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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Препоруке за исхрану млечних крава
Научним испитивањима и искуствима из праксе дошло се до неких правила која
се користе при састављању оброка организацији исхране на фармама високо
млечних крава у САД-у. Препоруке се односе на конзумирање хране.
- Максимално дневно конзумирање суве материје краве би требале да
постигну најкасније до 10 недеља по телењу. У периоду максималне
дневне производње краве би требале дневно да конзумирају суву материју
у количини од 4 % од сопствене телесне масе. Примера ради: Крава
телесне масе 650 кг требало би да дневно храном унесе у организам око 26
кг суве материје.
- Ако се краве музу три пута дневно, једу за 5 до 6 % више суве материје
него при двократној мужи.
- За сваки килограм произведеног млека крава би требало да конзумира 0,5
кг суве материје. Мања количина суве материје у оброку од наведене
углавном има за последицу пад кондиције грла па и појаву неких
метаболичких поремећаја.

Краве обично једу после муже па им
треба и омогућити да непосредно
после муже добију храну јер то
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пада за око 2,8 %. Када температура
Доминанатне цене са сточне и зелене пијаце
ваздуха пређе 27 степени краве већ
почињу
да испољавају топлотни
стрес што се манифестује још већим
падом конзумирања хране и у
крајњем случају и
смањењем
производње млека. Ово је још израженије ако релатинва влажност ваздуха пређе 80 %
или када збир температуре ваздуха и релативне влажности пређе 107.
- Ако су краве у слободном систему држања, појилице или валови за напајање не треба
да буду даље од 15 метара од јасала са храном. Што се тиче количине воде коју крава
треба да попије у току дана, треба оријентационо рачунати на око 4 литра воде за сваки
произведени литар млека.
- Када су у питању јасле за храну ( хранилице ) препоруке иду у том правцу да се исте
праве тако да се храна узима са нивоа пода. На тај начин краве више времена проводе
једући храну, мање је растурају а луче и више пљувачке. На јаслама свакој крави треба
обезбедити 60 до 75 цм простора.
- За време великих летњих врућина око 60 % оброка треба давати ноћу.
- Превртање хране у јаслама подстиче краве да више једу.
-

Зоран Николић,дипл.инг.

Значај дуње и еколошки услови
Привредни значај дуње
Дуња је у структури нашег воћарства заступљена са свега 0,8% и то са просечним приносом
по стаблу од 7 до 15 кг, што указује на чињеницу да се код нас ради о екстензивном гајењу
дуње.
Код нас практично не постоје плантажни засади дуње на већим површинама. Порекло и
раширеност дуњеДуња као воћна врста се у многим земљама света гаји од давнина. Позната је
још од пре 4000 година. Пореклом је са Кавказа, одакле се прво ширила на исток а затим и на
југ у Малу Азију па из ње и у древну Грчку. Латински назив рода дуње Цyдониа, потиче од
места Цyдон на Криту где се гаји од вајкада. На раширеност дуње утичу и њене биолошке
особине. У нашим крајевима цвета касно – од краја априла до средине маја, па тако избегава
позне пролећне мразеве. С друге стране и сазрева доста касно (160 – 170, чак и 180 дана од
фазе пуног цветања) па је њено гајење везано за крајеве у којима су дуге, топле јесени. Слично
је и када се ради о надморској висини: дуњу не би требало гајити у интензивним засадима на
висини већој од 700 метара.
Еколошки услови
За успешну комерцијалну производњу дуње веома је значајно да се изврши добар избор
локације. То значи да би требало да се пре подизања дуњика, поготово на већим површинама,
установи да ли постоје услови за њено гајење. То су климатски услови, земљишни услови и
орографија терена.

