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Значај поштовања плодореда
Плодоред је сукцесивно гајење различитих култура на истом земљишту у циљу
одржавања производних карактеристика тог земљишта. За пољопривредно земљиште
најважнији је однос органске материје, воде, ваздуха и чврстог дела, јер они одређују
оптималну структуру. Пољопривредно земљиште се разликује од природног, јер је људска
активност променила природне токове.
Плодоредом директно утичемо на физичке, хемијске и микробиолошке особине
земљишта. На тај начин правилним избором смене усева утичемо на плодност
пољопривредног земљишта. Правила која треба поштовати при избору смене култура:
•

Културе са плитким кореновим системом узгајати пре култура са дубоким кореновим
системом
• Смењивати културе које производе велику и малу биомасу корена
• Смењивати културе које троше азот са онима које га фиксирају
• Мењати лиснате и коренасте културе
• Поштовати правило о минималном броју година након којих нека култура може
поново доћи на исто место
• Мењати јаре и озиме усеве, јер је бољи распоред рада и контрола корова
• Када је могуће примењивати предсетву, подсетву, накнадну сетву, међусетву и
зеленишно ђубрење
Предности које се постижу поштовањем плодореда сем одржавања плодности земљишта,
јесу и сузбијање самониклих трава и сузбијање паразита биљака.
Ана Ђорђевић дипл.инж.

Модерна „ књига поља“
Појам „вођење евиденције газдинства“ односи се на финансијски, правни и
стратешки део пословања газдинства. Евидентирањем добијамо представу о резултатима
пословања газдинства, његовој економској моћи и перспективама. На газдинствима постоје
две врсте података које се користе-финансијски и производни. Финансијски се односе на
новчане трансакције на газдинству, а производни углавном на количине производа и обим
остварене производње. И једни и други подаци су од кључног значаја за успешно пословање
газдинства.
Најважнији разлози вођења евиденције на пољопривредним газдинствима су:
•
могућност поређења са предходним годинама
•
могућност поређења са другим газдинствима која припадају истој или сличној
категорији пословања;
•
лакше планирање будућих активности и доношење добрих пословних одлука;
•
мерење финансијског успеха
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•

олакшано добијање кредита код пословних банака и разних фондова.

Доношење одлука на пољопривредним газдинствима требало би да се заснива на
евидентирању података, које би помогло контролисању употребе ресурса. Евиденцијом се
свакодневно прате, бележе и изучавају најважнији елементи производног процеса са циљем
да се предузму одговарајуће корективне мере у току самог производног процеса.
Сложена ситуација на газдинствима у области евиденције и анализе пословања
пољопривредних газдинстава, доводи власнике у доста неповољан положај, јер нису у стању
да квантификују улагања, а ни остварене резултате. Ситуација се посебно компликује када
породична пољопривредна газдинства затраже новчана средства, по било ком основу. Било
какав систем евиденције на породичним газдинствима ову ситуацију би побољшао у
значајној мери.
Успостављање једног оваквог система на пољопривредном газдинству требало би да
нам да податке о свему ономе што се дешавало у предходном пословном периоду, али и
свему ономе што се планира за следећу производну годину. Свако регистровано газдинство
би требало да има забележене податке о приливима и одливима средстава, што је у складу са
концептом праћења пољопривредних књиговодствених података у земљама Европске уније
(ФАДН).
Систем евиденције који то подразумева, могао би да се, на самом почетку овог
процеса, оформи у виду свеске или књиге, а која би омогућила да касније прерасте у неку
сложенију форму. За почетак, неке од неопходних ствари које би требало да буду у тој
свесци су:
• подаци о оствареној производњи;
• подаци о расподели финалне производње;
• новчана издавања за репроматериијал и услуге;
• доходак газдинства;
• податке о радној снази и средствима механизације који су веома важни при евалуацији и
конструкцији разумног буџета газдинства
"Паметнија" пољопривредна производња и нижи трошкови уз модерне технологије
Најбољи пример су електронске књиге поља. Оне су конципиране као алати за непрекидно
планирање и контролу свих процеса пољопривредне производње, односно - као модернија и
прегледнија верзија традиционалне књиге поља, познате сваком пољопривреднику. Циљ
креирања оваквог алата је боље праћење трошкова, да би се они смањили. Уколико се на то
још дода и повећање продуктивности услед бољег праћења процеса, добија се бољи нето
резултат.
Да ли ће вођење евиденције на неком пољопривредном газдинству бити од користи
при доношењу одлука, зависи и од тачности и врсте података који су прикупљени. Свако
газдинство је јединствено и специфично, како у погледу ресурса којима располаже, тако и у
погледу идеја онога ко доноси пословне одлуке.
Вођењем евиденције произвођачима је умногоме олакшана припрема, доношење,
спровођење и анализирање свих одлука на газдинству која се тичу организације посла чак се
и ризици који су карактеристични за пољопривредну производњу могу се, уз добру
евиденцију, свести на разумну меру. Дакле, извештај о оствареном пословном резултату
садржи све приходе, све расходе и остварени добитак или губитак током одређеног
временског периода, најчешће једне године. Трендови кретања прихода, трошкова и профита
су врло значајни за анализу и утврђивање могућности побољшања пословања газдинства.
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Александар Стојановић дипл.инг.

