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БЕРБА СТОНОГ ГРОЖЂА, КЛАСИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ
Стоно грожђе спада у веома осетљиве намирнице. Лако се оштећује, брзо квари и постаје
неупотребљиво за људску исхрану. Берба грожђа је отуда мера којом се стоно грожђе
доводи у стање које је најприхватљивије са становишта потрошње. Отуда берба стоног
грожђа има низ специфичности у односу на бербу винског грожђа.
Стоно грожђе се бере у два, а често и у три наврата у зависности од жељеног квалитета.
При свакој берби води се рачуна да грожђе по укусу, мирису, изгледу гроздова и бобице
буде типично за сорту и најпогодније за транспорт и чување. У сваком наврату бербе
бирају се најзрелији, наизглед најбољи гроздови који задовољавају критеријуме
квалитетних категорија стоног грожђа. У критеријуме квалитета стоног грожђа, сем
садржаја шећера и укупних киселина у грожђаном соку и њиховог хармоничног односа,
спадају и крупноћа грозда и бобице, уједначеност бобица по облику, боји и зрелости.
Затим, дебљина покожице, рскавост меса, величина семенки, топљивост и складан однос
структурних делова бобице су такође значајани критеријуми за оцену квалитета стоног
грожђа. Посебно цењена особина стоних сорти је њихова транспотабилност-способност да
издрже дужи или краћи транспорт. На њу нарочито утичу механичка својства грозда и
бобице.
Берба стоног грожђа мора се обављати по сувом и умерено топлом времену. Не сме се
брати влажно и сувише прегрејано грожђе, јер је подложно брзом кварењу. При берби се
избегавају механички оштећени гроздови и гроздови нападнути плеснима и штеточинама.
Берба се обавља пажљиво одсецањем гроздова ножем или маказама и то тако да се
гроздови држе за петељку. Не смеју се рукама додиривати бобице како не би дошло до
скидања (оштећења) пепељка. Гроздови се одмах након бербе слажу у прописану амбалажу
са петељком окренутом нагоре. У амбалажи грожђе се ређа у једном реду до попуне
јединице паковања. Амбалажа омогућава да плодове, гроздове, лакше транспортујемо,
лакше чувамо, износимо на тржиште, а и лакше продамо. Сем тога, мора да допринесе
бољем чувању, одржавању квалитета грожђа, заштити од повреда, зараза и деловања
других неповољних чинилаца. Мора да се одликује следећим својствима: да је чврста и да
се лако слаже, да омогућује рационално коришћење простора, да је глатких површина, да
не одаје мирис, да је чиста, прозрачна, по могућству да је изграђена од природних
материјала, да је повољних димензија. Свака јединица амбалаже пре употребе треба са
унутрашње стране да буде обложена масном хартијом. Ако се пакује у затворене летварице
онда је потребно преко грожђа поставити масну хартију.
Сви поступци при допремању грожђа до пакирнице морају бити тако изведени да не дође
до било каквих оштећења или заражавања грожђа. С обзиром да је стоно грожђе врло
осетљиво на механичка оштећења при транспорту од места бербе до пакирнице, а затим до
ближих или удаљених тржишта мора се посветити посебна пажња. Транспорт у винограду
и до просторија у којима се обавља класирање и паковање може се обавити ручним
колицима, виљушкарима и тракторским приколицама. Без обзира о ком транспортном
средству се ради неопходно је да буду снабдевени гуменим точковима, хидрауличним
дизалицама како би се грожђе што мање тресло при транспорту, а тиме претрпело мање
штете. У пакирницама-специјалним просторијама вршити се класирање и паковање
стоног грожђа. Према прописима стоно грожђе се може класирати у три квалитетне
категорије. Грожђе екста квалитета мора да има крупне, уједначене гроздове по облику,
крупноћи и збијености типичне за сорту. Гроздови морају имати масу од најмање 150 гр.
Бобице морају бити уједначене по зрелости, боји, облику и маси. Бобице морају бити без
икаквих трагова оштећења и болести. Дозвољена одступања по крупноћи гроздова и
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бобица износи до 5% по јединици паковања. Грожђе квалитететне категорије I мора
задовољавати све критеријуме као грожђе екстра класе, с тим што је најмања дозвољена
маса грозда до 100 гр. Дозвољено је да до 3% гроздова има мању масу али не мању од 70 гр.
Бобице морају бити типичне за сорту, а дозвољена одступања по величини не могу
прелазити 7% по јединици паковања. Укупна одступања не смеју прелазити 10% по
јединици паковања. Грожђе квалитететне категорије II обично се мање реализује на
тржишту. У ову категорију улазе гроздови чија просечна маса не сме бити испод 60 гр.
Укупно се по јединици паковања толеришу одступања од 10% у погледу уједначености
бобица по облику, крупноћи, обојености и друго.

