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СТОЧАРСТВО
ПРОПУСТИ ПРИ МАШИНСКОЈ МУЖИ КРАВА ( 2. ДЕО)
Ако је апарат за мужу стављен на виме кратко време од почетка припреме за мужу,
мало млека може бити пуштено, али је то млеко из млечне цистерне и обично су то мале
количине. После овог првог почетка муже, проток млека опада скоро до нуле да би потом,
око један минут од почетка стимулације проток порастао. У том тренутку хормон
окситоцин изазива пуштање млека из алвеола и виме се брзо празни. Због тога почетак
муже пре него што је прошао један минут од припреме продужује укупан процес
евакуације млека и време у коме су сисе изложене утицају вакуума, што није добро за
здравље вимена. Утврђено је да су се краве са развученом линијом протока млека имале
за 1,5 пута више соматских ћелија у односу на оне с краћим временом муже и њеним
почетком и њеним почетком један минут од третмана. Укратко, правилна припрема,
одговарајући почетак муже и правовремено скидање музних чаша имају позитиван
ефекатна здравље вимена. Појава да чешће долази до спадања музних чаша с предњих
четврти вимена упућује на потребу да се побољша положај музне јединице. Ако дуго
млечно и пулено црево леже на поду, тада су предње музне чаше оптерећене а задње
растерећене. Проблем се једноставно решава подизањем млечног црева , после
млекосабирника, употребом куке или гумене траке. Боље али и скупље решење јесте
коришћење аутоматске руке у измузилишту којом се дуго млечно црево лако напред или
навише повуче. Изједначавањем оптерећења музних чаша четврти вимена се брже
празне, време муже се скраћује а у задњим четвртима вимена остаје мање млека за
одмузавање.
Проблеми у преажњењу вимена могу да настану и ако су кратка млечна црева јако
тврда. Тада је јединица за мужу нефлексибилна, што доводи до тога да се поједине
четврти вимена неравномерно измузају. То се дешава када су на пример предње четврти
високо постављене или задње веома дубоке. Флуктуације у нивоу вакуума могу бити
изазване “клизањем“ музних чаша током муже или њиховим наглим скидањем с вимена по
завршетку муже а да пре тога није искључен вакуум. Последице колебања вакуума у
систему за мужу јесте убацивање капљице млека загађених бактеријама с врха сисе кроз
канал у виме. Оно је олакшано због делимичног вакуума у сиси. Флуктуације вакуума су
повезане са новим случајевима инфекције вимена. Када се количина млека при
домузавању полако али константно повећава, разлог за то могу да буду и сисне гуме.
Проширени отвори на главама сисних гума услед чишћења и употребе, као и велике сисне
гуме не праве добар контакт са сисом и долази до њиховог пењања до основе сисе.
Веома брзо то доводи до отока у том делу и тиме до значајног сужавања улаза у сису.
Проток млека се полако смањује и може потпуно да престане, иако у млечној цистерни
има млека. Такође, тврде и старе сисне гуме, нарочито у комбинацији са високим
вакуумом доводе до озледа врха сисе, што олакшава продор патогена кроз сисни канал у
унутрашњост млечне жлезде. Треба се држати препоруке произвођача о дужини
коришћења сисних гума – обично 1 200 помужених крава за синтетичке гуме и 800 крава
за оне од природне гуме. Величину сисних гума (унутрашњи пречник) треба бирати у
складу с карактеристикама сиса претежног броја крава у стаду. За правилну мужу у
измузилишту необходно је просторно одговарајуће место. Краве које су немирне на
стајалишту зе мужу стално се повлаче уназад и гурају друга грла иза себе, обично немају
довољну дужину бокса. Такође, између крава и ограде бокса шака руке треба сасвим лако

да прође, у противном бокс је узан. Када је реч о рефлексу пуштања млека познато је да
са кравама при мужи треба поступати благо. При свакој врсти стреса или бола крава ће се
лошије измузати. Узроке за то не треба тражити само у техници муже. Краве са
проблемима на папцима, поремећајима у варењу, отоцима на ногама или другим
болестима, преплашене електичним гоничима или клизавим ходницима, неће бити
опуштене на музном месту и добро помужене. Томе треба додати и агресивну мужу, висок
вакум, узан или кратак бокс, сувише велике или тврде сисне гуме. Посебно неповољна
околност је када више фактора делује заједно. У екстремним околностима (случајевима)
краве одбијају машинску мужу, те је потребно уочити и искључити све пропусте.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инг.Драган Јаковљевић

