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Гајеним сортама боровнице највише одговарају умерено топла и умерено влажна
подручја, са вегетационим периодом дужим од 160 дана. Боровница успева на надморској
висини између 300 и 800m, а у јужним локалитетима и до 1000m. У топлијим и ниским
пределима високожбунаста боровница не накупи довољно ниских температура које су јој
неопходне за редовну плодност.
Боровници најбоље одговара северна и северозападна
експозиција јер боље задржавају влагу. Неопходан нагиб
терена је од 3 до 5º. Сва подручја где има четинарских шума
са црним бором су погодна за гајење боровнице. Црни бор је
природни индикатор за гајење боровнице.
Оптималан садржај хумуса за гајење боровнице је од 7
до 10% Добро аерирана кисела земљишта су погодна за
боровницу. Хумус је неопходан за гајење боровнице јер он
помаже заштити коренова борвнице до чијег оштећења може
доћи услед нагле промене pH вредности, влажности и
температура земљишта. Киселост земљишта треба да буде од
4,2 до 4,8. Дубина земљишта треба да буде од 30 до 50cm.
Земљиште треба да буде умерено влажно. Присуство трулежница корена вишегодишњих
култура штетно делује на симбиотску микоризу корен аборовнице.
Боровница подноси температуре од -30ºС, а мања оштећења настају ако је она у
дубоком снежном покривачу. Касни, пролећни мразеви могу да оштете цвет боровнице на 3.1ºС, али се то ретко дешава јер гајена боровница цвета у другој половини маја. За нормално
цветање боровнице неопходан је период зимског мировања од 650 до 850 цати на
темпратурама нижим од 7,2ºС. Боровница је остељива на варирање дневне и ноћне
температуре (дневна +6ºС, ноћна -7ºС). Рани, јесењи мразеви са температуром од -12ºС наносе
штету недозрелим изданцима и цветним пупољцима.
Боровница сазри у просеку за 50 до 90 дана после цветања, у зависности од сорте и
температуре. Ниже температуре доводе до неравномерног илили до несазревања плодова, а
високе штетно утичу на жбун биљке, а плодови су ситни, брже дозревају и лошег квалитета.
Темературе од 35 до 40ºС у дужем временском периоду доводе до сушења жбуна јер корен,
без коренових длачица не може д аусвоји довољну количину воде која би била еквивалентна
количини која се изгуби транспирацијом. Оптималана усклађеност метаболичких процеса се
остварује у условима релативно топлих дана, а свежих ноћи, када се процес дисаља прекида,
па биљци остаје на располагању целокупна количина акумулираних хранива, па су плодови
бољег квалитета и укуса.
Светлост као климатски фактор је ретко ограничавајући чинилац гајења боровнице која
се убраја у светлољубиве биљке. Када се боровница налази у засени може доћи до смањења
фотосинтезе што доводи до смањења броја и квалитета родних пупољака. У облачном лету
плодови се слабије развијају и раније опадају, а родност жбуна се знатно смањује. Добро
одабрана локација, правилно постављени редови са растојањем садње и редовна резидба су
основ за добар род.
За успешно гајење боровнице потребно је од 900 до 1400mm воденог талога који мора
бити равномерно распоређен у периоду вегетације и релативна влажност ваздуха од 80%.
Критични период за влагу код боровнице је у фенофази цветања (мај), раста и зрења плода

(јун, јул и август) и образовања родног потенцијала за наредну годину (август).
Карактеристичан симптом недостатак влаге је црвенило лишћа. Услед суше младари постају
слаби, слабије је затамљење плодова, а лишће превремено опада, па у екстремним условима
може доћи и до сушења читаве биљке. Боровница има специфично грађен корен на коме не
постоје коренове длачице, плитак је и највећа маса корена се налази на дубини од 15 до 40cm
и из тог разлога биљка не може да усваја воду, већ воду и минералне материје из земљишта
усваја микозом кореновог систем аи неких корисних гљива. Посебну пажњу треба посветити
када се боровница налази у периоду дозревања плодова и обезбедити, ако је потребно, 2-3
корекциона наводњавања. Вишак влаге се исто негативно одражава на жбун боровнице јер
може доћи до стварања токсичних једињења и повољних услова за развој гљивичних болести
које изазивају труљење корена и изданака.
Боровницу није препоручљиво гајити у градоносним подручјима јер се жбун тешко
опоравља, неопходна му је вишегодишња континуирана резидба. Ако се гаји у таквим
подручјима обавезна мера заштите је постављање противградне мреже.
За садњу боровнице треба користити саднице старе 2-3 године чија је висина око 5060cm са добро развијеним кореновим системом. Уколико је могуће треба користити
контејнерске саднице код којих заштићени корен омогућава њихов несметан развој и брже
ступање роду. Међуредно растојање треба да износи 2,5m, да би се успешно примењивала
механизација. Растојање у реду треба да је такво да се након неколико година жбунови
међусобно не додирују. Најбоље је растојање 2,5 x 1,8m, или чак 2,5 x 2,5m, јер омогућава и
унакрсну обраду.
С обзиром да боровнице имају веома плитак коренов систем и међуредна обрада треба
да буде плитка са циљем елиминације корова. Најбоље резултате даје ручно окопавање са
применом малча, као и примена хербицида. Обзиром на повољно дејство стајњака треба га
користити у количини од 50t/ha. Вештачко ђубрење такође је показало резултате у колични
400-600kg/ha (NPK=5:10:5) у време бубрења пупољака (с тим да наредно уношење треба
обавити након 6-7 недеља).
Малчирање или застирање грмова боровнице врши се сламом, сеном, лишћем,
компостом или неким другим материјалом који помаже у сузбијању корова, одржавању
влажности земљишта, заштити земљишта од ерозије и одржавању повољне структуре
земљишта.
Боровнице доносе плод на гранама из претходне вегетације. Крупноћа плодова је у
зависности од бујности биљке. Родност жбуна је сортна особина и зависи од генетичких
својстава и услова средине у којој се боровнице гаје. Многе сорте показују знаке да прероде, а
ако се део цветних пупољака не одстрани бобице ће бити ситне, а прираст и бујност летораста
за нови род наредне вегетације слаби, зато јој је неопходно поред одговарајућих
агроеколошких услова и добра примена агротехничких мера гајења.
Виолета Петровић-Луковић
дипл.инг агрономије

