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РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
аутор Славица Коџопељић, дипл.инж. – стручни сарадник за ратарство и повртарство

Опасност од измрзавања озиме пшенице
Врло ниске температуре ваздуха почетком фебруара без снежног покривача довеле су до оштећења усева нарочито
из касније сетве. Пшенице се налазе u различитим фазама развоја: у фази 3 листа – почетак бокорења (сетва прва половина
октобра) па све до фазе ницања и појаве два листа (сетва током новембра). Што се тиче озимог јечма голомразице су довеле
такође до оштећења лисне масе. Снабдевеност земљишта зимском влагом је лоша, земљиште је у слоју 0-10 цм тренутно са
око 70% пољског воденог капацитета.
Највећа оштећења од ниских температура на озимој пшеници:
- настају када је земљиште суво;
- суво земљиште се греје и хлади шест пута брже од влажног;
- са појавом ветра и суше.
Измрзавање може да наступи, без снежног покривача, ако се температуре ваздуха спусте: код озиме пшенице испод 20°C (-25°C), код озимог јечама испод -15°C (-20°C), према литературним подацима.
Отпорност озиме пшенице на ниске температуре зависи од више фактора од којих су најважнији каљење (припрема)
биљака, узраст и фаза развића. За успешно протицање каљења озиме пшенице у јесен су потребна два основна фактора:
смањена температура (+7°C) и висок интензитет осветљења. Ови услови омогућују пшеници да накупља веће количине
шећера и постане отпорнија на измрзавање. Kод усева који су на време посејани и у доброј кондицији, биљке су максимално
искаљене (дужи хладни дани, који нису били прекидани дужим топлим периодима), међутим код усева који су посејани ван
оптималних рокова у новембру биће неопходно да се утврди проценат штете. Да ли ће и у којој мери доћи до измрзавања или
оштећења зависи од учесталости и дужине екстремно ниских температура, наглих отопљавања и смрзавања, сорте/хибрида,
развијености усева (касне сетве, слабији усеви су осетљивији), исхрањености младих биљака (пре свега са фосфором и
калијумом). Узмајући све ово у обзир као и на основу тренутне ситуације постоји реална опасност од оштећења пре свега
усева пшенице и јечма посејаних у новембру( пошто има парцела под пшеницом која је у фази прва два листа и овде треба
очекивати штете од зимских мразева). Препорука је да се са прихраном озимих стрних жита сачека до кретања вегетације као
и најављених падавина.
Важни моменти у раној производњи расада поврћа
Рана производња расада поврћа одвија се у зимском периоду у заштићеном простору. За сигурну производњу и
високе приносе потребно је произвести добар, здравствено исправан расад. Уколико се у току производње начине грешке,
доћи ће до пропадања расада, повећања трошкова производње, добиће се слаб, неквалитетан расад. Семе је основа сваког
доброг рода јер носи генетски потенцијал, мора бити здраво, дезинфиковано, да поседује све прописане физичке, хемијске и
биолошке параметре квалитета. Супстрат који се користи за производњу расада мора да поседује добра физичка и хемијска
својства, добро избалансиран однос макро и микро елемената и треба да омогући брзо и лако клијање, ницање, раст и развиће
гајене биљке. Обавезно извршити дезинфекцију супстрата пре сетве семена. У време клијања и ницања температура већине
повртарских биљака треба да буде око 300C, док се касније снижава 10-ак степени. Јако је битно да не долази до великих
колебања температуре, оптимум за већину повртарских биљака је у границама 20-270C. У току ноћи темпратура треба да
буде нешто нижа али не испод 150C, а десетак дана пре расађивања око 100C. У том периоду се врши каљење расада и његова
припрема за привикавање на нешто другачије услове средине након расађивања на стално место. Уколико се производња
расада одвија при лошијем осветљењу биљке су бледе, издужене, крте, слабо олистале и не могу бити основа добре
производње. Дужина дневног осветљења треба да траје 14–16 сати. Допунским осветљењем постиже се раније сазревање
плодова, као и виши принос. У те сврхе користе се обичне, халогене, или натријумове сијалице. Расад не сме да трпи од
недостатка воде, такође и вишак воде може бити погубан. Расад треба заливати одстајалом водом температуре 18-20 0C. Боље
је ређе заливање са већим нормама, како би се корен биљака нормално развијао. Повећана влажност ваздуха поспешује
развој болести зато је неопходно проветравање. Проветравање треба вршити свакодневно, тиме се уједно врши и каљење
расада, а у зависности од временских прилика прилагодити интензитет. Изузетак су ледени дани са јако ниском спољашњом
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температуром ваздуха. Потребно је кренути са прихраном расада након другог сталног листа, младе биљке јако позитивно
реагују на додавање основних макро и микро елемената исхране.
Расад са добро развијеним кореном, чврстог и кратког стабаоца и са 4-10 интензивно зелених и добро развијених
листова спреман је за расађивање. Сувише млад расад брзо се укорењава, али спорије расте, док стар расад спорије обнавља
коренов систем и губи известан број листова.

