;
4) гарантни лист за извршену набавку предметне, односно изјаву
добављача да иста не
подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране
надлежене
пореске управе;
6) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране
надлежног органа
7) јединице локалне самоуправе;
8) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту
пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу;
9) копију плана и извод из катастра непокретности за објекат који је
предмет инвестиције.

Уз захтев за подстицаје доставља се и:
1) уговор са овлашћеним извођачем радова;
2) грађевинску књигу;
3) окончана ситуација за изведене радове;
4) изјава овлашћеног извођача радова и наџорног органа да су врсте и
количине материјала из рачуна уграђене у објекат који је предмет инвестиције
– ако је подносилац захтева сам извршио набавку материјала.

Уз захтев за подстицаје доставља се и:
- употребна дозвола, односно решење о озакоњењу за објекат који је
предмет инвестиције.
- решење о упису у Регистар објеката у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца
захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.
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Подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење
подстицаја, за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити
једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру одговарајуће врсте
подстицаја.
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се – Управи за
аграрна плаћања, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

Висина подстицаја је од 50 - 65 % од вредности инвестиције без
ПДВ-а.
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је од 2.000.000,00 3.500.000,00 динара.

Mр ЗОРАН БЕЉИЋ
ТЕХНОЛОГИЈА ПОДИЗАЊА ВИНОГРАДА
Технологија припреме земљишта за садњу
Упоредо са бирањем положаја, за виноградарске засаде се бира и земљиште.
Положај се искључиво бира. Земљиште се бира и прилагођава захтевима лозе.
У припрему земљишта за подизање виноградарских засада поред привођења
земљишта култури спадају још и следеће радње: поправка земљишних
особина, риголовање, организација земљишне територије и непосредна
припрема за садњу.
Привођење земљишта виноградарској култури
Обим и врста радова на привођењу земљишта виноградарској култури воема је
различит. То зависи од стања земљишта, геолошке подлоге и педолошких
особина земљишта. Ако је земљиште пре подизања винограда било приведено
ратарским културама-коришћење у њивској производњи (оваквих је
површина највише на терену Подгорског виногорја)-онда су потребе за
предузимањем мера ради привођења виноградарској култури, минималне.
Слично је са површинама које су коришћење као ливаде, пашњаци и утрине.
Ако је на парцели на којој се намерава подићи виноградасрки засад пре тога
била шикара, проређена шума, воћњак, воноград, онда је привођење
земљишта виноградарској култури далеко тежи и скупљи. Зато је препорука
да се за терене бирају парцеле на којима су биле ратарске културе, а нарочито
стрњишта.
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Крчење предходних култура
Крчење шикара, старих винограда и воћних засада и појединачних
шумских стабала мора се обавити благовременео, а то значи више година пре
дозиња засада. Ако су појединачна стабла воћа и шикаре била ретка и вађење
коренова извршено темељно, онда ће преостали тањи коренови у земљишту
лако и брзо иструлити, и на таквом терену се две године иза крчења може
подићи виноград за производњу грожђа. Ако је земљиште теже и на њему се
налази стари виноград и при томе не може да се темољно повади крупније
корење, не треба садити винову лозу 5-6 година после крчења. Разлог за то је
што корен приликом труљења ствара идеалну средину за развој и
размножавање гљивица из рода Дематопхора и Алмилариа, изазивача
трулежи корена лозе. Такође се препоручује обавезна дезинфекција оваквих
земљишта ради сузбијања претходних патогена као и нематода хемијским
препаратима.
Равнање терена
Ова радња није апсолутно потребна, поготову што су у Подгорском виногорју
највише заступљени равни или благо нагнути терени на којим нема потребе
