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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Исхрана јуница
Исхрана јуница је од значаја за њихов пораст, успех оплодње при првом
осемењавању, млечност и плодност по тељењу, као и здравље и каснију
производну способност у периоду коришћења као млечне краве.
За боље разумевање утицаја изначаја исхране јуница на њихову млечност
у првој лактацији, потребно је претходно кратко размотрити раст и развој
млечних жлезда.
Познато је да се млечне жлезде формирају још док је теле у мајчиној
утроби, али је епително (секреторно – ткиво у којем се ствара млеко) при рођењу
још увек неразвијено. Има мало ћелија млечних канала у близини млечне
цистерне, али нема алвеола. С друге стране, неепително ткиво (везивно ткиво строма) и систем крвотока су добро развијени. У првим месецима по рођењу,
млечне жлезде расту истом брзином као и тело животиње, а након 2 - 3 месеца
узраста почиње њихов бржи раст од тела . У тој фази је нарочито је брз пораст
масне подлоге и канала који се гранају у њој. Бржи раст ћелија вимена је уско
повезан с развојем репродуктивних органа јунице и престаје при појави
пубертета или кратко након тога. У том стадијуму развоја, млечне жлезде јунице
су тешке око 2 до 3 кг, од којих секреторно ткиво само 0,5 до 1 кг. И док пре
осемењавања и неко време после тога, адипозно и везивно ткиво чине 85%
млечне жлезде јунице, при крају стеоности њихово учешће се смањује на 40%, а

лобуло-алвеоларни систем и алвеоларне
шупљине ( део вимена у којем се ствара
млеко ) заузимају 60%.
Садржај:
Схватање је да ниво исхране за
високе дневне прирасте у периоду до
пубертета јуница има негативан утицај на
раст млечних жлезда, и то почев од 3.
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У исхрани младих јуница, посебна
пажња се поклања квалитету кабастих
хранива. Веома добро сено и изванредно ферментисана силажа треба да чине претежни део
оброка. Као додатак, за грла до 200 кг телесне масе обезбеђује се концентрат од 2 кг, а за
старије јунице, до 350 кг, око 1 кг концентрата дневно. Након осемењавања, количина
концентрата може да се смањи на 0,5 кг. Одређене препоруке упућују на посебну пажњу у
исхрани јуница које се приближавају узрасту за осемењавање. Побољшана исхрана 3-4 недеље
пре и 2-3 након осемењавања, по њима, условљава интензивније испољавање гоњења,
синхронизацију еструса и боље резултате у оплодњи. Ово побољшање се може остварити
повећањем количине хране или нивоа исхране, најчешће уделом концентрата у оброку.
Потребе јуница у хранљивим материјама у првом периоду бременитости нису значајно
повећане, зато што је плод све до петог месеца гравидности релативно мали (2,5 - 3,0 кг).
Након тога, његов пораст је интензивнији, посебно у осмом и деветом месецу. Због тога је од
изузетне важности да исхрана у последњих 60 дана стеоности, количином и квалитетом,
омогући нормалан пораст мајке и плода и стварање одређених телесних резерви неопходних
за прве недеље будуће лактације. Међутим, исхрана за добру кондицију при тељењу никако не
значи постизање утовљености грла, како у овом, тако и у било ком другом периоду гајења, од
залучења до тељења. Да би се избегла утовљеност, у другој години живота треба водити
рачуна о количини кукурузне силаже која се даје јуницама.