Kоришћење зеленишног ђубрива у органској пољопривреди
У органској пољопривреди треба ради одржавања и повећања плодности и биолошке активност земљишта:
- користити ђубрива из органске сточарске производње (чврсто и течно ђубриво мора бити заорано у кратком временском
року после растурања на површину земљишта, препоручује се ињектирање течног ђубрива);
- гајити легуминозе, усеве за зеленишно ђубрење и биљке са дубоким кореном у одговарајућем вишегодишњем плодореду;
- заоравати органске материје, компостиране или некомпостиране, са површина на којима се производња одвија у складу са
методама органске производње.
Зелена биљна маса која се заорава представља зеленишно ђубриво. За овакав начин ђубрења користе се биљке које
брзо расту и које се гаје као претходне културе, међуусеви и накнадне културе, а ређе целе године. За зеленишно ђубриво у
пролеће као претходна култура, може се сејати смеша обичне грахорице и јарог јечма, затим луцерка, лупина. Kао
међукултуре могу се гајити фацелија, сточни грашак, а као накнадна култура, сеје се у јесен, и то може бити уљана репица,
смеша маљаве грахорице, инкарнатске детелине и хибридног љуља, смеша маљаве грахорице и озимог јечма. Биљке се после
4-10 недеља, најкасније пред сетву, покосе и заору или оставе као малч. Зеленишно ђубриво обогаћује земљиште пре свега
азотом из зелене масе, а легуминозе азотом из ваздуха захваљујући деловању квржичних бактерија које живе на њиховом
корену и врше фиксацију ваздушног азота, на тај начин уносе се и важнија хранива (Н, П, K и Ца). Зеленишно ђубрење је
погодан начин одржавања земљишта тамо где нема довољно стајњака јер у органској биљној производњи није дозвољена
употреба: ђубрива која садрже људске екскременте, ђубрива која садрже остатке генетички модификованих биљака или
генетички модификоване микроорганизаме, као и стајског ђубрива од генетички модификованих животиња. Гајењем биљака
за зеленишно ђубрење и њиховим заоравањем могу се надокнадити органске материје које недостају земљишту а уједно се
повећава плодност и структура земљишта. Закоровљеност, а тиме и количина семена у земљишту, може да се редукује
стручном применом зеленишног ђубрења, важно је да на површини зеленишног ђубрења коров који расте не доспе до
стадијума образовања семена.

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
аутор Михајло Жикић, дипл.инж. – стручни сарадник за воћарство и виноградарство

