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Могући проблеми у одгоју јуница
И поред најбоље воље и пажње одгајивача
гајење јуница понекад може да прати појава
одређених проблема, као што су маститис,
прерастање папака, сметње у репродукцији,
сисање и сл.
Маститис јуница

Без обзира што виме јуница није активирано,
нека испитивања показала су да и код њих,
Утицај влажности на винову лозу
ако не цело виме а оно само поједине четврти
могу
бити
инфициране
бактеријама.
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Способност откривених бактерија да изазову
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
упалу вимена је углавном мања него што је то
случај код неких других врста бактерија које
Унапређење пословања задруга
се могу наћи приликом већ настале упале
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вимена код крава. Због настанка неких
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инг.
стресних ситуација ( проблеми у варењу
хране, проблеми приликом телења ), које
Сузбијање вишегодишњих корова на
доводе до пада отпорности организма, и те
стрњиштима
врсте бактерија могу да доведу до појаве
Страна 6
невидљиве или чак и видљиве упале вимена.
Аутор: Горан Светозаревић, дипл. инг.
To се углавном дешава неколико дана пре
телења па до десетак дана после телења. Када
Нега малине након завршене бербе
у неком већем запату приликом телења, више
Страна 7
од 5 % јуница покаже видљиви маститис или
Аутор: Срђан Видановић, дипл. инг.
се код више од половине првотелки на првој
контроли млечности установи више од 100
Поремећаји код кромпира
000 соматских ћелија у милилитру млека, то
Страна 8
је знак да у стаду постоји проблем са
Аутор: Срђан Чалић, дипл.инг.
вименом.
Упалу вимена је практично немогуће у
Биолошки конзервисано поврће
потпуности елиминисати из неког запата. Да
Страна 10
би се ипак могућности за њену појаву код
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
првотелки свеле на најмању могућу меру,
треба предузети неке превентивне мере.
Доминантне цене са сточне и зелене пијаце
Непосредно по телењу код женске телади
треба стручно уклонити прекобројне сисе (
пасисе ). Код грла која се држе у групи
спречити међусобно сисање. За смештај грла
треба обезбедити чисте и суве објекте,
посебну у последња 2 до 3 месеца пред
телeње. У истом периоду треба повремено
вршити контролу ткива вимена. Ако у стаду већ постоји проблем са честом упалом вимена
препоручује се умакање сиса у дуготрајно дезинфекционо средство једном недељно а у
кајњем случају и примена антибиотика продуженог деловања на 6 до 8 недеља пре телења.
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инг.

Прерастање папака
Пракса је код већине наших одгајивача да грла држе у везаном систему. Немогућност
кретања ван објекта већ је довољан предуслов да и код јуница дође до прерастања папака. Но
није редак случај да до тога дође и код грла које се држе слободно ако одгајивач не обраћа
потребну пажњу. Већ са 9 до 10 месеци старости јуница, треба вршити контролу раста папака.
Папци правилног облика стварају предслов за добар пораст, добру плодност и бољу млечност
у лактацији која следи. Неправилан став ногу услед слабих кичица, доводи до оптерећења
пете а то има за последицу издужење папака пошто се слабије троше у вршном делу. Понекад
то може да буде у вези са оцем јунице. Зато при избору бикова за вештачко осемењавање и
на овај детаљ треба обратити пажњу тј. за осемењавање бирати бикове који дају потомство
правилних ставова ногу. Да би се избегли проблеми са прераслим папцима, у пракси треба
вршити корекцију кад год се за то укаже потреба.
Поремећај плодности у јуница
Код јуница и ово може да буде један од проблема у одгоју али ипак у пракси није тако
често присутан. Да би се као проблем уочио , ако ипак до тога дође, полно зрела грла код
којих се очекује осемењавање, треба редовно пратити и посматрати. Сваку неправилност у
појави и испољавању еструса и евентуалну појаву исцедка из полних органа треба редовно
евидентирати а грла на одговарајући начин третирати да би у очекиваном узрасто била
оплођена и правовремено ушла у производњу млека.
Сисање јуница
Код телади која се држе групно, после напајања на цуцлу, нека од грла покушавају да
сисају друга грла или се чак и узајамно сисају. Ту навику могу да задрже и у каснијем периоду
, па да то раде и као јунице. Последице такве навике су оштећења па и упале вимена код
јуница или приликом првог телења. Ако се већ на првом телењу појави проблем са вименом ,
онда је јасно колико то може да буде и штетна и опасна појава.У пракси постоје два решења
овог проблема. Један начин је да се јуницама које покушавају да сисају друга грла или се пак
међусобно сисају, на нос стављају металне или пластичне брњице са шиљцима. Други начин
је да се јунице, ако се држе слободно, издвајају из групе и везују и тиме онемогуће да сисају
друга грла.
Николић Зоран дипл. инг.