Светлост
Дуња је хелиофилна (светлољубива) воћка, па јој највише одговарају добро осветљена места.
Уколико су стабла дуње засењена, она слабо рађају, у прегустом склопу рађају само по
периферији круне. Плодови у сенци не добијају сортно карактеристичну арому и знатно су
зеленији и маљавији од нормално осунчаних плодова.Светлост као фактор успешне
производње код нас не представља никакво ограничење.ТоплотаОграничавајући фактор
ширења дуње је управо топлота. Дуња добро расте у условима виноградарских зона, док у
хладнијим зонама и на већим надморским висинама често страда плод па и дрво.Дрво дуње
измрзава на око -27° Ц, док део родних пупољака и старијих грана измрзава већ на 23°Ц.Северна дуња, коју је створио Мичурин, издржи и до -35°Ц а да не дође до било каквих
промена тј. оштећења.Измрзавање корена дуње јавља се на температури од -12°Ц.Оштећења
цвета дуње настају већ на -1°Ц у фази отворених круничних листића, док ако нису отворени
оштећења ће настати на око -1,5°Ц.Плодови дуње, уколико буду изложени дејству раних
јесењих мразева почињу да измрзавају на -2,2°Ц док се нпр. плодови јабуке смрзавају на 1,97°Ц а крушке на -1,8°Ц.

Вода и влажност
Количина воде у појединим органима дуње се креће до 85%, па се зато без довољно воде у
земљи и ваздуху она не може успешно гајити. Ипак, дуња сразмерно добро подноси сушне
периоде. У екстремним случајевима савија листове у трубицу ради смањења транспирације.За
нормалан раст и успешно гајење дуње, у литератури се наводи да је потребно да падне
годишње 750 до 990 мм воде са добрим распоредом у току вегетације. Међутим у пракси се
показало да се дуња веома успешно гаји и у воћарско-виноградарским крајевима где најчешће
не падне више од 600 мм воде годишње.Ипак она даје знатно боље резултате у условима
наводњавања па оптималну влажност земљишта треба одржавати током целе године, а
посебно у августу и септембру када је прираст плодова најинтензивнији.
Ветар
Ветар у интензивним засадима дуње наноси велике штете. Ако дува после јачих киша може да
изазове нагињање стабала. Он може утицати и на одваљивање појединих скелетних грана или
круне дуње. Поред тога, ветар утиче и на испаравање воде из земљишта, интензитет
транспирације, на опрашивање воћака а пред бербу може да изазове значајно опадање плодова
дуње. Због тога је на ветровитим положајима пожељно подизати заштитне појасеве.
Земљиште
Најпогоднија земљишта за дуњу су она која су умерено влажна, пропусна и богата хранљивим
материјама. Тешка и влажна земљишта, као и јако сува и песковита и карбонатна су непогодна
за гајење дуње. На јако карбонатном земљишту дуња на дуњи је угрожена хлорозом. Стабла
дуње врло повољно реагују на ђубрење стајњаком па је као и код других воћних врста
пожељно да садржај хумуса буде што виши, макар 2-3%. Пракса је међутим показала да има
врло успешних засада који су подигнути на земљишту са свега 1% до 1,5% па чак и мање
хумуса.Дебљина ораничног слоја за дуњу треба да буде најмање 50 – 60 цм, да би се дуња
нормално развијала.
Орографија
Што се орографије тиче, приликом избора места за подизање дуњика треба обратити пажњу
на надморску висину, експозицију и нагиб терена.
Мимица Костић-Ђорђевић дипл.инг.

Црвена детелина
Као кабаста сточна храна, црвена детелина се користи у зеленом-свежем стању, или као
конзервисана (сено, сенажа, брашно, силажа). Последњих година нарочито се истиче предност
црвене детелине, у односу на друге легуминозе, у спремању квалитетне силаже, с обзиром на
знатно слабију разградњу протеина код силиране црвене детелине. То је од нарочите
важности са аспекта правилне исхране преживара. Унапређење пољопривредне производње у
склопу како конвенционалних, тако и одрживих система пољопривреде, а у циљу заштите
природних агро-екосистема, захтева веће учешће црвене детелине у производњи квалитетне
сточне хране. Осим тога, од нарочитог је значаја коришћење црвене детелине као зеленишног
ђубрива на неструктурним и сиромашним земљиштима, у циљу како поправке физичкохемиских особина земљишта, тако и спознаје алелопатских односа с другим ратарским
врстама.

