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уколико Ви желите да понудите свој производ на продају обратите сe
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Садржај

Исхрана крава на почетку
лактације

Период након телења па до око 50 – 60
дана од момента телења је период
Страна 2
такозваног негативно биланса енергије.
Аутор: Зоран Николић, дипл. инж.
Краве са високом производњом млека, по
правилу у том периоду, посебно на
Исхрана крава на почетку лактације
почетку, не могу да конзумирају довољно
Страна 3
хранљивих
материја
да
подмире
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инж.
производњу млека. У том периоду користе
део хранљивих материја из телесних
На парцеле само уз одобрење
резерви.
Страна 3
Кравама се након телења, ако је могуће,
даје млаки напој од мекиња. Исхрана се
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
наставља хранивима која су коришћена до
Ђубрива у органској производњи
телења уз стално праћење стања вимена.
Страна 4
Дају се најквалитетнија хранива уз
постепено повећање количине до нивоа
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инж.
који
треба
да
задовољи
дневну
Чађава пегавост листа и краставост плодова
производњу млека. Уколико се у исхрану
јабуке (Venturia inaequalis)
уводи неко ново храниво ( силажа или
Страна 5
неко друго ) то треба урадити постепено и
то у периоду од 10 – 15 дана. Код
Аутор: Горан Светозаревић, дипл. инж.
употребе концентрата треба применити
Подлоге за калемљење ораха
такозвано авансирање исхране. По
Страна 6
стабилизацији дневне производње млека
након колостралног периода, мери се
Аутор: Срђан Видановић, дипл. инж.
дневна количина млека. Поштујући
Услови успевања парадајза
норматив од 300 грама концентрата за
Страна 6
литар млека, кравама се даје 0,5 до 1 кг
више у односу на потребну количину.
Аутор: Срђан Чалић, дипл.инж.
Истовремено са тим прати се производња
Стандарди квалитета сурутке и производа од
млека. Количина концентрата повећава се
сурутке
свака 2 – 3 дана све док крава повећањем
Страна 7
дневне производње млека реагује на
повећање удела концентрата у оброку.
Извештај о броју објевљених и реализованих
Оваквим начином исхране концентратом,
агропонуда за период 01.01.2020.-23.03.2020.
године
крава се стимулуше да што пре достигне
дневни максимум у производњи млека.
Страна 8
Истовремено, ово је важно и из разлога
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
што се за сваки литар млека више у шпицу
лактације у целој лактацији добија 200 па
Доминантне цене са сточне и зелене пијаце
до 250 литара млека више. Врло је лако
прерачунати шта то значи на ка фармама
са већим бројем грла.
Код употребе концентрата треба водити рачуна о још неким моментима. Удео суве материје
из концентрованог дела оброка не сме да пређе 60 % укупне суве материје оброка. Ујутру је
обавезно давање кабасте хране пре концентрата.
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Никако не давати концентрат као прво храниво ујутру да не дође до проблема у варењу хране
и метаболичких поремећаја. Такође је важно да се кравама чије су дневне потребе за
концентратом а према производњи млека и до 10 кг, никако не даје више од 3 кг у једном
наврату. То значи дневну количину концентрата поделити у 3 – 4 дела. Концентрат за краве
музаре би требао да садржи 18 % протеина а ако је могуће може се састављати и повремено
мењати зависно од састава кабастог дела оброка.
Ради стимулисања веће производње млека, краве би требало да имају храну на располагање
током 24 сата и користити сваки моменат да се храна промеша у јаслама јер и то
стимулативно делује на узимање хране. При том треба водити рачуна да се додаје свежа храна
и не дозволити да се храна услед дужег задржавања квари у јаслама. Ако је могуће проверити
садржај протеина у млеку. Пад удела протеина испод 3 % је могући знак да крава није добро
нахрањена.
Николић Зоран, дипл. инж.