Ђубрење је једна од најважнијих агротехничких мера коју је неопходно спроводити у
воћњацима. Директно се одражава на плодност и структуру земљишта, регулише период
вегетације и оптимални пораст вегетативне масе, појачава отпорност воћака према ниским
температурама, болестима и штеточинама, а доприноси бољој родности и квалитету плода.
За правилан развој и добру родност воћа неопходни су следећи елементи: азот (N),
фосфор (P), калијум (К), магнезијум (Mg), калцијум (Cs), сумпор (S), бор (B), хлор (Cl), бакар

(Cu), гвожђе (Fe), манган (Mn), молибден (Мо) и цинк (Zn). Пре уношења одређених количина
ових елемената, анализом треба установити њихово присуство у земљишту. Уношење већих
количина од оних које су биљкама потребне непотребно повећава трошкове производње, а
може довести и до опадања квалитета плода, појаве токсичности и недостатака неких других
елемената.
Систем ђубрења воћњака се спроводи у три фазе:
 ђубрење засада при заснивању (мелиоративно ђубрење) – повећава ниво плодности
земљишта до оптималног нивоа, нарочито у фосфору и калијуму,
 ђубрење младих засада пре плодоношења,
 ђубрење засада у роду (редовно ђубрење) – зависи од великог броја фактора, плодности и
типа земљишта, климатских услова, врсте воћа, сорте, старости засада, подлоге и њене
бујности, густине садње и др.
Применом ђубрива на одговарајући начин и у одговарајућим концентрацијама смањују се
штетне последице кретања хранљивих материја из биљака. Количину хранљивих материја
које се стављају воћкама на располагање треба ускладити са њиховим потребама. Ђубрива
треба инкорпорирати у простор који захвата обим круне и ако у воћњаку постоји међукултура
која износи хранљиве материје неопходно је дозу примењеног ђубрива повећати за ½ до ¾
прорачунате количине.
Јесењим ђубрењем треба унети неопходну количину хранива потребних воћкама, јер се
током вегетације знатна количина искористи за раст и развиће воћака и плодова, лисне и
дрвне масе. Све количине које су изнете из земљишта треба путем ђубрења вратити, да би
биле приступачне биљкама почетком наредне вегетације и да би се обезбедио добар род.
Ђубрење воћака се врши органским и минералним ђубривима.
Од органских ђубрива, најчешће се употребљава стајњак, згорели или полузгорели
стајњак (говеђи, овчији, свињски или живински стајњак). Најбоље га је уности у јесен мада
може и у рано пролеће, када се заорава на дубину од 100-115cm. Неопходно је у воћњак унети
сваке 3-4 године стајњак у количини од 25-40 t/hа. Тресет се користи у расадничкој
производњи као и приликом садње воћака (3-5kg по садном месту). Компост је органско
ђубриво које се добија разлагањем сламе, шаше, смећа, комине, струготине и др. и може да
послужи као замена за стајњак приликом садње воћака и у расадницкој производњи. Течно
органско ђубриво – осока, настаје од течних фекалија и испирањем стајњака из обора и штала.
Разблажено са водом може се примењивати од 3 до 4 пута у току вегетације за површинско
ђубрење воћака. За младе воћњаке је добро зеленишно ђубриво, које је најбоље заорати
(лупине, сточног граска, грахорице, хељде и соје). На тај начин земљиште се обогаћује
органским и минералним материјама, а стварају се и повољни услови за микробиолошку
активност у зони кореновог система.
У земљиште је неопходно унети и минерална ђубрива у количини од 400-800kg/ha.
Количина ђубрива која се уноси зависи од старости воћњака и обезбеђености земљишта
основним хранљивим елементима. За основно ђубрење се користе PK или комплексна
сложена NPK ђубрива формулације 8:24:16, 0:10:30; 5:10:20. Формулације са смањеним
уделом азота треба користити у јесен и тада треба користити минерална ђубрива која у себи
садрже веће количине калијума и фосфора. Воћке у фази мировања не усвајају ова хранива,
али фосфор и калијум који се спорије разлажу доступни су биљкама у дужем периоду, док се
азот под утицајем падавина лако испира и преноси у дубљем слојеве земљишта где је
недоступан воћкама. Фосфор и калијум треба унети са орањем у јесен у зону кореновог
система. Азотна ђубрива или формулације са већим уделом азота (16:8:8; 15:20:10) је
ефикасније додати у рано пролеће или у току вегетације када их воћке максимално могу
искористити, кроз различите видове прихране, кроз фолијарно ђубрење или на неки други
начин. Најбоље их је додавати са кретањем вегетације једном или више пута, а посебно их
треба додати у мају или јуну када воћка врши формирање окаца за наредну годину.