КРЕЧЕЊЕ ДЕБЛА ВОЋАКА
Када воћне врсте брзо реагују на промене температуре у току зиме, препоручује се
кречење стабала и дела рамених грана. Ова агро- мера се изводи у јесен после опадања
лишћа, најкасније до средине јануара. Тако се спречавају измрзлине на стаблима,
уништавају узрочници многих болести и одбијају глодари.
Произвочачи обично греше у времену извођења ове мере. Већина је обавља у пролеће,
што је погрешно. Стабла воћака не треба кречити ни у рану јесен, јер би учестале јесење
кише спрале кречну скраму, па ефекат кречења не би био задовољавајући. Најповољније
време за кречење воћака је почетак зиме, тако да воћке буду окречене када наиђе период
нижих температура, како би се ублажио негативан утицај смењивања виших дневних и
нижих ноћних температура.
У току дана када су температуре изнад нуле, сокови у стаблима се загреју и крећу од
корена према круни, остају у делу стабла с јужне и југозападне стране, где је стабло
највише загрејано. У току ноћи због пада температуре испод нуле долази до мржњења
воде и сокова, ширења ћелија кристалима леда и пуцање коре.
Како до ових појава не би дошло препоручује се кречење стабала кречним млеком или
неким белим поликолором. Бела боја одбија сунчеве зраке, спречава загревање стабла и
успорава кретање вегетације. Кречи се смешом креча, кухињске соли и сумпора. Овако
направљена смеша има дезинфекционо дејство. Ране које се појаве на деблу брже
зарастају, јер у кречном млеку има фитохормона који поспешују зарастање рана.
Смолоточина код коштичавих воћних врста нестаје ако се воћке редовно крече. Посебно
су осетљиве младе коштичаве воћне врсте (шљива, трешња и кајсија), те на њима
првенствено треба обавити кречење. Синдром пропадања коштичавих воћних врста који
изазива сушење и пропадање стабала, при редовној примени ове мере нестаје или се ретко
јавља.
Добра каша за кречење прави се од: 5 кг негашеног креча (који се мора угасити)
+ 0.5 кг кухињске соли + 200 гр сумпора у праху, ова смеса се довољно разреди водом, а
потом се четком премазују сува стабла и рамене гране.
Кречење се препоручује само када је температура изнад нула степени, у противном би се
кречна опна смрзла и одвојила од коре и стабла.
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ОЗИМИ КРМНИ ГРАШАК И ОЗИМА ГРАХОРИЦА
Кукурузна силажа и сено луцерке представљају основну кабасту храну у говедарској
производњи Србије. Међутим, неке друге крмне биљке, пре свега озими крмни грашак
или озима грахорица могу више одговарати специфичним захтевима појединих
производних рејона Србије (кисела земљишта центалне и западне Србије) или захтевима
мањих произвођача за интензивнијом ротацијом усева. Озими крмни грашак (Писум
сативум Л.) и озиме грахорице (Вициа спп.) представљају један од најјефтинијих,
најквалитетнијих и најисплативијих видова кабасте сточне хране са ораница у многим
областима с умереним климатским условима.
У складу са својим називом, озиме сорте крмног грашка и грахорице се користе
искључиво у облику крме, односно зелене крме и сена. У последње време све чешће се
користе за справљање високо квалитетне сенаже. Додатни вид коришћења је зеленишно
ђубриво, посебно у воћњацима и виноградима, док се за производњу зрна богатог
сварљивим протеинима користе сорте протеинског грашка (НС Мраз).
Сточни грашак и грахорица представљају високо вредну компоненту у исхрани свих
врста и категорија домаћих животиња, јер поседују квалитетан хемијски састав суве
материје крме, односно висок садржај сирових протеина, калцијума и стимулирајућих
материја, попут витамина С, док је удео сирове целулозе врло сличан луцерки. Разлике у
физичко-хемијском квалитету сенаже луцерке с једне стране, и крмног грашка или
грахорице с друге, су минамалне, што је од великог значаја за уједначеност оброка и
избегавање стреса код животиња.
Озими грашак и грахорица су добар предусев за све ратарске биљке, осим за остале
једногодишње и вишегодишње махунарке. Захваљујући симбиози с коренским квржичним
бактеријама, способним да непосредно усвајају атмосферски азот, обе врсте за собом
остављају значајне количине азота у земљишту за наредни усев (60–80 кгН/ха). После
косидбе озимог грашка и грахорице, земљиште остаје у повољном структурном стању и с
довољно времена за обављање основне обраде и предсетвене припреме за наредни усев,
попут крмног сирка, суданске траве или хибрида кукуруза ранијих група зрења.