На парцеле само уз ОДОБРЕЊЕ
У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза,
током периода забране кретањa (17:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач
(власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе
захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл agromere@registar-uzb.rs,
односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка, према одсеку односно округу
за који се тражи дозвола за кретање. У наведеној пријави потребно је навести име и презиме
лица број личне карте и адресу које ће се кретати у периоду од 17 до 05 часова, број
пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и
дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду
од 17 до 05 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.
Списак телефона путем којих се може поднети пријава:
0648818449 за Округе: Јужнобачки, Средњебанатски, Јужнобантски, Севернобанатски,
Севрнобачки, Западнобачки и Сремски
0648818486 за Округе: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски,
Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски
0648818412 за Округе: Мачвански, Моравички, Колубарски, Златиборски, Расински и Рашки.
Преузето са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инж.

Ђубрива у органској производњи
У овој производњи по принципима „добре пољопривредне производње“ дозвољена је примена
минералних ђубрива уз ограничење, што значи таква производња мора да обезбеди висок
квалитет и принос гајених култура, а да при том не доведе у питање контаминацију животне
средине. Употребом брзоделујућих минералних ђубрива синтетичко хемијског порекла која се
користе у конвенционалној пољопривреди није дозвољена. Наиме, пажљиво планираним
системом плодореда, обрадом земљишта и применом дозвољених средстава врши се
одржавање плодности земљишта и систематски дугорочно поправљање. Стајњак домаћих
животиња, компост од биљних остатака чине сa природним органско – биолошким додацима
и ђубривима основу ђубрења у органској пољопривреди. Може се рећи да сточарство са
одговарајућом производњом крмног биља представља важну карику органске производње.
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Органска ђубрива треба да потичу са сопственог газдинства и да су сертификована или у
њиховом недостатку дозвољава се употреба ђубрива са другог газдинства , уз сагласност
инспектора за органску производњу.
Органска ђубрива пореклом са конвенционалних газдинстава могу да се примене на почетку
периода конверзије, а у недостатку других ђубрива. Пре примене, код таквих ђубрива мора
бити урађена анализа састава и постајати дозвола надлежног органа. У органској
пољопривреди се спроводи одрживо газдовање хумусом. Количине унетих органских остатака
у земљиште мора бити идентична количини губитка жетвеним остацима те минерализацијом
органске материје у земљишту или губитака на неки други начин. Препорука органске
производње је на површинама са већим садржајем хумуса од 2%. Осим наведених ђубрива на
киселим земљиштима потребна је примена кречног материјала. Количину материјала одређује
ph земљишта, захтеви гајених биљака, као и други параметри битни за ефикасност са ђубрива.
Допунско минерално ђубрење осталим хранивима треба спроводити ђубривима у таквим
облицима која неће бити директно доступна биљкама.
Допушта се употреба ђубрива од млевених стена, а препоручује се њихова примена кроз
процес компостирања чиме се остварује њихова приступачност за биљку.
Извор: Агроклуб
Оливера Гавриловић, дипл. инж.