Фосфорна и калијумова ђубрива се додају у периоду мировања воћака, заоравањем или
уношењем са тањирањем међуредног просторс и најповољније време за уношење ових
ђубрива је од половине октобра до половине новембра. Могу се уносити и у току вегетације,
заједно са наводњавањем.
Мањак фосфора успорава стварање цветних и лисних пупољка, као и развој младара.
Ново лишће је усправно, тамније зелено и не достиже нормалну величину. Вишак
фосфора не утиче негативно на биљке, али може изазвати мањак цинка. Критеријуми при
одабиру фосфорних ђубрива треба да буду: садржај фосфора, и растворљивост, тј. његова
доступност биљкама. Нормални суперфосфат садржи око 18-20% фосфора и око 85%
растворљиво је у води и одмах доступно биљкама. Моноамонијум фосфат може да се
примењује самостално и у мешавинама ђубрива. Садржи 48% фосфора, од којих је скоро
целокупан садржај одмах доступан биљкама и 11% азота.
Недостатак калијума се огледа у жутилу ткива
дуж ивица листова. Оно касније добија бронзану боју и
одумире, а са повећањем недостатка, ивице листова
постају суве и крте. Калијумово ђубриво треба изабрати
у зависности од цене по јединици калијум оксида и од
тога да ли оно садржи још неке корисне елементе.
Калијум хлорид има висок садржај калијума од 60 –
62% . До токсичног дејства хлорида може доћи ако се у
тек успостављеним воћњацима примењују велике
количине овог ђубрива (360 kg/а) или ако калијум
хлорид дође у директан контакт са младим стаблима.
Ако постоји потреба за уношењем великих количина
овог ђубрива, препоручује се јесења примена, како би
било довољно времена да доде до испирања хлорида из зоне корена пре почетка пролећног
пораста. Калијум сулфат садржи 50% калијум оксида. Најчешће се користи у боровницама,
које су на токсичност хлорида осетљивије од осталих воћних засада.
Калцијумова ђубрива се углавном користе за поправку физичких и хемијских особина
киселих земљишта.
Недостатак микроелемената може довести до блокаде гвожђа, бора, цинка у земљишту.
Фолијарна исхрана се примењује 3 до 4 пута у комбинацији са средствима за заштиту.
Треба користити на пример код јабуке, крушке, трешње и вишње 1% раствор уреје, или
суперфосфат, триплекс, амофос, диамофос и KH2PO4 или 0,5% раствор калијумових соли.
Магнезијум се у биљку уноси 5% -ним раствором MgSO4 X 7H2O; манган 1.7%
раствором MnSO4, или унос микроелемената може бити бораксом, или разним растворима у
концентарацији од 05 до 1% (CuSO4, ZnSO4).
Код јабучастог воћа посебну пажњу треба посветити међусобном односу азота и
калијума који треба да буде од 1.5 до 1.6. Бресква и шљива показују веће захтеве за
калијумом, а вишња за азотом. Језграсте воћне културе имају повећан захтев за калијумом,
док јагодичасте културе захтевају добар ваздушни режим земљишта. Свака воћна врста има
своје специфичности које треба испоштовати приликом ђубрења.
Ђубрива у воћњаку треба разастрети пре орања и то тако што ће се прво додати
минерална, а потом органска ђубрива, па тек онда вршити орање или култивирање земљишта
у воћњаку.
Виолета Петровић-Луковић
дипл.инг агрономије

