___________________________________________________________________________________________________

Број 199, децембар 2019.године, тираж 400 примерака

Билтен уређује Мимица Костић Ђорђевић, дипл. инж. тел/факс: 321-711, 321-843, 333-120, Е-маил: piza@mts.rs, pirot@psss.rs

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Поштовани пољопривредни произвођачи, посетите интернет страницу
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уколико Ви желите да понудите свој производ на продају обратите сe
Пoљопривредној саветодавној и стручној служби

Садржај

Поступци са телетом непосредно по
рођењу

Одмах по рођењу телету треба уклонити
слуз са ноздрва и губице брисањем чистом
Страна 2
крпом или руком у циљу што лакшег
дотока ваздуха до плућа. Ако се чује
Аутор: Зоран Николић, дипл. инж.
кркљање у дисајном каналу, због заостале
Поступци са телетом непосредно по рођењу
слузи, теле треба подићи за задње ноге.
Страна 3
Пупчана врпца обично се сама покида за
време порођаја или приликом устајања
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инж.
краве. Ако ни тада није прекинута, треба
Tрећи јавни позив за ИПАРД подстицаје за
је пекинути руком за ширину длана испод
улагања у прерађивачке капацитете
трбуха или је пресећи дезинфикованим
Страна 3
маказама. Остатак пупчане врпце незнатно
крвари после кидања.
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
Ако је крварење јаче, пупак треба
Производња кеља пупчара
подвезати стерилним концем. У случају да
Страна 5
треба поспешити
дисање, треба
извршити
поливање
телета
хладном
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инж.
водом. При томе треба водити рачуна да се
Мешање средстава за заштиту биља
не полива цело тело јер се тако теле
прекомерно расхлађује и губи доста
Страна 5
енергије. Хладном водом треба поливати
Аутор: Горан Светозаревић, дипл. инж.
само главу и врат јер се центар за дисање
Калуђерка, зимска крушка
налази непосредно уз потиљак. Код наших
произвођача, пракса је да се теле
Страна 6
примакне крави да га олиже. То има
Аутор: Срђан Видановић, дипл. инж.
оправдања јер крава лизањем телета
Сетва спанаћа
поспешује дисање и појачава циркулацију
крви.
Страна 7
У случају да крава не прихвата теле, што
Аутор: Срђан Чалић, дипл.инж.
се понекад може десити код првотелки,
Ток одвијања ферментације (Накнадна
треба га осушити брисањем чистом крпом
ферментација)
или гужвама чисте сламе и то почев од
главе па даље по целом телу. Теле треба
Страна 7
брисати покретима само у једном правцу и
Извештај о броју објевљених и реализованих
то од напред према назад. Никако не
агропонуда за период 18.11.2019.–19.12.2019.
брисати напред-назад јер се тако ремети
године
ритам дисања. На већим фармама могуће
Страна 8
је и купање телади. За то се обично
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
користе посебно направљена колица са
перфорираним дном. После купања
Доминантне цене са сточне и зелене пијаце
обавезно је брисање телета. У случају
потребе теле се може додатно осушити и
мали и загрејати инфрацрвеном лампом.
Да би проценили да ли је теле довољно витално могу да послуже следећи показатељи:
– за 1 до 2 минута по рођењу теле заузима прсни положај, са савијеним предњим ногама
испод тела;
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– за 0,5 до 2 минута почиње да отреса главом и држи је усправно;
– затвара усну дупљу и дише преко ноздрва;
– за 20 до 40 минута по рођењу стаје на ноге а сигурно је на ногама после 60 минута од
рођења;
– први акт сисања је после 90 до 120 минута од рођења.
Николић Зоран, дипл. инж.
Трећи јавни позив за ИПАРД подстицаје за улагања у прерађивачке капацитете
Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за
инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних
производа и производа рибарства je расписан и рок за подношење захтева је од 26. новембра
2019. године до 24. фебруара 2020. године.
Предмет
овог
Јавног
позива су инвестиције у
физичку
имовину
и
прихватљиви трошкови у
вези са изградњом, као и
набавком нове опреме и
механизације. Обухваћени
су сектори млека, меса и
воћа и поврћа, јаја и
грожђа и захтев за
одобравање пројекта може
се поднети само у оквиру
једног сектора за једну
или више инвестиција.
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 5.412.941.299 динара, а висина
подстицаја је 50%, односно 60% прихватљивих трошкова за инвестиције у области управљања
отпадом и отпадним водама.
Минималан износ подстицаја које корисник може да оствари у оквиру свих сектора је 10.000
евра, док је максимални подстицај у оквиру сектора воћа и поврћа, сектора меса, јаја и грожђа
милион евра, док у сектору млека корисници могу да остваре подстицај и од два милиона
евра.
Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет
страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и
интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.
Информације у вези расписаног Јавног позива могу се добити и путем телефона, позивањем
Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 011/2607960 и
2607961, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100; 3020101 и 31 07 013
сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инж
Производња кеља пупчара
Кељ пупчар је у нашој земљи мало познато поврће, па се зато и веома мало гаји. У најновије
време чине се покушаји да се ово цењено поврће прошири, нарочито у Војводини. У западноевропским зем љама кељ пупчар гаји се масовно. За исхрану код кеља пупчара користе се
разрасли пупољци, главичице, које се формирају на стаблу у пазуху листова, од којих се
3