Селекција тркаћих коња

Трке коња имају дугу традицију у историји цивилизације и представљају први
озбиљан селекцијски моменат у историји сточарства. Током историје развијен је већи број
дисциплина, као што су трке запрега, трке под јахачем, са или без прескакања препрека, а
истовремено су дефинисани типови коња за поједина надметања. Тако је, на пример, још
Аристофан описао како треба да буде грађен коњ за трку двоколица.
Најпознатије трке запрега су касачке трке и трке рахванаца. Грла која се користе за
вучу лаганих тркачких двоколица - сулки селекционирана су на основу искасаног времена
(временска основа), што је у суштини брзина каса и ово је јединствен селекцијски
критеријум. Како је херитабилитет за брзину средње висок онда је у оптималним условима
могуће остварити добар ефекат селекцијског рада те је и брзина коју постижу касачи и у касу
и у рахвану све већа. Како је и диспозиција ка рахвану генетски условљена, онда су
селекцијом издвојене рахванске линије америчког касача. Друге особине од значаја за добро
касање су разборит доминантни профил и жеља за учењем и тренингом. Ефикасно кретање
касом је условљено дужином појединих сегмената екстремитета, нарочито предњих, као и
угловима између појединих регија, због чега је дефинисан и морфолошки тип касача: дугог
врата, дугих подлактица и малих углова, који је погодан за ову намену.
Енглески пунокрвњак је селекциониран на основу тркачких перфоманси које се
одређују на основу хендикепа. Хендикеп је релативна вредност која одсликава тркачку
способнист грла, условљен је брзином, али и дистанцом, здрављем и добрим
кондиционирањем грла, при чему на пласман осим реалне брзине може да утиче
темперамент и хијерархијска позиција грла, затим адекватна обука. Неке линије пастува
доказано имају велики ефекат на тркачку способност потомака, насупрот томе неки
изванредни тркачи никада не дају потомство сличних квалитета, неки дају вредне женске
потомке, а неки само мушке. Познато је на пример, да је Нортхерн Данцер имао невероватно
велики број потомака изузетног квалитета. На другој страни Сецретариат није имао посебне
резултате у приплоду. Насупрот томе дешава се да коњ који није постигао посебно запажен
резултат има непроцењив приплодни потенцијал. Приплодни индекси нам показују какве
резултате можемо да очекујемо уколико одаберемо одређени родитељски пар, мада је
конкретно ждребе «случајни догађај» који се може уклапати у показатеље или од њих
одступати са мањом или већом вероватноћом.
У жељи да се постигне успех у узгоју врхунских галопера, током двадесетог века су
развијене методе за израчунавање одгајивачких индекса. Ови индекси нам указују са којом
вероватноћом можемо да очекујемо да ће ждребе одређеног пастува и кобиле бити добар
тркач, на основу перфоманси ждребади која су добијена парењима истих линија.
Да би се повећала вероватноћа да се добије елитно грло, у новије време се
конструишу стабла генетичке доминансе пастува и кобиле. Пастув и кобила формирају
родитељски пар уколико постоји релативно константна репрезентативна конституцијска
карактеристика: тзв. комбинована дужина тела (ЦБЛ: Цомбинед Бодy Ленгхт) кроз
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генерације предака грла. Овај поступак је распрострањен у узгоју енглеског пунокрвњака и
заснива се на сличним одликама које су присутне у линијама из којих потичу пастув и
кобила. Тркачки резултати су реално доступни за генерације енглеских пунокрвњака од
оснивања расе, али само неколико ждребади од око 50 000, колико се сваке године роди,
израсте у елитна грла. Само 3% коња при томе победи у класним тркама широм света. На
основу нове методе би се могло са већом прецизношћу утврдити да ли или не, можемо да
очекујемо квалитетно ждребе од одређене родитељске комбинације.