ВАЖНОСТ КОЛОСТРУМА У ИСХРАНИ ТЕЛАДИ
Потребно је да теле у року од пола сата по рођењу добије један до један и по литар
колострума од своје мајке. Давање од једном веће количине од један и по литар
колострума није препоручљиво јер је запремина сиришта телета капацитета један и по
литар тако да би дошло до поремећаја у варењу.
Основни разлог због којег је колострум важан за телад је тај да он садржи антитела
имуног система (имуноглобулина). Количина унетих имуноглобулина првих 6 сати је 100%
а затим опада. Зидови црева новорођене телади су пропустљиви 100% за целе молекуле
имуноглобулина колострума у првих 24 сата, тако да они могу да пређу у крв директно и
тиме пруже заштиту од инфекције а ова пропустљивост опада за 20% наредног дана.
Друга велика важност колострума је та да он обезбеђује телад са довољно енергије,
протеина, минерала и витамина, у првим данима живота. Квалитет колострума врло брзо
опада након телења што се може видети по томе што је све ређи и ређи након следеће
муже.
Квалитет колострума се мери колострум-метром, при чему се у првим сатима од телења
његова боја мења у зелену због високе концентрације имуноглобулина. Регистровање
квалитета колострума биће добар показатељ дали је исхрана мајке била избалансирана
за време засушеног периода.
Теле може добити колострум на два начина:
1) природни начин: сисање је најприроднији и најједноставнији начин исхране телета,
а изводи се тако што се теле остави са мајком прва 12-24 сата по рођењу, а онда
се пребацује у индивидуални бокс. Предност овог начина исхране је тај што је
колострум увек на телесној температури али је проблем тај што теле не попије
довољну количину и не добије га довољно брзо, а и виме и сисе могу бити
контаминиране од патогених микроорганизама (нпр. ако постоји паратуберкулоза
на фарми теле се може заразити сисањем).
2) вештачки начин: крава се одмах измузује након телења и одмах се колострум даје
телету. Овај поступак омогућава да теле што више и што пре попије колострум.
Измужени колострум се мора чувати на чистом и хладном месту. Да би се спречило

његово кварење препоручује се закиселити га са мало свеже млаћенице (течни
остатак од мућења павлаке).
Трећег дана по рођењу постепено се прелази са исхране колострумом на исхрану пуним
млеком или заменом за млеко.
Дипл. инг. Верица Лазаревић

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
РАЖ
Раж расте у северним крајевима где друге житарице слабо успевају или се уопште не могу
гајити. У нашим условима гаје се озиме форме које су приносније.
Раж се може гајити у смеши с грахорицом, грашком или неким другим културама и при
томе се добија квалитетна зелена маса за исхрану домаћих животиња. Слама ражи
користи се за израду плетарских производа и папира, а и за израду грађевинског
материјала. Зрно ражи може се користити за производњу алкохола, скроба и сирупа. У
клици ражи има пуно беланчевина, масти, шећера и витамина и минералних материја, па
се употребљава у прехрамбеној индустрији за производњу посебних висококвалитетних
храњивих састојака.Раж садржи довољно беланчевина које омогућују справљање хлеба,
који је храњив, специфичног укуса, мање сварљив од пшеничног, али зато дуже чува
свежину и препоручује се за исхрану дијабетичара јер садржи мање скроба од пшеничног
хлеба.
Морфолошка својства ражи
Најчешће развија 4 примарна коријенчића, а секундарно коријење може расти у дубину до
2,5 м и има велику усисну снагу. Стабљика се састоји од 4–6 нодија (кољенаца) и
интернодија (међукољенаца), шупља је, па полијеже, у висину нарасте од 60–2,5 м,
пресвучена је воштаном превлаком, може имати љубичасту нијансу и при врху је обрасла
длачицама. Лист је такођер прекривен воштаном превлаком и ситним длачицама. Клас је
дугачак 10–15 цм, класа доста рано, али има дуго раздобље класања, цватње и оплодње.
Раж се опрашује помоћу вјетра.Зрно је издужено, на површини наборано, с јасно
израженом дубоком браздицом, а боја му може бити зеленкасто-плава, жучкаста до
љубичаста. Маса 1 000 зрна износи око 40 г, а хектолитарска тежина око 70 кг. Вегетација
је дуга око 280 дана.
Агроеколошки услови за гајење ражи
Температура и светлост
Раж нема већих захтева према температури. Она успева у хладнијим подручјима.
Минимална температура за клијање семена је око 1 °Ц, практични је минимум око 4 °Ц,
кад раж пуно боље и брже клија, а оптимална температура за клијање износи 25 °Ц.
Температуре потребне за вегетативни пораст, обликовање вегетативних и генеративних
органа, цветање, оплодњу и зрење крећу се између 10–20 °Ц. Без снежног покривача
може издржати и до -35 °Ц. Раж припада биљкама дугога дана. За правилан раст и развој