Могућност гајења црвене детелине на киселим земљиштима могла би да се искористи, с једне
стране, у обезбеђивању довољних количина сточне хране на таквим земљиштима, као и у
сврху лечења земљишта, због повећане концентрације тешких метала.
Како би се спречила даља деградација лаких,песковитих земљишта и смањење органске
материје почело се са заоравањем црвене детелине као зеленишног ђубрива када је црвена
детелина у фази цветања.Последња истраживања показала су да када се црвена детелина
искористи као зеленишно ђубриво има фитотоксично дејство на развитак клијанаца неких
коровских биљака. Ово је посебно значајно у области
интегралне заштите биљака и нарочито у органској
производњи, јер би коришћење оваквог зеленишног
ђубрива умањило потребе за применом неких
хербицида,
а
поправила
би
се
структура
земљишта.Црвена детелина у односу на луцерку може
да успева на нешто киселијим земљиштима , не
одговарају јој сувише тешка подводна земљишта .
Најбољи предусеви су јој кукуруз , кромпир , стрна
жита а, она је добар предусев за све културе . На исто
земљиште може доћи тек после 3 године.
Основна обрада се изводи у јесен . Површинска припрема се изводи непосредно пред сетву
сетвоспремачем . Битно је да се земљиште у површинском слоју што боље уситни и сабије .
Сетва се обавља у рану јесен почетком септембра и у пролеће почетком марта па до краја
априла . Може се сејати као чист усев , заштитни усев и у смеши са влатастим травама .
Црвена детелина боље подноси од луцерке засењивање , зато се најчешће усејава у заштитни
усев . Као заштитни усев се употребљава неко стрно жито . Овас има највећи значај . Може се
сејати у смеши са влатастим травама (мачјим репом , јежевицом , француским и енглеским
љуљем , ливадски вијуком ...). Здруживањем са овим влатастим травама принос зелене масе се
повећава 20 – 30 % а земљиште се брже и боље поправља . Сеје се на дубини до 2 цм .
Количина семена је 18 кг/ха . Пре сетве пожељно је поваљати земљиште. Ђубрење црвене
детелине обавља са 2/3 П и К пред основну обраду и пред сетву преостала количина П и К и
целокупна количина Н . Количина Н је 50 кг/ха , П 80 – 120 кг/ха и К 80 – 100 кг/ха . Стајњак
се уноси под предусев. Нега усева подразумева заштиту од корова, мишева и болести ,
дрљање или ваљање ребрастим ваљком у случају појаве покорице. У првој години живота из
два откоса остварује укупан принос зелене масе од 25 до 35 т/ха. Максималан принос зелене
масе (70 - 95 т/ха), односно сена (15 - 17 т/ха) постиже у другој години живота из 3 - 4 откоса,
док треће године живота остварује укупан принос зелене масе на нивоу прве године 25 - 30
т/ха.
Оливера Гавриловић, дипл.инг.

Азијска бубамара – Harmonia axyridis
Азијска бубамара је у Србију стигла пре неколико година
када се појавила на Фрушкој гори, затим је уочена у
западној и јужној Србији, а сада је има свуда. За разлику
од домаћих бубамара улазе у куће јер их привлаче
осунчане, светле и топле површине. Високе температуре
последњих година су узроковале повећан број биљних
ваши а пошто су оне главна храна бубамарама, то је и
број бубамара увећан.
Бубамаре (Цоццинелидае) се убрајају у најважније инсекте предаторе тако да бубамара
представља праву срећу за пољопривредника, јер као предатор биљних ваши омогућава