Сузбијање болести, штеточина и корова је највећи проблем са којим се среће органска
производња, јер није дозвољена употреба хемијских препарата који се користе у
конвенционалној производњи. Акценат у заштити се ставља на превентивне мере, на
избор правилног начина производње и поштовање хигијенских прописа. У
биоконтроли разликујемо превентивне и одбрамбене мере.
Превентивне мере:
Агротехничке мере
-избор парцеле
- избор отпорне сорте
- обрада земљишта
- поштовање времена сетве и густине склопа биљака
-ђубрење
-плодоред
- здруживање усева
-успостављање цветних појасева (еко коридор)
Хигијенске мере:
-здрав и квалитетан садни материјал
-хигијена земљишта
- вода за заливање мора бити I и II класе
-сакупљање и уништавање заражених делова биљака
-чишћење и дезинфекција оруђа и алата
У одбрамбене мере заштите спадају биолошке, физичке и хемијске мере.
Биолошке мере могу бити веома ефикасне уколико се повећава бројност корисних
организама као и нјихово планско уношење у земљиште. Тиме се одржава
микробиолошка равнотежа и антагонистички однос између организама у
земљишту.Прави пример су гљивице Rizoctonia solani, проузроковач трулежикртоле
кромпира, која бива нападнута од гљивице Trihoderme која се умножава увођењем
зеленишног ђубрива.
У биолошке мере спадају:
-разни препарати на бази вируса, бактерија и гљива
-нематоде
- корисни инсекти: бубамаре, паразитне осице и др.
-гриње
-птице (сенице и детлићи)
-јежеви, кртице, слепи мишеви...
Физичке мере
-

Сакупљање штетних инсеката и њихово уништавање

-

Употреба феромонских клопки, лепљивих картона у боји
-

Примамљивање храном ( мекиње, меласа, слатки сокови, пиво)

-

Одбијање мирисом, светлошћу и звуком

-

Сакупљањем заражених делова биљака

-

Спаљивање инсеката и корова гасом

-

-постављање мрежа против града и птица

-

-копање заштитних канала

-

-употреба разних усисивача

Хемијске мере
Хемијскеа средства се примењују као корективне мере када превентивне мере нису дале
резултате. У хемијска средства која се користе у органској производњи спадају:
-Феромони- то су хемијска једињења слична хормонима које стварају и емитују инсекти и
користе за примамљивање инсеката са великих растојања
-фунгициди – за дезинфекцију семена ( препарати на бази бакра, масна сода, калијум
перманганат, цинкоксид, билјни екстракти) - за зимско прскање (кухињска со, калијум
перманганат, сумпор, минерална уља) а за прскање у току вегетације ( препарати на бази
бакра, сумпора, калијум перманганат, кречни сулфат, камено брашно, кокосово брашно )
- инсектициди – никотин, пиретрин, ротенон, водени раствор дувана, желатин, калијумов
сапун итд.
Биопестициди се заснивају на коришћењу корисних микроорганизама или продуката њиховог
метаболизма. Ови микроорганизми као продукте свог метаболизма стварају токсине,
кристале, споре, антибиотике којима штите биљке делујући антагонистички на проузроковаче
болести, штетне инсекте, нематоде и корове. У исто време безопасни су за људе и еколошки
безбедни. Поред тога они продукују витамине, ензиме и биљне хормоне којима делују на
имуни систем биљака и повећавају њихову отпорност.

Љиљана Вуксановић

Репродукција говеда представља сложену фазу сточарске производње. Под
нормалном плодношћу крава подразумева се способност грла да правилно изрази
полни нагон, да се пари (осемени), да остане бременито и да на свет донесе једно до
два нормално развијена телета.
Услед комплексног дејства низа фактора (тешког телења, поремећаја метаболизма,
смањеног имунитета, негативног утицаја парагенетских фактора, лоших
зоохигијенских услова) долази до поремећаја у самом организму плоткиње што доводи
до репродуктивних поремећаја. Код крава репродуктивна обољења могу се јавити у
свакој фази репродукционог циклуса, а најчешће перинатално у 95% случајева (пред
само телење, при телењу и у пуерперијуму одмах после телења), јер је тада
имунолошки систем и природна отпорност умањена.
Плодност животиње је генетски условљена са 20 до 30%, а 70-80% зависи од исхране,
неге, држања и индивидуалних особина самог грла.
Индиректни утицај на репродуктивне поремећаје поред самог физиолошког проблема у
организму грла, има и начин држања говеда и исхрана –зоохигијенски услови..
Сметње у плодности се манифестују у: тешким телењима, заостајању постељице,
запаљењу материце, изостајању полног циклуса, нетипичним знацима полног жара
(тихо гоњење), неправилном трајању полног жара (3-4 или више дана), неправилном
понављању циклуса полног жара (12-16 или 30 и више дана), поновном гоњењу по
оплодњи (са 3 недеље или касније), појави
цистичничних промена на јајницима,
побачајима, појави мртворођених телади, у рађању телади са аномалијама у др.
ПОБАЧАЈ-ПРЕКИД
БРЕМЕНИТОСТИ

