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СТАЊЕ УСЕВА

Просечна количина падавина за
октобар за територију Србије износи
33 mm што је 69% од вишегодишњег
просека за овај месец.
Падавина
значајних
за
пољопривреду било је крајем прве
декаде, средином месеца и у другој
половини треће декаде октобра. Ипак,
није дошло до значајног повећања
залиха продуктивне влаге у земљишту
до дубине од 1 m.
Дефицит у падавинама
за
подручје Краљева је је остао изражен
и током
октобра. У октобру
је
остварено свега 57% вишегодишњег
просека за овај месец. Забележено је
седам кишних дана са укупно 31 l/m2.
Овакви агрометеоролошки услови
отежавају клијање и ницање раније
посејаних озимих култура.
За ницање пшенице потребна
сума од 100-110 0C средњих дневних
температура ваздуха и одговарајућa
влажност земљишта. У границама
ових вредности потребно је 10-12 дана
за ницање пшенице. Температурни
просек за трећу декаду октобра
износио је 10 0C што је било довољно
за
ницање пшенице на огледној
парцели Пољопривредне саветодавне
и стручне службе (ПССС) Краљево.
З бо г
н ав ед ен ог
д ефицита
у
падавинама,
усеви
ничу нешто
спорије у односу на оптималан
садржај влаге у земљишту.
ПССС Краљево је и ове јесени,
засновала
демо оглед са озимим
сортама пшенице, тритикалеа и
јечма. Заснивање демо поља је једна

од активности пољопривредне службе
које имају за циљ да произвођачима са
нашег подручја омогуће да се током
пролећне
вегетације
и
на
манифестацији Дан поља стрних жита
коју служба организује почетком јуна,
увере у принос и квалитет сорти које
препоручују компаније које се баве
продајом семена. Уз препоруку
саветодаваца, произвођачи ће на овај
начин бити у прилици да процене која
од сорти даје најбоље резултате у
нашим агроеколошким условима и да
се у следећој сезони определе за
куповину најбољег семена.
У атару села Милочај на огледној
парцели ПССС Краљево, сетва је
обављена крајем друге декаде октобра,
у оптималном агротехничком року.
Основна обрада је обављена након
падавина половином октобра. На
о сн о в у
аг ро хемијске
ан ализе
земљишта у основној обради је
примењено 300кг NPK минералних
хранива. У огледу су заступљене
најпродаваније сорте стрних жита
четири семенске компаније.
У јесењем делу вегетације
препоручујемо произвођачима да
обиласком парцела под стрним
житима и луцериштима установе
присуство штеточина (глодара) чија
је бројност посебно изражена
у
сушним годинама и на парцелама на
којима је предусев био кукуруз.

Ненад Нешовић, дипл.
инж.
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ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА

Пољопривредне
машине
представљају висок фактор ризика у
појавама несрећа и повреда учесника у
различитим
процесима
пољопривредне производње.
У Србији је 2007. године било:
550.000 трактора, 450.000 покретних
машина на тракторски погон (грађ. и
друге машине), 60.000 приколица,
33.000 комбајна.
Произилази да
укупан број
покретних пољопривредних трактора
и других машина са сопственим
мотором у јавном саобраћају на
путевима Републике Србије достиже
број од преко 1.100.000 покретних
машина.
Због
повећаних
обима
пољопривредних и других радова
наведени број покретних машина се
повећава и представља висок ризик од
појаве незгода у самом процесу рада
као и у јавном саобраћају или на
јавним површинама.
Анализе показују да се несреће
на раду са пољоприведним машинама
и саобраћајне незгоде највише
догађају:
∗ У сезони пролећних и јесењих
радова;
∗ У
насељеним местима због
неприлагођена
брзине
и
неисправне сигнализације;
∗ На местима укрштања локалних и
главних путева;
∗ У данима викенда од 17-20 сати.
Најчешћи узроци несрећа су:
⇒ Недовољна обученост руковаоца;

Непознавање технолошког процеса
рада машине;
⇒ Непажња у току рада;
⇒ Употреба алкохола у току рада;
⇒ Непридржавање
превентивних
радњи;
⇒ Непоштовање
Закона
о
безбедности саобраћаја.
Подаци МУП-а
Републике
Србије, показују да возачи трактора
већ дужи период на различитим
категоријама путева и у саобраћајним
ситуацијама у Републици Србији
учествују са алармантних 55-65% у
изазивању свих сабраћајних удеса са
несрећним последицама.
⇒
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Обзиром да су актуелни жетвени
радови, транспорт летине у разним
облицима
и
различитим
транспортним агрегатима је веома
интензиван.