вршити равнање терена. Разлог за тим је што ће овим пројектом бити
најчешће заступљене мање површине од 0.5-1ха, које се могу изабрати са
блажим нагибима.
Поправка земљишних особина
Међу најзначајније мере поправке земљишних особина спадају елиминација
заморености земљишта, хумификација, фертилизација и калцификација. Да би
се све ове мере могле успешно обавити неопходно је пре свега уради хемијску
анализу земљишта.
Замореност земљишта-За отклањање заморености земљишта, најзначајније је
не садити лозу известан број година на површинама на којима је пре тога било
вишегодишњих биљака, посебно ако је на тим пвршинама гајена лоза.
Хумификација земљишта
Удео хумуса у земљишту је вишеструко значајан као чинилац структуре
земљишта, као и извор минералних материја за исхрану лозе.
За нормалан развој и плодоношење винове лозе у земљишту виноградарских
засада хумуса треба да буде 2,5-3%. У овом виногорју у просеку је 1-1,5%
хумуса и стога је потребно у фази привођења земљишта виноградарској
култури (ако су претходно биле дрвенасте биљке), гајење смеше биљака из
фамилије Граминеае и Легуминосе и заоравање њихове зелене масе зеленишно ђубрење. У фази подизања засада заоравање одређених количина
добро згорелог стајњака на основу хемијске анализе, док се у фази
експлоатације засада удео хумуса одржава додавањем стајњака сваке треће и
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четврте године односно гајењем међуредно легуминоса и њиховим плитким
заоравањем. У нашој виноградарској пракси већ подуго се препоручује да се
при подизању виноградарских засада у земљиште унесе 400-600 т/ха добро
згорелог стајњака. Стајњак или неко дркуго органско ђубриво,м растура се
равномерно по целој површини, непосредно пред риголовање и заорава се у
поступку риголовања земљишта.
Фертилизација земљишта
Под фертилизацијом или мелиоративним ђубрењем се подразумева довођење
земљишта на онај степен обезбеђености хранљивим елементима (N, P, K и
микроелементи) који ће одговарати оптимуму успевања лозе. Ако је обављена
хумификација остало се врши употребом минералних ђубрива одређене
формулације чиме се у земљиште уносе фосфор и калијум. Азот ри заснивању
нема сврху из разлога што се додавањем стајњака уноси довољна количина N
док би се са додавањем N у минералном лако растворљивом облику при
заоравању могло довести да N брзо мигрира у дубље слојеве и да се не
искористи. Фосфор и калијум се депонује у цео риголовани слој како би се
створили оптимални услови за развој корена, разлог за то је што су ова два
елемнта слабо покретљиви и практично би било касније немогуће их унети у
дубље слојеве. Оптимална количина фосфора за нормалан развоје лозе је 1020 мг P2О5 у 100 г ваздушно сувог земљишта а за калијум 30-40 мг К2О у 100 г
ваздушно сувог земљишта. Обрачунате количине минералног ђубрива могу се
ручно растуририти у отворене бразде при риголовању, али је практичније да
се помоћу растурача равномерно распореде по целој површини непосредно
пре риголовања.
Калцификација земљишта
pH вредност се одређује приликом хемијске анализе и значјна је за одабирање
лозне подлоге које подносе дати удео креча у земљишту, и да се користе у
поступку калцификације односно поступку смањивања киселости земљишта.
Идеална pH вредност земљишта за гајење лозе је 6-6.5, коко су земљишта у
Подгорском виногорју кисела до веома јако кисела мора се вршит
калцификација са печеним кречом (CаО), млевеним калцијум-карбонатом
(CаCО3) или сатурационим муљем. За изузетно кисела земљишта треба
користити печени креч. Уситњени кречњак се растура по целој површини 1-3
месеца пре риголовања.
Риголовање земљишта
Под риголовањем се подразумева дубока обрада земљишта, у циљу
побољшања водних и ваздушних особина земљишта, која предходи подизању
засада. Риголовањем се растреса Б хоризонт земљишта што омогућава
стварање хомогеног слоја земљишта. Риголовање на овим земљиштима, која
су тежа, треба обавити на дубини 60-80цм.
Машинско риголовање - Обавља се специјалним плуговима „Риголерима“, при