УЗРОЦИ

БОЛЕСТИ

МИКОТОКСИНИ

НАСЛЕДНИ
ЛЕТАЛНИ
ФАКТОРИ

НЕАДЕКВАТНА
ИСХРАНА

За највећи број сметњи директни узрок се не зна и тешко га је утврдити. Један од
директних узрока свих ових проблема је недовољњно праћење све укупног
здравственог стања крава, што подразумева редовне клиничке прегледе крава. Само
правовременим дијагностиковањем проблема у репродукцији, он се може лако лечити
и превазвићи.
У пракси се не примењују клинички прегледи репродуктивних органа, тако да се
репродуктивни поремећаји не дијагностификују на време. Као последица тога јављу се
поремећаји у плодности, велики број повађања, смањење производње млека и велики
број излучених грла из запата. Клиничке прегледе крава треба обављати после телења,
у току лактације и у току стеоности. Први преглед треба извршити код свих грла 10 до
15 дана по телењу (у раном пуерперијуму), јер патолошки садржај утеруса без прегледа
не може бити уочен. Ректалним прегледом уочавају се репродуктивни поремећаји. У
датом тренутку репродуктивни поремећаји се дијагностификују и приступа се њиховом
лечењу. Преглед крава у лактацији треба извршити код крава са: поремећеним
естралним циклусом, поремећеним функцијама гениталних органа, са патолошким
исцетком из вагине. Код плоткиња код којих није уочен еструс, а биле су осемењене

прегледом се утврђује гравидитет. У случају да грла нису гравидна приступа се
анализи узрока и његовом отклањању. Ректални преглед на стеоност (дијагноза
гравидитета) врши се после другог месеца од дана инсеминације. Ректална палпација
материце и плода је најсигурнији клинички метод, нешкодљив је по мајку и плод,
једноставан је и омогућава рану дијагнозу гравидитета. Код стеоних грла гравидни рог
материце је приметно већи, асиметричан, палпира се флуктулација садржаја (плодове
воде), двозидност гравидног рога (један зид од материце, а други од плацентних
овојница), а материца се постепено помера ка трбушној дупљи у зависности од месеца
гравидитета. Код негравидних крава, матерични рогови су завијени у спиралу, тврди,
празни, мали и налазе се у пелвису, карлици. Матерични зидови су дебљи, неуочава се
двозидност. Код грла са продуженим (више од 23 дана) и скраћеним (мање од 17 дана)
естралним циклусом, као и код плоткиње код којих није уочен еструс, а прошло је
више од 60 дана од телења треба извршити преглед и утврдити да ли постоје неки
поремећаји због којих грла треба лечити или их искључити из запата.

За нормалну и успешну репродукцију битан
фактор је добро завршено телење животиње,
јер је то завршетак једног и почетак следећег
репродуктивног
циклуса.
Нормалано
(спонтано, лако) телење са здравом мајком и
младунцем је основа успешне репродукције
говеда и основна
доброг менаџмента у
говедарству.

