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Заштита биља
КУКУРУЗНИ ПЛАМЕНАЦ
Кукурузни пламенац је полифагна штеточина. Најважнија биљка хранитељка је кукуруз, а може се
јавити и на другим биљкама (конопља, хмељ, просо, сирак, сунцокрет, суданска трава...).
Кукурузни пламенац може имати једну или две генерације годишње. Број генерација и интензитет
напада зависе највише од влажности ваздуха и температуре.
Презимљава у стадијуму одрасле гусенице у стабљици или у земљишту у деловима исечене и заоране
кукурузне стабљике. У овој фази гусенице су отпорне на ниске температуре. У пролеће долази до
преображаја гусенице у лутку а обично у јуну долази до излетања лептира.
Лет одраслих инсеката траје око месец дана, лете углавном ноћу. За овипозицију је битна
температура, обавља се на температурама изнад 18.5 степени. Полажу јаја у групама на наличју
листова најчешће уз главни нерв. Ембрионално развиће траје од 5-7дана. Излежене гусенице се
кратко задржавају на месту где су се испилиле а онда мигрирају ка лукавцу листа а потом се убушују
у стабљику. Убушавање наступа после трећег пресвлачења. Током живота имају пет узраста и развиће
завршавају за 3-5 недеља. Пламенац је врста којој за развој погодује висока влажност ваздуха и
температуре између 25 и 35 степени, плодније земљиште, већа закоровљеност ( због веће влажности).
Кукурузни пламенац за исхрану користи целу биљку кукуруза а висина штете зависи од величине и
близине извора заразе, временских прилика, врсте хибрида, агротехничких мера и других чинилаца.
Сузбијање и смањење бројности инсеката врши се применом разних мера:агротехничких,
механичких, биолошких, хемијских и гајењем отпорних хибрида. Једна од најзначајнијих мера је
уништавање кукурузовине због тога што штеточина презимљава у остацима биљака кукуруза.
Дипл.инж. Сандра Милетаковић
Повртарство
ЧУВАЊЕ ЦРНОГ ЛУКА И ПРАЗИЛУКА
Правилно чување главица црног лука има велики значај с обзиром да је велики период од вађења
до коришћења.
У главицама се одвијају биохемијски и физиолошки процеси, од којих су најважнији дисање и
прорастање.Ови процеси изазивају различите ефекте, смањење тежине главице, губљење шећера,
смањење садржаја суве материје и хранљиве вредности, повећање температуре и влажности у
складишту.Последице тога су трулеж и неупотребљивост прораслих главица.
Успех у чувању лука зависи од здравственог стања луковица, температуре и влажности ваздуха у
складишту.
Оптимални услови за чување лука у складишту су 0º C , и релативна влажност ваздуха око 85
%.Треба обезбедити вентилацију, како би се смањила концентрација угљен-моноксида, производа
дисања лука.
Берба празилука се може обављати у различито време , а обично се бере касно у јесен.
Сорте кратког „стабла“ су отпорније на зиму и биљке се могу чувати у башти , утрапљене, или на
месту где су одрасле, готово читаве зиме.
Сорте дугог „стабла“ су мање отпорне на зиму и болести па их у јесен треба вадити и чувати у
трапу,песку, или подруму.
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Трапљење у башти или дворишту се обавља на следећи начин : Ашовом се отвара бразда и у њу
полаже празилук, тако да штрчи само лишће. Приликом отварања следеће бразде , предходна
се затрпава, и тако редом.
Ако се чува у хладњачи температура треба да буде 1 º C , уз релативну влажност ваздуха 90 %.
Дипл.инж.Радојка Николић
Мелиорације
ЗЕМЉИШТЕ КАО ПРИРОДНИ РЕСУРС
Земљиште представља један од најважнијих природних ресурса. Оно је непроцењиво природно
богатство и благо читавог човечанства, а не једне нације или генерације човечанства. Обзиром да
земљиште споро настаје, а разним процесима деградације брзо уништава, брига за очување
земљишног покривача као и брига за повећање његове плодности је основни услов за већу
производњу биомасе, потреба у храни и других биљних производа.