Ненад Вујчић, дипл. инг.

ФИЗИОЛОГИЈА ВАРЕЊА КОД ГОВЕДА

Производња животиња зависи од генетских предиспозиција, здравља животиња, а
посебно значење има квалитет и количина хране. Способност варења зависи од грађе и
функције органа за варење а уз то је повезана са старошћу животиња. Желудац код говеда
састоји се од 4 дела: бурага (rumen), капуре (reticulum), листавац (omasum) и сиришта
(abomasum). Бураг, капура и листавац називају се преджелудци (proventriculi), а сириште
сматрамо правим желудцем. Телад се рађа с анатомски, функционално и метаболички
неразвијеним преджелудцима, који једва достижу половину величине сиришта. Развој
преджелудаца уско је везан са узимањем чврсте хране која убрзава њихов развој, доводи до
повећања волумена преджелудаца, јача њихову слузницу и мишиће, а развијају се бурагове
ресице.Долази до развоја микрофлоре бурага неопходне за варење хране богате у већој или
мањој мери целулозом.
Након тељења у првих неколико дана и недеља телад мора примити храну у течном
стању, јер само таква храна може мимојићи неразвијене преджелудце. Растом телета уз
постепено узимање концентроване и кабасте хране ступају у функцију преджелудци.
Функција преджелудаца уследи након 14 – 16 недеља живота тако да волумен бурага у 16.
недељи живота достиже 70 - 80% запремине тела.
Варење хране код преживара одвија се у две различите фазе:
 ферментативна уз помоћ бактерија и протозоа у преджелудцима
 хемијска уз помоћ ензима органозма

Вујчић Ненад дипл. инж.
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Приноси озимих стрних жита у демоогледу у 2018. години
Ред.
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Влага у
жетви
(%)

Сорта-Хибрид
NS Jadar - ovas
NS Savo- raž
NS Nonius - ječam
NS 565 - ječam
NS Odisej - tritikale
NS Pobeda - pšenica
NS Renesansa-pšenica
NS Simonida- pšenica
NS Zvezdana- pšenica
NS Vlajna –pšenica
NS Obala –pšenica
NS Ilina – pšenica
NSFutura – pšenica
NS 40 S - pšenica
NS Mila - pšenica
Syngenta - Ingenio - pšenica
Syngenta - Moisson - pšenica
Syngenta- Falado - pšenica
Agromarket- Farineli- pšenica
Agromarket- Sirtaki- pšenica
Agromarket- Sosthene- pšenica
Agromarket- Sothys- pšenica
Agromarket- Sobred - pšenica
Hibrid- OS Bingo -ječam
Savacoop - Zanzibar YQ - ječam
Savacoop - Zanzibar R - ječam
Savacoop- Montecristo - pšenica
LG Anapurna - pšenica
LG Apache - pšenica
Agrosava-Faustus- pšenica
Agrosava- Salasar- pšenica
Agrosava- Hyfi - pšenica
Agrosava-Hystar- pšenica

