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СТОЧНИ ГРАШАК ЗА ЗРНО – јари
Јари сточни грашак је захвална крмна биљка,јер за релативно кратко
време и уз мала улагања даје високе приносе зрна. Веома је значајан извор
протеина и може надоместити дефицит протеина биљног порекла за потребе
сточарства, посебно када су велике суше јер стасава раниј. Зрно грашка не
мора бити термички обрађено, јер је садржај антинутритивних материја веома
низак, већ се директно меље и користи као једна од компоненти за
припремање концетрованиххранива.
На корену грашка формирају се квржице у којима се налазе квржичне
бактеријекоје усвајају атмосферски азот и обогаћују земљиште азотом ,и тиме
земљиште остаје плодније, растреситије, бољег водно-ваздушног режима.
У погледу плодореда није захтеван али му највише одговарају стрнине и
окопавине. Не подноси монокултуру и на исту паецелу најбоље да дође после34 године али је зато добар предусев за све ратарске усеве.
Његова се сетва препоручује на локалитетима где теже соја успева због
недостатка влаге у другој половини јула и током августа. Зато на тим
локалитетима треба сејати грашак за зрно, јер се он сеје веома рано и добро
користи резерве зимске влаге и пролећних падавина и тиме заврши пре
вегетацију без већих осцилација у приносу.
Основна обрада - треба да се обави на време што раније,како би у
пролеће било довољно времена за квалитетну предсетвенуприпрему. Сетвени
слој земљишта треба да је добро уситњен и поравнати.
Ђубрење – поштојари грашак има релативно кратак период вегетације,
и све фазе развоја су му скраћене, мора се водити рачуна о минералној исхрани
која треба да омогући довољно лако приступачних хранива током вегетације.
Пошто је грашак легуминоза и највећи део азота обезбеђује азотофиксацијом,
веома је важно да се у почетку за младе биљке обезбеди довољно азота да оне
не би заостале у порасту. Касније када се формирају на корену квржице део
азота обезбедиће се азотофиксацијом азота из атмосфере. Зато у каснијим
фазама мора се бити јако обазрив са уношењем ђубрива, а посебно азота, јер
може доћи до велике бујности усева, полегања, неуједначеног цветања и
зрења, продужења вегетације. Дакле ђубрење јарог грашка треба планирати
првенствено на основу анализе земљишта, изношења хранљивих материја,
климатских услова, сорте. Наоснову свега овога, ђубрење се мора урадити
ођедном пред основну обраду и то са 35-40 кг/х азота и по 60-80кг/х фосфора и
калијума.
Сетва - се мора обавити што је могуће пре односно чим временски и
земљишни услови то дозволе, некада и крајем фебруара. Сеје се житним
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сејалицама и основно је да се оствари потребан склоп биљака. Потребна
количина семена је 250-300 кг/х.
Нега - Након сетве усевповаљатиако је потребно собзиром наранију
сетву, а обавезно ако је сетва каснија и земљиште сувље. Уколико се јаве
корови потребно је третирати усев, а такође и против грашковогжижка у фази
пуног цветања.
Жетва – треба је почети када је 75-80% биљака сазрело, уз предходно
подешавање комбајна. Смањити обртаје витла, бубња на 500-550 обртаја у
минути, повећати зазор између бубња и подбубња, подесити ветрове. Ако је
влага зрна већа од 13% треба га досушити. Сорте Јавор, а посебно нове Дукат и
Партнер намењену су за производњу зрна, имају скраћену стабљику што
представља велику предност. стабљику, толерантне су на полегање и
детерминантнетј.уједначено сазревају што је велика предност. У већини
година вегетацију завршавају крајем јуна. Садржај протеина у зрну је 24-28%,а
принос зрна се креће од 2,5-3,5 т/х за Јуниор, а Дукат, Јавор и Партнер од 4,5-5,1
т/х зрна.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
ФОСФОР
Никад није касно размишљати о фосфору његовој улози у
физиологији биља као један од есенцијалних елемената који је врло важан у
расту и развоју ратарских култура. Но, ово је можда моменат да опет нагласимо
његову улогу као и да се овим путем умешамо у размишљања пољ.
произвођача и подстакнемо правилно гледање и улогу фосфора у расту и
развоју биљака.
Фосфор (P) учествује у изградњи нуклеотида, нуклеинских киселина, и
фосфолипида а многобројна једињења која садрже фосфор учествују у
процесима фотосинтезе, дисања, односно протицању животних процеса
биљака. У току образовања генеративних органа фосфор се из вегетативних
делова (стабло и лист) премешта у зрно, тако да се приносом зрна износе
значајне количине фосфора из земљишта. Потребе биљака за фосфором су
нарочито изражене у најранијим фазама растења и развића, и у периоду
образовања генеративних органа. На кречним алкалним или екстремно
киселим земљиштима и земјиштима која се интензивно користе у
пољопривредној производњи обично се јавља недостатак фосфора. Први
симпроми недостатка фосфора у исхрани биљака обично се јављају средином
лета, и то на најстаријим листовима. При недостатку фосфора листови су
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мањи, често тамно зелене боје, услед накупљања антоцијана лиска поприма
бронзану боју, а лисна дршка црвенкасту. У условима недостатка фосфора
смањује се раст корена, жита слабије бокоре, приметно се смањује пораст
стабла, које постаје нежно и неотпорно. Резултат свих наведених промена код
биљака је значајно умањење приноса. Најпознатији симптоми недостатка
фосфора су црвенило лишћа кукуруза у пролеће и црвенило .