тражи доста светла, које се може осигурати оптималним склопом и добрим распоредом
биљака.
Вода и земљиште
Раж не троши пуно воде за стварање суве материје, односно, отпорна је на сушу. То јој
омогућује добро развијен коренов систем, који може да црпи воду из дубљих слојева
земљишта, затим грађа стабљике и лишћа (воштана превлака, длачице) као и добро
кориштење јесење и пролећне влаге. Важно је да у јесењем раздобљу у време бокорења
има довољно влаге у земљишту. Највише воде раж тражи у време влатања, класања и у
почетку наливања зрна. Може се гајити на различитим типовима земљишта. Успева на
песковитим, тресетним и тежим тлима, на брдским и планинским подручјима као и на
слабо плодним и песковитим земљиштима.
Агротехника у производњи ражи
Плодоред и избор парцеле
Раж се узгаја у плодореду, посебно на слабо плодним земљиштима. Добре преткултуре су
зрнате махунарке, окопавине ђубрене стајњаком, крмне културе, уљарице (уљана репица,
сунцокрет), а и друге културе које се раније скидају и не остављају велике жетвене
остатке.
Обрада и припрема земљишта за сетву
Након ранијих преткултура обавља се орање стрништа, летње орање и предсетвено
орање. Оре се до 30 цм дубине. Основну обраду, основно орање обавља се 15-ак дана
пред сетву. Ако се због било којих разлога оре непосредно пред сетву, у припреми
земљишта треба користити агрегате који ће моћи довољно добро да збију земљиште, а да
сетвени слој остане растресит, добре структуре и хомоген.
Ђубрење
Количина минералних ђубрива зависи од плодности земљишта и планираног приноса. На
лакшим, песковитим земљиштима може се користити стајско или минерално ђубриво. На
плоднијим земљиштима ђубрење се обавља само минералним ђубривима. На просечно
плодним земљиштима, за просечан принос од око 5 т/ха треба обезбедити око 130 кг/ха
азота и 80-100 кг/ха фосфора и калијума.
Нега усева
Негу и заштиту ражи треба обавити као и за пшеницу. Сузбијање корова код ражи лакше
је него код пшенице јер раж брже клија и ниче, има бржи пораст стабла И спречава раст
корова. Ипак, корове треба сузбијати хербицидима. Раж у пролеће брже расте, па треба
раније обавити прихрану.
Сетва ражи
Оптималан агротехнички рок за етву ражи је друга половина септембра. Сеје се сејалицом
у редове на размак од 10 цм. Не сме се предубоко сејати, најповољнија је дубина 3–4 цм.
На лакшим песковитим земљиштима,сеје се дубље, а на тежим, влажнијим и хладнијим

земљиштима плиће. Количина семена за сетву зависи од густине склопа, квалитета
семена, од припреме земљишта у време сетве.
Жетва ражи
Жетва се обавља као и жетва пшенице, али хедер треба подигнути више јер је стабљика
ражи висока и еластична, па би могло доћи до загушења у раду комбајна.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инг.Миланка Миладиновић

МЕРЕ БОРБЕ ПРОТИВ СУШЕ-ЂУБРЕЊЕ
Земљишна суша успорава довођење јона на површину коренових длачица.Корен
спорије расте и слабије продире у делове земљишта богатије минералним
материјама.Сушни услови доводе до лаганије менерализације а то смањује количину
асимилата приступачних облика у землјишту.Такође се транспорт усвојених хранива у
надземне делове успорава.У условима суше повећава се концентрација соли у
земљишном раствору и ако она пређе 0,01% то се недовољно одражава на већину
биљака.
Ђубрење азотом –Веће количине азота у исхрани подстичу раст вегетативних
органа,повећава
се
лисна
површина,те
стога
биљке
интензивније
транспиришу(испаравају).Због тога,у условима суше целисходније је да се количина
азотних ђубрива смањи на 80-100 кг/ха (од овога треба да се одузму легуминозе и
сунцокрет).