11.8
12.5
12.1
11.6
10.9
12.3
12.9
11.7
11.5
12.6
12.7
12.4
12.5
12.1
12.3
12.3
11.8
12.4
12.9
12.0
12.5
12.3
12.6
11.9
11.8
12.4
12.8
11.4
11.6
11.8
11.6
11.8
11.9
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Хектолитарска Принос
маса
(kg/ha на
13%)

49.0
62.4
64.3
55.6
72.0
73.0
73.4
75.9
74.2
74.6
70.5
72.1
70.7
70.8
72.5
71.7
72.4
72.9
72.5
68.6
69.4
69.2
68.1
61.5
60.4
63.0
71.9
75.5
72.2
69.0
68.9
71.4
71.8

3720
6860
5380
5705
8080
6990
5580
8850
7180
6030
8330
8590
5200
8015
4100
6410
8145
8205
5900
6350
8145
7500
7180
6410
6025
6160
8660
7630
6090
6090
6220
7950
7890

Подаци о огледној парцели и примењене агротехничке мере:
Тип земљишта: Смоница
Предусев: кукуруз
Основно ђубрење: 300 kg/ha NPK (15:15:15)
Основна обрада: орање (октобар 2017.године)
Предсетвена припрема: ротофрезирање
Датум сетве: 22.10.2017. године.( после сетве дрљање и ваљање)
Прихрањивање: 220 kg/ha + 100 кг/ха KAN-а
Заштита од корова, болести и штеточина:
I – Cycocel 2 l/ha, Biathlon 50 gr./ha, Opus Team 1 l/ha i Fastak 150 ml/ha i
II – Priaxor 1l/ha i
III – Osiris 2 l/ha i Fastak 150 ml/ha
Датум жетве: 05.07.2018. год.
Јоргованка Влајковац, дипл. инж.