Дејством природних фактора земљиште се уништава или осиромашује, а антропогеним
утицајима који су у последње време све више изражени, уништава или угрожава и тако одузима
примарној биљној производњи. Од природних фактора најзначајнији утицај на деградацију земљишта
има: дејство ерозије са негативним последицама у брдско-планинском подручју, губици земљишта и
хранљивих елемената услед водне и еолске ерозије, клизишта и забаривање земљишта, алкализација и
заслањивање земљишта, ацидификација, испирање и други облици физичке, хемијске и биолошке
деградације земљишта. Антропогени утиацаји су бројни јер су изазвани човековом делатношћу и
потребом да се земљиште користи у разне намене, као нпр: урбанизам, саобраћај, водне акумулације,
индустријска постројења, депоније.
Земљиште као природнo добро, представља веома динамичан систем који је подложан сталним
променама. Дејством природних фсктора, разним активностима и применом агротехничких мера,
могу се јавити и одређене негативне последице које доводе до погоршања неких особина и својстава
земљишта или до његове хемијске, физичке и биолошке деградације. Хемијска деградација настаје
као последица губитка хранљивих материја или њиховог накупљања, употребом минералних ђубрива,
пестицида и присуством загађујућих материја из индустрије и других делатности. Физичка
деградација у условима интензивне пољопривреде доводи до збијања земљишта, кварења структуре,
смањења порозности, водопропустљивости и аерације, а самим тиме и до стварања водолежи,
покорице и других негативних појава. Код нагнутих терена, услед ерозије, смањује се дубина
површинског а понекад и целог слоја земљишта, што је уједно и најтежи облик физичке деградације.
Биолошка деградација подразумева све процесе и радње којима се нарушава или угрожава земљишна
флора и фауна. Током вегетационог периода земљиште се интензивно користи док се у
ванвегетационом периоду мало користи и зато се могу јавити одређени проблеми, првенствено
ерозија, испирање материја, збијање земљишта и други процеси деградације. Ови процеси могу бити
интензивнији у периоду мировања услед веће количине и дужег трајања падавина, плављења, веће
или слабије водопропустљивости, слабијег вегетационог покривача.
Када је у питању пољопривредно земљиште као основа за производњу хране мора се имати у
виду и драстично смањење обрадивих површина а све израженији захтеви за обезбеђење хране због
пораста броја становника. Из тог разлога нужно је оптимално коришћење постојећих обрадивих
површина јер је мала вероватноћа да ће се у будућности повећавати обрадиве површине. Начин на
који ће се то моћи остварити је прелазак на систем одрживе пољопривреде. Концепт одрживе
пољопривреде има циљ задовољења потреба у храни уз истовремено очување продуктивне вредности
земљишта и квалитета природне средине, која укључује очување природних ресурса, повећање
плодности земљишта, заштиту биодиверзитета и животне средине као и производњу здравствено
безбедне хране.
Дипл.инг.Сњежана Вујиновић
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Органска производња
ЕНДИВИЈА
Салатна биљка помало горког укуса сродна маслачку и радичу.Лако се гаји и може се брати већи
део године.Добро подноси слаб мраз, али зимским усевима потребна је заштита.Конзумирају се
млади изданци, беру се појединачни листови или избељене зреле главице.Зими, кад је количина
сунчеве светлости мања, успева болје од зелене салате.Погодна је за гајење у посудама.
Од сејања до бербе потребно је 7 – 13 недеља да главице потпуно израсту.Постоје две сорте,
ескарола такође позната као батавијска ендивија, глатка широколисна ендивија отпорна на хладне
услове и коврџава ендивија, ниска, патуљаста биљка коврџавих листова, отпорна на врућине,
обично се користи као летњи или јесењи усев.Није захтевна биљка, али зимским усевима
потребно је влажно, заклоњено место на релативно неплодном земљишту.Лети подноси
делимично засењивање.Коврџаве сорте веома су атрактивне.Користан зимски усев у хладном
пластенику или стакленику.Обрада земљишта није потребна ако је земљиште прихрањено за
предходни усев.У супротном додајте побољшивач земљишта високе хранљивости.Идеална pH
5,5 – 7,5. Сеје се ако је температура 5 C двадесет дана или дуже, младице ендивије ће порасти.У
заштићеном простору семе посејте у априлу, а у мају за пресађивање на отворену
парцелу.Најбоље је да се гаји у ћелијама за пресађивање.За зимску бербу посејте семе у
августу.За бербу младих изданака или листова посејте семе од априла до септембра.Рано или
касно посејане усеве заштитите звоном, или их гајите у хладном пластенику или стакленику на
растојању у редове 30 x 50 cm и кућице 30 cm.