справљају разноврсна јела. У исхрани је веома значајан, јер има високу храњиву и биолошку
вредност. Од минералних материја садржи калијум, натријум, фосфор, калцијум и сумпор.
Кељ пупчар је култура умерено топле и влажне климе. Ова
култура веома добро подноси мразеве, па је ово поврће за
касно јесењу и зимску потрошњу. Веома лако подноси
мразеве до -10, а подноси и краткотрајне мразеве од -15 до 20°C, без значајног оштећења. За наше услове кељ пупчар је
веома захвална култура, јер може да се гаји као друга
култура после скидања раних повртарских или ратарских
усева, али мора да се има у виду његова прилично дуга
вегетација. Гајењем кеља пупчара у смени са другим
културама обезбедује се веома интензивно коришћење
земљишта.
Гаји се најчешће из расада, мада може да се произведе и
директном сетвом из семена. При производњи из расада
може да се сеје у марту или априлу у различитим врстама
заштићеног простора да би се расадио у априлу или мају за
летњу, односно јесењу потрошњу.
Међутим, у нашим условима за зимску производњу најбоље
је ако се сетва обавља крајем маја, а расађивање крајем јуна
или почетком јула. Садња не сме да касни, јер уколико се
закасни главичице остају ситније и недовољно формиране,
уз то су слабијег квалитета. Пре садње земљи те треба обрадити и по могућности унети 20-30
т/ха згорелог стајњака. Уколико се унесе стајњак треба унети и минерална дубрива у
количини око 100 кг азота, 80 кг фосфора (у виду P2О5) и око 120 кг калијума (у виду К2О) по
хектару. Уколико се не уноси стајњак минерална дубрива треба увећати за 20-30%. До садње
треба унети половину азотних и целокупну количину фосфорни и калијумових дубрива. У
прихрани треба унети другу половину азота и то у време добро раздвојене розете листова.
Успех у производњи купусњача умногоме зависи од квалитетног расада. Да би остварили
квалитетан расад сетву треба обавити на припремљеној и надубреној леји са по 2,5-3 г семена
по м2. Након сетве семе се покрива компостном смешом у дебљини 1-1.5 цм. Након сетве
треба обавити обилно заливање. Поред сетве на леји расад купуса а може да се сеје и
сејалицама на размаку редова око 30-50 цм и тада се може да се обави медуредна култивација.
При оваквој сетви добија се расад бољег квалитета. Оваква сетва је могућа, јер простора увек
има довољно, па не мора да се примењује густа сетва на леји.
Расад се сади на размак редова 7-100, а у реду око 50 цм, између биљака. У току вегетације
код кеља пупчара примењују се уобичајене агротехничке мере, као и код осталих купусњача.
Реционално га треба наводњавати, међуредно обрађивати и једном прихранити. Код кеља
пупчара у сушним условима значајнији проблем могу бити лисне ваши, које се сузбијају
инсектицидима. Од расађивања до бербе у условима наводњавања треба да прође око четири
месеца. На малим површинама у баштенској производњи, може да се примењује сукцесивна
берба, а бере се по потреби одоздо нагоре при чему берба може да почне у октобру, па да траје
до јануара, изузетно и до пролећа, јер је веома отпоран на ниске температуре. На великим
површинама кељ се бере једнократно у новембру најчешће ручно одсецањем или кидањем
главица, мада у свету постоје и уређаји за машинско убирање. Приноси су најчешће 10-15
т/ха. Осим пупова (главица) за људску исхрану могу да се користе листови (уместо раштана),
а посебно су високог квалитета после појаве мразева. Остаци стабала и листова могу се
искористити као изваредна сточна храна.
Извор: пољопривреда.инфо
Оливера Гавриловић, дипл. инж.
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Мешање средстава за заштиту биља
Појава различитих штетних агенаса у пољопривредној производњи у исто време условљава
заједничку примену више препарата, који су различити по начину деловања и намени.
Приликом заштите култура постоји потреба за мешањем више средстава за заштиту биља,
односно заједничку примену више препарата, који су различити по начину деловања и
намени, а све из разлога сузбијања више штеточина или обољења истовремено. Због тога је