Приноси хибрида сунцокрета у демоогледу у 2018. год.
Ред
бр

Назив хибрида

Број
биљ./ха
у сетви

1

NS OSKAR

59500

Број
биљ./ха
у берби
52000

2

NS HORIZONT

59500

50000

6.8

3

NS KRUNA

59500

49000

7.1

4

NS RONIN

59500

53000

6.9

5

NS ROMEO

59500

51000

7.3

6

NS KONSTANTIN

59500

51000

7.1

7

LG 5665

59500

51000

7.5

8

CAUSSADE NATURELA

59500

50000

6.5

9

RAGT JILL

59500

52000

6.9

10

SYNGENTA KONDI

59500

52000

6.7

11

SYNGENTA EDISON

59500

51000

6.8

12

SYNGENTA DIJAMANTIS

59500

51000

6.5

3490
3300
2675
3170
2910
2940
3240
2240
2730
3100
3550
3260

13

SYNGENTA NEOMA

59500

52000

7.0

2850

14

LG 5663

59500

49000

7.1

2550

8

% влаге
у берби

Принос са 10%
влаге

6.5

15

CAUSSADE MARBELIA

59500

50000

6.9

3060

16

CAUSSADE IMERIA

59500

52000

6.8

2240

17

RAGT CLLAYTON

59500

50000

6.3

2910

18

SYNGENTA BACARDI

59500

49000

6.4

3570

19

SYNGENTA NEOSTAR

59500

53000

6.9

2790

20

CAUSSADE EUROPA

59500

51000

7.0

2810

21

SYNGENTA SUBARO

59500

51000

6.5

3160

22

SYNGENTA SUMIKO

59500

51000

6.5

3220

Подаци о огледној парцели и примењене аготехничке мере:
Тип земљишта: Смоница
Предусев: пшеница
Основно ђубрење: 200 кг/ха NPK-15:15:15 и 150 кг/ха MAP-а (11:52:0)
Основна обрада: орање – новембар
Предсетвена припрема: сетвоспемирање
Допунско ђубрење (предсетвено): 300кг/ха KAN-а
Датум сетве: 20.04.2018. године
Заштита од корова болести и штеточина: : Ia - Gardoprim Gold 3,5 l/ha , Glifosav 3 l/ha
I b- Telus 1 l/ha , Zeazin 1 l/ha, Glifosav 3 l/ha
II - Focus ultra 1,3 l/ha , Dash 1 l/ha
III a- Express 30 gr/ha, Trend (100ml/100l vode)
III b- Listego 0,8 l/ha
Датум жетве: 31.08.2018. год.
Јоргованка Влајковац, дипл. инж.

Дезинфекција земљишта у заштићеном простору
Биљна производња у заштићеном простору слична је производњи на отвореном пољу.
Добри услови за развој који се остварују у пластенику погодују не само биљној врсти која се
производи, већ и коровским биљкама, па и низу биљних патогена. Пре почетка производње
спроводи се дезинфекција земљишта. Њен циљ је да се униште биљне штеточине још пре
почетка производње у пластенику.
Стерилизација или дезинфекција земљишта обавља се термички или биолошки. Хемијска
стерилизација је у већини развијених земаља забрањена. Код нас није забрањена, али се
ретко спроводи (као што је фумигант који садржи активну материју дазомет).
Запаривање је најраширенији термички поступак стерилизације. Овај начин стерилизације
земљишта је ефикасан и безбедан за животну средину. У данашње време се користе
основни начини запаривања:
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-постављање цевовода на површину земљишта и прекривање фолијом; кроз цевоводе
протиче пара 6 до 8 сати, а третира се горњих 20 cm земљишта;
-упумпавање паре у поземне цеви за дренажу, са продирањем и деловањем до дубине 60 cm;
Поступак стерилизације запаривањем, при којем је температура земљишта до 60°C, назива
се и пастеризација. Због ниже темпертуре неки од корисних организама се не убијају, па је
овакав поступак прихваћен од оних који спроводе органску производњу.
Најбоље је да се стерилизација спроводи сваке године, пре почетка нове производње.
Стерилизација паром је врло ефикасна у погледу уништавања већине штеточина. За
нематоде је карактеристично да се повлаче у дубље слојеве, до којих пара не допире, а затим
могу после третмана да се поново врате у горње слојеве земљишта.То је један од разлога
неминовности премештања објекта најдуже након пет година производње на једном месту.
Соларна стерилизација такође је термички поступак. Загревање сунчевом енергијом
остварује се прекривањем земљишта провидном полиетиленском фолијом. Соларна
стерилизација има највише ефекта када се спроводи средином лета у трајању око 30 дана.
Најбољи ефекти загревања су када се земљиште прекрије са две фолије, на међусобном
размаку десетак центиметара. Овај поступак најчешће се спроводи само на отвореном
простору. Осим фолије нису потребна допунска улагања, али је потребно много рада. Мање
је ефикасан од поступка стерилизације запаривањем, јер је ефикасан у плићем слоју, а знатно
је нижа температура загревања.
Биолошка стерилизација је савремена алтернатива за хемијску. Један од постојећих
биолошких средстава је Trichoderma harzianum, гљивица која се користи за производњу
биофунгицида којим се сузбијају болести корена биљака. Ова област брзо се развија и налази
интензивну примену посебно у органској производњи.
Звездана Јовановић,дипл.инж.