Фосфор повољно утиче на отпорност биљака према ниским
температурама, болестима и полегању, односно има супротно дејство од
сувишка азота. Применом фосфорних нубрива делимично је могуће ублажити
неповољно дејство сувишка азота.
Никада не говорити о фосфору без извршене анализе земљишта.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
КАКО ОДАБРАТИ И ПРИПРЕМИТИ ПАРЦЕЛУ ЗА СЕТВУ ЛУЦЕРКЕ
И ЦРВЕНЕ ДЕТЕЛИНЕ
Веома важна питања се постављају приликом заснивања луцеришта и
црвене детелине која пољопривредне произвођаче стављају у дилему. Да би се
на та питања могло са сигурношћу одговорити, треба се позвати на
дугогодишњи рад наших стручњака који својим испитивањем на овим
културама дају веома јасне одговоре.
Луцерка и црвена детелина су две најзначајније вишегодишње крмне
легуминозе, како у свету, тако и код нас. Да би се задовољио квалитет крме и
остварио висок принос, потребно је правовремено применити све неопходне
агротехничке мере. Оно што је критично и на шта треба посебно обратити
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пажњу јесте: место у плодореду, избор земљишта и парцеле, основна обрада и
предсетвена припрема, време сетве, дубина сетве, количина семена, избор
сорте, нега усева као и искоришћавање луцеришта и детелиништа. Насупрот
луцерки која је отпорна на сушу, црвена детелина боље подноси косела
земљишта. Сетвом у оптималном року са адекватном количином семена,
режимом косидбе и правовременом негом обезбеђује се успешно заснивање
обе крмне легуминозе, као и задовољавајући принос суве материје. Што се
тиче квалитета он зависи пре свега од фазе развоја, висине откоса и услова
спољне средине. Луцерка у односу на црвену детелину задржава хранљиву
вредност све до пуног цветања, па је зато погоднија за справљање сена. С друге
стране, црвена детелина у односу на луцерку у фази почетка цветања има већу
сварљивост суве материје и мањи садржај детерџентсих влакана и лигнина, а
захваљујући присуству ензима полифенол-оксидазе, боље се силира од
луцерке.