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томе треба обратити пажну да приликом рада, плуг буде правилно подешен
како би се што боље слагале „пласте“ земље то јест да се избегне стварање
канала односно избочина након риголовања.
Ручно риголовање - се ради на мањим површинама и доста је скупље, обавља
се у етапама тако што се копају шанчеви ширине 1м и то три ашова дубине са
чишћењем.
Земља из провг шанца се избацује на крај парцеле, а потом се отвара други
шанац из кога се земља убацује у први и тако редом.
На тај начин земља се обрне за 180°, односно на дно долази најквалитетнија
(најплоднија земља).
Без обзира на који се начин обавља риголовање ову операцију треба обавити у
току предходне вегетације (пре садње) и то у периоду јун/јул или
септембар/октобар, како би у току ниских зимских температура дошло до
измрзавања орања и слегања земљишта. Непосредно пред сађење
изриголоване површине треба изравнати (тањирачом, фрезом).
Парцелизација виноградарских површина
Парцелизација није обавезна пошто се овим пројектом предвиђа подизање
више мањих винограда површине 0.5-1ха површине на различитим
пољопривредним газдинствима. Оно на шта се треба обратити већа пажња је
на правац редова и растојање, као и на сортимент. Ако потребе за посебним
мерама привођења земљишта виноградарској култури не постоје, онда се
организација земљишта на парцелама спроводи после риголовања..
Правац редоваи растојање
Правац редова треба да допринесе добром осунчавању лозе, да умањи штетно
дејство ветрова и да олакша употребу механизације. За винограде је
оптимално да редови буду у правцу север-југ и да су постављени управно у
односу на нагиб, редови треба да буду у истом правцу као и ветар. Одређивање
растојања између редова и између чокота у реду, веома је значајан. У нашим
условима препоручено растојање између редова је 2-2.5 м а у реду 1-1.5 м за
винске сорте, што одговара броју садних места од 4.000-5.000 ком/ха.
Припрема за садњу лозе
У непосредне прпреме спада: обрада земљишта пре садње, преношење плана
организације територије на парцелу и обележавање садних места.
Обрада земљишта пред сађење - Земљиште које је правовремено изриголовано
услед утицаја влаге и ниских зимских температура постаје трошно и слеже се
али ипак остају избочине, удубљења и разори које треба машински поравнати.
То се постиже употребом вишебразних плугова за плитко орање, употребом
тешких тањирача, дрљача, сетвоспремача и култиватора. Препоручљиво је да
правац кретања ових машина буде управан на правац риголовања. Време
ивођења ових радова треба да буде када је земљиште умерене влажности и
непосредно пред садњу.
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Преношење плана
подразумева обележавање правца редова који је претходно испланиран на
пројекту.
Обележавање садних места-Обележавање садних места се врши помоћу
пантљике или релативно меке поцинковане жице дебљине 2.5-3мм. На жици
се масном бојом обележе тачке које су међусобно удаљене онолико колико
треба да буде растојање између чокота у реду. Канап и рафија није
препоручљива за обележавање пошто долази до истезања приликом
развлачења и самим тим до померања садних места.
Време и начин садње
Главна сезона сађења винограда код нас је у пролеће, и то од прве половине
марта до друге половине априла месеца, изузетно до краја априла. Разлог за то
је што се тежа земљишта теже оцеђују и исушују од зимске влаге,
изриголовано земљиште се боље слеже у току зиме а и посађени калемови у
јесен више су изложени ниским зимским температурама и крађи. За садњу је
неопходно обезбедити добар и здрав садни материјал.
Квалитет лозних калемова за садњу
Једногодишњи калемови намењени за подизање винограда треба да
испуњавају следеће услове:
- треба да имају најмање 3-5 лепо распоређених коренових жила
дебљине 2-5мм
- кореново стабло мора бити здраво и неоштећено дебљине 10-12мм
- спојно место мора бити потпуно и правилно срасло
- калем мора поседовати сву потребну документацију (сертификат,
здравствено уверење, декларацију, отпремницу, рачун, уверење о
здравственом стању пошиљке биљака у унтрашњем пормету)