Чађава пегавост листа и краставост плодова јабуке (Venturia inaequalis)
Ово је најопаснији патоген у производњи јабуке код нас, који утиче на принос и тржишну
вредност плодова. Јавља се сваке године у јачем или слабијем интензитету у свим
јабучњацима, што највише зависи од временских прилика и од успеха спроведене заштите до
цветања. Када су повољни временски услови, заразе листа јаке и честе, долази до превременог
опадања лишћа, што умањује родност у наредној години. Плодови који су заражени губе
тржишну вредност.
Гљива презимљава у опалом лишћу у воћњаку. Влажењем опалог лишћа
у пролеће долази до ослобађања презимелих аскоспора, које ношене
ветром доспевају на лист и цвет. У капи воде клијају у инфекциону
хифу, којом продиру у биљно ткиво и тако се врше примарне инфекције
младог лишћа. Примарне инфекције се јављају од фазе „мишјих ушију“
до средине јуна, јер период ослобађања аскоспора je неколико недеља
(период када су листови и плодови осетљиви). Са повећањем старости
листа и плода повећава се отпорност на инфекцију због формирања
дебље кутикуле. На местима где се остварују примарне инфекције, за
неколико дана формирају се конидије које преношене ветром и кишом, инфицирају лишће и
то су секундарне инфекције. Развоју болести погодује влажно време (дужина трајања влажења
листа) и виша температура. Међутим, важно је знати да до остварења инфекције може доћи и
на нижим температурама. На температурама од 0,5 до 2,2°C лист се може инфицирати
уколико буде влажан 48 сати.
После периода инкубације, могу се уочити први симптоми
(тамнозелене пеге) на деловима цвета и младом лишћу.
Конидије које се формирају на зараженом лишћу доспевају у
тек формиране плодове. На њима се инфекција остварује у
близини чашичних удубљења. На плодовима се формирају
тамно зелене или сиве пеге у виду красте. Испод њих ткиво
престаје да расте па долази до неправилног развића плода и
појаве пукотина.
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Најбоља и најсигурнија заштита је превентивна. За смањење инфективног потенцијала, у
јесен, у опалом лишћу ефикасно је третирање опалог лишћа 5%-им раствором урее у
количини 1000 л/ха. Јесењим третманом смањује се инокулум за 50%.
Фунгициде је неопходно применити од фазе „мишјих ушију“, па до краја опасности од
примарних инфекција. Најбитније је спречити примарне заразе. У фази бубрења пупољака
применити комбинацију бакарних препарата и минералног уља.
У току вегетације за сузбијање овог патогена могу се применити фунгициди на бази активних
материја као што су додин, пириметанил, манкозеб, дитианон, ципродинил, каптан, и др.
Такође, битан је избор отпорних сората, подизање засада на осунчаним и проветреним
местима.
На подручју деловања РЦ Пирот засади јабуке се налазе у фази од зелени листићи око 5 мм
изнад љуштуре пупољка до зелени листићи 10 мм изнад љуштуре пупољка: први листови се
одвајају (фаза мишијих ушију) (BBCH 09-10). Ризик од инфекције младог биљног ткива
постоји са наредним падавинама па се произвођачима препоручује, да пре прогнозираних
падавина применепрепарат на бази а.м. манкозеб (Mankogal 80, Dithane M 45, Caiman 2-2,5
kg/ha).
Зоран Панајотовић, дипл. инж.

Подлоге за калемљење ораха
Обичан, домаћи орах највише се користи као подлога за калемљење ораха, односно
најраширенија је подлога код нас али и у многим европским државама. Осетљив је на
недостатак ваздуха у зони кореновог система, међутим, обезбеђује добар раст летораста и
најбољу компатибилност са калем гранчицама свих познатих сорти ораха. Kао подлога добро
се прилагођава различитим условима средине, толерантан је према широком распону pH
вредности у земљишту од 5 до 8. Углавном има добар афинитет са свим сортама ораха,
значајан је и за производњу дрвета јер достиже велике размере, дуговечан је 70-100 година.
Међутим, недостатак ове врсте ораха као подлоге је осетљивост према болестима, велика и
неуједначена бујност, обзиром да се плодови узимају од разних биотипова и форми из
спонтане природне популације са различитим биолошким и помолошким особинама.
Потребно је издвојити биотипове који се одликују касним почетком вегетације али и раним
завршетком вегетације, добром родношћу и отпорношћу на ниске температуре и према
болестима, по добром афинитету са окалемљеним сортама, односно доброј компатибилности,
уједначеном порасту, доброј клијавости семена, уједначеношћу сејанаца. Растојање при садњи
оваквих калемова је међуредно и у реду је 10-12m.
Црни орах као подлога одликује се отпорношћу према болестима, прилично је мање бујан,
што утиче на раније и редовније плодоношење. Недостатак је што је инкомпатибилан са
неким сортама ораха и краћи је век стабла, односно 20-30 година. Kалемови ораха на црном
ораху саде се на 6 до 7m између редова и у редовима, имају умерену бујност воћака, ранију
родност и нешто бољи квалитет језгре.
Хиндсов орах, односно севернокалифорнијски црни орах се узима за подлогу у севернијим
крајевима због веће отпорности према ниским температурама, већи је проценат примљених
калемова, почињу раније са плодоношењем.
Манџуријски орах се препоручује као подлога због отпорности према ниским негативним
температурама, у првој години је врло добро срастање спојног места, калемови су мање
развијени у односу на калемове исте сорте на обичном ораху.
Јапански орах за плантажно гајење ораха није код нас коришћена, мало се користи и у другим
државама, спорије расте у почетку а после 4-5 година брже.
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Парадокс, хибрид који се од 1914. год. користи као подлога за калемљење а постао је
укрштањем Хиндсовог и Црног ораха, бујан је, брзо расте, али није много у пракси заступљен,
јер је између осталог осетљив на болести.
Горан Светозаревић, дипл.инж.