Ђубрење фосфором -Када се јаве сушни услови у земљишту долази до повећања
садржаја калцијума па фосфор прелази у облик трикалцијум-фосфата који се тешко
раствара у води те стога постаје неприступачан за биљке.Због тога ђубрење фосфором
има велику улогу за ублажавање последица суше.Употреба до 100кг P2O5 по хектару
утиче да се повећа отпорност озиме пшенице на сушу.У сушним условима ђубрење
кукуруза фосфором практично нема никаквог утицаја на формирање приноса.
Ђубрење калијумом -Биљке обезбеђене оптималном количином калијума троше
мање воде у синтези органске материје,односно поседују нижи тренспирациони
коефицијент.Мањак калијума доводи да је биљка смањене отпорности према неповољним
еколошким условима,суши,ниској и високој температури,болестима и сл.Због свега
неведеног ђубрење калијумом је од посебног значаја на земљиштима где садржај
калијума нижи од 15 милиграма на 100 грама земље,као и код калиофилних биљака –због
повећаног изношења овог елемента.
Органско ђубрење -Последице суше могу се врло ефикасно ублажити редовним
уношењем органске материје у земљиште.Уношење органских ђубрива позитивно делује

на биланс хумуса,активност микроорганизама,стварање настајање стабилних структурних
агрегата,а то се позитивно одражава на водни,ваздушни и топлотни режим земљишта.У
сушним условима долазе до изражаја особине хумуса да упије велике количине воде,чиме
се повећава снага држања и садржај лако приступачне воде.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инг.Миодраг Симић

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ МРКВЕ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ
Мрква се у новије време све више производи у заштићеном простору :топлим лејама и
пластеницима.разлог томе је раније пристизање , што свакако утиче на економски ефекат.
У топлим лејама мрква се гаји за потрошњу у мају, а рок пристизања и планирани рок
сетве одређују време израде топлих леја, које се праве на уобичајен начин, коришћењем
свежег стајњака и сламе. Дебљина леје зависи од висине ниских температура(
1цм.дебљине леје за 1 дан грејања). направљена леја се пуни супстратом (смеша
згорелог стајњака, компоста и тресета) у којем се сеје мрква.Семе се сеје омашке(1 кг на 1
м2)и покрије слојем супстрата дебљине 1-1,5 цм. У топлим лејама семе може да се сеје у
редове на растојању 20x 3-5 цм. С обзиром на то да семе мркве нешто дуже ниче у односу
на друге повртарске биљке, може да се обави и наклијавање семена чиме се убрзава
период ницања.Семе се ставља у платнену врећу и потапа у загрејану воду на око 25
степени. Вода се мења на сваких 12 сати , семе се мало промеша ,а само потапање траје
48-60 сати. После овог времена семе се истресе на упијајућу хартију и покрије влажном
тканином. Сеје се кад је око 50% семена проклијало.
Веома је важно редовно проветравање ,то јест одржавање одговарајуће влажности
ваздуха и земљишта, као и температуре у топлој леји. Температура треба да се креће
дневна око 16 а ноћна око ‚10 степени. Од мера неге треба обављати плевљење и
проређивање на растојање од 3 цм. са 1квадратног метра добије се око 400 корена мркве.
Кад је у питању пластеничка производња, мрква се углавном гаји у ниским и полувисоким
пластеницима , у којима се производња заснива од септембра до јануара, па чак и
фебруара. Пред орање треба растурити и органска и минерална ђубрива: 2-3 кг/м2
згорелог стајњака и НПК ђубрива у односу 2:1:2 . Земљиште треба добро уситнити за
сетву , јер је семе мркве веома ситно. у ниским тунелима се сеје у редове 20x3-5 цм, а у
широким тунелима у траке 40-50 + 10x 5 цм, зависно од начина међуредне обраде.
Количина семена је 1 г/м2. Мере неге су: Наводњавање, плевљење, проређивање и
прихрањивање у фази 3-5 листова са око 50 грама КАН-а /м2.
Оптимална температура се креће од 20-22 степена дневна, и ноћна око 15 степени. Са 1
м2 добија се око 5 кг мркве . за гајење у заштићеном простору користе се ране сорте
мркве( Париска и Амстердамска), или средње ране у типу Нантес-а.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инг.Драган Мијушковић

