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НАЧИНИ ЂУБРЕЊА БИЉАКА
Да би гајене биљке дале свој максимум у смислу приноса односно да би се што
више искористио генетски потенцијал, гајене биљке се морају допунски ђубрити јер
биљна хранива која се налазе у земљишту су недовољна за постизање максималних
приноса. Недостатак се јавља изношењем приносом, испирањем падавинама у дубље
слојеве или површинском ерозијом, превођењем хранива у теже приступачна
једињења. Количина, врста и време уношења зависи од биљне врсте и наравно пре
свега од захтева земљишта која се ради на основу агрохемијске анализе. Да би гајене
биљке имале довољно хранива током вегетације потребно им је обезбедити хранива и
према томе постоје два правца ђубрења:
1. Основно – ( основно и мелиоративно )
2.Допунско – ( стартно и прихрањивање )
Основно – овим ђубривом се постиже обезбеђивање хранива за део
вегетационог периода,цео или за више вегетација. При основној обради земљишта,
врши се и основно ђубрење са органским ( стајњак, зеленишно ђубриво, жетвени
остаци,компост) и минералним ђубривом. Препорука је да се при основном ђубрењу
уноси стајњак за неколико вегетација и целокупна количина фосфора и калијума
потребна за наредни вегетациони период. Мора се водити рачуна да се стајњак унесе
у оранични слој да би се даља хумификација и коначна минерализација и ослобађање
биљних асимилатива било обезбеђено. Предубоким заоравањем стајњака успорава се
хумификација и самим тим и ослобађање биљних хранива. Заоравањемзеленишног
ђубрива, процеси минерализације су интезивни и убрзано је ослобађање хранива, док
је код компоста успорено јер је већ делом прошао процес хумификације.
Фосфорна и калијумова ђубрива се слабо крећу по профилу земљишта али се
добро вежу за адсорптивни комплекс земљишта и због тога их треба распоредити по
целом ораничном хоризонту.
Азотна ђубрива се теже задржавају на адсорптивном комплексу посебно
нитратни облик, па се ви због тога препоручује амонијачни облик азота (уреа,
калцијев цијанамид, анхидровани амонијак). Ова се ђубрива дуже задржавају у
земљишту на адсорптивном комплексу па их биљке могу дуже користити у току
вегетације.
Упракси постоји и ђубрење на залихе и то се односи углавном на вишегодишње
крмне биљке, чиме се уносе хранива за неколико вегетационих сезона и уносе се
углавном органска, фосфорна, калијумова ђубрива.
Мелиоративнођубрење има за задатак да поправи односно уклони неки
недостатак у земљишту и по правилу се изводи са мелиорацијом а врсте су:
Хумизација (обогаћивање хумусом)
Калцификација (смањење киселости)
Фосфатизација (смањење недостатка фосфора)
Кализација (смањење недостатка калијума)
Гипсање (десалинизација алкалних земљишта).
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Стартно – ђубрение односно предсетвено или упоредо са сетвом има за задатак
да омогући младим клијанцима и биљкама довољно хране у стадијуму ницања. Ова
количина ђубрива не би требала бити већа од 15% укупне планиране количине и
посебно водити рачуна о азоту и калијуму да не дођу у контакт са семеном је може
доћи до оштећења младих клијанаца извлачењем воде из њих.
Прихрањивање – је врста допунског ђубрења при чему се жели биљци
омогућити довољно хранива током вегетације. Прихрањивање се може изводити
уношењем гранулисаног ђубрива, фолијарно преко листа и наводњавањем преко
система. Мора се водити исто рачуна о биљној врсти, времену унушења, количини,
начину.

Дипл. инж. Светлана Златарић
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ЗНАЧАЈ ЗЕМЉИШНИХ МИКРООРГАНИЗАМА...
Садржај хумуса у земљишту једна је од најзначајнијих карактеристика
плодности земљишта. Процес стварања хумуса је веома сложен и дуготрајан процес, а
централну улогу у синтези хумуса имају управо микроорганизми. Почетна једињења
за синтезу хумуса су остаци угинулих биљака, животиња и микроорганизама.
Делимичне трансформације ових једињења врше ситне животиње које живе у
земљишту, а за кључни део трансформација, око 70%, одговорни су микроорганизми.
Према резултатима контроле плодности, која се у Војводини спроводи дужи низ
година, садржај хумуса у 60% пољопривредних земљишта је око 3%, а у чак 40% је
испод 3%. Међутим, забрињавајући су подаци да се садржај хумуса у нашим
земљиштима током година значајно смањује. Све ове чињенице указују на
неопходност примене агротехничких мера које ће омогућити интензивну
микробиолошку активност и синтезу нових количина хумуса. Првенствено, то су
агротехничке мере којима се уноси свежа органска материја у земљиште, што се
постиже заоравањем стајњака, применом зеленишних ђубрива, заоравањем жетвених
остатака...