Значај луцерке и црвене детелине
Луцерка ја најзначајнија вишегодишња крмна легуминоза, како због
високог приноса и квалитета крме. При интензивној агротехници принос
зелене крме износи 60 – 80 т/ха, а сена преко 20 т/ха.
Црвена детелина је уз луцерку најважнија вишегодишња крмна легуминоза,
која се одликује високим приносом зелене масе. Гаји се као чист усев, а
захваљујући високом индексу компетиције (тежња две јединке да задовоље
потребе за хранивом), користи се и за справљање травно – легуминозних
смеша.

Плодоред
Луцерка је вишегодишња биљка коју искоришћавамо 5 – 7 година, а
црвену детелину 2 – 3 године, те стога треба водити рачуна при смени усева у
плодореду. Погодни предусеви су: кукуруз, кромпир, сунцокрет, купусњаче,
стрна жита, а ове легуминосе су добре предкултуре за већину ратарских
култура, нарочито окопавина. Што се тиче гајења у монокултури, као и
враћање на исто место, или понављање на исту парцелу, луцерка и црвена
детелина не подносе, а и земљиште се јако исцрпљује и исушује, а истовремено
је усев изложен јачем нападу болести и штеточина што се одражава у смањењу
приноса. Оно, на шта посебно треба обратити пажњу приликом заснивања
ових култура, јесте примена препарата који су примењени у предусеву, а који
се могу неповољно одразити на развој обе крмне легуминозе ( хербициди на
бази триазина), па се најчешће сеју после стрнина. Такође, после обе ове
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легуминозе није препоручљиво гајити шећерну репу, кромпир, шаргарепу,
црни лук, односно све биљне врсте осетљиве на вилину косицу.

На ком земљишту засновати луцерку или црвену детелину?
Да би ове легуминозе показале своју пуну моћ, потребно је одабрати
парцелу чије је земљиште дубоко, растресито, плодно и са повољним водно
ваздушним режимом.
На оваквом земљишту, луцерка развија дубок и разгранат коренов
систем што јој омогућује боље снабдевање водом и хранивима за максималну
продуктивност и дуготрајност. Луцерка захтева средње тешка земљишта
неутралне реакције, типа чернозем, ливадска црница, гајњача, алувијум,
мелиорисане и култивисане ритске црнице. Јако је осетљива и не подноси
кисела земљишта попут земљишта са малим садржајем калцијума, као што су
псеудоглеј, опоџољена гајњача и сл. На оваквом земљишту типа псеудоглеј,
луцерка може успевати само уколико се изврши мелиорација земљишта
уношењем доста калцијума, органског и минералног ђубрива, као и
регулисање влажности и интензивном обрадом. За луцеку је подесна pH
вредност која се креће од 6,6 – 7,5.
Насупрот луцерки, црвена детелина боље подноси кисела земљишта,
лошије структуре у низијама и у брдско-планинском подручју. Оптимална
киселост за црвену детелину се креће од 6-7.

Обрада земљишта
Дубина обраде зависи од климатских услова и типа земљишта. Дубоком
основном обрадом се ствара растресит оранични слој што омогућује
сакупљање воде, добар развој кореновог система, интензивнији рад
микрофлоре и већу активност квржичних бактерија.
Обавезно се примењује дубока основна обрада земљишта на 30 – 40 цм.
Основну обраду треба извршити по могућности одмах после скидања
предусева, јер ранија обрада омогућава да се земљиште природно слегне.
Ако се луцерка сеје у лето, (предусев су житарице), прво се приступа
тањирању на 10 – 12 цм, а затим врши орање на дубину око 30 цм или
укомбинацији са подривањем, што све треба урадити што пре или бар 15 дана
пре сетве. Након орања затворити бразде и у повољном моменту, при повољној
влажности земљишта, извршити предсетвену припрему.
– За сетву у пролеће, треба извршити тањирање како би се жетвени остаци
предкултуре уситнили и унели у земљиште, при чему орање треба извршити
на 25 цм, а затим јесење орање на дубину 30 – 40 цм. Пожељно је да се после
јесење основне обраде затворе бразде и поравна земљиште. Уколико се
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испоштују ова основна правила, пролећна предсетвена припрема ће бити
знатно олакшана а земљиште се веома лако може обрадити и постићиће се
мрвичаста структура.
Обзиром да луцерка и црвена детелина имају веома ситно семе, имају изражен
захтев за квалитетну предсетвену припрему. Посебно је важно да површински
слој земљишта до 5 цм буде збијен, чиме ће се омогућити уношење семена на
одређену дубину.