ЧУВАЊЕ ПОВРЋА ТОКОМ ЗИМЕ
Дужина складиштења појединих врста поврћа је различита и зависи од биљне врсте,
процеса кроз које је оно прошло после бербе и услова складиштења.
Спољашни фактор који највише утиче на дужину чувања поврћа је температура.
Одржавањем ниских температура у складиштеном простору смањује се губитак влаге и
спречава увенуће поврћа, успорава се развој микроорганизама који изазивају трулеж и
смањује се синтеза етилена, који такође у великој мери утиче на квалитет ускладиштеног
поврћа.
Етилен је безбојни гас који се нормално производи у биљним ткивима и који убрзава
сазревање плодова, иницира појаву боје и цветање, али и доводи до омекшавања
плодова, губитка хлорофила у зеленим ткивима, појаве тамних пега на зеленој салати,
жућење броколија, прокеља и краставца или горког укуса шаргарепе. Етилен поготово
упијају купусњаче, лиснато поврће, пасуљ, шаргарепа, грашак, паприке и краставац, па
ово поврће треба изоловати од поврћа које емитује етилен( диње, парадајз, печурке и
воће).
Кромпиру и луку етилен помаже да не проклијају па их је пожељно складиштити у близини
поврћа које етилен емитује. Велике количине етилена у затвореном простору обично
потичу од заражених, оштећених и плодова који сазревају, због тога је од велике важности
редовно проветравати складиштене просторије и проверавати здравствено стање
ускладиштених плодова.
Складиштењу наменити само најквалитетније поврће, без механичких оштећења, без
симптома узрочника биљних болести. Овако ускладиштени производи подложни су
гљивичним и бактериским болестима и са њих се проширују на здраве плодове.
Поврће брати на врхунцу зрелости, када имају највећи квалитет. Током и после бербе
пажљиво руковати плодовима, зелене делове стабљике и листове обавезно одстранити
пошто плоду одузимају воду и брзо труле. Сушење већине плодова није препоручљиво,
сем за црни и бели лук, бундеву и тиквице, које треба држати на сунцу око две недеље
како би им кора добила чврстину. Температуру треба одржавати од 0-4 степена Ц.
Када год су спољне температуре ниже од оних у складишту треба отварати вентилационе
отворе, а затварати их у обрнутом случају.
Други битан услов средине је влажност ваздуха. Сушење и смежуравање представља
велики проблем код ускладиштеног поврћа. За већину врста поврћа оптимална влажност
у складиштеном простору је 90-95%.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инг.Мира Миљковић

ВОЋАРСТВО
ФОСФОРНА ЂУБРИВА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ВОЋАРСТВУ
Воћке имају потребе за знатним количинама фосфора и стога се у воћњацима
често јавља недостатак овог елемента. Један део дефицитарног фосфора може се
надокнадити употребом органских ђубрива (стајњак, компост). Међутим када се
узме у обзир да су годишње потребе дрвенастих воћних врсти и преко 30 кг/ха
чистог фосфора, јасно је да се ове потребе не могу подмирити само уношењем
органских ђубрива. Овај дефицит се надокнађује уношењем неког од фосфорних
ђубрива, која у себи садрже неко од фосфорних једињења.
Данас се фосфорна ђубрива производе у већини земаља. Њихова производња се
се врши из једињења која садрже фосфорну киселину у нерастворљивом облику,
при чему је главни задатак приликом производње да се нерастворљив облик
фосфора преведе у растворљив.
Фосфорна киселина растворљива у води сматра се најприступачнијим обликом
фосфора у фосфорним ђубривима. Експерименти изведени последњих неколико
деценија показују да је приступачност фосфата растворљивих у води и фосфата
растворљивих у раствору неутралног амонијум – цитрата приближно иста.
Мале количине фосфорних ђубрива постоје у облику соли метафосфорне
киселина (најчешће се у комерцијалним ђубривима налазе метафосфати калијума
и калцијума)
Суперфосфат који је најчешће присутан у трговини добија се из сирових фосфата
и сумпорне киселине.Сирови фосфати се налазе у стенама које су вулканског
порекла, или седиментног порекла ( могу бити органског или неорганског порекла).
Фосфор у седиментним стенама неорганског порекла води порекло од фосфата из
морске воде. Наслаге биолошког порекла настају од измета птица и њихова
налазишта су ограничена и већином већ исцрпљена. Највеће резерве фосфатних
наслага налазе се у Мароку и чине 45% укупне резерве фосфата у свету.
Због ограничене количине сировог фосфора у природи, цена фосфорних ђубрива
је нешто виша у поређењу на пример са кмплексинм ђубривима. Осим тога цену
ђубрива додатно повећавају разне примесе у фосфатним рудама. Тако на пример
велике количине карбоната у сировим фосфатима поскупљују производњу
суперфосфата, јер се сумпорна киселина троши на разарање карбоната уместо на
разарање фосфата.
Реакције између сумпорне киселине и фосфатне стене се постижу мешањем у
нарочитим судовима који се окрећу око осовине. Вредност суперфосфата зависи и
од његовог сазревања, па се због тога супер – фосфат не пушта одмах у продају,
већ се извесно време чува у магацину. Суперфосфат осим фосфата калцијума
(25%) садржи и око 50% гипса.
Суперфосфат се употребљава у воћњацима подигнутим на неутралним и
алкалним земљиштима. На киселим земљиштима ово ђубриво ово треба
примењивати само у гранулираној форми или примењивати у кућицама или
тракама. Ако се ђубриво уноси у воћњак површински (што је најчешћи случај)
треба га унети пре орања. Обично се ђубрење врши количином 400 – 800 кг/ха у