Мере неге су у сушном периоду заливање.Заштитите звоном по хладном времену.Одрасле биљке
могу да се избељују.Проблеми који се јављају су пужеви, биљне ваши.Трулеж базе розете може
бити проблем зими – гајите биљке у влажном земљишту.
Берба
Исечите младе изданке кад дотигну висину 10 – 15 cm.Берите листове по потреби или кад
довољно порасту.Исеците зреле главице, по жељи избељујте.Из посеченог стабла могу да се
развију нови листови.
Дипл.инг.Немања Константиновић
Воћарство
КAJСИJA НС-6
Домаћа сорта, створена на Пољопривредном факултету у Новом Саду, селекцијом из природне

популације.
Стабло је средње бујно до бујно, са широком и разведеном круном. Високе је родности.
Углавном роди на мешовитим родним гранчицама.
Цвета касно, 2-4 дана после Мађарске најбоље.Самооплодна је сорта. Сазрева око 20 јула.
Плод је врло крупан 62-65 г ,округластог облика и мало спљоштен са стране. Основна боја
покожице је светло наранџаста са обилним црвенилом са сунчане стране (25-30%). Месо је светло
нараџасто, чврсто, сочно, ароматично, и врло укусно. Лако се одваја од коштице. Садржи 12-17%
шећера. Језгро је слатко.
Због обилне родности, величине плода и виталности стабла произвођачи су задовољни овом
сортом и доста се тражи за садњу у новим засадима Србије.
Дипл. инж. Живомир Николић
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Сточарство
ТЕХНОЛОГИЈА ПОСТИЗАЊА МАКСИМАЛНЕ ПРОФИТАБИЛНОСТИ У
ПРОИЗВОДЊИ МЛЕКА
1) За сваки додатни литар произведеног млека на дан врхунцa лактације (дан када крава даје
максималну производњу млека – око 40 дана након тељења), крава ће произвести око 225
литара млека више, током трајања целе лактације. Краве обично на врху лактације изгубе на
тежини, па им зато треба укључити у оброке концентровану храну (житарице) које служе као
извор енергије.
2) Да би достигле највећу дневну производњу на врхунцу лактације, краве требају доста
беланчевина, нарочито неразградивих беланчевина. Није свеједно коју врсту беланчевина
дајемо крави, пошто постоје разградиве и неразградиве беланчевине тако да то треба имати на
уму. Укупна количина сирових беланчевина у оброку је збир укупних количина разградивих и
неразградивих беланчевина у проиозводњи млека. Оброке за музне краве треба балансирати
тако да и једни и други буду заступљени у оброку у довољним количинама у одговарајућем
међусобном односу.
3) На првом месту треба водити рачуна о микрофлори бубрега. Највећа дневна производња млека
коју могу подржати разградиве беланчевине се креће 15-20 кг дневно.
4) Највиши ниво производње млека се постиже ако: микрофлора у бубрегу добија одговарајућу
количину разградивих беланчевина и енергије и ако крава уноси одговарајуће количине
разградивих беланчевина и енергије. Разградивих беланчевина има у изобиљу у зеленој трави,
кабастој храни, сунцокретовој сачми, сојиној сачми. Презрела трава је сиромашна у
разградивим беланчевинама. Неразградивих беланчевина има у сојиној сачми и кукурузу.
Неразградиве беланчевине су неопходне за ниво производње млека изнад 15-20 кг, што се
може постићи давањем сојине сачме и кукуруза.
5) Како трава сазрева, повећава се ниво несварљиве суве материје, а унос сварљиве суве материје
се смањује. Проценат разградивих беланчевина и других хранљивих материја опада. Косити
луцерку на почетку цветања.
6) Траве садрже више несварљиве суве материје него махунарке па је зато степен уноса укупне
суве материје при конзумирању трава нижи у односу на степен уноса укупне суве материје при
конзумирању махунарки.
7) Траву треба косити пре него што зелена маса презри. То значи да траве треба косити пре
уласка у фазу класања а махунарке треба косити на самом почетку
цветања.
8) Крави треба прво додати кабасту храну, а после концентровану храну. Оваквим распоредом
давања хранива повећава се производња млека. Садржај млечне масти и смањују се пробавни
проблеми код крава.
9) Када се достигне највећа производња млека у лактацији, треба покушати одржати ту
производњу што дуже. У току тог периода потребно је крави обезбедити одговарајућу
количину енергије.