Ђубрење
Да би се развиле веома младе биљке луцерке, потребно је обезбедити
довољно хранива на располагању, осим калцијума довољно фосфора и
калијума. Ђубрење фосфором и калијумом треба извршити на основу
агрохемијске анализе земљишта, имајући у виду колико година остаје на
једној парцели. На земљиштима средне обезбеђености у хранивима,
препоручује се да количина у заснивању луцеришта буде 180 кг – 200 кг
фосфора, а калијума 100 кг – 140 кг по хектару.
Стајњак је пожељно унети јер поправља физичко-хемијска и микробиолошка
својства, а његов ефекат се испољава током свих година искоришћавања.
Пожељно је да се унесе под предусев са основном обрадом 30 – 50 т/ха
добро згорелог стајњака.
За оптимални развој црвене детелине, потребно је агрохемијском анализом
земљишта тачно поставити количину и однос хранљивих елемената, који
поред макро, подразумевају и микроелементе.
Минерална ђубрива се примењују при основној и предсетвеној обради
земљишта у зависности од обезбеђености. Основно ђубрење се врши са
основном обрадом при чему се уноси 2/3, односно целокупна количина
фосфора и калијума, а остатак са предсетвеном припремом.

Дипл. инж. ГОРДАНА РЕХАК
Taphrina deformans - ПРОУЗРОКОВАЧ КОВРЏАВОСТИ ЛИШЋА
БРЕСКВЕ, на бресквама и нектаринама
Гљива Taphrina deformans је проузроковач је коврџавости лишћа
брескве. Коврџавост листа представља једно од економски најзначајнијих
обољења брескве. Јавља се сваке године и уколико се на време не региструје и
не спроведу мере заштите може довести до потпуне дефолијације биљака
(опадања лишћа ). Карактеристични симптоми ове болести су коврџавост
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лишћа, задебљања на листовима и појаве клобука на листовима (лишће
изгледа као нациговано).

Осетљива фаза брескве-бубрење пупољака

Лишће брескве оболело од коврџавости

Taphrina deformans презимљава у конидијама (спорама) које су
локализоване око пупољака, или у шупљинама коре брескве. У време бубрења
пупољака брескве, када почне размицање љуспица пупољка, конидије клијају
у капи воде и остварују примарну заразу. За остваривање примарних зараза
неопходно је присуство влаге (киша, роса, магла). Највећи интензитет заразе
се остварује када је у фенофази бубрења пупољака брескве, кишовито време са
температурама између 15-21°Ц. Касније током вегетације нема нових зараза
јер овај патоген не остварује секундарне заразе.
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Јак напад коврџавости у засаду брескве
Сузбијање Taphrina deformans се врши превентивно пре кретања
вегетације и пре остваривања заразе. По остваривању заразе више се не може
утицати на даљи развој болести.
Потребно је напоменути да третирања против Taphrina deformans
током вегетације не даје никакве ефекте.
Третирање треба обавити у пролеће непосредно пре бубрења пупољка
препаратима на бази бакра (Фунгуран ОХ, Коциде 200, Модро уље, Плаво уље,
Нордоџ 75..)
Бакарни фунгициди су током вегетације фитотоксични на бресквама
и нектаринама па се након фазе бубрења пупољака па све до цветања
превентивна заштита обавља препаратима на бази активних материја
хлорталонил, дитианон, додин, дифеноконазол ...