зависности од снабдевености земљишта фосфором што се утврђује агрохемијском
анализом земљишта.
Троструки суперфосфат се добија третирањем фосфатне стене фосфорном
киселине. Уношење ђубрива се врши на исти начан као и при употреби
суперфосфата са напоменом да су норме ђубрења нашто ниже.
Томас – фосфат (Томасово брашно) се добија као споредни производ при
производњи челика. Ово ђубриво се добија млевењем Томасове шљаке при чему
се добија сивоцрни прах велике специфичне тежине. Због мале хигроскопности
лако се чува.
Томас - фосфат садржи 16 – 22 % фосфорне киселине (просечно 17,6 %).
Фосфор из Томасовог фосфата је растворљив у лимунској киселини и најбоље
ефекте остварује на киселим земљиштима. Томас – фосфат се у Србији не
производи, а у продаји се може наћи Томас – фосфат из увоза.
Перципитат настаје приликом мешања ђубрива са примарним фосфатима и
ђубрива која садрже калцијум или амонијак, па је чест састојак комплексних
ђубрива. Фосфорна киселина перципитата је по вредности за исхрану воћака
приближано једнака вредности фосфорне киселине суперфосфата.
Сирови фосфат се може примењивати у воћарству на киселим земљиштима у
облику фино самлевене фосфатне стене. Сирови фосфати морају бити фино
самлевени ради повећања додирне површине са земљом. Ефикасност фосфата у
облику сирових фосфата је знатно мања него у облику суперфосфата, па је за
постизање истог ефекта потребно унети 2 – 3 пута више фосфора у облику
сирових фосфата него у облику суперфосфата.
МАП (моноамонијум – фосфат) и ДАП (диамонијум – фосфат) добијају се
неутралисањем фосфорне киселине амонијаком. МАП садржи 48% фосфор (V)
оксида који је скоро у потпуности одмах доступан воћкама. Мана овог ђубрива је
што доводи до закишељавања земљишта али је његова примена због брзог
дејства на воћке веома економична. Сличне особине има и ДАП с тим што он
садржи 46% фосфор (V) оксида.

Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инг.Дејан Јоцић

ПРИПРЕМЕ ЗА САДЊУ И ПРАВИЛНА САДЊА ВОЋАКА
Пре подизања воћног засада потребно је парцелу адекватно припремити за саму садњу.
Пре свега парцелу треба очистити од шибља, дугогодишњих корова, жила и других
остатака, а потом и изнивелисати (изравнати) парцелу. Општа је препорука да се пре
подизања било ког воћног засада на парцели две или три године гаје легуминозе.
Пре риголовања потребно је урадити физичку и хемијску анализу земљишта. На основу
добијених резултата треба извршити поправку земљишта уношењем органских и
минералних ђубрива.
Дубина орања приликом подизања засада најчешће износи 40 – 70 цм зависно од воћне
врсте, подлоге и типа земљишта. Ако је оранични слој плитак, прво се оре до 30 цм, а

потом се врши подривање на 60 – 70 цм и то када је земљиште умерено влажно. Мале
површине могу се припремити риљањем до дубине од 50 – 75 цм.
Воћке се могу садити у јесен, зими (ако временски услови дозвољавају) и у рано пролеће.
Најбољи пријем садница се остварује садњом у јесен. Треба обратити пажњу да садни
материјал буде здрав, са добро развијеним кореном и надземним делом.
На добро припремљеном земљишту копају се рупе димензија 60 х 60 цм или 40 х 40 цм ,
зависно од тога да ли ће се у њих додавати ђубриво. У дно садне јаме се додаје до 10 кг
стајњака (уколико стајњак није додат пре обраде земљишта). Преко стајњака се додаје
слој земље да би се избегао директан контакт између стајњака и коренових жилица.
Потом се у јаму поставља садница на исту дубину као што је била у растилу. На лакшим и
песковитим земљиштима треба садницу садити 5 до 10 цм дубље. Када се рупа допуни
земљом,земљу треба добро нагазити не би ли се попуниле преостале шупљине у близини
кореновог система. На крају се око саднице направи хумка.
Посебну пажњу приликом садње треба обратити на размак садње, који зависи од врсте и
сорте, подлоге на коју је сорта накалемљена , као и од узгојног облика који се планира.
Преглед погодног размака садње за наведене факторе може се наћи у табели испод
текста.