Све домаће озиме сорте крмног грашка и грахорице настале су у Институту за ратарство и
повртарство у Новом Саду, од којих су највеће површине заузимале сорта озимог сточног
грашка НС-Пионир, Космај и сорта озиме грахорице НС-Сирмијум, Неопланта. Сматра се
да су најповољнији предусеви озимог крмног грашка и озиме грахорице усеви који
напуштају њиву током лета или ране јесени, попут пшенице, јечма и осталих стрнина или
хибрида кукуруза и сунцокрета краће вегетације. На тај начин остаје довољно времена за
квалитетну обраду земљишта и сетву у оптималном року. Најбољи резултати у гајењу
озимог крмног грашка и озиме грахорице за крму постижу се на плодним и дубоким
земљиштима, иако обе врсте добро успевају и на земљиштима нижих производних
својстава. За разлику од луцерке, добро подносе кисела земљишта и могу дати
задовољавајуће приносе и на парцелама са пХ 4,7.
Основну обраду земљишта за озими крмни грашак и озиму грахорицу треба обавити на
исти начин као и за озиме стрнине, на дубину од 20 до 25 цм. Предсетвеном припремом
земљиште се додатно уситни, при чему се мора обезбедити врло добра поравнатост
земљишта. На тај начин стварају се услови за квалитетну сетву која ће обезбедити
благовремено и уједначено ницање биљака. Поред тога, добрим равнањем површине
земљишта стварају се услови за лакшу и квалитетније изведену косидбу.
Велики утицај на остварење генетичког потенцијала озимог сточног грашка и озиме
грахорице има благовремена примена минералних ђубрива у одговарајућој количини, што
подразумева око 45 кг/ха азота и по 60–80 кг/ха фосфора и калијума. Најбоље је 2/3
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фосфорних и калијумових ђубрива унети под основну обраду, а преостали део заједно с
укупном количином азотних ђубрива применити предсетвено.
Оптималан рок за сетву озимог крмног грашка и озиме грахорице је последња декада
септембра и почетак октобра, чиме се обезбеђује да биљке уђу у зимски период добро
припремљене, висине око 10 цм. Озиме сорте крмног грашка и грахорице могу да се гаје
као чисти усеви или и у смеши са стрним житима. У првом случају, потребна количина
семена за сетву износи око 150 кг/ха грашка и 120 кг/ха грахорице. У другом случају,
озими сточни грашак или озима грахорица сеју се заједно са стрнинама, при чему је
потребно да се количинима семена, поменутим у првом случају, дода између 30 и 35 кг/ха
стрнине, најчешће озимих сорти овса, тритикалеа, пшенице, јечма или ражи. Улога
стрнине је да послужи као носач легуминозе, како би се смањило или у потпуности избегло
полегање усева, што је од великог значаја за смањење губитака при косидби. Поред тога,
овакве смеше представљају добро избалансирано храниво када су у питању протеини и
угљени хидрати.
Озими крмни грашак и грахорица сеју се житним сејалицама, уз међуредни размак од 12,5
цм и на дубину између 4 и 5 цм. Пожељно је да на једном хектару буде око 1–1,2 милиона
добро развијених биљака грашка или око 2,5 милиона биљака грахорице. После сетве,
препоручује се ваљање, које врло повољно утиче на брзину и уједначеност ницања
биљака. Ваљање треба изоставити у условима превлаженог сетвеног слоја и кишне јесени.
Озиме сорте сточног грашка и грахорице клијају и образују вегетативне органе при
температури од 4 до 5ºЦ и поседују изврсну отпорност на ниске температуре током
зимског периода. Без оштећења подносе голомразицу од -17ºЦ, а под снежним покривачем
и знатно ниже температуре. Оптимална температура за раст биљака и стварање
квалитетне зелене крме је између 12 и 16ºЦ.
Уколико се озими сточни грашак и озима грахорица искоришћавају за зелену крму, треба
их косити у доба пуног цветања и образовања првих махуна. У случају да се грашак и
грахорица сеју здружено са стрним житима, а намењени су производњи сена, косидбу
треба обавити пре класања тритикалеа или јечма пошто осје ових стрнина негативно
утиче на квалитет сена. Најбољи резултати постижу се припремањем сенаже од ових
биљних врста. Време искориштавања у том случају обично је половином маја месеца када
су грашак и грахорица у фази пуног цветања – почетка формирања махуна, без обзира на
фазу развоја потпорног усева.
Озиме сорте сточног грашка постижу стабилне приносе од 45 т/ха до 55 т/ха зелене крме,
односно између 9 т/ха и 11 т/ха сена, уз око 20% сирових протеина у сувој материји крме.
Приноси зелене крме озимих сорти грахорице крећу се од 35 т/ха до 45 т/ха зелене крме и
од 7 т/ха до 9 т/ха сена, са више од 21% сирових протеина у сувој материји.