Виолета Петровић-Луковић
дипл.инг агрономије

Прошле године било је много говора о афлатоксину, али се његово помињање у јавности
углавном везивало за млеко. Оно чиме треба да почне прича о афлатоксину јесте кукуруз, како
онај на њиви, тако и ускладиштени. Афлатоксин у млеко доспева преко сточне хране, а она се
добрим делом састоји управо од кукуруза. У питању је микотоксин што значи да је то продукт
метаболизма гљива, и као и остали микотоксини, отрован је за људе и животиње. Међутим, оно
што га чини потенцијално још опаснијим јесте његова канцерогеност.
Афлатоксин је највећи познати природни
канцероген, који након дуготрајног уношења
храном може да изазове рак јетре. Гљива Аspergillus
flavus производи афлатоксин и заправо деловањем
те гљиве само зрно бива контаминирано
афлатоксином. Кукуруз може бити заражен гљивом
А. flavus како на отвореном пољу, тако и у
складишту. Зараза може прећи из њиве у складишта,
а развој гљиве и продукција афлатоксина може да се
наставе и чак повећају у случају повољних услова.
Иначе, услови који фаворизују развој ове гљиве су високе температуре и висока релативна
влажност ваздуха. Управо такви услову могу да владају у складишним просторима, нарочито у
случају неадекватне припреме пред уношење нове количине зрна. Симптоми који су типични за
ову гљиву је плеснива превлака жућкасте или маслинасто-зелене боје. Како би се ове године
превенирала појава поменутог патогена и афлатоксина у кукурузу, дајемо препоруку намењену
пољопривредним произвођачима и складиштарима о мерама које је неопходно предузети
Чување кукуруза у зрну -Осигурати хигијену складишног простора пре уношења зрна и
одржавати хигијену током складиштења. Обавезно одвојити прошлогодишњи кукуруз од
овогодишњег. Не складиштити кукуруз на бетону (због кондензације). Спречити механичке
повреде и оштећења од инсеката. Складиште мора бити добро проветрено! Одржавати
одговарајућу температуру у складишту (оптимални услови чувања подразумевају влагу ваздуха
од 55% до 75%, а температуру између 4°С и 15°). Пратити појаву трулежи на зрну и клипу и
уклонити болесне.
Складиштење кукуруза у клипу - Најпре темељно очистити складиште (чардак, кош) и третирати
против складишних инсеката. Одбацити клипове са оштећењима и симптомима болести. Прво
уносити кукуруз са мање влаге (до 20%), а у горњим слојевима складиштити влажнији (до 25%).
Количине са већом влагом (преко 28%) пре складиштењаодложити на суво и промајно место, у
тањем слоју, док се влага не спусти на 25% или мање.
Мираш Заграђанин
дипл.инг.пољопривреде за сточарство
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Период бременитости, скозни период коза траје око 150 дана од момента концепције, припуста
или вештачког осемењавања (± 5 дана). 60 дана пре предвиђеног термина јарења је потребно
засушити музне козе. Два месеца пре јарења јарад достижу најинтензивнији раст и развој те се
козе морају додатно хранити. Потребно је ошишати кострет, посебно задњег дела тела и тиме за
степен подићи хигијену на виши ниво.
Најбоље је да су козе увек чисте и добро неговане. Следеће шишање кострети вршити после
јарења. Минерална смеша козама мора бити доступна по вољи (микро и макро елементи). Не
употребљавати минералне смеше за овце, јер оне не садрже бакар који је козама неопходан.
Такође давати сточни квасац и соду бикарбону козама по вољи. Квасац утиче повољно на развој
буражне микрофлоре, храна се боље вари, кострет је сјајнија, повећава се лучење млека. 5 недеља
пре
предвиђеног
термина
јарења.
У регионима где нема довољно селена (у тлу и храни), дати козама ињекцију са селеном и
витамином Е. Епинефрин за сваки случај мора бити доступан код сваког давања ињекција ради
спречавања шока. 4 недеље пре предвиђеног термина јарења дати вакцину против тетануса и
против ентеротоксемије. 3 недеље пре предвиђеног термина јарења cвакога дана треба додавати
витамин Е у храни, 1000 ИЈ по кози. 2 недеље пре предвиђеног термина јарења дати још једну
ињекцију селена. Проверити да ли поседујемо све што је неопходно за јарење коза.
1 недеља пре предвиђеног термина јарења обезбедити кит за јарење коза (стерилно и/или
дезинфиковано: ужад, газе, игле, конац, мараму, шприц-боцу са алкохолом, шприц-боцу са
дестилованом водом, лавор за топлу воду, кофа,
канта, маказе, пеане, сет скалпела, завој, боцу са
риванолом, антибиотик у спреју и остало).
Радник који ће асистирати, бити присутан код
јарења коза, треба да одсече нокте на рукама и да
их држи увек кратким и чистим.Очистити и
дезинфиковати стају, а посебно део –
породилиште. Ошишати и обријати кози виме,
реп и око вулве и ануса. То ће омогућити лакше
чишћење и прање после јарења, а и мужа ће бити
чистија и пријатнија.
5 дана пре предвиђеног термина јарења козу
увести у породилиште или у ограђени део стаје.
Уграђена камера ће нам омогућити мониторско
лакше праћење ситуације пре јарења. Посебно посматрати лигамент репа козе. Лигаменти који се
налазе са обе стране репа су прво напети, затегнути, тврди као две оловке, а затим постепено
попуштају. Затим лигаменти комплетно попусте, као да их нема више - и то је знак да ће јарење
наступити у року од следећих 12 сати. Обратити пажњу на базу репа.
Са приближавањем јарења се база увећава. Пипати више пута у току дана лигаменте репа козе, а
посебно ноћу. Знаци јарења: репни лигаменти су „нестали”. База репа је увећана. Беоњаче очију
често постају закрвављене. Коза леже и прави гнездо. Коза стално устаје и леже. Дугачка и бистра
мукоза излази из вагине. Виме козе је велико, наливено, напето. Коза често мекеће. Најбољи
знаци партуса, јарења је добро познавање козе, њеног понашања и уочавање сваког њеног
неуобичајеног понашања.
Мираш Заграђанин
дип.инг.пољопривреде
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Сено представља осушену зелену храну која може да има исту улогу у исхрани говеда зими као и
зелена храна лети. Ако се рано коси и добро спреми нема битнијих разлика између травног,
травно-легуминозног и легуминозног сена. Знатно су веће разлике условљене квалитетом сена.
Основне разлике произилазе из разлика у хемијском саставу сена различитог квалитета, а тиме и
сварљивости хранљивих материја по појединим фенофазама развића биљака, а затим још и од
начина спремања (сушења), начина лагеровања (складиштења), дужине чувања и начина
коришћења сена.
Спремање сена изискује одређене трошкове тако да је то релативно скуп процес, тако да је
јединица хранљиве вредности знатно скупља него када се спрема силажа, а некада је иста или чак
и скупља од цене концентрата.
Временски услови су често фактор који доводи до тога да квалитет сена не буде задовољавајући.
И поред свега сено се сматра веома битним хранивом за исхрану говеда, нарочито зими.
Неопходна је компонента у исхрани музних крава, високобременита грла и подмладка у првим
данима живота, због специфичности дигестивног тракта, варења и искоришћавања хране.
Силажа по низу својстава представља најближу замену зелене хране у исхрани преживара,
посебно говеда.
За разлику од губитака при спремању
сена, силирањем се смањују губици.
Треба истаћи да је квалитетна силажа
богат и јефтин извор каротина, посебно
за краве музаре. Дневна количина