Запрашивање семена озимих стрних жита за сетву
У земљама ЕУ није могуће купити препарате за запрашивање семена стрних жита већ
искључиво куповином семенске пшенице добијате готов производ, запрашену пшеницу.
Ближи се сетва озимих стрних жита, те велики број производјача одлучиће се за сетву
сопствене меркантилне пшенице као семенске. Највећи проблем када су у питању болести
стрних жита представља главница пшенице и гари на јечму и пшеници. Ако су ове болести
присутне пласман је онемогућен. До сада нису створене сорте које су отпорне на главницу
пшенице и зато треба користити семенску пшеницу или дорадјену пшеницу у сопственој
режији.
Уколико се као произвођач, одлучите са сетву сопственог семена, обавезно то семе
треба третирати од главнице пшенице (Tilletia tritici, Tilletia leavis) и гари на јечму и пшеници
(Ustilago hordei i Ustilago nuda spp. tritici).
Главница пшенице је паразитна гљива која се скоро искључиво преноси семеном.
Органи за репродукцију који остају у земљишту могу бити извор заразе ако се пшеница сеје
у монокултури.
За ову намену можете користити препарате из хемијске групе ,,Triazola“ који
инхибирају синтезу ергостерола и делују и превентивно и системично и ,,Ditiokarbamata“
који делују исклчјучиво превентивно и инхибирају процесе ћелијског дисања . Препарати
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који у себи садрже активне материје из ових хемијских група су: Raxil, Akord, Semesan,
Mankogal S, Lamardor i dr.
Препарат Lamardor је препарат са две активне материје ,,tebukopnazol“ и
,,protiokonazol“ и није га могуће купити у слободној продаји већ само нанешен на семенску
пшеницу.
Препарати Raxil 060 FS, Akord 060 FS, Tebucon или Tajcun и др. препарати који
садрже активну материју ,,tebukonazol“ примењени на прави начин и у препорученим дозама
50 мл на 100 кг семена уз додатак 0.5 л воде, могу главничну пшеницу да ослободе од
главнице. Третирано семе пшенице и јечма усваја активну материју приликом бубрења и
клијање семена. На тај начин пружена је заштита семену од болести које се преносе
земљиштем као и семеном.
Препарате Mankogal S и Semesan треба применити у количини од 200 г на 100 кг
семена озимих стрних жита.
Треба закључити да пшеници треба од почетка дати шансу да на крају донесе приносе
који ће Вас обрадовати !
Јовица Јуришић, дипл. инг.

Складишне штеточине житарица
Након обављене жетве, житарице је потребно адекватно складиштити. Велику
опасност по ускладиштене житарице представљају инсекти који могу да проузрокују штету и
до 15% која се огледа у смањењу квалитета и ускладиштене масе.
Најзначајније штеточине ускладиштених зрнастих производа су: житни жижак
(Sytophilus granarius), житни мољац (Sitotriga cerealella), кукурузни жижак (Sytophilus
zeamays), мали брашнар (Tribolium confuzum), брашнени мољац (Anagasta kuehniella) и
амбарев мољац (Tinea granella).
Oви инсекти поред директних оштећења зрна житарица, својом животном активношћу
загревају зрнасту масу и повећавају влажност услед чега, при високим температурама и
влажношћу, долази до појаве и штетних гљивица (Aspergilus, Fusarium, Penicilium и др.) које
производе микотоксине који наносе штете здрављу животиња.
Доспевање ових инсеката у складишта може бити активно (сопственим кретањем и
летом) и пасивно (из заостале популације у складиштима). Критична места која треба
преконтролисати су тамни углови, отпад, заостале количине старих производа, око прозора,
вентилационих отвора и сл. и искључиво тражити живе инсекте.
Мере борбе су превентивне, када нема или има мало штеточина, и куративне којима се
сузбијају штеточине у складишту. Хигијенске мере спадају у превентивне мере и
подразумевају: темељно чишћење складишта од остатака старих производа пре уношења
нових, поправка оштећених врата, прозора, летви и пукотина на зидовима. Хемијске мере
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могу бити и како превентивне тако и куративне. Обично се пре уношења зрнасте робе у
складиште обави дезинсекција неким од препарата на бази малатиона, пиримифос метила,
циперметрина прскањем или још боље замагљивањем празних складишта.
На тржишту се налазе следећи инсектициди чија је употреба дозвољена у складишту:
Actellic-50 (a.m.pirimifos metil), третирањем празних складишта у количини 0,75-1,5 ml/m²,
третирањем зрна пшенице и кукуруза 8 ml/t зрна уз додатак 0,5-1 l воде с тим да слој
пшенице или кукуруза не буде дебљи од 0,5-1м; Etiol tečni (a.m.malation) третирањем празних
складишта у концентрација 0,2 – 0,3% уз утрошак 7-8 l припремљене емулзије на 100 m²
простора. Након третмана складишњи простор треба добро затворити, радна каренца је од
24-48 сати, тек након тог времена треба добро проверити складиште и ући у њега. Приликом
примене инсектицида треба добро водити рачуна о дозама и придржавати се упутства
произвођача препарата.
Драгана Урошевић, дипл.инж.