Дипл. инж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
ЧАЂАВА КРАСТАВОСТ ЈАБУКЕ (Venturia inaequalis)
Чађава краставост јабуке (Venturia inaequalis) је најштетнији патоген у
производњи јабука. Штете се огледају у смањењу приноса, смањењу квалитета
плодова и смањењу родности у наредној години. Код нас се јавља сваке године,
присутна је у свим засадима јабука, те је неопходно примењивати хемијске
мере заштите од овог патогена.
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Савремена производња јабука подразумева примену хемијских мера
контроле, а највећи број третмана односи се на заштиту јабука од овог
патогена. Да би заштита била правовремена и успешна неопходно је
познавање биологије ове гљиве.
Venturia inaequalis има две фазе у развоју, сапрофитну и паразитну
фазу. Сапрофитна фаза почиње са опадањем лишћа у јесен када и отпочиње
процес формирања псеудотеција. Дозревање псеудотеција тј. формирање
аскуса са аскоспорама зависи од температуре. У свакој псеудотецији формира
се од 50 до 100 аскуса. У сваком аскусу формира се по 8 аскоспора. Паразитна
фаза почиње клијањем аскоспора и остварењем инфекције. Ова фаза траје
током целе вегетације јабука.
Дозревање псеудотеција и формирање аскуса са аскоспорама прати се
редовном анализом презимелог лишћа у лабораторији. Издавајањем
псеудотеција са лишћа и прегледом под микроскопом.
Да би заштита била правовремена и успешна, неопходно је повезивање
у једну целину три фактора:
- биологију Venturia inaequalis
- временске услове који доводе до остварења инфекција
- осетљиву фенофазу јабука
У циљу проучавања биологије овог патогена проучавани су следећи
епидемиолошки сегменти у развојном циклусу Venturia inaequalis:
Ослобађање аскоспора у лабораторијским условима
Ослобађање аскоспора у јабучњаку
Дозрелост псеудотеција
Испражњеност псеудотеција
Ослобађање аскоспора у лабораторијским условима
Презимело лишће јабука је у фебруару узорковано из воћњака. У
лабораторији су исечци листова са псеудотецијама стављени у петри шоље, у
влажну средину, а на њих су постављена предметна стакла.
Услед засићења ваздуха воденом паром, долази до ослобађања
аскоспора из псеудотеција, а тачан датум ослобађања утврђује се
свакодневним посматрањем предметних стакала под микроскопом.
Када дође до ослобађања аскоспора у лабораторијским условима
онда се са првом наредном кишом може очекивати ослобађање аскоспора и у
природним условима.
Ослобађање аскоспора у природним условима (јабучњаку) прати се
помоћу волуметријског хватача спора типа Буркард.
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Једном недељно материјал са хватача спора (трака на коју се лепи
садржај из ваздуха) се доноси у лабораторију и посматра под микроскопом. На
тај начин се добија информација о почетку лета аскоспора и њихова даља
динамика.
Поред биологије патогена и услова који доводе до примарних зараза, прати се
и фенофаза биљке домаћина. Јабука је на проузроковача чађаве краставости
јабуке најосетљивија у почетним фазама развоја. Међутим, до остварења
зараза може доћи током целе вегетације, тако да у воћњацима у којима је
дошло до остварења примарних зараза и даље треба наставити заштиту и
спречити секундарне инфекције.