Утицај влажности на винову лозу
Одговарајућа, повољна влажност земљишта и ваздуха утиче на нормалан ток свих животних
процеса винове лозе, њеном нормалном развоју и плодоношењу
Винова лоза је донекле отпорна према суши, зато што се доста успешно гаји и у крајевима са
релативно малом количином падавина, или да сам распоред падавина тамо није повољан. Она
боље подноси услове са мање падавина од много других гајених биљака, и то захваљујући
брзом порасту корена, дубоком продирању корена у земљиште, релативно великој усисној
снази корена, као и чињеници да се лети у листовима количина воде знатно и брзо не смањује.
Најпродуктивнији виногради имају и највеће потребе за водом, зато што је у њима и највећа
транспирациона површина.
У винограду различити услови влажности земљишта изазивају и разлику у анатомској грађи
разних органа винове лозе. У условима веома ниске влажности смањен је пораст и слабо је
плодоношење. У тежим условима долази до оштећења појединих делова чокота, а у најтежим
до угинућа целог чокота. Разлози су у томе што високе температуре и недостатак воде

изазивају поремећај у размени гасова и воде. Суша дубље у земљишту и атмосферска суша
делују обезводњавањем и прегревањем. Обе појаве су неповољне, било да се јаве заједно или
појединачно.
Утицај велике влажности, такође оставља неповољне последице, како на пораст, тако и на
принос и квалитет грожђа. Велика влажност пре почетка цветања поспешује снажан пораст
ластара и листова, за шта ови органи троше веће количине органских материја. Честе кише и
повећана влажност за време цветања отежавају оплодњу, а поспешују и убрзавају осипање
цветова и појаву рехуљавости гроздова. У таквим условима и приноси се знатно смањују.
Повећана влажност у фази сазревања грожђа, омета сазревање, а има за последицу и
недовољно шећера и повећану количину киселина у грожђу.
Велика влажност услед честих киша за време сазревања грожђа, нарочито испред наступања
пуне зрелости, доводи до јаког притицања воде у бобице, услед чега покожица пуца. У
пукотине се населе разни штетни микроорганизми, а посебно приметна је и сива плесан
(Botrytis cinerea), изазивајући и доприносећи труљењу и пропадању грожђа. Са друге стране
превелика влажност у фази сазревања грожђа лоша је и штетна јер продужава пораст ластара,
а који за то троше хранљиве материје. Тада ластари спорије и слабије сазревају, не
нагомилавајући довољно хранљивих материја, па због тога постају осетљиви и на зимске
мразеве.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.