Репичина лисна оса- Athalia rosae
Уљана репица представља значајну индустријску биљку, која се код нас, последњих
година све више гаји. У циљу постизања квалитетног и високог приноса, са негом уљане
репице треба почети од најранијих фаза развоја, са ницањем биљака када су оне и
најосетљивије. У почетним фазама развоја уљане репице штетни инсекти попут бувача и
репичине лисне осе- Атхалиа росае могу ометати њено развиће, и тиме утицати и на принос.
Репичина лисна оса је штеточина која је распрострањена свуда где се уљана репица гаји, и
представља једну од економских најзначајнијих штеточина ове културе. У нашим
климатским условима, ова оса има 2-3 генерације годишње. Репичина лисна оса презимљава
у стадијуму ларве, у земљишту, а за производњу уљане репице значајна је друга генерација.
Штете наносе ларве- пагусенице, које својом исхраном на листовима младих, тек
изниклих биљака могу проузроковати смањење приноса и преко 60%. Пагусенице су зелене
до сиве боје, имају 5 ларвених ступњева, прождрљиве су и углавном најактивније у
поподневним часовима. Хранећи се на листовима, могу довести до потпуног голобрста,
остављајући само главне нерве. Штетност је већа уколико по биљци има више пагусеница
или су у старијим ларвеним ступњевима.
У циљу смањења штета потребно је редовно обилазити парцеле и пратити појаву и
бројност репичине лисне осе. У случају достизања прага штетности- 1 пагусеница по биљци,
одн. 50 пагусеница по м², потребно је применити инсектициде на бази активне материје
бифентрин, алфа-циперметрин, ламбда-цихалотрин или делтаметрин.

Невена Николић, дипл. инж.
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Напајање крава водом
Кравље млеко сачињено је од близу 90% воде, па не чуди што је производња млека
уско повезана са уносом воде. Како би могле да пију више, једу више, као и да производе
више млека, краве захтевају неометан приступ свежој и чистој води.
Основна рачуница је прилично једноставна. Дневна количина воде за краве најпре
зависи од уноса суве материје оброка. На пример, на сваки килограм суве материје оброка
крава би требало да унесе од 4 до 6 л воде. Такође, да би произвеле 1 л млека, краве захтевају
најмање 4 л воде. Другим речима, високо производне млечне расе морају унети више од 150
л воде сваког дана. Дневни унос воде зависи и од спољашње температуре, те се потреба за
водом повећава са вишим температурама.
Краве воду пију брзо, и до 20 л у минути. Од брзине уноса воде зависи и принос
млека. Уколико се унос воде смањи 40%, смањиће се и производња млека и то за 25%. Из
ових разлога, неопходно је да изађете у сусрет потребама крава у вашем домаћинству за
водом. Краве воду пију док једу, као и непосредно након муже. Одговарају им велике водене
површине са којих могу да пију брзо и неометано. Обезбедите им овакве услове, а ваше
краве јешће више, имаће још већу потребу за водом, па ће се и принос млека повећати.
Дане Хркаловић, дипл.инж.сточарства

- Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju višak proizvoda za tržište mogu
kontaktirati svog poljoprivrednog savetodavca i objaviti besplatnu ponudu svojih
proizvoda na sajtu AGROPONUDA http://www.agroponuda.com

Broj objavljenih agroponuda
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Broj realizovanih agroponuda
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