С тим у вези желимо да
произвођаче упозоримо на неколико
правила којих се обавезно треба
придржавати:
• Проверити техничку исправност
механизације;
• Агрегат трактор –приколица у
јавном саобраћају мора се кретати
по одређеним категоријама путева
без изазивања опасности по друге
учеснике;
• Приколица и трактор у јавном
саобраћају морају бити обележени
свим потребним
светлосним и
другим ознакама Ово се посебно
односи на транспорт у ноћним
условима;
• Транспортни агрегати могу
угрозити безбедност учесника у
саобраћају уколико нису правилно
састав љен и.
Веза
тракто рприколица
мора бити потпуно
сигурна у свим условима кретања;
• Агрегат је веома нестабилан на
бочном нагибу и клизавој подлози
због појаве заношења приколице;
• Терет на приколици мора бити
правилно постављен и обележен.

Ненад Нешовић, дипл. инж.

4

пољопривреде Србије

стем тржишних информација

Mесечни преглед понуде и тражње поврћа и воћа на пијацама у
Србији
На зеленим и кванташким пијацама у Србији је
протеклог месеца забележена боља
понуда купуса, кромпира, шаргарепе, цвекле и
празилука, док је у односу на претходни месец
посебно у последних десет дана октобра била слабија
понуда паприке, парадајза, краставца салатара,
краставца корнишона, тиквица, патлиџана што је
условило пораст ових повртарских култура.
Као што смо и навели слабија понуда парадајза
утицала је на пораст цена па је на кванташким
пијацама доминирао износ од 30, док је на зеленим
пијацaма најчешћа продајна цена износила 50 дин/кг.
Са обимом понуде ослабио је и квалитет производа.
Асортиман и понуда паприке били су такође
слабији у последњих недељу дана, а најчешћа
продајна цена бабуре паковане у џак или кутије на
кванташким пијацама била је идентична
септембарској и износила је 50 дин/кг. Слабији обим
а и квалитет паприке црвене за ајвар, али је на
кванташима као у септембру доминирала цена од 40
дин/кг. На зеленим пијацама у Србији је забележен
раст цене ове повртарске културе у односу на
претходни месец и доминирао је износ од 80 дин/кг.
Продаја паприке шиље одвијала се по цени од 40 до
100 дин/кг у зависности од квалитета и обима понуде
и тражње.
Продаја патлиџана се током октобра одвијала по
цени од 25 до 50 дин/кг.
Црвеног и белог кромира је у изобиљу на
пијачним тезгама, а цене ових производа су у
велепродаји износиле 25, а у малопродај 30 дин/кг.
Настављен је тренд добре понуде и тражње
црног лука. На кванташима у Србији је доминирала
цена од 25 дин/кг. На зеленим пијацама је забележен
раст у односу на септембар па је доминирао износ од
50 дин/кг. Иако је количински понуда белог лука у
односу на претходни месец била непромењена па је у
велепродаји доминирао износ од 250, а у малопродаји
500 дин/кг.

www.stips.minpolj.gov.rs
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Mесечни преглед понуде и тражње поврћа и воћа на пијацама у
Србији
Слабија понуде краставца салатара утицала је на
тренд раста цена у септембру. На пијацним тезгама су
се и током октобра и даље могли пазарити краставци
корнишони мада је цена ове повртарске културе у
односу на прошли месец била дупло виша па је у
велепродаји доминирао износ од 60, а малопродајна
100 дин/кг.