Пролећна садња воћака
Сведоци смо јаких климатских промена које утичу на квалитет припреме земљишта за јесењу садњу-суша у летњем
периоду, превелике падавине у јесен,...
Због тога јако добре резултате који се постижу код пролећне садње у случају добро спремљене парцеле треба у
будућности више користити и не инсистирати на јесењој садњи уколико земљиште није адекватно спремљено јер ће се у том
случају изгубити сви бенефити које пружа јесења садња у односу на пролећну.
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У поређењу са јесењим, ова садња има предност из тог разлога што већ припремљено земљиште постаје
растреситије, мекше и подесније, јер је преко зиме изложено утицају мразева. Ако се у пролеће закасни са садњом, примање
је лошије, саднице се лошије развијају, а вегетацију почињу касније. Може се рећи да је пролећна садња више ризична, јер
њено одлагање због временских услова доводи до кретања вегетације, што проузрокује слабији пораст након садње и слабији
пријем садница.
Уколико су повољни временски услови, пролећна садња може да обезбеди добар пријем и раст воћних садница. У
сваком случају, требало би узимати саднице из познатих расадника са постојећом декларацијом и пропратном
документацијом која доказује њихово порекло, али и старост, односно за коју сезону садње су предвиђене, на којој подлози,
и тако даље.
Након размеравања и маркирања садног места потребно је да се до сваког садног места донесе предвиђена количина
стајског и минералног ђубрива. Осим овог за садњу је потребно припремити алат, бурад или кофе за припремање каше за
квашење корена, а често је потребно обезбедити и воду за наводњавање након садње. Разлог је тај што се сваким даном у
биљци све више и више крећу сокови и живот у њој, па јој треба више воде и храњивих материја. Корен саднице у том
моменту није довољно развијен и није способан да снабдева надземни део биљке водом, а ни хранивима који су преко
потребни биљци за даљи раст и развој. Таква биљка улази у једно стресно раздобље борбе за живот.Због тога сепрепоручује
обавезну употребу биостимулатора који се користе у стресним ситуацијама. На тржишту постоји велика понуда различитих
биостимулатора са истим крајњим ефектом, да биљци помогну и олакшају прелазне и стресне ситуације, као што је касна
пролећна садња. Такође је битно додати и фосфор кроз воду за заливање уз помоћ фертиригационих ђубрива јер је фосфор
битан елемента за боље укорењавање саднице.
На нериголованим површинама копају се веће рупе пречника 1 до 1,5 м, а дубине 0,6 до 0,7 м. Најбоље је рупе
копати месец или два пре садње. На риголованим површинама копају се рупе дубине и ширине 40 до 50 цм. Рупе се копају
увек у правцу реда и увек са исте стране маркера (кочића). На самој парцели врши се преглед садница, резидба корена и
третирање корена са кашом од глине и говеђе балеге разблажене са водом. Сломљени и оштећени корени се уклањају до
здравог места, а затим се сви скраћују на око 30 цм од кореновог врата. Овако припремљена садница се носи до садног места
и сади.
Резидба садница је обавезна мера у овом периоду.
Као минимална висина дебла код производних засада се сматра 50 цм јер је то минимум који омогућава нормално
извођење агротехничких мера. Ако се висина дебла планира на 50 цм, онда се садница ореже на 70 цм (20 цм висине служи за
формирање рамених грана крошње стабла). Пожељно је да се све саднице одмах након садње третирају са неким од
фунгицида, а само горњи пресек се премазује са калемарским воском.
У овом периоду за младе воћке опасност могу представљати и неке животиње. Засади се штите пре свега подизањем
ограда око њега са плетеном жицом. За мање засаде препоручује се заштита сваке воћке посебно, постављањем 3 - 4 колца
око ње и ограђивањем исте са плетеном мрежом. Постоје и специјалне перфориране цеви од полутврде пластике које се
укопавају плитко у земљиште и постављају око дебла до првих рамених грана. Они се уклањају тек након 3 до 4 године када
стабло добије плутасти слој. За одвраћање зечева и других животиња стабло се премазује или прска са раствором од сумпора,
лоја, балеге, крви и сличних материја које одбијају ове животиње својим непријатним мирисом, док се штетни мишеви
уништавају родентицидима.
Предности и мане затравњивања воћњака
Са интензивирањем воћарске производ је поставља се питање најоптималнијег и најефикаснијег система одржавања
земљишта. Затравњивање међуредног простора(у неким случајевима и целе површине засада) пружа велике предности у
односу на класичну обраду. Како долази до све већег утицаја квалитета плодова на цену и откуп производа, затравњивање
површина још више добија на значају јер је олакшан приступ мехнизацији у циљу заштите и бербе, као и побољшање самог
квалитета плодова.
Трава-малч систем има велику примену у савременој воћарској производњи.Овај систем се препоручује за воћњаке
који се наводњавају или уколико има падавина преко 700 мм годишње, или добар распоред падавина. Погодан је и за влажна
и глиновита земљишта.
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Земљиште се у међуредном простору или вештачки затрави применом вишегодишњих класастих трава или природно
затрави, остављањем природне флоре која се затим одржава малчирањем,тј косидбом и сецкањем. Редни простор се држи
чист применом хербицида или бочном фрезом.
Затрављени међуредни простор се коси 4-8 пута годишње. Иситњена трава остаје на том простору, разлаже се и тако
обогаћује земљиште органском материјом. Малчери могу бити конструисани и тако да покошену и иситњену траву растурају
по редном простору. Код овог система одржавања земљишта ђубрење се врши површински, по целој површини међуредног и
редног простора, а плитак развој кореновог система непосредно испод травног покривача омогућава брзо усвајање хранива.,
а такође смањује норме заливања код воћњака који имају системе за заливање.
Уколико се врши затравњивање вештачки, сетвена норма за смешу трава је 80 кг/ха. У смеше најчешће улазе разне
врсте љуљева, ливадарке или вијук. Сетву трава најбоље је обавити после бербе воћа тј од друге половине септембра, јер тада
има влаге за ницање трава а у воћњак се више неће улазити. Природним затравњивањем ће дуготрајним кошењем биљна
заједница ићи сама у правцу формирања ливадске вегетације.
Кошење се врши када је висина трава 15цм и коси се на висине од 5цм. Последње кошење извршити тако да висина
трава пред зиму буде бар 5цм.
Систем трава-малч систем има бројне предности над јаловим угаром које се огледају у позитивном утицају и на
земљишту на самој биљци. Предности се огледају у смањену еолске и водне ерозије у односу на обрађено земљиште.
Затрављивањем се спречава отицање воде чиме се она акумулира у земљишту, а и сама структура земљишта је побољшана па
је боље задржавање воде. До повећања водног капацитета долази и због повећања садржаја органских материја које
повећавају водни капацитет. Овај систем гајења позитивно утиче и на хемијске карактеристике земљишта. Тако долази до
повећања садржаја азота, чији садржај после 13 година овакве обраде се дуплира у односу на почетно стање. Садржај
органске материје је увек већи код затрављеног земљишта него код обрађеног, а значајно се повећава и садржај
лакоприступачног К2О и П2О5.
Овај систем омогућује лак улазак механизације и при великој влажности, тј олакшана је заштита и берба воћњака.
Затрављеност повољно утиче на саму воћку и то у следећем: убрзано је сазревање, побољшава се квалитет плода,
повећава се садржај шећера у односу на киселине…
Од негативних ефеката истичу се мање загревање земљишта и повећање популације глодара па је неопходно радити
дератизацију.
Због свега наведеног систем трава-малч се може узети као најпогоднији начин одржавања одржавања земљишта и
који практично нема алтернативу у нашим подручјима. Наиме, количине падавина код нас омогућују да се изврши стално
затрављивање међуредног простора а земљиште у реду воћака одржавати комбинацијом употребе хербицида и маханичке
култивације.
Правилно формирање Гијовог узгојног облика
Гијов једногуби узгојни облик се сматра једним од најбољих код винских сорти винове лозе јер омогућује најбоље
осунчавање и проветравање чокота. Такође је један од најлакших и најмање захтевних облика за одржавање и резидбу.
Посебну пажњу треба обратити да се облик формира правилно у прве три године.
Иначе овај узгојни облик је већ од давнина био познат под именом “латински узгој”. У Француској га је крајем XИX
века популарисао један лекар Јулес Гуyот (Жил Гијо). Према његовом имену се овај узгој проширио у скоро све земље света.
Класичан Гијов узгој подразумева релативно низак чокот. На врху релативно кратког стабла резидбом се оставља један лук
који може да има разлиĉиту дужину, а везује се хоризонтално. Испод лука се оставља кратак кондир.
Облик чокота са вертикалним стаблом висине 25-30 код чокота који се зими загрћу па до 90цм, које се завршава
округластом главом на којој се примењује мешовита резидба (лук и кондир), захтева гајење в.лозе у шпалиру. За овај начин
гајења и резидбе размак између редова у шпалиру се креће од 1,5-2 м, а чокот од чокота у реду од 1-1,2 м. Дрвени, бетонски
или гвоздени стубови се постављају на 8-12 м један од другог у реду, а носе 3-4 реда жице(1 ред-једнострука; 2,3 и 4 двострука жица.
Формирање облика у првој години
У јесен прве године, најразвијенији ластар на чокоту треба орезати на 1-2 видљива окца, а остали ластари се уклоне.
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Формирање облика у другој години
У току вегетације друге године на чокоту треба однеговати само 2 ластара. Ако се појави више ластара, лачењем их
треба уклонити. У јесен друге године развијенији и по положају на чокоту повољнији ластар треба орезати у висини прве
жице, тј. где се жели формирати глава чокота. Други ластар се одбацује до основе, јер је он служио само као резерва.
Формирање облика у трећој години
У пролеће треће године, када лоза крене и окца почну да се отварају, на остављеном вертикалном ластару у висини
прве жице (20-40 цм) треба оставити само 2 окца која ће се развити у 2 снажна ластара. Остала окца и ластаре испод ова два
вршна окца-ластара треба лачењем на време отклонити.
Формирање облика у четвртој години
У јесен треће или у пролеће четврте године, резидба се обавља на тај начин што се по положају виши ластар ореже
на лук од 6-10 окаца, а по положају нижи ластар на кратак кондир са 2 окца. Овако обављена резидба је знак да је формиран
основни облик чокота.
Редовна резидба
Лук који је у претходној вегетацији донео род, резидбом се одбацује до основе. По положају виши ластар на кондиру,
по правилу се увек орезује на лук, а нижи на кратак кондир са 2 окца. Овог правила се стално треба придржавати при
резидби. Дакле, са 3 реза обављена је резидба чокота и она се из године у годину на овај начин понавља.