Врста
Јабука

Јабука
Јабука

Узгојни облик
Котласта, пирамидална или
побољшана пирамидална
круна
Котласта, пирамидална или
побољшана пирамидална
круна
Палмета
Палмета

Јабука

Палмета

Јабука
Јабука

Палмета
Палмета

Јабука

Јабука
Јабука

Палмета
Палмета

Јабука
Јабука
Крушка
Крушка

Вретенасти жбун
Витко вретено
Палмета
Палмета

Крушка
Дуња

Витки вретенасти жбун
Слободна и котласта круна

Подлога и сорта
Сејанац дивље јабуке , А2, М-11

Растојање (м)
6-8 х 4,5-6

ММ–106, ММ-111

4,5-6 х 3,5-4,5

Бујне сорте на сејанцу
Средње бујне сорте на
сејанцу
Слабо бујне сорте на
сејанцу
Бујне сорте на ММ-106
Средње бујне сорте на
средње бујним
вегетативним подлогама
Слабо бујне сорте на
средње бујним
вегетативним подлогама
Сорте на кржљавим
вегетативним подлогама
(М-26, М-9)
ММ-106
М-9
На сејанцу дивље крушке
На вегетативној подлози
дуња БА-29
БА-29
На вегетативној подлози
дуња БА-29

5-6 х 4-5
5 х 3,5-5
4,5-5 х 3-4
4-4,5 х 3-4
4 х 3-4
3,5-4,5 х 2,53,5
3-4 х 2-3
3,5-4 х 2-3
3,7-4 х 1,5-1,8
4-4,5 х 2-3,5
3,5-4 х 1,5-1,8
3-3,5 х 1-1,25
4-5 х 3-4

Шљива

Бресква
Бресква
Бресква
Бресква
Кајсија

Слободна круна, ваза,
пирамидална круна,
побољшана пирамидална
круна
Слободна круна, ваза,
пирамидална круна,
побољшана пирамидална
круна
Котласта круна
Коса палмета
Вретенасти жбун
Y палмета
Ваза

Кајсија

Ваза

Кајсија
Вишња
Вишња
Вишња

Ваза
Слободна круна
Слободна круна
Слободна круна

Орах

Слободна круна

Леска
Леска

Жбунаста форма
Стаблашица

Шљива

На сејанцу џанарике

6-7 х 4-6

На вегетативним
подлогама(маријана,
јулујана)

4х3

На виноградарској брескви
На виноградарској брескви
На виноградарској брескви
На виноградарској брескви
На џанарици или
белошљиви
На посреднику (стенлеј,
пожегача)
На посреднику (црни трн)
На трешњи
На магриви
Облачинска вишња на
сопственом корену
Калемњен на генеративну
подлогу
На сопственом корену
На сопственом корену

4-5 х 4-5
4-5 х 2-4
4-4,5 х 1,5-2,5
3,5 х 1,20
6 х 5-6
6 х 4-5
4-5 х 2-2,5
5-6 х 4-4,5
4,5-5,5 х 2,5-4
4 х 2-2,5
8-11 х 8-11
5х4
5,5-6 х 4,5-5

Дипл. Инг. Игор Андрејић

ЗАШТИТА БИЉА
Capnodis tenebrionis –ЖИЛОГРИЗ
Жилоигриз се појављује засадима коштичавог воћа посебно вишње,може и
трешње,брескве и других коштичавих воћки.Штеточина изазива велике штете
,долази до сушења стабала,па и читавих воћњака.
Жилогриз припада тврдокрилцима.Одрасла јединка је дужине 2-3 цм,тело је црне
боје без сјаја.Део иза главе је храпав и прекривен беличастом превлаком која се
временом скида.Ларва је бледо жуте боје без ногу,дужине до 7 цм ,топузастог је
изгледа,најшира је у подручју првог грудног сегмента и нагло се сужава према
крају тела .Ларва има снажно развијен усни апарат.Развој ларве траје 1-2 године.