Унапређење пославања задруга
Развој сопствених производних и прерађивачких капацитета задруга у преради млека и меса,
воћа и поврћа, индустријског биља, кондиторској индустрији и сл. је предуслов којим би се
омогућило да се оне равноправно укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.
Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог Програма су:
1. Оснивање задруга у срединама где оне не постоје или су у претходном периоду
угашене;
2. Унапређење сировинске базе за повећање производње млека, меса, воћа, поврћа и
других биљних производа;
3. Иновирање и техничко-технолошко опремање задруга;
4. Подстицањемеђузадружне сарадње и већи утицај на локалну средину,као и брига о
људским ресурсима;
5. Раст конкурентности задруга коришћењем нових технологија и научних знања;
6. Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја:
7. Успоравање процеса миграција.
Финансијски оквир
Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за новоформиране задруге
износи 7.500.000,00 динара, за старе задруге 15.000.000,00 динара и сложене задруге
60.000.000,00 динара.
Сви тражени износи за реализацију пројекта укључују и порез на додату вредност.
Бесповратна средства се додељују у складу са наменом средстава.
Одобрена бесповратна средства ће бити пренета на рачун прописан за уплату јавних
приходајединици локалне самоуправе, која ће та средства пренети задрузи напосебан
наменски динарски подрачун код Управе за трезор.Средства ће бити пренета на основу
Решења министра.

Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава чине имовину задруге
у задружној својини. Задруге које су стекле право својине на добрима која су прибављена на
основу додељених бесповратних средстава, не могу иста отуђити у року одпет година од дана
закључења уговора.
Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава не могу бити предмет
хипотеке или залоге ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет
година од дана закључења уговора.
Задруге треба да изврше задружну ревизију годину дана од доделе бесповратних
средстава из овог Програма.
Намена средстава
Задруге могу остварити право на финансирање следећих пројектних активности:
1. Набавку живих животиња за потребе повећања основног стада, као и опреме за потребе
унапређења квалитета и капацитета фарми за производњу млека и тов стоке;
2. Набавку опреме за прераду млека и меса;
3. Набавку опреме за складиштење, сортирање, паковање и прераду воћа и поврћа;
4. Набавку опреме за потребе производње у воћарству, виноградарству и повртарству и
подизање матичних засада;
5. Набавку опреме за производњу и прераду ароматичног, зачинског и лековитог биља;
6. Набавку механизације и опреме за складиштењеи прераду житарица;
7. Набавку опреме за пчеларство;
8. Изградњу монтажних објеката од префабрикованих елемената и набавку опрема за
финалну прераду пољопривредних производа (само за сложене задруге).
Бесповратна средства нису намењена за:
1. Покривање трошкова дуговања из претходног периода;
2. Плаћање путем компензације и цесије;
3. Новчане казне и трошкове парничног поступка;
4. Трошкове банкарских провизија, кредита, курсних разлика;
5. Кредитирање трећих лица;
6. Консултантске и маркетиншке услуге;
7. Трошкове за прикупљање документације за пријаву на конкурс;
8. Трошкове гаранција и полисе осигурања;
9. Трошкове превоза;
10. Трошкове за куповину половне и репариране опреме и материјала;
11. Промета између повезаних лица;
12. Трајна обртна средства;
13. Трошкове увоза, царине, шпедиције;
14. Трошкове закупа и лизинга;
15. Трошкове амортизације и одржавања;
16. Трошкове набавке грађевинског материјала и извођења грађевинских радова (осим за
сложене задруге);
17. Трошкове овере уговора код јавног бележника.
Оливера Гавриловић, дипл. инг.