Извори ,,Резидба винове лозе“ Драгољуб Жунић

ЗАШТИТА БИЉА
аутор Славица Џелатовић, дипл.инж. - стручни сарадник за заштиту биља
Превентивне мере у контроли кромпировог мољца
На подручју града Зајечар и општине Бољевац, очекује се почетак припреме за сетву кромпира
намењеног за јесењу производњу.
Кромпиров мољац (Phthorimaea operculella) је најзначајнија штеточина кромпира у јужним крајевима наше земље, а
од пре неколико година постаје све значајнији проблем у производњи кромпира и на подручју Србије.
Хемијске мере заштите у сузбијању кромпировог мољца представљају само корективне мере, а за успешну заштиту
усева кромпира од ове штеточине неопходна је примена свих расположивих превентивних мера.
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У овом тренутку, пре садње кромпира намењеног за јесењу производњу који је и најугроженији од ове
штетне врсте, препоручују се следеће мере контроле:
-Садња сорти кромпира краћег вегетационог периода (ране и средње ране сорте) јер су најугроженије сорте са дугом
вегетацијом
-Коришћење здравих и неоштећених кртола, приликом пребира кромпира треба избацити све кртоле са симптомима напада
мољца (као и других штетних организама) и уништити их
-Дубока садња (оптимална дубина сетве 15 цм)
-Формирање високих банкова
Прво пролећно прскање воћака
У заштити воћака значајно место заузима пролећно прскање, које се изводи у периоду мировања вегетације па до
почетка кретања пупољака, односно бубрења пупољака, а има за циљ да смањи бројност штеточина и проузроковача болести
који у одговарајућим стадијумима, отпорним на ниске температуре, презимљавају у крошњама воћака, на гранама и
пупољцима. Штетни организми гајених воћака су врло активни у току читаве вегетације, када се изводи највећи број
третирања. Међутим, са заштитом воћака од проузроковача болести и штеточина почиње се знатно раније, још у току
мировања вегетације.
Зиме које су благе и влажне, са периодима наглог захлађења, стварају идеалне предуслове за за остваривање
инфекције патогенима. Посебно су угрожени они засади где има присутних рак рана, то су места где патогени презимљавају.
Ови патогени се споро развијаји и карактеристично је да се први симптоми јављају и после неколико година од инфекције.
Зимски прегледи воћака су веома значајни и на основу резултата прегледа утврђује се неопходност извођења
зимског третирања. На гранама, гранчицама, у наборима коре или испод испуцале коре воћака, зиму проводи велики број
штетних инсекатских врста и гриња. Зимским прегледима утврђује се присуство великог броја штетних организама на
воћкама. У првом реду, утврђује се присуство и бројност јаја лисних вашију, губара, кукавичје сузе, гриња и мразоваца
(Geometridae), а затим ларве шљивине штитасте ваши, калифорнијске ваши, крваве ваши, глоговца, жутотрбе, смотаваца,
јабукиног мољца и др. штеточина. Током фебруара, а и марта, са порастом температуре активирају се одрасли инсекти
крушкине буве и јабукиног цветоједа и њихово присуство се утврђује прегледом већег броја гранчица и пупољака.
Препорука произвођачима је да обавезно провере присуство јаја напред наведених штеточина у својим воћњацима.
Ове прегледе могу обавити помоћу лупе, коју већина произвођача поседује, а за детаљан преглед узорака могу да се обрате
стручњацима у ПССС.
Прво третирање у воћњаку изводи се после извршене резидбе и изношења грана из воћњака. Приликом резидбе,
одстраните све оштећене гране као и заостале плодове који представљају извор заразе за следећу вегетациону сезону.
Првим пролећним прскањем, тзв. “плавим прскањем” се сузбијају проузроковачи болести воћака и винове лозе и то
прозроковачи коврџавости листа брескве, рогача шљиве, монилиоза коштичавих воћки, пегавости листа и краставости
плодова крушке, кестењасте пегавости малине, шупљикавости лишћа и коврџавости плодова кајсије и других воћки,
бактериоза код коштичавих и јабучастих воћака, екскориозе винове лозе, као и узрочнике многих других болести биљака.
Плавим прскањем се сузбијају патогени који презимљавају у крошњи воћака скривени у пукотинама коре, пупољцима,
ракранама и сл. зато се "плаво прскање" обавља у пролеће пред само кретање вегетације (бубрење пупољака). Пролећно
плаво прскање треба извршити темељно, односно, добро окупити свако стабло, тако да након завршеног третмана
примењени раствор буде присутан на целој површини стабла.
Третира се по сунчаном и тихом времену, без ветра. Температура приликом прскања мора да буде преко 8 ºC, јер се
минерална уља “не лепе” за третирану површину ако је температура нижа од 8 ºC. Посебно треба нагласити значај проћног
плавог третирања код старијих и запуштених воћњака. Пре прскања, потребно је стабла припремити, уклањањем
непотребних грана, стругањем лишајева и маховине, како би средство боље пријањало на третирану површину, као и
елиминацијом мумифицираних плодова, деформисаних и болесних делова воћке. Њих је најбоље изнети из воћњака и
спалити. Применом фунгицида на бази бакра сузбијамо економски најзначајније болести које презимљавају на гранчицама, у
кори или испод љуспица пупољка заражених стабала.
Препорука је да се третман изведе неким од следећих препарата:
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- Funguran OH (a.m bakar hidroksid)