Патоген напада лист, цвет и плодове. Инфекције листа настају чим се
младо лишће појави из пупољка. Светло смеђе и маслинасто мрке пеге се
појављују на листу и на лисним дршкама. Касније пеге добијају загаситију боју.
Чађава пегавост листа и краставост плодова, проузрокована гљивом Venturia
inaequalis је с обзиром на учесталост појаве и степен оштећења листа и
плодова, економски најзначајнија болест јабуке. У подручјима где су често
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присутна прохладна и влажна пролећа и лета штете које настају деловањем
овог патогена могу бити 70% и веће. Пре свега, патоген утиче на смањење
тржишне вредности заражених плодова, а такође и на опадање несазрелих
плодова, дефолијацију и слабо формирање цветних пупољака. Заражени
плодови се и слабије чувају у складиштима.
Мере заштите: Патоген Venturia inaequalis се у интегралном
систему заштите сузбија комбиновањем агротехничких и хемијских мера и
гајењем отпорних сорти.
Агротехничке мере: Подизање засада на осунчаним местима где је
омогућен довољан проток ваздуха и формирање оптималног узгојног облика
јабуке – витко вретено, представљају основне агротехничке мере. Такође, и
третирањем опалог лишћа 5% раствором урее у количини 1000 л/ха остварује
се значајно смањење инфекционог потенцијала.
Напомена: НАЈЕФИКАСНИЈА ЗАШТИТА ЈАБУКЕ ОД Venturia inaequalis
– СПРЕЧИТИ ПРИМАРНЕ ЗАРАЗЕ!
Хемијске мере: Инфекције јабуке патогеном Venturia inaequalis се
могу спречити применом фунгицида у одређеним временским интервалима
током целе вегетационе сезоне. Циљ ових третмана је да се обезбеди стални
депозит фунгицида који инактивира споре доспеле на лист или плод.
Критичан период сузбијања Venturia inaequalis је почетак вегетације
(пролеће), почевши од фенофаза пуцања пупољака, па до прецветавања.
Уколико се зараза спечи у току периода интензивног ослобађања
аскоспора из плодоносних тела (псеудотеција), тада долази до нарушавња тј.
прекида примарног циклуса развића патогена и нестанка будућег извора
инфекције конидије форимиране у оквиру новонасталих пега остају стална
потенцијална опасност за ширење заразе до краја сезоне, нарочито у условима
повећане влажности.
Препоручују се хемијски третманиса комбинацијом превентивних и
куративних фунгицида:

Превентивни фунгициди
Captan 50 WP, Merpan 48 SC (kaptan) 0,3%
Delan 700 WG (ditianon) 0,07%
Syllit 400 SC (dodin) 0,15%

Куративни фунгициди:
Score 250 EC, Hemokonazol 250 EC, Scooter 250 EC (difenokonazol)
0,03%

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ
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КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ
ИЗЛУЧЕВИНА ПРЕМА БРОЈУ УСЛОВНИХ ГРЛА (УГ) НА
ГАЗДИНСТВУ
Објекат за чврсти стајњак, осочна јама, лагуна, јама за течни стајњак или
сличани објекти морају бити водонепропустљиви и изграђени на начин који
онемогућава изливање, испирање или отицање течног дела у околину, површинске
или поџемне воде.
Запремина објекта мора бити довољна за прикупљање насталих
животињских излучевина током шестомесечног периода од свих животиња на
газдинству. Уколико се од атмосферских падавина из објекта за стајњак излива осока
неопходно је изградити и простор за сакупљање осоке.
Неопходна запремина објекта за смештај животињских излучевина по
врстама и категоријама животиња у м3 по грлу и УГ :
Vrste i
kategorije
životinja
Muzne krave
Junice
Junad tov
Telad tov
Suprasne
krmače
Tovljenici
Prasad

UG

Dnevna količina
(m3/grlo)

Dnevna količina
(m3/ UG)