На 6 до 8 недеља пре очекиваног тељења треба почети с променом типа оброка јуница.
Постоје препоруке по којима се постепено повећава количина концентрата, тако да се на
десетак дана пре порођаја постигне конзумирање од приближно 3 - 4 кг. Ово повећање
количине концентрата, међутим, у доброј мери, биће одређено и стањем вимена, те у случају
његовог прекомерног наливања неопходно је да се за извесно време одгоди, а након тога да се
чини веома обазриво. Потребно је, такође, да се у дневни оброк уводе хранива која ће се
користити на почетку лактације, јер се тиме омогућује микроорганизмима бурага да се
развију у довољној количини за успешно варење високоенергетских оброка музних крава.
Оријентациони принципе у исхрани јуница су:
• конзумирање СМ: око 2% од ТМ,
• концентрација енергије/кг СМ хране: 5,2 МЈ НЕЛ и
• садржај сирових протеина у укупном оброку (СМ): око 15%.
Међутим, концентрација енергије у оброку треба да се подешава према току раста
јуница. Тако, за грла у узрасту од 6 месеци треба да износи 6,2, од 12 месеци 5,3 и при крају
друге године живота 4,3 МЈ НЕЛ/ кг СМ. Ово указује на чињеницу да дневни оброк мора бити
усклађен са развојем и порастом грла а у циљу правилног развоја и избегавања прекомерне
исхране и преласка јуница у товну кондицију, што није редак случај код наших произвођача.
За оптималан раст јуница потребна је и одговарајућа количина протеина у оброку.
Њихов недостатак успорава раст ткива. Тек залученим теладима, треба понудити оброке са 18
до 19% сирових протеина по кг СМ. С порастом тежине садржај протеина се смањује, до око
14 до 15% у време осемењавања јуница. Након тога, садржај од 13% сасвим је
задовољавајући. Четири недеље пре очекиваног попођаја, садржај сирових протеина у СМ
оброка треба повећати на око 16%.
Добар оброк подразумева и задовољење потреба јуница и минералним материјама,
посебно у калцијуму и фосфору.. По Зеремском, у одређеном узрасту, на 100 кг ТМ треба
обезбедити количину ова два минерала и соли.
Количина калцијума, фосфора и соли на 100 кг телесне масе
Узраст ( месеци )
Калцијум ( г )
Фосфор ( г )
Со ( г )
4–6

22

14

14

6 - 12

19

12

12

12 - 16

15

8

9

16 – 24

14

8

8

24 – 27

13

7

7

У вези с исхраном јуница, неопходно је размотрити и феномен компензационог
пораста. Познато је, наиме, да ако су младе животиње у једном периоду изложене слабијој
исхрани и дође до потхрањености, њихов раст биће успорен. Али када се, након тога, ставе на
оптималан режим исхране, расту брже него оне које су нормално храњене. Реч је о
компензационом порасту, којим се надокнађује заостајање раста у претходном периоду.
Међутим, потребно је да се нагласи да говеда имају мали капацитет за компензацију заосталог
пораста и та надокнада никад није потпуна. Због тога, јунице треба хранити у читавом
периоду гајења према нормативима који омогућују њихов одговарајући раст и увођење у
производњу млека у узрасту од 24-26 месеци.
Николић Зоран дипл.инж.