потребно испоштовати препоруке произвођача, јер погрешно мешање препарата може довести
до смањења ефикасности као и до фитотоксија на гајеној биљци.
У колико произвођач није сигуран у компатибилност
средстава за заштиту биља, он може и сам да испита
могућност мешања пестицида. Компатибилност је
појава када се два или више средстава мешају ради
истовремене примене, а да се на гајеној биљци не
испољавају никакви негативни ефекти. Ако постоји
сумња у немогућност мешања средстава за заштиту
биља, онда их не треба ни мешати, већ их треба
користити одвојено. Обавезно пре примене пестицида
прочитати декларацију и упутство за примену
пестицида. У упутству је означено за сваки пестицид могућност мешања са другим
пестицидима. Ако у упутству не пише са којим се пестицидима не сме мешати онда је
потребно урадити тест компатибилности на следећи начин: напуни се стаклена тегла до
половине водом а потом се дода количина препарата којi планирамо да помешамо. Прво се
додаје чврста па течна компонента. Теглу треба протрести и оставити да одстоји 10-15
минута. Ако је дошло до одвајања слојева, таложења, загревање, претераног пенушања, онда
препарати нису компатибилни и не смеју да се користе заједно.
Никако не смемо мешати средства за заштиту биља једно са другим па их онда додавати у
прскалицу. Код мешања средстава за заштиту биља потребно је водити рачуна о редоследу
мешања. С обзиром на то да све чешће постоји потреба за додавањем и прихране, редослед
мешања је следећи: раствор за третирање = вода + фолијарно ђубриво + инсектицид +
фунгицид.
Начин на који се обавља мешање пестицида је следећи: напуни се резервоар до 1/4 водом или
другим носачем; пре додавања препарата у резервоар обавезно их измешати са мало воде
(или другог носача); додавање препарата се обавља по следећем редоследу:
– Прво ставити чврсте формулације: WF, DF, WDG;
– Течне формулације: SC, SL;
– Прашкасте формулације: S, SP;
– Ађуванти;
– Концентрати за емулзију: EC
Након додавања препарат додати остатак воде или другог носача. Након тога обавити мешање
у резервоару и у току третирања стално обављати мешање припремљеног раствора.
Приликом припреме раствора потребно је да пољопривредни произвођачи користе прописану
заштитну опрему: рукавице, заштитно одело, маску као и приликом апликације пестицида.
Зоран Панајотовић, дипл. инж.
Kалуђерка, зимска крушка
Kалуђерка је француска сорта крушке, пронашао је као спонтани сејанац, 1760. године
калуђер Лероy у једној шуми, у близини манастира, по коме је касније име добила. Одатле је
затим раширена у све европске реоне, касније и на другим континентима.
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Kод нас у Србији гаји се од 19. века, због многих позитивних карактеристика прилично је
заступљена а гаји у свим подручјима где има услова за гајење крушке. Веома је квалитетна
крушка која припада групи зимских сората, за бербу стиже у првој половини октобра,
изузетне је и редовне родности. Није пробирач земљишта тако да је скромнијих услова за
гајење и може успевати на лошијим, збијенијим, сиромашнијим земљиштима и другим мање
погодним условима. Тако да се препоручује и као индустријска сорта. Цвета средње рано тако
да јој не прете позни пролећни мразеви, међутим веома је остљива на бактеријску пламењачу
а делимично отпорна на чађаву краставост, што се приписује као мана. Плод је крупан до
веома крупан, масе која углавном варира од 170-260 грама, односно, просечно око 200 грама.
Плод је издуженог крушкастог облика, најчешће са јаче развијенијом једном половином,
дебеле је, суве, прилично глатке покожице основне светло –зелене до жуто-зелене боје која
сазревањем прелази у сламасто жуту боју са нешто црвене боје са сунчане стране. Испрскана,
је ситним лентицелама браон боје, углавном је са смеђом-браон, односно рђастом пругом, тј.
штрафтом која се пружа дуж целог плода од петељке до чашице, што је једна од њених
карактеристика. Плодови имају дугачку петељку и склони су опадању. Месо плода је