Пољопривредна производња треба да обезбеди услове за несметан развој
микроорганизама и њихову биохемијску активност, како би се добили високи
приноси и очувала еколошка равнотежа у земљишту. Стога је веома важно, да се у
циљу очувања и заштите пољопривредних земљишта поред агрохемијских анализа,
прати и динамика микробиолошке активности.

Дипл. инж. Дарко Симић
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ЧИЧОКА
Чичока је вишегодишња биљка позата као слатки кромпир. Његова
стабљика, лист и цвет подсећају на сунцокрет. Ово поврће има задебљали
корен, гмољ, који се користи за исхрану и сличан је кромпиру. Чичока води
порекло из Северне Америке.
Иако се користити у исхрани људи, чичока се гаји и као украсна, али и
крмна биљка, за исхрану стоке. Чичока цвета пре него што почну јесењи
мразеви и не даје семе. Стабло може да порасте у висину и до 2 метра.
Размножавање
Чичока се размножава гомољима, као и кромпир. У земљи где је
успевала, чичока увек оставља доста ситних гомоља из којих се идуће године
биљка сама обнавља.
Берба, вађење и чување чичоке
Берба чичоке се обавља тек кад мразеви униште зелену масу. Пошто
чичока цвета од јула па све до октобра, кртоле сазревају у августу а вађење
плода се обавља током јесени. Могу се вадити и касније. Плодови се могу
чувати у фтижидеру али током времена губе нахранљивости. Ипак, кртоле
могу остати у земљи током целе зиме и оне ће у априлу формирати нове
биљке.
Гајење и садња
Чичока воли хладније терене, па је могућа њена производња и у Србији.
Отпорна је биљка и не захтева неке посебне услове за узгој.
Садња се обавља семенским материјалом а најбоље време садње је рано
пролеће. Кртоле које користимо за садњу морају бити здраве, да немају наборе
ни оштећења. Сади се у редове, 100 x 60-70 цм, по два у кућице, на 7 до 10 цм
дубине.

Карактеристике плода
Чичока је хранљива али и дијетална и лековита намирница.
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Може се користити се као кувана, печена, а некад као свежа.
Чичока садржи 13 – до 20 % угљених хидрата који се у јесен претварају
у скроб. Просечно има уља око 0,17 %. Има високу енергетску вредност.
Ово поврће могу да користе дијабетичари – али једино у јесен када је
најлековитија и најхрањљива. Фруктоза, основни састојак инулина из чичоке,
је јако сладак природни шећер, који је нешкодљив за особе које болују од
шећерне болести.
Чичока је посебна и по томе што је извор есенцијалних аминокиселина,
тј. аминокиселина које организам не може сам да произведе. Од чичоке се
може правити и ракија.
Младе стабљике с лишћем могу се користити као зелено поврће и
вариво.
Инулин као главни састојак чичоке је пробиотик који стимулише
развој бифидобактерија и ацидофила – бактерија које елиминишу штетне
микроорганизме из цревне флоре, спречавају цревне инфекције, помажу код
затвора и побољшавају апсорпцију минерал, јачају имунитет и помажу у
превенцији канцера дебелог црева.
Плод чичоке садржи доста калцијума, гвожђа, цинка, витамина Б1 и Б2,
калијума, фосфора, витамина А, Ц и Д, протеина, масти, целулозе, угљених
хидрата.
Сирови плодови смањују могућност добијања каријеса, а благотворни
су код малокрвних особа, алергија на храну, помажу код високог притиска и
неких кардиоваскуларних обољења.