На кванташима и зеленим пијацама су што се
воћа тиче у понуди и сортименту доминирале јабуке,
крушке, мандарине и грожђе, док је понуда шљива,
брескви и нектарина била знатно мања него у
септембру. Такоде је, слабија од уобичајене, за овај
период године била понуда поморанџи и грејпфрута.
На појединим пијачним тезгама се могао пазарити
нар увезен најчешће из Црне Горе или Турске.

www.stips.minpolj.gov.rs
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Mесечни преглед понуде и тражње поврћа и воћа на пијацама у
Србији
Иако је понуда грожда била добра сортимен је
био слабији него претходног месеца па су у продаји
доминирали Афус али, Хамбург и Молдавиа, док је
понуда сорти Италија и Кардинал била знатно
слабија. На кванташима се цена као и у септембру
кретала од 60 до 70 дин/кг, док је на зеленим
пијацама у зависноси од сорте и квалитета продајна
цена варирала од 80 до 100 дин/кг.
Из недеље у недељу је током протеклог месец
понуда јабука била све боља, а и сортимент је био
богатији него у септембру. Велепродајна цене ове
воћне врсте зависила је од сорте и кретала се од 30 до
50 дин/кг док је на зеленим пијацама доминирао
износ од 50 до 70 дин/кг.
На већини пијаца у Србији је забележена знатно
слабија понуда брескви и нектарина. Најчешћа цена
брескве у велепродаји износила је 50 дин/кг, док је у
малопродаји тај износ достизао 70 дин/кг. Нектарине
су се на кванташима могле купити по цени од 40 до 50
дин/кг док је на зеленим пијацама доминирао износ
од 100 дин/кг, што указује на благи раст цена ове
воћне врсте у односу на септембар.
Слабија је била понуда и сортимент шљива како
на кванташима тако и на зеленим пијацама посебно
током последњих десетак дана октобра. На
кванташима је задржан износ од 30 дин/кг, док су на
зеленим пијацама шљиве биле скупље па је
доминирао узнос од 80 дин/кг.
Евидентирана је слаба понуда ораха и лешника и
очекивања су да ће се побољшати у наредном периоду.
Орах се најчешће могао пазарити по цени од 1000
дин/кг.
У понуди јужног воћа је доминирала мандарина
увезена претежно из Хрватске. На кванташима је цена
варирала од 80 до 90 дин/кг док је на зеленим
пијацама доминирао износ од 120 дин/кг. Уобичајена
је била понуда банане и лимуна, док је слабија била
понуда поморанџе, грејпфрута, ананаса и кивија.

www.stips.minpolj.gov.rs

УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ПРОИЗВОДЊУ И САСТАВ МЛЕКА

На производњу и састав млека
утиче велики број генетских и
парагенетских чинилаца: раса и
старост грла; здравствено и
физиолошко стање; фаза лактације;
број, фаза и ефикасност муже; исхрана
у периоду одгајивања и припреме за
наредну лактацију; исхрана током
лактације, тип оброка и квалитет
хране; услови спољашње средине.

На почетку муже излучује се већа
количина млека са мање млечне
масти. После тога па све до краја муже
количина опада, а масноћа млека се
повећава. Највише масти има у
последњим млазевима млека. Из
задњих четврти вимена краве дају
више млека него из предњих. Такође
број мужа у току дана утиче на
количину и састав млека.
При двократној и трократној
мужи краве дају највише млека ујутру
али са мањом количином масти.
Трократном мужом остварује се већа
дневна производња млека за 15-20%.
Еструс и обољења ремете
количину и масноћу млека.
Екстремно високе и ниске
температуре и висока влажност
ваздуха доводе до опадања млека.

Адекватном исхраном женског
подмлатка намењеног приплоду
постиже се са једне стране успешан
развој грла и правовремено прво
тељење, а са друге стране висока
производња млека у првој лактацији.
Првих дана по тељењу лучи се
колострум специфичног састава
намењеног за исхрану подмлатка.
Од петог дана па надаље млеко се
користи и за људску исхрану.
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Исхрана је најважнији спољни
чинилац који утиче на количину, а у
извесној мери и на састав млека.
Највећи утицај исхрана има у средњој
фази лактације. На количину и састав
млека може се утицати типом и
саставом оброка, концентрацијом и
висином сварљивости хранљивих
материја,
међусобним односом
кабасте и концентроване хране. Са
повећањем
заступљености
концентрата у СМ оброка краве
постижу већу максималну млечност у
првој фази лактације. Заступљеност
целулозних влакана у оброку, такође,
битно утиче на количину, а нарочито
на масноћу млека.

Опадање масноће млека је
редовна појава и у прелазном периоду
исхране, нарочито при прелазу са суве
на свежу зелену храну, која је иначе
лако
сварљива. Заступљеност
минерала и витамина у млеку зависи
од њихове количине у оброку.
Заступљеност витамина А у млеку
зависи од количине каротина у оброку.

Љиљана Неранџић, дипл. инж.