Услови успевања парадајза
Земљиште – за гајење парадајза треба да буде дубоко, структурно, плодно, топло, рН 5,5-7,9.
То значи да подноси кисела и слабо алкална зелљишта, дакле може да се гаји на земљиштима
различитих типова. Ипак, за рану производњу су неопходна песковита и топла земљишта
благо нагнута према југу. Пропустљивост земљишта за воду је од пресудног утицаја за успех у
раној производњи. Она може да се повећа обилним ђубрењем органским ђубривима.
Ђубрење парадајза – Постоји више типова производње парадајза: рана, срадње рана и касна
на отвореном пољу, рана у пластеницима, зимска у стакленицима. За сваку од њих вази једно
правило: парадајз треба обилно пођубрити згорелим органским ђубривима. Природна
плодност парцеле у датим условима, као и тип земљишта, диктирају потребне количине
стајњака. Ипак, оријентационо се узима да су норме од 30-40 t/ha згорелог говеђег стајњака
довољне да, уз одговарајуће ђубрење минералним ђубривима, обезбеде успешну производњу
парадајза. У зависности од планираног приноса, од типа производње и система наводњавања,
планира се ђубрење које ће дати 100-200 kg азота, 200-300 kg фосфора и 80- 160 kg калијума
по хектару, што износи преко 1000 kg комплексних NPK ђубрива по хектару у односу 1:2:1.
Неизбалансирано ђубрење може да доведе до бујања лишћа и стабла, а слабог заметања и
раста плодова. То се догађа при преобилном ђубрењу азотом. Због чега се често прибегава
ђубрењу органским и минералним ђубривима без азота, који можа да се додаје и у
прихтањивању.
Вода – Влажност земњишта треба да се одржава редовним наводњавањем. У противном,
уколоко се мењују суша и влажни период, долази до пуцања плодова. У просечно кишовитим
сезонама, на плодовима, структурним и хумусним земљиштима, може се из директне сетве
успешно одгајити парадајз без наводњавања. Биљке из директне сетве развијају јак коренов
систем чија централна жила продире дубоко у земљиште одакле црпи неопходну влагу и
хранљиве састојке. На отвореном пољу предност над другим начинима има заливање
браздама или потапањем.
Срђан Видановић, дипл.инж.

Стандарди квалитета сурутке и производа од сурутке
Сурутка
Сурутка се ставља у промет као:
1) сурутка;
2) сурутка у праху;
3) кисела сурутка у праху.
Сурутка је споредни производ у
производњи сира и казеина, а мора
садржати најмање 5,5% суве материје.
Сурутка се производи у складу са
произвођачком спецификацијом.
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Производ од сурутке ‒ сир од сурутке
Сир од сурутке је производ од сурутке, получврст или чврст, свеж или зрео производ добијен
издвајањем протеина сурутке или концентрисањем сурутке са додатком или без додатка
млека, павлаке или других производа од млека.
Свежи сир од сурутке, мора да испуњава следеће захтеве:
1) да је беле до белосивкасте боје;
2) да је хомогене мазиве конзистенције, без грудвица и без отпуштања сурутке;
3) да има укус и мирис карактеристичан за албуминске сиреве;
4) да сува материја износи најмање 20%.
У односу на садржај масти у сувој материји сир од сурутке ставља се у промет као:
1) суруткин крем сир ‒ садржи најмање 33% масти у сувој материји;
2) суруткин сир ‒ садржи од 10 до 33% масти у сувој материји;
3) обрани суруткин сир ‒ садржи највише 10% масти у сувој материји.
Извор: Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура
Срђан Чалић, дипл.инж.

Извештај о броју објaвљених и реализованих агропонуда за период
01.01.2020-23.03.2020.
У периоду од 01.01.2020.- 23.03.2020.године саветодавци ПССС Пирот објавили су укупно 39
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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