Дипл. инж. Гордана Рехак
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ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ РАТАРСКИХ ПРСКАЛИЦА И ЊИХОВА
ПРИПРЕМА ЗА СЕЗОНУ
У примени средстава за заштиту биља веома је важно да се са њиховом
применом рукује на правилан и оптималан начин, а све у циљу што мањег
утицаја на животну средину. Примена хемијских средстава највише је у
употреби због лаке примене и ефикасности у заштити усева, а све то ће се
постићи уколико је равномерна расподела течности по третираној површини
усева . Важан фактор је сама апликација примењеног средства, прскалица
треба да је подешена тако да изврши равномерно исти интензитет апликације
на целој површини где се примењује средство за заштиту биља, да капљице
буду оптималних димензија и да равномерно приањају на делове биљака уз
утрошак минималне количине радне течности. На ефикасност хемијског
третмана утичу и други фактори као што су временска прогноза, бреме
апликације, стопа апликације активне супстанце, штеточине, степен заразе и
друго. Ефикасност, економичност и безбедност програма заштите биља је под
утицајем дистрибуције заштитног средства. Неуједначена примена пестицида
може довести до већег загађења животне средине као и повећања трошкова
саме пољопривредне производње. Оно што је обавеза сваког полјопривредног
произвођача је да провери исправност своје прскалице пре почетка извођења
третмана.
Провером рада исправности прскалице проверава се :
-да ли су распрскивачи-дизне запушени и похабани
-да ли прскалица цури на спојевима или цевоводима
-да ли пумпа има одговарајући проток
-мерни регулатор
-подешеност крила прскалице
-команде и контролну функцију прскалице.
Контролно тестирање и провера прскалица препоручује се једном
годишње. Ако неки распрскивач има повећање више од 15% у протоку,
променити све распрскиваче. Мање и старе распрскиваче треба чешће
проверавати. Током апликације носити заштитну опрему .

Дипл. инж. Славица Максимовић
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ЈАГОДИНА ЛИСНА НЕМАТОДА - Aphelenchoides fragariae
Ова нематода на јагоди живи као ектопаразит. Женка полаже јаја на или
у основи листа, из којих се пиле ларве чији се циклус развића у повољним
условима може завршити за 2 недеље. Штеточина има изглед танких дугих
кончића, црволики облик који се према крајевима сужава. Током године
развије се више генерација. Јединке се крећу по биљци уколико на њима
постоји скрама воде, а могу се убушити и у лисно ткиво хранитељке. Јединке
ове нематоде стално се селе на младо лишће, док се у лето спуштају у
површински слој земљишта, где се одржавају док за њих се не стекну повољни
услови када доспевају на младо и влажно лишће јагоде где наставља развиће.
Симптоми: Лишће нападнутих биљака заостаје у порасту, постаје
наборано и угињава, тако долази до смањења лисне масе, док се плодови
слабије формирају или се уопште не формирају.
Осим јагоде ова нематода напада 250 других биљних врста. Код нас је
присутна у влажном подручју, у засадима јагоде и украсног биља које се
орошава а и оно које се залива као и биљке које расту у депресијама.
Нападнуте биљке се врло лако препознају по изгледу и љубичастосмеђој боји ,
лишће је кржљаво, наборано и ситно.
Сузбијање: иако јагодина лисна нематода може паразитирати и на
разним украсним биљкама, као што су љубичице, љиљани, бегоније, јаглаци,
хризантеме , у земљишту у недостатку домаћина може преживети највише три
месеца. Тако пролећна увијеност јагода није проблем ако се здрави садни
материјал сади на површину након културе недомаћина. Дакле, поштивање
плодореда и садња здравога садног материјала и овде је од велике важности.
Свака заражена биљка, ако се у пролеће појави, треба бити издвојена и
уништена (спаљена) да би се спречило ширење заразе на здраве биљке.

Нематоде на јагоди

Гале на корену јагоде

Дипл.инж. Славица Максимовић
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РЕПИЧИН СЈАЈНИК (Meligethes aeneus)
Репичин сјајник један је од значајнијих штеточина уљане репице и јавља
се сваке године. Врста (Мелигетхес аенеус) излази из земљишта при нижим
температурама (8-10°Ц) па је због тога можда и најштетнија јер се биљке
репице при тим температурама налазе у развојним фазама када су биљке
најосјетљивије.
Број генерација и презимљавање: У нашим условима има једну
генерацију годишње. Презимљава имаго у земљи на рубовима поља и шума и
сличним местима.