Микотоксини и њихов утицај
Плесни су влакнасте гљивице које се могу наћи у сточној храни, како у кабастим тако и у
концентрованим хранивима. Плесни могу да доведу до обољења млечних крава, посебно код
животиња са слабим имунитетом, узрокујући болести познате као микозе. Плесни, такође,
производе једињења која се једним именом називају микотоксини, а имају штетне ефекте по
животиње које конзумирају заражену храну. Ови поремећаји су познати као микотоксикозе.
Процењено је да је у целом свету око 25% усева годишње погођено микотоксинима.
Испитивања сточне хране, у циљу испитивања садржаја микотоксина, показују да
микотоксини јесу стални разлог за бригу.
Микотоксини сточну храну могу контаминирати док су биљке на пољу, у току жетве или
током складиштења, прераде или храњења. Плесни су присутне у целој животној средини.
Споре леже на плитком површинском слоју тла и на остацима биљака, те тако могу лако да
заразе биљке у току раста. Болести биљака на пољу карактеришу губитак у приносу, губитак у
квалитету и контаминација микотоксинима. Развој плесни и производња микотоксина обично
се повезује са екстремним временским условима који су узрок оштећења биљака, лошим
условима складиштења и услова храњења.
Опште је прихваћено да су плесни Aspergillus, Fusarium i Penicillium најважније у производњи
микотоксина штетних по животиње. Најопаснији микотоксини су: афлатоксин (углавном
производи плесан Aspergillus), деоксиниваленол, зеараленон, токсин Т-2 и фумонизин
(производи плесан Fusarium) и охратоксин и токсин ПР (прозводи плесан Penicillium). Познато
је још неколико других микотоксина који се повремено јављају и штетно утичу на животиње.
Постоје стотине различитих микотоксина који се разликују по хемијској структури и утицају
на животиње. У природи је мало вероватно да ће се у сточној храни наћи само један
микотоксин - увек се налази више њих у комбинацији.
Стварање афлатоксина (плесан Aspergillus flavus) на кукурузу потпомажу врућина и суша које
су везане за топлију климу. Плесни Fusarium најчешће погађају кукуруз, изазивају труљење
класа и стабљике и проузрокују биљну шугу. Болести које узрокује плесан Fusarium на
кукурузу чешће се повезују са топлим условима приликом формирања свиле, оштећењима од
стране инсеката као и влажним условима у каснијим фазама развоја. Код пшенице, велика
влага током цветања и после цветања повезана је са учесталијом појавом микотоксина.
Плесни Penicillium развијају се у влажним и хладним условима, док је некима потребно
присуство мањих количина кисеоника.
Микотоксини могу повећати учесталост болести и смањити ефикасност сточарске
производње.Микотоксини, такође, могу бити основни узрочници акутних здравствених
проблема или проблема у производњи млечних стада, а микотоксини доприносе и развоју
хроничних проблема (велика учесталост болести, слаба репродукција и прозводња млека
испод оптималног нивоа). четири основна начина деловања микотоксина су: 1) смањују
узимање хране или повећавају одбијање хране 2) мењају нутритивну вредност хране,
апсорпцију и метаболизам хранљивих материја 3) утичу на лучење ендокриних и егзокриних
жлезда и 4) слабе имунолошки систем. Тешко постављање дијагнозе ограничава препознавање
утицаја микотоксина у производњи. Симптоми су често неспецифични и резултат су низа
утицаја, што отежава или онемогућава постављање дијагнозе. Тешко постављање дијагнозе
резултат је и ограниченог истраживања, комбинације више микотоксина, неравномерне
распрострањености, интеракција са другим факторима и због проблема узорковања и анализе.
Мимица Костић-Ђорђевић

IPARD ИЗ УГЛА КОРИСНИКА –
ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Почетак
коришћења
IPARD
средстава у Републици Србији биће
значајан
за
пољопривредну
производњу у Србији из најмање
два разлога. Прво, ЕУ фондови
намењени пољопривреди повећаће
се за неколико десетина процената,
а средства намењена руралном
развоју и до неколико пута. Тиме се
средства намењена инвестиционој
подршци значајно увећавају и подстиче се развој пољопривреде и њена припрема за озбиљну
утакмицу на јединственом тржишту ЕУ. Друго, то ће бити тренутак којим Србија трасира пут
ка Заједничкој пољопривредној политици ЕУ и отвара врата много значајнијим средствима (и
до милијарде евра). Управо због тога неопходно је припремити све предуслове за интензивно
коришћење IPARD фонда, укључујући и повећање доступности новца пољопривредном
сектору кроз подршку кредитним активностима, успостављање гаранцијског фонда за
пољопривреду, итд.
Међутим, не треба заборавити да су IPARD средства намењена пре свега успостављану
институционалних структура и њиховом својеврсном тренингу за коришћење много
значајнијих средстава ЕУ из фондова Заједничке пољопривредне политике ЕУ (ЗПП), али и
увођењу много строжих правила којих морају да се придржавају потенцијални корисници
средстава. Због тога је најзначајнији циљ свих земаља кандидата да повећају потрошњу
IPARD средстава на максимум како би се квалификовали за већа средства из фондова ЗПП
после уласка у пуноправно чланство ЕУ. Такође, мера успеха коришћења IPARD фондова
биће одређена мером успеха у успостављању ефикасних и организованих институција које ће
обављати
имплементацију
IPARD -а, па је због тога
неопходно
посветити
већу
пажњу изградњи и јачању
институција.
Највеће вредности које IPARD
доноси у националне системе
подршке
пољопривреди
су
предвидљивост
и
транспарентност
исплате
средстава. Како подршка по
љопривредној производњи сваке
земље зависи од процента раста
БДП-а и општег напретка
националне економије, тако се и
пољопривредни буџет модификује у складу са тренутним околностима. За разлику од
националних средстава које се најчешће одређују годишње и где је највећи проблем
конзистентност подршке, у случају IPARD средстава, буџет се одређује седмогодишње, у року
буџетског периода ЕУ. То значи да се износ средстава и форма подршке готово никако или
врло мало мењају, што омогућава корисницима дугогодишње планирање. Када се на то дода и