6 meseci

1,2

0,055

0,050

7 m3

0,6-0,8

0,025

0,042

4,2 m3

0,8-1,0

0,023

0,033

4,2 m3

0,15

0,004

0,020

2,1 m3

0,35

0,007

0,021

1,73 m3

0,15

0,0045

0,037

0,44 m3

0,02

0,002

0,050

0,09 m3

Напомена: Простор за осоку није потребно изградити уколико се технологијом
држања домаћих животиња осока не ствара.
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Мр ЗОРАН БЕЉИЋ
ИСХРАНА КРАВА У ЗАСУШЕЊУ
Наши произвођачи често праве грешке у исхрани својих музних грла у
засушењу.
Наиме најчешће не мењају начин исхране или је чак и појачавају у
овом период што може имати веома негативне последице.
Потенцијални проблеми који настају када су краве у засушењу
превише угојене на почетку лактације су:
•
млечна грозница,
•
задржавање постељице,
•
масна дегенерација јетре,
•
слаб апетит и др.
Период засушења је критичан период у лактационом циклусу. Добар
програм може значајно да повећа производњу млека у наредној лактацији и да
смањи могућност јављања метаболчких проблема после тељења. У периоду
засушења грло се припрема за порођај и наредну лактацију. Тада се може
донекле поправити и кондиција краве, а обнавља се и ткиво вимена. Период
засушења треба да траје најмање 6 недеља али је боље ако траје пуна два
месеца.

Хранљиве материје из оброка најефикасније се користе за повећање
масе плода. Маса плода се увећава све више како се приближава телење. То
условљава и повећане потребе у хранљивим материјама. Повећане потребе се

15

задовољавају повећањем удела концентрованих хранива у оброку. На
неколико дана пред партус, међутим, престаје се са давањем концентрата.
Засушене краве морају да буду одвојене од грла у лактацији.
Оброци треба да буду тако формулисани да задовољавају потребе краве
у свим хранљивим материјама и то за: одржање организма, пораст плода и
евентуалну поправку кондиције (ако је пропуштено да се то заврши у
претходној фази).
Конзумирање СМ оброка је око 2% ТМ. Конзумирање кабасте хране
треба да буде најмање 1% ТМ. Количина концентрата треба да буде у складу са
потребама али да не превазилази 1% ТМ. Ако се као кабасто храниво користи
силажа кукуруза, која је богата у енергији, конзумирање СМ може да буде и
мање од 2% ТМ.
Да би се избегло товљење крава препоручује се даваје кабасте хране
мање хранљиве вредности (пшенична слама, кукурузна стабљике и травно
сено). У овом периоду може се по потреби ограничити количина унесених
хранљивих материја. Зависно од квалитета расположиве кабасте хране, она
може да чини цео оброк у овом период.
На око две недеље пред тељење потребно је почети са давањем
концентрата који ће се користити у току лактације. То је неопходно како би се
микроорганизми бурага на време прилагодили на ту врсту хране. Ово не мора
нужно да се односи само на концентрат, већ и на сва друга хранива која ће
крава добијати током лактације а која не добија у време засушења.

На дан телења крави се знатно смањује апетит. Тада јој се даје само нешто сена
и мекиња, а органичава се и количина воде. Када све иде нормално, крава се
брзо опоравља од порођаја, па у наредним данима њена исхрана улази у фазу
консолидације.
У овом периоду треба задовољити потребе у Ца и П, али избегавати
веће уношење ових минерала. Довољно је 50-80 г Ца и 30-40 г П. Ако је у оброку
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засушених крава Ца заступљен са више од 0,6% Ца а П више од 0,4% повећава
се могућност појаве млечне грознице.
Такође, у овом периоду треба давати адекватне количине витамина А,
Д и Е јер се тиме с једне стране утиче на виталност телета, а с друге доприноси
бољем здрављу краве (превентивни утицај на задржавање постељице и
млечну грозницу).

Дипл. инж ЗОРАН КОЗЛИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ НА САРАДЊУ СА ПССС Шабац
Поштовани пољопривредници, наше и ваше Министарство
пољопривреде отворило је сајт за ваше понуде и продају
пољопривредних производа где можете путем ПССС Шабац да
понудите вишак производа са вашег домаћинства на бесплатан
начин преко сајта: www.agroponuda.com

ВАЖНА НАПОМЕНА

На сајту министарства www.stips.minpolj.gov.rs можете видети:
- тренутне цене пољопривредних производа у централној Србији
- цене по окрузима и Војводини,
- као и цене пољопривредних производа у Црној Гори, Хрватској и
EU
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Билтен ПССС Шабац
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