0,2-0,3%
- Everest (a.m bakar hidroksid)
0,6-0,8%
- Cuproxat (a.m bakar sulfat)
0,25-0,35%
- Bakarni oksihlorid 50 (a.m bakar oksihlorid)
0,75%
- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%
- Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.
Уљна компонента представља инсектицид, намењен сузбијању презимљујућих јаја инсеката: Galmin ili Belo ulje EW
3-4% ili Nitropol S 1,3%.
На јабучастом воћу, препарати на бази бакра утичу на смањење инфекционог потенцијала краставости јабуке и
крушке (Venturia spp.), чији узрочници презимљавају на кори и опалом лишћу. На коштичавом воћу сузбија се велики број
проузроковача болести: коврџавост листа брескве (Taphrina deformans), рогач шљиве (Taphrina pruni), шупљикавост лишћа
коштичавог воћа (Сlasterosporium carpophilum), бактеријски рак (Pseudomonas spp.). На језграстом воћу, посебно у засадима
ораха и леске, применом бакарних препарата превентивно обављамо заштиту од бактериозе (Xanthomonas spp.) која може
проузроковати велике штете стварањем рак рана на гранама. Додавањем минералног уља препаратима на бази бакра (бакар
оксихлорид) сузбијају се презимљујуће форме шетних инсеката: штитасте ваши (Coccidae, Lecanidae), лисне ваши
(Aphididae), крвава ваш (Eriosoma lanigerum), јабукин цветојед (Anthonomus pomorum), јабукин мољац (Hyponomeuta
malinellus), шљивин мољац (Hyponomeuta padellus), бресквин мољац (Anarsia linealella), крушкина бува (Cacopylla spp.),
мразовци (Geometridae), губар (Lymantria dispar), кукавичја суза (Malacosoma neustria) и разни смотавци (Torticidae).
Пегавост листа јечма (Rhynchosporium secalis)
Врло значајна болест која напада првенствено јечам и раж је сива пегавост (Рхyнцхоспориум сецалис). Услед
масовног сушења заражених листова губици у приносу могу достићи до 50%. На листовима се јављају овалне пеге дужине 12 цм које су најпре воденасте, а затим се постепено суше у бело-сиве пеге обрубљене жутим или тамносивим до смеђим цикцак рубом. Развоју болести погодује хладно и влажно време у пролеће. Температуре изнад 20 ºC заустављају ширење
болести. По завршетку бокорења обратити пажњу на присутност ове болести. Гљива се одржава на остацима заражених
биљака, може се пренети и зараженим семеном.
Препорука за произвођаче: редовним обиласком парцела утврдити присуство симптома и пратити њихово ширење.
Уколико су симптоми присутни на више од 10% биљака до фазе првог коленца треба извршити мере заштите. Уколико овај
праг није достигнут, пратити даље ширење симптома које не треба дозволити изнад првог листа другог коленца. Уколико се
региструје 10% биљака са симптомима на првом листу другог коленца, неопходна је заштита јечма.
СТОЧАРСТВО
аутор Иванка Видојковић, дипл.инж.-стручни сарадник за сточараство
Споредни производи прехрамбене индустрије у исхрани преживара
У ову групу хранива спадају споредни производи млинске индустрије, индустрије уља шећера,
скроба, алкохола и врења. Најважнија хранива из групе споредних производа млинске индустрије су пшеничне мекиње и
пшенично сточно брашно. То су хранива са малим процентом сирових протеина ( 12-15 % ), мањим садржајем сирове
целулозе ( до 11% ), и високим садржајем фитински везаног фосфора ( преко 1,2 % ). Овакав производ се солидно користи у
исхрани преживара. Пшеничне мекње се користе у исхрани крава у време телења.
Споредни производи индустрије уља добијају се након издвајања уља из различитих биљних култура, као што су:
соја, сунцокрет, уљана репица, лан, конопља, кикирики... Одликују се високим садржајем протеина.
Споредни производи који се добијају у производњи уља су погаче и сачме. Основна разлика између ова два
производа је у проценту заосталог уља, који је већи код погача у односу на сачме.
Најважнија хранива из ове групе су сачме соје и сунцокрета. Сојина сачма је најчешће коришћено храниво у
концентрованом делу оброка за све врсте домаћих животиња. Ово храниво се без посебних ограничења може користити у
исхрани крава. Сачма сунцокрета је добар извор протеина и фосфора. Најбоље је да буде укључена у смеше концентрата, јер
при одвојеном давању дешава се да краве одбијају њену конзумацију.
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Споредни производи индустрије шећера су репини резанци и меласа. Ова хранива су енергетска хранива са малим
садржајем протеина. Суви репини резанци су по храњивој врености слични прекрупи кукуруза. Меласа се користи у
индустриској производњи пелетиране хране као везивно средство.
Из пивске индустрије као пратећи производи остају: пивски троп (који се користи у свежем стању), јечмене сладне
клице и пивски квасац (који се користе у осушеном стању). Из индустрије алкохола заостају џибра и комина. То су хранива
са високим садржајем влаге и малом хранљивом вредношћу.
У производњи скроба најчешће се користе кукуруз и кромпир. Као пратећи производи заостају клице, мекиње и
глутен.
Хранива животињског порекла су од 2000. године код нас забрањена у исхрани преживара због преношења опасне
болести “лудих крава”. Изузетак су млеко и сурутка у праху који се користе као замена за млеко.
Због специфичности различитих хранива неопходно је ограничити њихово коришћење у исхрани крава.
У табели су наведена хранива и препоручене количине у оброку.
Храниво