Сузбијање вишегодишњих корова на стрњиштима
Након завршене жетве озимих и јарих стрних жита, на ораницама у Пиротском округу услед
обилних падавина дошло је до ницања нових корова. На парцелама је могуће приметити разне
врсте коровских биљака: дивљи сирак из ризома и семена, пиревина, амброзија, чичак, татула,
паламида, попонац, дивља купина, раставић и др. Сада је право време за сузбијање корова на
стрњишту када су корови висине 20-40 цм, односно у фази од интензивног пораста до пуног
цветања. Тада тотални хербициди делују најбоље и ефикасност је највиша могућа. Применом
ове мере се избегавају скупе, а често и недовољно ефикасне мере сузбијања ризомских
вишегодишњих корова у усевима током вегетације у наредној години. Од хербицида који се
могу користити за сузбијање корова на стрњишту су препарати на бази а.м. глифосат (Glifosat,
Glifol, Glifogan 480 SL, Glifomark, Cosmic-36, Clinic 480 SL, Dominator и др.). Хербицид се
усваја лишћем изниклих корова и креће се наниже и навише кроз биљку до корена, ризома и
осталих биљних делова, нагомилава се у тачкама пораста и блокира раст. Препарат нема
хербицидно деловање преко земљишта и нема ограничења за наредне биљке у плодореду.
Симптоми деловања хербицида су видљиви после 10-15 дана а сетва наредног усева после
примене тоталног хербицида на истој ораници се можете вршити 21 дан након примене. За
сузбијање дивљег сирка и широколисних корова треба користити тоталне хербициде у
количини од 7 литара по хектару, а за сузбијање пиревине, раставића, попонца у количини од
10 литара по хектару.Третман извршити са 200-350 литара воде по хектару. Такође вршити
примену у вечерњим часовима јер тада биљке отварају своје отворе за дисање (стоме) и у
већем интензитету усвајају активну материју. Корисно је додати пре растварања препарата
неко минерално фолијарно ђубриво ради боље ефикасности тоталног хербицида. Сетву
наредног усева после примене тоталног хербицида на истој ораници се може вршити 21 дан
након примене. Не палити стрњиште на њивама, јер је паљење опасно и штетно. Паљењем
стрњишта, сем што се уништава комплетна биљна маса на њиви, уништава се и комплетна
микрофлора и микрофауна на тој парцели до пет сантиметара у дубину. Паљење стрњишта
нема ни једну корисну сврху и вишеструко је штетно.Оног момента када неко упали
стрњиште читав тај површински слој постаје апсолутно мртав. И поред бројних савета и апела
сваке године се паљењем стрњишта смањује хумус и нарушава структура земљишта, док се
околина загађује пепелом и димом. Штете од ватре која може да пређе на другу њиву могу
бити велике. Пољопривредни произвођачи требају да ураде плитко заоравање стрњишта због
сузбијања корова и провоцирања нових корова да никну, чиме се чува влага у земљишту.
НАПОМЕНА: На третираним површинама забрањена је испаша стоке, као и употреба
осушене биљне масе за исхрану.

Зоран Панајотовић, дипл. инг.

Нега малине након завршене бербе
Након завршене бербе малине потребно је уклонити двогодишње изданке у основи који су
донели род, односно који су завршили своју функцију и изнети их из засада. У случају
високих температура могу се исећи и оставити на жици да би правили хлад новим изданцима
а касније изнети. Обзиром да непосредно пре и током бербе нису извођене мере хемијске
заштите у засаду стари изданци су носиоци потенцијалне заразе па се њиховим изношењем
побољшава проветреност и осунчаност у засаду и смањује могућност обољења нових
изданака. Младе изданке који су остали у моменту после уклањања родних изданака треба још
једном проредити. Треба уклонити све оне изданке који се налазе ван реда, заражене изданке,
као и сав вишак изданака у реду (у реду треба оставити 8 до 12 нормално развијених и здравих
изданака на 1 м дужине шпалира). У пролеће наредне године од ових изданака изаберемо 6 до
8 на 1 м дужине који треба да донесу род. Младе изданке који ће следеће године донети род
треба привремено подићи и привезати како би се несметано могле изводити агротехничке

мере у малињаку. Везивање се изводи тако што се канап завеже за чеони стуб, а затим обмота
око следећег стуба, и тако око сваког стуба до краја реда. Са друге стране реда поступак се
понавља тако да се изданци постављају у простор између канапа без икаквог везивања за
жицу. Могу се подићи и привезати груписањем више изданака у сноп и везивање за жицу.
Овом мером се подстиче усправан раст, добро је проветравање и смањена могућност заразе
изданака, олакшана је обрада земљишта и заштита засада. Обзиром да је лето кишовито,
позитивне стране кишног периода односу на екстремно високе температуре су у бољем
порасту нових изданака код једнородних сорти малине. Међутим константне падавине током
бербе условиле су пад квалитета плода малине и самим тим до смањења укупног приноса.
Током лета и јесени малињаке одржавти плитком обрадом без корова.У јесен са почетком
опадања лишћа привремено подигнуте изданке ослободити веза и пустити да падну у
међупростор пре појаве снега да током зиме не би дошло до механичког оштећења, односно
ломљења
Горан Светозаревић дипл.инг.