Уколико се косидба озимог грашка или грахорице обави у оптималном року, при
просечним агроеколошким условима Србије, на истој парцели могуће је произвести још 60
т/ха зелене крме суданске траве или сирка. На тај начин постиже се укупан годишњи
принос зелене крме од 120 т/ха. Оваквом производњом значајно се редукују трошкови .
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ТРИТИКАЛЕ
Тритикале је међуврсни хибрид пшенице (Triticum) и ражи (Secale). Као нова врста,
покупила је најбоље особине од оба родитеља. Јако се бокори и има брз пораст у пролеће.
Јако је прилагодљива биљка, добро успева и на сушним и на киселим земљиштима.
Презимљава боље од пшенице, а отпорнија је на нагла отапања снега и на појаву ледене
коре. На плодним земљиштима даје исти принос као пшеница, али зато даје боље
резултате у лошијим условима. Употребљава се углавном за исхрану стоке, али може да се
користи и за хлеб у количини од 30-50 %. Има око 15 % протеина у зрну, скоро два пута
више него кукуруз. Због тога тритикале треба више сејати, јер има сигурнији принос од
кукуруза, искористи зимску влагу, раније стиже, једноставан је за производњу и мања су
улагања. Агротехника за тритикале не разликује се од агротехнике за пшеницу. Ипак,
оптимални рок за сетву је нешто ранији, у првој половини октобра. И количина семена је
нешто мања, од 200-220 кг/ха, због особине да се јаче бокори. Ова особина у пролеће, као и
брз почетни пораст, помажу да усев засени изникле корове, тако да се ретко користе
хербициди. Ако немамо анализу земљишта, онда треба у јесен заорати 300 кг/ха НПК
8:16:24, за прву прихрану крајем фебруара 200 кг/ха КАН, а за другу прихрану 150 кг/ха
КАН. Зрно се теже истреса из класа, па зато треба подесити комбајн за лакше извршавање
– већи број обртаја бубња и мањи зазор измећу бубња и подбубња. Имамо одличне домаће
озиме сорте – Одисеј, Фаворит, Тријумф и Вожд, а од страних Амарило и Горан.

СИЛАЖА У ИСХРАНИ ОВАЦА
Једна од основних карактеристика нашег овчарства су екстензивни услови држања, са
недовољном и неквалитетном исхраном, а посебно у зимским месецима. Највећи број оваца гаји
се у брдско планинским условима који су мање или више непогодни за интензивнију
производњу сточне хране, па је самим тим и њихова исхрана релативно оскудна. Посебно је
проблематична зимска исхрана оваца, јер период без зелене хране (паше) у наведеним
пределима траје до пола године. У том периоду животиње се хране конзервисаним хранивима, а
то су на првом месту сена осредњег или лошег квалитета, кукурузовина, па чак слама или
лисник. Истовремено, то је и период бременитости и јагњења оваца, што захтева бољу и
разноврснију храну. Како тога често нема, долази до бројних проблема као што су: смањење
плодности, компликације при јагњењу, смањење виталности и пораста јагњади, ниска
производња млека, меса, вуне итд. Поред побољшања генетске основе наших стада, важна мера
која се мора предузимати у циљу унапређења овчарства јесте и побољшање исхране. У том
погледу најзначајније промене које се могу релно предузети јесу веће коришћење концентрата,
али и увођење концентрата у зимску исхрану. У случају коришћења силаже за исхрану оваца,
обавезна је вакцинација против ентеротоксемије.
За исхрану оваца силажа се може спремати од различитог биљног материјала, слично као и за
говеда. И у овом случају најприхватљивија за произвођаче јесте силажа кукуруза, јер је
поступак њеног спремања најједноставнији. Брдски предели, истина, нису погодни за гајење
кукуруза због краћег вегетационог периода. Међутим, у овом случају циљ и није потпуно
сазревање кукуруза ради добијања зрна као главног производа, већ се његово убирање може
обавити знатно раније, у фази млечно-воштане до воштане зрелости.
Поред коришћења целе биљке кукуруза за силирање, у обзир долазе траве, лептирњаче и
травно-легуминозне смеше. Брдско-планински терени пружају највише могућности за гајење
трава и лептирњача, при чему се храна за зиму не треба конзервисати само сушењем, већ и
силирањем. Силаже лептирњача могу бити одличан извор протеина управо у месецима
интензивног развоја плода и јагњења оваца, као и у периоду дојења. При силирању трава и
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лептирњача препоручује се претходно провењавање покошеног материјала, јер ће таква
силажа теже измрзнути.

НАПОМЕНА:
Обавештавамо пољопривредне
произвођаче који желе да продају своје
производе преко портала www.агропонуда могу се обратити саветодавцима
ПССС Смедерево, лично или на телефон службе.
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