Количина у оброку

Резанац шећерне репе

До 35% СМ оброка

Сачма соје

Нема ограничења

Сачма сунцокрета

Нема ограничења

Сачма уљане репице

До 12% концентрата

Ланена сачма

До 25% концентрата

Сладне клице

До 20% СМ оброка

Пивски троп суви

До 4 кг или 25% концентрата

Пивски троп свеж

До 18 кг или 20% СМ оброка

Кукурузни глутен

До 50% концентрата

Свежа сурутка

До 2/3 потреба у води

Пример оброка за краве у лактацији.
Храниво

Количина хранива у оброку (кг)

Количина хранива у оброку (кг)

Сено луцерке

3

2

Силажа кукуруза

25

15

Зелена луцерка

-

35

Силирано зрно

4

3

Суви резанац шећерне репе

2

2

Пивски троп

3

3

Сојин гриз

0,85

0,6

Концентрат (30% УП)

3,6

1,8
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Избор телади за тов
Код избора телади за тов наjбитнији елемент је раса, јед од ње зависе тип и начин това, висина и структура прираста,
економичност,као и низ других параметара. На нашим подручјима се углавном држе расе комбинованих својстава које дају
добре резултате како у производњи млека, тако и у производњи меса. Типична раса комбинованих својстава је сименталска
раса.
Старост одабране телади зависи од понуде, и не може се прецизно дефинисати. Пресудан моменат за понуду телади
је њихова телесна маса у моменту продаје, па се често дешава да се у групи купљене телади сличне телесне тежине старост
грла разликује и до два месеца.
Битан фактор при одабиру телади је и тај да је теле прешло на коришћење других хранива осим млека. Ово се намеће
као озбиљан проблем како за неоспособљено младо грло које у новонасталој ситуацији не уме и одбија да конзумира
понуђену храну, услед чега гладује, губи на телесној маси (и до 20%), али исто тако и за самог произвођача који не може да
пронађе право решење да би спречио губитак у производњи. Због тога је понекад потребно да прође и више седмица да би се
теле вратило на „улазну тежину“, односно масу при куповини. Због наведеног проблема овај период това се назива и
„негативна фаза това“, а за произвођача прави тов почиње тек када се теле врати на почетну-улазну тежину. Да би се избегле
негативне последице, инсистира се на томе да се приликом набавке младе телади за тов искључиво одабирају она грла која су
већ привикнута на конзумирање кабасте и концентроване хране. Код такве телади услед исхране различитом врстом кабастих
и концентрованих хранива долази до образовања функционалних буражних ресица, које могу из оскудније кабасте хране (за
разлику од млека) да преузму и употребе довољне количине хранљивих материја које се налазе у бурагу. Телад која се хране
млеком немају изражене активне ресице пошто у основновном храниву (млеку) имају све неопходне и лако доступне
хранљиве материје са којима задовољавају своје потребе. Унутрашњост бурага код овако храњених телади обрасло је финим,
нежним ресицама које својом формом подсећају на плиш. Уколико се теладима уз млеко нуди и сено, буражне ресице ће
бити нешто боље развијене и могу се упоредити са крупним сомотом. Таква телад ће се лако прилагодити новом начину
исхране, па самим тим и условима групног това. У тову који је конципиран тако да се оброчна исхрана базира на млеку (или
заменама за млеко), житарицама (концентратима) и кабастим хранивом у виду сена, прираст ће у почетној фази бити нешто
слабији,али ће врло брзо због интензивног развоја буражних ресица (подсећају на јамболију) продукција масе постати
израженија и тако ће се храњена телад без претходног периода привикавања лако превести у тов. За добар и правилан развој
буражних ресица треба практиковати да се у у раној фази исхране телад привикавају на суву храну(концентрат и квалитетно
лиснато сено).
У тову се издвајају две фазе које се битно разликују:
1. Предтов јунади ( од 100-120 до 200-220 кг )
- Може се изводити у великим товилиштима или код мањих фармера;
- Наставак је предходне фазе ( исхране телади ), врло је осетљив део производног процеса;
- Телад из откупа су различитог физиолошког и здравственог статуса ( углавном нису функционални преживари);
- Објекте треба напунити у што краћем року ( 7 дана ), грла изједначити по типу и старости и раздвојити их по полу и маси;
- Негативна фаза това ( због привикавања на амбијент и храну и због транстпортног стреса, траје 10 до 15 (20) дана );
- Предтов траје до старости од око 4 месеца, за кг прираста утроши се 3,7 – 3,8 кг концентроване хране и око 0,5 кг сена.
2.

Тов јунади ( има обележја индустријског това ):



Производња у великим серијама на релативно малом простору;



Процеси се разликују по фазама;



Примена савремених научних и стручних достигнућа;



Могућност максималне аутоматизације и механизације;



Производња стандардног производа одређеног квалитета;



Набавка материјала на велико и под повољним условима;