силаже је око 5 кг на 100 кг телесне
масе. Код нас је најчешћа силажа од
кукуруза, а најпожељније је ставити
што више различитих хранива у
силажу.
Као још један облик хране за домаће
животиње служи сенажа. Она је између силаже и сена. Спрема се од трава и легуминоза, а
потребно је да маса најпре провене, па се што боље сабије и затвори као и силажа. Све више се
користи у последње време у исхрани стоке.
Горан Јоксић
Дипл. инг. Сточарства
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Јагода у њивским условима гајења најчешће испољава симптоме физиолошких поремећаја услед
недостатка или вишка азота, фосфора, калијума, магнезијума, бора и гвожђа.Физиолошки
поремећаји код јагоде обично се испољавају на столонима, лишћу, цветовима и плодовима. За
утврђивање ових поремећаја најчешће се узима лишће
Aзот- када биљци недостаје азот, тада је бокор кржљав жућкасто зелене боје што доводи и до
смањења приноса за трећину и даје свега неколико столона са кржљавим живићима. Лисна
површина је смањена, а петељка је крута и усправна.
Фосфор - је размештен у унутрашњим деловима биљке. Када при апсорпцији не може да се
снабде довољном количином фосфора из земљишта, биљка тај недостатак надокнађује
коришћењем фосфора из старијих биљних делова нарочито из старијег лишћа. Ово
испражњавање фосфора проузрокује појаву плаве боје, која се прво испољава на ситнијим венама,
а затим се шири по површини листа.
Калијум - је такође елеменат који је размештен у унутрашњим деловима биљке. Када се биљка не
може снабдети довољном количином калијума из земљишта, биљка тај недостатак надокнађује
коришћењем калијума из старијих делова биљке. Коришћењем калијума из старијих делова
биљке проузрокује промену боје листова. Обод листа јагоде добија црвено пурпурну боју која се
шири ка средини листа. При основи листа формира се нека врста троугла зелене боје а око њега
црвено пурпурна боја.
Бор- је елеменат који учествује у око 15 различитих процеса у биљци
Први недостаци могу се уочити на младом лишћу јагоде чији врхови се повијају и изгледају као
да су спржени. Нешто касније се појави хлороза на листу, стабло и делови плода оплутњаве,
корен постаје крт, а тачка пораста почиње да изумире.
Магнезијум -слично фосфору магнезијум се складира у семену. Кад биљка не може да обезбеди
довољну количину магнезијума из земљишта за нови пораст и развој семена биљка користи
магнезијум из најстаријег лишћа што проузрокује прво појаву ситних црвенкастопурпурних
тачкица између вена, а нешто касније оне се бројно повећавају и спајају, тако да цела површина
између и дуж вена од основе до врха добије црвенкасто пурпурну боју а нерватура листа остаје
зелене боје
Гвожђе- је главни елеменат за синтезу хлорофила и значајан је за ферменте који утичу на дисање
биљке Симптоми недостатка гвожђа могу се испољити на биљци иако је абсорбована
одговарајућа количина овог елемента, јер абсорбовано гвожђе није увек активно. Гвожђе није
размештено и складирано у унутрашњим деловима биљке као неки други елементи. Због тога се
први симптоми недостатка гвожђа појаве на младом лишћу јагоде развојем хлорозе између
нерватуре листа.
Бранивоје Анђелић
Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља
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Болест изазива гљивица Mycosphaerella Fragariae
и напада све делове бокора, а најчешће лист. Симптоми болести
су ситне црвено-љубичасте пеге које се уочавају рано у пролеће
на лицу лиске.У централној зони ових пега уочавају се
беличаста поља. Пеге се брзо увећавају и спајају, па тако
некротира цела лисна површина, која постепено захвата целу
биљку.
Гљива презимљава на лезијама лишћа из предходне вегетације,
а преноси се преко влажне земље (блата) и путем ветра на младо
лишће где остварује примарне заразе.
Интегралне мере борбе су: Здрав садни материјал, плодоредпредусев по могућству ледина или стрна жита, такође да је засад
просторно изолован од других производних засада. Гајењем
отпорних сорти може се избећи ова болест, а адекватним
одржавањем земљишта умањује се појава изазивача примарне
заразе. Уколико се појаве симптоми, потребно је сво заражено
лишће одстранити из засада и спалити.
Хемијско сузбијање: Многа хемијска средства показала су се
ефикасним у сузбијању овог обољења: каптан, миклобутанил,
азоксистробин (Quаdris SC), дифенконазол (Score 250 EC), као и мешавине са бакром.
У просечним годинама довољно је применити четири третирања : једно пре почетка вегетације,
друго на почетку вегетације, трће пред цветање и четврто после бербе
Бранивоје Анђелић
Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља
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Повећање нивоа продајне цене млека директно утиче на рентабилност и оптималну интензивност
производње млека на пољопривредним газдинствима. Наиме, на већини наших пољопривредних
газдинстава производња млека у највећем броју случајева организована на савремен начин.
Међутим, без обзира на интензивност производње, остварују се крајње неповољни економски
резултати. Узроци таквог стања су најчешће висина појединих трошкова производње који
значајно утичу на снижавање односно повећање цене коштања млека. Дакле, губици у
производњи млека су резултат присуства дугорочне депресиране продајне цене млека, која је
имала значајан утицај на губитке који се остварују у производњи млека.
Такође, у оцени позитивних трендова у производњи пожељно је узети у обзир и анализу зоне
рентабилности и у оквиру њеи зону оптималне интензивности. Сматра се да се зона оптималне
интензивности налази између две критичне тачке и то: минималне цене коштања по јединици
производа и максималне добити по јединици капацитета. Према бројним анализама зона
рентабилне производње млека простире се у интервалу од 5400 до 6300 литара по крави годишње.
Када је реч о подручју Шумадије ретко да се која производња млека налази унутар овезоне. Зона
оптималне интензивности, која се налази између минималне цене коштања по једној литри млека
и максимума добити по 1 крави, креће се у интервалу између 5800 и 5900 литара по крави
годишње. Карактеристично је да се у Шумадији ниједан произвођач млека није нашао у оквиру
ове зоне.
Релативним повећањем продајне цене млека за 25% (од
100 до 125%) проширују се границе рентабилности од
4800 до 6900 литара. Овом зоном је обухваћен веома
мали број произвођача (око 5%) који послују са
позитивним финансијским резултатом. При овом
повећању нивоа цене млека померила се максимална
добит, тако да је нова зона оптималне интензивности
производње у нешто ширем интервалу (5800 до 5900).
Наведено повећање цене млека је недовољно јер ниједно
газдинство не успева да оствари ниво производње у
оквиру утврђене зоне.
Даље повећање цене млека за још 25% (од 126 до 150%) омогућује да произвођачи покрију
трошкове производње и оствареизвесну добит, где је нова зона рентабилности у интервалу од
4400 до 7200 литара по крави годишње. Најбоље резултате произвођачи би остварили у оквиру
зоне оптималне интензивности од 5800 до 6000 литара млека на годишњем нивоу.
Драгана Јелић, мастер менаџер
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*Cene su izražene u din/kg, izuzev cene za jaja din/kom