полутопиво и полусочно, беле боје или бело-зеленкасто, сиромашно је киселинама, слатко, без
изражене ароме, односно, нема неку посебну арому, грубље је структуре, са мање или више
израженим каменастим ћелијама. Складишна способност калуђерке је прилично добра, у
адекватним условима плодови се могу дуго чувати, 2-5 месеци, односно чак до фебруара и
марта. Стабло ове крушке је прилично бујно, широке пирамидалне круне. Има одличан
афинитет са дуњом при калемљењу, па се често користи као посредник при калемљењу,
односно као међуподлога. Проверени добри опрашивачи за Kалуђерку су такође зимске
крушке, попут Kрасанке и Хардијеве.
Горан Светозаревић, дипл.инж.
Сетва спанаћа
Сетва спанаћа обавља се из семена од раног пролећа до касне јесени. Потапање семена у
воду или влажну крпу два дана знатно се убрзава ницање ппоготову ако је баштенска
производња. Сеје се само у влажно земљиште.У повољним условима спанаћ ниче за 6-8 дана,а
ако је земљиште суво ова фаза продужава се на 14-20 дана. Гајењем на отвореном пољу младе
биљке отпорних сорти добро презимљавају испод снега дајући високе приносе. Уобичајени
рокови сетве спанаћа су март и април у пролеће, а септембар и новембар у јесен. Посејан у
марту, за бербу стуже у мају, а из априлске сетве бере се у јуну. Сетвом у септембру омогућава
се берба крајем новембра, а из новембарске сетве презимљава и бере се током априла.
Да би се спанаћ што дуже користио, препоручује се постепена сетва у два- три наврата.
Избором сорте различите дужине вегетације и прецизним планирањем рокова сетве,
обезбеђује се континуирано приспевање и прерада.
Због кратке вегетације и релативно плитког корена, биљке ће несметано расти само када је
равномерно снабдевање водом. Пролећном спанаћу нарочито посејаном у априлу, два три
заливања у другој половини вегетације осигураће висок принос и квалитет, али и делимично
одложити прелазак у генеративну фазу.
Берба спанаћа може да се обавља уразличитим фазама пораста, месец дана после ницања, па
све до пред цветање. На малим површинама изводи се ручно, чупањем целих биљака, које се
перу и износе на тржиште.
На великим површинама спанаћ се коси, ручно или специјалним комбајнима. Прерађује се у
индустрији, где се од њега добија „пире” од спанаћа.
Срђан Видановић, дипл.инж.
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Ток одвијања ферментације (Накнадна ферментација)
За ову фазу ферментације је својствен престанак стварања млечне киселине и постепено
опадање броја млечних бактерија, уз чињеницу, да прво нестају оне које су мање
ацидорезистентне.
Преовладава активност плесних
гљивица.
У производу настаје потпуна
егализација између ткива и
околне средине.
Овај период траје око две
недеље и представља време
дефинитивног
формирања
карактеристичних
органолептичких својстава, тј.
производ „сазри”.
Стабилизује се и специфична маса, односно крајња тежина (маса) ферментисаног продукта.
У стварању типичног укуса и мириса главну улогу имају хетероферментативне бактерије,
пошто се само у њиховим продуктима метаболизма јављају испарљиве киселине и друга
једињења — носиоци ароматичних својстава.
Недвосмислено је доказано, да се типичне и хармоничне органолептичке карактеристике могу
створити само ако је омогућено заједничко дејствовање свих битних бактерија млечног врења
у току комплетног поступка ферментације.
Срђан Чалић, дипл.инж.

Извештај о броју објaвљених и реализованих агропонуда за период
18.11.2019.–19.12.2019. године
У периоду од 18.11.2019.–19.12.2019. године саветодавци ПССС Пирот објавили су укупно 29
понуда пољопривредних произвођача.
Објављене понуде су се односиле на понуду живе стоке, житарица и воћа.
Што се тиче реализованих понуда имамо повратну информацију од пољопривредних
произвођача да је постојало интересовање за понуђене пољопривредне производе и да су
успешно реализоване понуде.
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
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