Циклус развоја штеточине
Жилогриз презими као одрасли имаго или као ларва.Почетком марта имаго се
активира и одлази на околне корове,где се храни док не олистају коштичаве
воћке.Прелази на коштичаво воће,храни се петељкама листова .Лет инсекта траје
од маја до краја лета.Након копулације женка полаже јаја на доњем делу коре
стабла и у земљиште до 40 цм удаљености од воћки. Јаја полаже од почетка јуна
до краја августа.После 10-20 дана пиле се ларве које се крећу према корену и
убушује се испод коре.Убушују се прво у тање корење ,па у дебље корење и у
коренов врат и стабло изнад површине земље.У једној воћки може бити и 10-15
ларви.Развој ларви траје 12-14 месеци.Нападнута стабла се поступно суше и
долази до пропадања целих стабала.

Сузбијање жилогриза
Сузбијање жилогриза се врши превентивним мерама: механичким, агротехничким,
хемијским.
Механичке мере подразумевају сакупљање одраслих једенки и спречавањем
женки да положе јаја у близини кореновог врата.Потребно је поставити црне ПВЦ
фолије око приземног дела стабла воћке и на земљиште око стабла у пречнику од
1 м.Стабла која су јаче нападнута извадити и спалити.

Агротехничке мере које доводе до смањења бројности штеточине су чешћа обрада
земљишта и наводњавање.
Хемијске мере сузбијања-Сузбијање одраслих јединки у време њихове исхране
петељкама листова ,половином јула месеца препаратима Ацтара,Волеy,Моспилан
.Сузбијање ларви се врши применом земљишних инсектицида у време полагања
јаја од средине маја до почетка јуна расипањем препарата Гамит,Галитион
,Форсе,Голдор Баит око стабала у пречнику од 1 м и плитко га унети у
земљиште.Само се примењује код воћки које нису у роду
Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инг.Љиљана Јеремић

ШТЕТОЧИНЕ МРКВЕ
Мрквина нематода (Хeterodera carotae) напада искључиво мркву .Нападнуте биљке
заостају у расту а на листовима се виде црвенкастожуте мрље ,док су старији делови
листова обамрли . У земљишту мрква је закржљала , деформисана и дрвенаста , и пуна
коренчића који дају брадат изглед целом корену. Ларве нападају корен на температури 1820 Ц Око 4 недеља касније почиње развој јајних кеса . Велики број мужјака налази се
слободно у земљишту у току октобра и новембра.Ова нематода може иматин једну до две
генерације годишње .
Мрквина мува има две генерације. Најважнија је штеточина мркве. Тело јој је црно, глава
смеђа а ноге жутосмеђе. Ларва је млечнобела дуга 6-8 мм.Презими у тлу у облику лутке.
Женка полаже јаја крајем маја на врат корена мркве. Положи око 100 јаја обично тамо где
је земљиште сипко , а влажно, или на земљишту више обрасло коровима. Ларве се
убушују у корен шаргарепе обично при врху корена. Ларве праве ходнике у корену , а
биљке добијају љубичасто лишће.Ларве друге генерације чине штете од августа до краја
септембра.
Мрквина лисна ваш највише напада мркву затим целер, першун, пашканат.Лишће
нападнутих биљака често мења боју у жуту, деформисано је и рашчупано.Оне се јављају
крајем маја када је мрква млада па штете могу бити знатне. Презиме на листу врбе као
зимско јаје, тамо развијају бескрилне генерације а крајем маја крилати облици селе се на
мркву. Развоју ових инсеката погодује топло и суво време.
Мрквина лисна бува узрокује коврџање листа мркве и першуна .Нападнуто лишће је
увијено ,а младе биљке брзо пропадају.Ова штеточина може да преносе биљне болести.
Презимљује као имаго, и почиње да лети на веће удаљености крајем априла и почетком
маја.Женка одлаже 400 -700 јаја на доњу страну листа у јуну и јулу а након 15 дана
јављају се ларве које се групишу око лисних нерава и сишу сокове. Претварају се у имаго
после 30 дана а имаго често узрокује веће штете од ларви.

Štetočine

Preparat

Vreme primene

Količina

Lisne vaši

Etiol prah 5
Dasticid prah

Na početku
formiranja prvih
kolonija

20-30 kg/ha
200-300 gr na
100 m2

Rovac, grčice ,
podgrizajuće
sovice
Žičnjaci

Difos E
Dihin
Galition G 5
Teteton granule
Force 0,5 G

Саветодавац за заштиту биља
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Sa sadnjom,
depozitorima

Broj tretiranja i
karenca
1 tretiranje
Karenca 14 dana

5-10 ml u 10 l
vode

2 tretiranja
Karenca 7 dana
Karenca 70 dana

12-15 kg/ha
120-150 g na
100m2

1
Karenca OVP