Cene voća
Banana
Grejpfrut

130.00

Cene povrća

130.00

Jabuka

50.00

Blitva

Jabuka (Delišes r.)

50.00

Brokola (sve )

200.00

Jabuka (Delišes z.)

60.00

Celer (sve sorte)

130.00

Jabuka (Melrouz)

40.00

Cvekla (sve sor.)

0

Jabuka (Mucu)

40.00

Karfiol (sve sorte)

175.00

Jabuka (ostale)

50.00

Krastavac (sal.)

50.00

Kivi (sve sorte)

0

Krompir (beli)

50.00

Kruška (ostale)

90.00

Krompir (crveni)

45.00

Lešnik (očišćen)

1000.00

Kupus (sve sorte)

30.00

30.00

Limun (sve sorte)

350.00

Luk beli (sve )

Mandarina (sve)

120.00

Luk crni (sve )

40.00

Orah (očišćen)

700.00

Paradajz (sve )

80.00

Pomorandža (sve)
Smokva (suva)
Šljiva (suva)

Jaja i živinsko

Pasulj (grad.)

280.00

350.00

Pasulj (tetovac)

300.00

280.00

Pasulj (beli)

300.00

Pasulj (šareni)

280.00

Pasulj (žuti)

290.00

Paškanat (sve )

130.00
130.00

90.00

meso

Jaja S

11.00

Peršun (korenaš)

Jaja A

10.00

Peršun (lišćar)

Jaja B

9.00

Pečurke (šamp.)

Jaja c

8.00

Praziluk (sve)

Pileće meso

Cene mlečnih

330.00

Ren (sve sorte)

300.00

proiz.

160.00
40.00
300.00

Spanać (sve )

90.00

Tikvice (sve)

50.00

Kajmak

600.00

Zelen (sve sorte)

Sir mladi

250.00

Zelena salata

Sir punomasni

330.00

Šargarepa (sve )
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20.00

130.00
0
50.00