Пласман производа без већег учешћа посредника.
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Одређивање најповољнијег момента продаје стоке
Стока се у пољопривредној производној јединици појављује или у улози средстава за производњу или у улози
готовог производа. У оба случаја она може бити предмет размене за тржишту. Критеријуми по којима произвођач доноси
пословну одлуку у вези са избором термина продаје појединих врста и категорија стоке су: технолошки, организациони и
тржишни.
Технолошки критеријуми су везани за биолошке карактеристике животиња са једне и примењених зоотехничких
мера са друге стране. Под утицајем ових фактора мења се конверзија хране по фазама развоја грла, као и однос развијености
појединих ткива у организму животиње, квалитет животиње као производа за клање, трошкови производње и продајна цена.
Током пораста и развоја, грло у одређеном тренутку долази у фазу када је однос ових параметара такав да обезбеђује
најповољнији економски резултат.
Организациони критеријуми произилазе из услова пословања, а то су најчешће: расположива сточна храна по обиму,
брсти и квалитету; расположиви простор за смештај стоке, расположива радна снага, потребе домаћинства за сточним
производима.
Тржишни критеријуми делују преко односа понуде и тражње појединих категорија стоке и сточнх производа. На
основу тога успоставњају се одговарајуће продајне цене. Прилагађавајући се утицају ове групе фактора, произвођач тежи да
стоку и сточне производе продаје у сезони када може да оствари највише продајне цене по јединици производа.
Термини продаје стоке:
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У говедарству приплодни подмладак продаје се при узрасту 7 – 12 месеци, а најкасније са 18 месеци. Сетоне јунце
продају се у тази између трећег и шестог месеца бременитости. Товна јунад продају се при различитим узрастима и
различитим сезонама, зависно од типова това. Волови који су коришћени као запрежна грла тове се по завршетку
пољопривредних радова и продају.

4.

У свињарству прасад се продају са 2 -2,5 месеца узраста, приплодне назимице са 6-9 месеци узраста, односно са 2,5
месеца супрасности, а утовљене свиње кад достигну масу за одговарајући тип това.

5.

У овчарству подмладак за припод се продаје са 15-18 месеци узраста, јагњад за месо са 3-4 месеца узраста, а понекад
и малђа, старија ( излучена ) грла продају се на крају пашне сезоне.

6.

У коњарству подмладак коња и изупотребљена грла продају се у јесен на крају пашне сезоне, односно по завршетку
јесењих радова. Расна грла продају се и у другим сезонама зависно од узраста и кретања продајне цене.

7.

У живинарству утовљена живина продаје се кад достигне стандардну телесну масу. Кокошке носиље продају се по
завршетку производног циклуса ( у интензивној производњи то је 12-18 месеци после проношења).

Када су односи цена стабилни, а тражња сточних производа равномерна, технолошки фактори добијају већи значај
при одређивању најповоњнијег термина продаје стоке. Они нарочито испољавају снажно дејство у избору момента продаје
товних грла, свих врста и категорија стоке.
Моменат завршетка това ( продаје ) јунади условљен је кретањем финансијског резултата по грлу током това. За
утврђивање тог момента могу се користити два метода:


Анализа функције трошкова

Ова метода се базира на различитом понашању појединих категорија трошкова у зависности од дужине това, односно масе
товног грла.
Са тог становишта трошкови това деле се у две групе:
-трошкови производње прираста, чији износ расте кад се повећава маса товног грла;
-трошкови уведеног грла у тов, чији износ по килограму товног грла опада када се маса грла повећава.
2.

Израчунавање граничног финансијског резултата.

Базира се на формули:
dF= Vn –( Vt + T )
где је:

11.

dF= Гранични финансијски резултат по грлу.
Vn= Очекивана укупна вредност производње по грлу на крају продуженог периода това.
Vt= Текућа вредност производње по грлу која се могла остварити ако би се грло продало са текућом масом по текућој цени.
T = Очекивани трошкови по грлу за време продуженог периода ( у следећој фази ) това.
Литература:Организација и економика производње и прераде сточних производа, Проф.др Бранко Крстић, доц.др Ђоко
Лучић, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2000.

АГРОЕКОНОМИЈА
аутор Саша Стаменковић, дипл.инж- стручни сарадник за агроекономију
Продаја јаја на пољопривредном газдинству
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде омогућило је произвођачима да вишак произведене хране
пласирају на тржиште помоћу Правилника о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача,
подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла,.
Тиме је започет процес уређивање ове области, али и регулисање изградње, уређења и опремања објеката, као и дефинисање
услова у пословању храном у случају примене традиционалних метода у одређеним фазама производње и промета хране.
Правилник обухвата и подручја на којима постоје посебна географска ограничења.
Када се конкретно ради о производњи и продаји јаја на газдинству, према овом документу, произвођачи могу да
пласирају до 500 комада јаја недељно или 10 хиљада годишње на локалној пијаци. Јаја могу бити достављана и на кућну
адресу и дистрибуирана кроз локалне малопродајне објекте. Продаја је могућа и на манифестацијама локалног карактера.
Конзумација на домаћој трпези и продаја на самом газдинству се подразумева.
Важно је напоменути да произвођачи према правилнику, имају одговорност када је у питању квалитет и безбедност
хране коју производе и стављају у промет на такав начин, да испуњавају ветеринарско-санитарне, као и опште и посебне
услове хигијене хране у складу са законом.
Такође, пољопривредни произвођачи за производњу хране морају имати регистроване објекте, а храну коју производе могу
продавати у својој и суседним општинама.
Произвођач треба да обезбеди да јаја потичу од здраве живине и да остану чиста, сува, без страног мириса,
неоштећена, добро заштићена од ломљења и ван директне сунчеве светлости. Јаја се складиште и превозе на уједначеној
температури, најкасније 21 дан од ношења.
Произвођач треба да осигура да инкубирана и опрана јаја не иду на тржиште хране за људску исхрану.
На месту продаје, произвођач и у овом случају на видљив и јасан начин наводи информације: име и адресу и остале
податке: регистарски број, идентификациони број газдинства, врсту живине од које јаја потичу, датум производње или
ношења јаја, као и рок употребе.
Подстицаји за тов
Подношење захтева за остваривање права на подстицаје за тов јунади, јагњади, јаради и свиња у 2021. години почело
је 1. фебруара и трајаће до 31. јула.
Захтев се, као и до сада, подноси Управи за аграрна плаћања за грла предата кланици или извезена у периоду од 1.
јула 2020. године до 30. јуна ове године.
12.