висина инвестиционе подршке, која може да буде знатна по појединим мерама, извесност и
предвидивост је више него неопходна.
Оно од чега сваки потенцијални корисник IPARD средстава креће јесте форма и висина
подршке. То значи да је IPARD програм пресудан у избору мера подршке са којима се сусреће
потенцијални корисник. Управо због тога, од изузетне је важности израда корисничког
упутства за који је задужена IPARD агенција, а где се дефинише на који начин, у којим
роковима, за која средства и уз коју потребну документацију потенцијални корисник може да
оствари права на IPARD средства.
Суштина IPARD а се своди на две ствари – кофинансирање и стандарде. То су управо
елементи који одређују економску активност потенцијалног корисника у најмање пет година
после реализоване инвестиције подржане IPARD средствима.
Оливера Гавриловић
ПССС Пирот

Препоруке за спречавање појаве микотоксина у кукурузу
Да се не би поновила ситуација од пре три године са повећаним присуством афлатоксина у
кукурузу, пољопривредни произвођачи би у циљу превентивног спречавања појаве
микотоксина, поред превентивних мера у пољу, требали да предузму мере приликом
складиштења кукуруза. Наиме, уколико се зрно сувише дуго суши на пољу, у неповољним
временским условима, преостала влага у зрну може бити довољна да у условима чувања
обезбеди континуирани развој гљива које су извршиле инфекцију на пољу. Потребно је
предузети
следеће
поступке,
приликом
складиштења кукуруза у зрну:
1. Обезбедити исправно хигијенско стање
складишта пре уношења зрна и одржавати
хигијену током складиштења. Сви простори за
чување морају бити, пре уношења зрна
хигијенски исправни, а касније се морају
редовно контролисати услови у њима.
2. Обавезно одвојити прошлогодишњи род од
овогодишњег
3. Не складиштити кукуруз на бетону да не би
дошло до појаве кондензације
4. Спречити механичке повреде и повреде од
инсеката
5. Складишни простор мора имати неометан проток ваздуха или се свакодневно проветравати.
6. Одржавати одговарајућу температуру у складишту
7. Редовно пратити појаву трулежи на клипу и зрну и одбацити болесне.
Складиштење кукуруза у клипу:
1. Складиштење у дрвеним и металним складиштима (чардак, кош) обавља се након темељног
чишћења и третирања против складишних инсеката.
2. Одбацити сав кукуруз са болесним и оштећеним зрнима (клипове).
3. Најпре уносити кукуруз са мање влаге (до 20 %), а у горњим слојевима складиштити
влажнији (до 25 %). Кукуруз са већом влагом, нарочито преко 28 %, пре складиштења треба
одложити на неко суво и промајно место, у тањем слоју, док влага не достигне 25 % или мање
(ако је количина кукуруза већа).
4. Складишта треба да буду добро аерисана.

После бербе потребно је у што краћем року смањити садржај влаге у зрну да би се зауставио
развој гљива, њихова физиолошка активност и продукција микотоксина. Сушење зрна до 14 %
влаге треба да обавити у року од 24-48 часова после бербе. С обзиром да у нашој земљи од
укупне пољопривредне производње највећи део припада мањим произвођачима, могућности
вештачког сушења кукуруза су мале. Стога се кукуруз углавном суши природним путем и
чува у кошевима или различитим прилагођеним складиштима. У таквом условима зрно, које
не би смело садржавати више од 24 % влаге, треба пажљиво прегледати и одбацити све
клипове са промењеном бојом (црвена, ружичаста, зелене, бела), испуцалим или исклијалим
зрнима као и механички оштећене клипове. За сада не постоје расположиви фунгициди који се
ефикасно користе за контролу развоја гљива на зрну за људску употребу. Регистровано је
неколико препарата, под различитим именом, на бази органских киселина а то су пропионска
и изобутирична киселина или мешавине ових киселина с амонијум изобутиратом. Ове
киселине не одстрањују претходно формиране микотоксине у зрну, али могу зауставити развој
гљива и тиме даљу синтезу микотоксина.
Зоран Панајотовић,дипл.инж.заштите биља

Зелена 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, 3040t/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.
ПСС С Пирот

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