смањење употребе инсектицида. Одрасли облик и ларва хране се лисним и штитастим
вашима, штетним грињама, јајима и ларвама других инсеката, често једу и своје мање и
слабије сроднике. Ипак, главна храна бубамара су лисне и штитасте ваши. Неке бубамаре једу
и гриње црвеног паука. Врло су прождрљиве, дневно поједу и до 600 ваши. Због тога их
никако не треба уништавати. Захваљујући свом огромном апетиту ларва азијске врсте
бубамаре појешће за 4-5 недеља десет пута више хране но што је сама тешка. Тек кад буде
велика 1,5 цм ларва може да се учаури у лутку. Пре тога појешће најмање хиљаду биљних
ваши. Ако желите да привучете у своју башту природног непријатеља биљним вашима онда је
пожељно да имате засађену лаванду јер она привлачи бубамаре.
Бубамара има око 4200 врста и распрострањене су свуда по свету. Од свих континената
Европа је можда најсиромашнија: има само 80 врста. Најпознатија је црвена бубамара која на
крилима има седам црних тачкица. Али нису све бубамаре ишаране, постоје и оне чија су
крилца црна а тачкице црвене, жуте или наранџасте.
Врста Хармониа аxyридис се налази на списковима најнепожељнијих организама Европе и
Северне Америке. Због своје велике ефикасности у сузбијању лисних ваши је пренета из Азије
у Северну Америку и Европу. Међутим, после кратког времена је показала своје друго лице.
Ова врста толико ефикасно сузбија лисне ваши, да друге бубамаре остају без хране. Хармониа
има веома променљиве црне пеге на црвеним крилима, а оно што је карактеристично је црна
W или М шара на белој глави. Додатни проблем је што се
понекад храни и ларвама других бубамара које су на некој
територији одомаћене. Такође, крајем лета и током јесени
она се понекад храни и зрелим воћем и грожђем. Ако ове
бубамаре уђу у прераду вина, због алкалоида које имају у
себи, вино губи квалитет. Као једно од погодних места за
скупљање ради презимљавања се наводе управо гроздови
грожђа. Такве гроздове обавезно треба одвојити и не
стављати их у прераду.
Азијска бубамара је донесена у Европу како би се у пластеницима борила против биљних
ваши. Међутим, азијска бубамара се адаптирала на живот ван пластеника, јер се добро
прилагођава различитим условима средине, различитој храни, температури и влажности. Ова
бубамара се разликује од домаће по разним неуобичајеним морфолошким облицима и разним
бојама – од црне до јарко црвене, нема неки одређени распоред шара на леђима као европска,
има издуженију главу и смеђе ноге, крупнија је, брже се размножава, у јесен када јој нестане
хране добија нагон за ројењем. Кад видите једну, будите сигурни да следи још много њих јер
одрасле јединке испуштају феромон који привлачи остале бубе и тако у роју траже
одговарајуће место за презимљавање. Живи три године за разлику од домаће чији је животни
век годину дана.
Светски стручњаци раде на проналажењу начина да се њихов број смањи тако што се
истражују природни непријатељи ових бубамара, али њих је за сада мало. Отпорне су на
биљне болести и паразите. Евентуално, могу да се искорене тако што ће их појести птице,
напасти и уништити вируси или бактерије које нападају инсекте јер је већина хемијских
препарата који се користе на отвореном пољу високо селективна према највећем броју
корисних инсеката укључујући и опрашиваче и бубамаре.
Зоран Панајотовић,дипл.инг.

Салата
Салате ја једногодишња зељаста биљка из породице главочика, која се гаји због лишћа
или главица. Салата можа да се гаји на више начина: из јесење или пролећне сетве. Она се
успешно гаји и у заштићеном простору, пластеницима и стакленицима. За сваки вид
производње постоје погодне сорте.

Салата -

услови успевања:

Земљиште –
Салата најбоље успева на хумусним и влажним земљиштима добре структуре, благо кисело
до неутралне реакције. Оптимална рН супстрата за раст и развиће салате је 6-7. На киселим
земљиштима врло споро расте и доноси низак принос. Већ рН од 5,5 је критичан за развој
биљке. Због тога је на таквим површинама неопходна калцификација и повећање рН
вредности пре сетве салате. Добра земљишта за салату су алувијуми, черноземи, ритске
црнице, баште-без обзира на тип, јер су редовним ђубрењем стајњаком постале богате
хумосом, те имају повољне водноваздушне и топлотне особине. За гајење салате из јесење
сетве или садње, неопходно је одабрати оцедну парцелу, најбоље благо нагнуту према југу.
Ђубрење –
салате почиње пре основне обраде, у јесен, када се уноси згорели стајњак, 30-40t/ha, и једна
трећина Р и К ђубрива. Друге две трећине Р, К и N уносе се предсетвеном припремом, а једна
трећина азота остаје за прихрањивање, уколико буде потребно. Природна плодност земљишта
и ђубрења NРК треба да обезбеде 100-150kg азота, и по 150-200kg фосфора и калијума, по
хектару. Земљишта сиромашна магнезијумом ђубре се и овим елементом. Прихрањивање
КАN-ом или урејом примењује се када се жели што већа лисна маса.
Вода –
Је неопходна за производњу салате, јер она развија плитак, разгранат коренов систем са
развијеним главним кореном. Оптимална влажност површинског слоја је око 80% пољског
водног капацитета. Превелика влажност и ђубрење азотом олакшавају шитење болести.
Срђан Видановић , дипл.инг.

Доминантне цене са сточне и зелене пијаце