Захтев за остваривање права на подстицаје за сваку врсту товних грла може се у току године, у поменутом периоду, поднети
највише три пута и то за најмање три грла по захтеву за товну јунад, најмање 10 јагњади, јаради или свиња.
Подстицаји за утовљену стоку по грлу исти су као и у прошлој години и износе 15 хиљада за јунад, 2 хиљаде за
јагњад и јарад, као и хиљаду динара за тов свиња.
Уз захтев за подстицаје за грла предата кланици потребно је поднети пријемницу за откупљена грла са спецификацијом грла
за које се подноси захтев оверену од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора.
У овом периоду, од почетка фебруара до краја јула, сточари могу остварити право на подстицаје уколико поднесу
захтев за најмање две отељене краве у периоду од 1. јула претходне, до 30. јуна ове године. У току једне године могуће је
остварити 20 хиљада динара по отељеној крави.
Почетком фебруара кренуло је и подношење захтева за остваривање права на подстицаје за краве дојиље старости
преко две године, које припадају товним грлима чисте расе: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијско
плаво, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса, која припадају стаду
намењеном за узгој телади за производњу меса. Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се записник о одржаној
селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације. Висина подстицаја по грлу је 40
хиљада динара.
Електрификација поља уз помоћ државе
Како би се пољопривредним произвођачима омогућило да смање трошкове својих производњи и постану
економичније, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у оквиру мера аграрне политике предвидело је
подстицаје за електрификацију поља. Тиме би се драстично смањило издвајање пољопривредника за скупља фосилна горива.
Овакве одлуке имале би позитивног ефекта и на екологију.
Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног
газдинства за електрификацију поља у 2021. години објављен је у другој половини јануара, а подношење захтева трајаће до 1.
септембра.
Право на остваривање подстицаја у висини од 90% вредности инвестиције могу остварити произвођачи уколико на
време поднесу захтев и испуне услове дефинисане јавним позивом.
Министарство у овом случају признаје трошкове припреме терена, набавке каблова и остале пратеће опреме, као и
прикључивања на електро мрежу.
Парцела која је предмет електрификације треба да буде обухваћена пројектом изградње електро мреже средњег или
високог напона, као и да буде у власништву произвођача, или у закупу на најмање пет година.
Произвођачи у овом случају не започињу инвестицију већ уз захтев Управи за аграрна плаћања достављају
предрачун, потврду електродистрибуције да је катастарска парцела која је предмет инвестије обухваћена пројектом изградње
електро мреже средњег или високог напона и да је на њој могућ прикључак на електромрежу. Инвестиција не сме да буде
предмет неког другог поступка за коришћење подстицаја.
Достављају и потврде о измиреним порезима, као и извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет
инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако
није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности.
Важно је напоменути да уверења и потврде не смеју бити старији од 30 дана од дана подношења захтева.
Након провере испуњености услова произвођачи добијају решење којим се утврђује износ подстицаја, а средства се
уплаћују на наменски рачун газдинства.
Доказ о реализовању електрификације поља, произвођачи потврђују слањем рачуна, отпремнице, односно потврде о
преносу средстава или извода из банке.
Највиши износ подстицаја које један произвођач може остварити по овом јавном позиву је 800 хиљада динара.
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Поштовани пољопривредни произвођачи посетите страницу
http://www.agroponuda.com/

или нам се обратите ако желите нешто да огласите да продајете
или купујете.
За ближа објашњења и информације можете се обратити
Пољопривредној саветодавној и стручној служби
„Агрознање“ доо Зајечар
19000 ЗАЈЕЧАР, УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА 37/4,
Тел/Фаx.: +381 19 436-865
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Актуелни јавни позиви, конкурси и правилници
- Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинства за електрификацију поља у 2021. години (подношење захтева од
01.02.2021-01.09.2021)
- Подстицаји за тов (подношење захтева од 01.02.2021-31.07.2021 за грла предата кланици од
01.07.2020-30.06.2021)
-Подстицаји за краве за узгој телади за тов ( подношење захтева од 01.02.2021-31.07.2021 за краве
отељене 01.07.2020-30.06.2021)
-Подстицаји за краве дојиље (подношење захтева од 01.02.2021-31.07.2021 за грла укључена у
производњу 01.07.2020-30.06.2021)
-Основни подстицаји по ха за биљну производњу ( за нова газдинства регистрована до 30.09.2020
захтев се подноси електронски од 01.03.2021- 30.04.2021, за остала газдиства исплата подстицаја је
аутоматска без подношења захтева)
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Извор СТИПС- www.stips.minpolj.gov.rs
Цене воћа - зелене пијаце у Србији за период 08.03. – 14.03.2021 године

Извор СТИПС- www.stips.minpolj.gov.rs
Цене поврћа-зелене пијаце у Србији за период 08.03. – 14.03.2021 године
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Извор СТИПС- www.stips.minpolj.gov.rs
Цене живе стоке-сточне пијаце у Србији за период 08.03.-14.03.2021 године

Извор СТИПС- www.stips.minpolj.gov.rs
Кланичне цене живе стоке у Србији по окрузима за период 08.03.. – 14.03.2021.године
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ИЗДАЈЕ:
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА И САВЕТОДАВНА СЛУЖБА
„АГРОЗНАЊЕ” Д.О.О. ЗАЈЕЧАР,
19000 ЗАЈЕЧАР, УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА 37/4,
Тел/Фаx.: +381 19 436-865

Технички уредник: Славица Коџопељић, дипл.инж.
Славица Коџопељић, дипл.инж. – стручни сарадник за ратарство и повртарство
Михајло Жикић, дипл.инж. – стручни сарадник за воћарство и виноградарство
Иванка Видојковић, дипл.инж.-стручни сарадник за сточарство
Саша Стаменковић, дипл.инж - стручни сарадник за агроекономију
Славица Џелатовић, дипл.инж. - стручни сарадник за заштиту биља
Славица Џелатовић, дипл.инж. – Директор

ТИРАЖ: 300 ПРИМЕРАКА
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