Поремећаји код кромпира
Шупље срце
Симптоми ових промена не могу се уочити споља на кртолама кромпира. Почетни симптоми
се успољавају у виду малих пега браон боје ближе центру кртоле. Временом ове пеге се
повећавају и постају шупљине. Величина ових шупљина варира и углавном се од централне
шупљине појављују пукотине. Око ивице шупљине налази се ткиво које је у почетку
розикасто, а касније постаје браон боје.
Сматра се да ова промена на кртолама кромпира настаје услед услова који проузрокују веома
интензиван раст и развој. Неке кртоле, које имају више од једне шупљине црне боје
распроређене по целом ткиву,често су биле изложене екстремним температурама. Веома
високе температуре током развоја, складиштења или ђтранспорта или пак повреде које настају
приликом хлађења кртола, могу проузроковати појаву шупњег срца код кромпира.
Мере заштите:
1 Спречавати нагли и неједнак пораст кртола,
2 Практиковати уништавање циме на време да би се спречио прекомеран пораст ктрола,
3 Кртоле вадити по потпуном уништавању циме, да би се смањило време излагања високим
температурама до којих може доћи у том периоду,
4 Примењивати адекватне количине ђубрива и воде за заливање усева,
5 Током складиштења и транспорта омогућити одговарајућу циркулацију ваздуха која
спречава појаву високих температура.
Црно срце
Споља на кртолама не уочавају се никакве промене. У ретким случајевима може доћи до
појаве ружичастих или црних влажних мрља на површини кртола. Карактеристичан симптом
унутар кртоле је потамњивање ткива – сивоцрно до мастилоцрно боје. Оваква боја је углавном
ограничена на центар (срце) кртоле, али се у неким случајевима може проширити до
покожице.
Ткиво са променом боје је углавном ограничено у односу на здраво ткиво, и када се ткиво
исуши постаје чврсто и кожасто. У оболелим ткивима се у поодмаклим фазама ткиво исуши,
скупља и формира шупљине. Ако се кртоле секу непосредно пре повређивања, боја ткива је
нормална. Непосредно по доспевању у додир са ваздухом, ткива постају розикаста, потом
сива, или браонкаста и коначно црна.
До појаве црног срца долази када извор кисеоника за потребе унутрашњих ткива користи
брже него што је могућност дотока кисеоника. Услови који могу утицати на појаву црног срца
могу се
јавити приликом поплављивања поља или када је температура земљишта екстремно висока, у
складишту када је лоша вентилација,у транспорту када се кртоле прегрејавају, или у условима

продуженог складиштења на температурама око 0 0Ц. Појава црног срца се може појавити
када су кртоле изложене температури 41-43 0Ц у трајању од 2 сата.
Мере заштите:
1 Приликом складиштења избегавати високе температуре и обезбедити добру вентилацију,
2 Приликом транспорта не дозволити пораст температуре изнад 16-21 0Ц,
3 Не складирати кромпир у гомиле висине преко 2 метара ако нема добре аерације,
4 Током вађења кромпира уклањати кртоле што већом брзином из топлих, лаких земљишта,
5 Уклањати кртоле кромпира са земљишта одмах, уколико се вађење кромпира обавља при
топлом времену.

Срђан Видановић дипл.инг.