10) Одржавати телесну кондицију краве између 2,5-3,5. Ако је крава мршава треба јој давати
енергију до постизања највеће производње. Тада треба повећати унос беланчевина и енергије
све дотле док се не постигне врхунац у производњи млека.
11) Концентровану храну треба једнако распоредити тако да се даје више пута у току дана. Највећа
количина концентроване хране коју треба дати у току једног храњења износи 3 килограма. Ако
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крава конзумира 9 кг концентроване хране дневно, онда ту количину треба распоредити на три
једнака дела
12) Упоредо са повећањем производње млека, повећава се и потреба краве за фосфором. Дневне
потребе крава за фосфором могу се задовољити давањем 2 кг пшеничних мекиња
распоређених уз оброке концентроване хране. При повећаном уносу беланчевина фосфор
доприноси повећању производње млека. Ако се не дају мекиње, онда треба додати 100 г
дикалцијум фосфата
13) Минерали су важни и недостатак истих се манифестује одсуством сјаја длаке
14) Треба куповати сточну храну на основу њеног квалитета, а не на основу повољне цене. Сточна
храна високог квалитета може бити скупља, међутим, она повећава производњу млека, а самим
тиме и добит. Међутим, само зато што је скупља не значи и да је бољег квалитета. Треба
погледати шта пише на спецификацији и извршити проверу на основу евиденције о
производњи млека којом ће показати да ли се све оно што пише на спеификацији заиста налази
у паковању у одговарајућим количинама.
15) Краве увек треба да имају довољно воде и вода треба бити лако доступна.
16) Краве треба хранити у зависности од њихове производње млека. Поделити краве у две групе:
високопродуктивна група и нископродуктивна група и тако их хранити. Потребно их је
хранитит истим сеном, кукурузом, силажом и основним концентратом за све краве, али треба
обезбедити и додатну количину концентрата високо продуктивним кравама.
Дипл.инг.Драган Гуњак
Сточарство
Нуспроизводи у исхрани крава музара
У ову групу хранива спадају споредни производи млинске индустрије, индустрија уља, шећера,
скроба и алкохола.
Пратећи производи млинске индустрије. Најважнија хранива из ове групе 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 фосфора ( преко 1,2% ).
Пратећи производи индустрије уља. Добијају се након издвајања уља из различитих хранива:
соје, сунцокрета, кикирикија, уљане репице, бундевиног семена, лана, конопље, мака, сусама и
др. Одликују се високим садржајем протеина. Веома су кварљива хранива, а томе погодује ако
је проценат влаге већи од 10%. Најважнија хранива из ове групе су сачме соје и сунцокрета.
Сачма соје као споредни производ индустрије уља најчешће је коришћено протеинско храниво
у концентратном делу оброка за говеда. Ово храниво се без посебних ограничења може
користитиу исхрани говеда. Сачма сунцокрета је добар извор протеина и фосфора и може се
користити практично без ограничења у исхрани. Најбоље је да буде укључена у смеше
концентрата, јер се при њеном одвојеном давању дешава да је говеда не конзумирају.
Пратећи производи шећерана. Након испирања шећера из сецкане репе, добијају се велике
количине сирових резанаца који се могу користити у свежем стању, силирани или сушени. Сви
ови споредни производи су пре свега енергетска хранива и са малим садржајем протеина. Суви
репини резанци су по хранљивој вредности слични прекрупи кукуруза. Меласа се користи као
везивно средство у индустријској производњи пелетиране хране.
Пратећи производи индустрије скроба. У циљу производње скроба најчешће се користе кукуруз
и кромпир. Као пратећи производи заостају клице, глутен и мекиње. Кукурузни глутен је
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значајно храниво које има висок садржај протеина ( преко 50% ), високе неразградивости. Ово
хранива не треба да буде заступњено у оброку са више од 2 кг јер се јављају проблеми у
конзумирању.
Пратећи производи индустрије врења и алкохола. Из индустрије врења као пратећи производи
остају пивски троп, јечмене сладне клице и пивски квасац. Пивски троп се користи углавном у
свежем стању а сладне клице и пивски квасац као осушена хранива. Нарочито значајно
храниво је пивски квасац, који може да садржи преко 50% протеина високе биолошке
вредности. Из индустрије алокохола заостаје џибра и комина. То су хранива са високим
садржајем влаге и ниском хранљивом вредношћу, која се могу рационално користити само у
близини дестилерија.
Дипл.инж. Бобан Росић
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