Техника припрема калемова за садњу
Припрема калемова за садњу обухвата следеће поступке:
Освежење калемова
По вађењу калемова из трапа, треба отрести земљу (песак и др) а затим их
потопити у чисту воду где стоје 24 часа.
Провера спојног места
Након вађења из воде треба проверити спојно место притиско вијоке. Овај
притисак не сме бити исувише јак јер може довести до лома калема.
Скраћивање базалних жила
Базалне жиле, за садњу калемова у јамиће, се крате на 10-12цм а уклањају се
осушени, нездарави и оштећени коренови. Такође обавезно уклонити
брандусе (коренчиће) са кореновог стабла.
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Скраћивање ластара
Ластар калема треба скратити на 1-2 окца и то тако да се рез прави укосо
супротно од окца. Након скраћивања врши се парафинисање потапањем окца,
спојног места и дела интернодије испод њега у парафин загрејан на 75-80°Ц у
трајању 2-3 сец. Ова операција је обавезна како не би дошло до претераног
губитка влаге самог калема после прекараћивања. Саднице лозе се могу
купити и већ парафинисане тако да се избегне ова операција.

Техника садње
Након припреме калмови се преносе до места садње у посудама са водом тако
да су жиле калемова потопљене. Приликом разношења калемова водити
рачуна да они не смеју бити изложени сунцу и ветру дуже од 15-20мин.
Јамићи морају бити дубине око 40-45цм. Пре стављања калема треба убацити
5-6цм ситне, влажне и плодне земље. Жиле калема распредити зракасто а
калем поставити укосо при чему спојно место треба да буде 3-4цм изнад земље
(површине). У један од углова постави се унапред припремљен маркер (кочић)
уз који треба поставити калемљено место. Јамић се до половине напуни
растреситом земљом и залије са 3-5л воде. До врха се јамић пуни преосталом
земљом и формира се хумка од фине трошне земље 5-8цм висине која се
обавезно касније одржавају у растреситом стању. Да би се калем заштитио од
штеточина око калема пре формирања хумке се посипају са неким
гранулисаним инсектицидом. На нагнутим теренима калемови у доњем делу
парцеле саде се плиће а у горњем делу дубље.
Шематски приказ технике сађења калемова
1. Јамић припремљен за садњу калемова, 40 цм дубина 40 цм ширина
2. Правилно постављен калем, жиле скратити на 10-20 цм. Све жиле са спојног
места и средњих коленца треба уклонити. Спојно место 2-3 цм изнад земље.
3. Навлачење ситне земље и њено сабијање-гажењем.
4. Заливање водом после гажења земље
5. Убацивање смеше згорелог стајњака, умерено влажне земље и NPK у јамић
(под условом да није извршено мелиоративно ђубрење)
6. Завршни део сађења-формирање хумке над посађеним калемом од фине
трошне земље 5-8 цм висине које се обавезно одржавају руком.
Хумка није обавезна ако су саднице претходно парафинисане, али
она поред исушивања исту чува од механичких повреда, и док је изданак млад
штити његову основу од позних пролећних мразева. Уместо образовања хумке
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могу се користити пластичне цеви пречника 5цм и дужине 15цм које се
навлаче преко саднице и благо потисну у земљиште. Оне штите парафин,
спојно место калемова и младе ластаре од механичких повреда- ветра и градакао и од напада неких штеточина.
Нега засађених једногодишњих ожиљених калемова
Посађеном калему отребна је брижљива нега како би још у првој вегетацији
постигао максимални развој. Због тога је неопходно применити низ агротехничких мера, међу којима су најважније следеће:
Обрада земљишта
Пошто се у пролеће, приликом сађења калемова, земља у винограду прилично
угази, мора се неколико дана по завршетку садње прекопати и иситнити. Ако
се то не учини, земља се брзо суши и ствара покорица. Као последица тога,
наступиће нагло губљење земљишне влаге. Ако при томе наступи дужи сушни
период, а нема могућности за заливањем, пријем калемова може доћи у
питање. У току пролећа и лета, услед честих киша иветрова, у новоподигнутом
винограду на земљишту се редовно образује покорица, која се прашењем мора
разбијати и иситнити. Поред тога, развиће се и корови, који веома негативно
делују на развој младе лозе. Пошто се корови не смеју у тек засађеном виграду
уништавати хербицидима, њихово се сузбијање мора комбиновати са
одржавањем земљишта и уништавањем покорице. Све ово се постиже плитком
обрадом и прашењем земљишта. Број прашења у току пролећа и лета зависи
од појаве покорице и појаве корова. Просечно у години садње потребно је
извршити 3-5 прашења. Плитка обрада и прашење обавља се коришћењем
ручне радне снаге и помоћу култиватора. Плитка обрада земљишта сем се
обављати само када је оно умерене влажности.
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Нега хумке
Хумци која штити калем од исушивања потребно је обратити посебну пажњу.
Услед дејства кише и ветрова, на хумкама се такође, јавља покорица. Ако
покорица испуца, представља велику опасност а нарочито ако се и делимично
растури. Тада се калемови открију, хумка се нагло суши, долази до губљења
влаге из нежних ластара и калемови се могу лако осушити. Да би се ове
негативне последице избегле, земља хумке треба да је увек иситњена, трошна,
без покорице, без корова и да у довољном слоју покрива како пресеке ластара
тако и спојно место калемова.
Уклањање хумке
Половином лета хумку треба порушит. То се обавља ручно помоћу мотике. Сва
земља око младог чокота се удаљи, те се базални делови ластара и спојно
место лозног калема нађу изнад површине земљишта. Ово се чини стога, што
јуе хумка своју улогу одиглрала, а потребно је да се ови делови биљке-спојно
место и базални делови ластара-изложе дејству метеоролошких чинилаца
(светлости, температури, ветру, влажењу и сушењу), како би до краја
вегетационог периода очврсли и добро сазрели. Ова радња се спаја са
уклањањем плитких коренова и обично се обавља двокрако.

Дипл. инж. МИЛОРАД ЈОЦКОВИЋ
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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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