Биолошки конзервисано поврће
У групу биолошки конзервисаног поврћа сврстани су многи производи који се искључиво
или делимично конзервишу биолошким путем односно млечном ферментацијом.
Најважнији производ из ове групе је кисели купус.
Производња киселог купуса као и осталог биолошки конзервисаног поврћа у поређењу са
осталим конзервисаним производима има две специфичности, а то су:
 што се конзервисањем добија сасвим други састав готовог производа у односу на
полазну сировину и
 што се конзервисање постиже радом и развићем микроорганизама.
За конзервисање се употребљавају касне сорте купуса.Оне се одликују великим
садржајем суве материје и шећера, а осим тога и време њиховог постизања је погодно за
конзервисање. Садржај шећера не би требао да буде изнад 3%. Сорте које се користе за
конзервисање треба да имају чврсте главице, јер се поред садржаја шећера и то узима као
карактеристика жељеног квалитета. Главице купуса морају бити сасвим здраве, зелени купус
нема довољно шећера, а ако се прерађују презреле и напукле главице може лако да дође до
непожељног омекшавања ткива. Најпознатије сорте које се користе код нас су: футошки бели,
српски мелез, вараждински, браво и пруктор.
Конзервисање купуса биолошким путем је уствари млечна ферментација. Млечна
киселина која настаје као главни продукт ферментације представља конзерванс, а и основни
састојак који даје укус производу.
Главни састојци киселог купуса, који настају као продукти ферментације су: млечна
киселина, сирћетна киселина, етанол, угљендиоксид, метанол и декстрин. Количина ових
састојака зависи од типа ферментације, врсте бактерија и тока ферментације. Поред киселина
и соли на овај укус, па према томе и на квалитет киселог купуса утиче низ других пратећих
састојака који настају или развићем микроорганизама или као продукти хемијских
реакција.Манитол и декстрин настају из шећера радом млечних бактерија и нађени су у
киселом купусу у приличним количинама. У току ферментације долази и до хидролизе
глукозида који се налази у свежем купусу. Овој реакцији се приписује губљење извесне
горчине карактеристичне за свеж купус. Омекшавање ткива купуса је апсолутно непожељна
појава, јер може да учини производ неупотребљивим. До овог долази развићем специјалних
врста бактерија које разграђују пектин и целулозу, а исто тако и развићем других аеробних
микроорганизама који садрже целулитичке и пектолитичке ферменте.

Расо као и купус, има карактеристичан састав и укус. Многи га радо пију, јер има
освежавајући, пријатан укус услед садржаја киселина и угљендиоксида. И његов састав и укус
варирају, као и састав и укус купуса, али је тесно везан за правилан процес ферментације и
садржаја натријум–хлорида.Кисео купус се сматра посебно значајном намирницом због
знатног садржаја Ц витамина. Биолошки начин конзервисања, уколико се ферментација
правилно одвија, омогућава очување велике количине аскорбинске киселине, која се налази у
свежем купусу.
Садржај витамина Ц у свежем купусу креће се најчешће од 30 до 60мг/100г. Скраћени
део стабла, познат под називом „корен” садржи знатно већу количину аскорбинске киселине у
односу на лишће главице купуса.Колико ће се витамина Ц, од количине коју садржи свеж
купус, сачувати у киселом купусу зависи од технолошког поступка и од тока ферментације.
Што краће време излагања купуса ваздуху после сечења, одсуство метала који могу да делују
каталитички и повољни услови за бржи почетак ферментације, веома су значајни, да се очува
што већа количина витамина Ц. Што је температура виша и присуство ваздуха веће, то су
губици витамина Ц у купусу већи.
Купус може да се кисели у главицама или сечен (резанац). За индустријску производњу
погоднији је други начин, јер се сечени купус лакше пастеризује и пакује. Производња
киселог купуса у главицама захтева знатно више простора, како за ферментацију тако и
касније при дистрибуцији, што умањује значај овог начина прераде у односу на сечени, са
гледишта индустријске производње.
Срђан Чалић дипл.инг.

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