Начин наношења штете: Највеће штете могу настати код „ране“
појаве репичиног сјајника на уљаној репици која је у фази формирања цветног
пупољка. Обично је то пред крај зиме и у том периоду пољопривредници још
интензивно не обилазе своје усеве, а сјајник већ увелико прави штету. Према
подацима из стране литературе највеће штете су на пуповима величине до 2
мм. Врло често се дешава да након топлијег периода захлади па се период до
цватње одужи тако да овај штетник има пуно времена радити штете. У таквом
продуженом периоду цватње каткад су потребна и два прскања.
Прави штете хранећи се на пупољцима, које буше и понекад улазећи у
њих изгризају изнутра.
Очекиван преиод напада: Одрасли инсекти прелазе на уљану репицу чим
отпочне формирање цветних пупова. Женке полажу јаја у пупољке и након 5-7
дана из јаја се развија ларва која се храни деловима цвета. Штете од ларви су
незнатне. Развој ларви траје око 20 дана након чега се спушта у земљиште.
Млади тврдокрилци јављају се крајем маја и у јуну, те се хране цветовима. У
августу одлазе на презимљавање.
Сузбијање: Економски праг штетности када је неопходно извршити
инсектицидни третман је 0,5 – 1 имаго по биљци. Сузбијање репичиног
сјајника се обично изводи у време почетка напада на пупољке, док су још
затворени у збијеној цвасти. Са применом инсектицида треба престати на
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почетку цветања, јер штетност сјајника тада почиње да опада
(несметано се храни поленом), а почиње и долет пчела. Примена инсектицида
у цветању је закаснела, несврсисходна и представља опасност за пчеле.
Препоручују се препарати а бази: Делтаметрина, Хлорпирифос+циперметрина.

Дипл. инж. Слободан Гошић
ОСНИВАЊЕ ЗАДРУГЕ
Ступањем на снагу Закона о задругама ("Службени гласник РС", број
112/2015) 7. јануара 2016. године створен је нови правни оквир за
регистрацију задруга, уз већ постојећи Закон о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре и Правилник о садржини регистра
привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију.
Задруга је правно лице, која представља посебан облик организовања
физичких лица – задругара, која пословањем на задружним принципима
остварује своје економске, социјалне, културне и друге интересе и која
управљају и контролишу пословање задруге.
Не може се организовати као привредно друштво у смислу закона којим
се уређују привредна друштва или као други облик организовања, нити се
може припојити или спојити са привредним друштвом или другим правним
лицем које није задруга, нити променити облик у привредно друштво или
друго правно лице.
Задругар је физичко лице које је члан задруге и у целости или
делимично послује преко задруге, односно које преко задруге продаје своје
производе, односно услуге, набавља производе или користи услуге потребне
за обављање своје делатности или на други начин непосредно учествује у
обављању делатности ради којих је задруга основана.
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Задруга стиче својство правног лица уписом у Регистар и послује под
регистрованим пословним именом. Пословно име задруге обавезно садржи
ознаку врсте задруге, правне форме, назива задруге и места седишта.
Претежна делстност задруге одређује врсту задруге. Претежна
делатност је она делатност која је као таква одређена оснивачким актом и
уписана у Регистар.
Оснива се и послује на задружним вредностима (самопомоћ,
самоодговорност, демократичност, једнакост, правичност и солидарност) које
се спроводе у складу са задружним принципима, чланови задруге руководе у
управљању и пословању задругом.
Међународни задружни принципи:
Добровољност и отворено чланство, отворене су за сва лица, која могу да
користе њене услуге и која су спремна да прихвате одговорност чланства, без
обзира на полне, социјалне, расне, политичке и верске разлике,
Контрола од стране задругара, који активно учествују у доношењу
одлука и формулисању њене пословне и развојне политике, као и одговорност
изабраних представника задруге свим члановима задруге. Сваки задругар има
једнако право гласа у управљању и контроли пословања задруге (по принципу:
један задругар – један глас)
Економско учешће задругара,
Аутономија и независност задруге се огледа у самосталности
организације, самопомоћи задруге којом управљају и коју контролишу
задругари,
Образовање, обука и информисање односи се на улогу задруге да
обезбеди образовање и и обуку за своје чланове,
Међузадружна сарадња ,
Задруга се оснива на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о
оснивању, усвајањем задружних правила и избором органа.
Задругу може основати најмање пет пословно способних физичких лица.
Осниваче задруге не могу чинити лица која живе у заједничком домаћинству
са оснивачем. Оснивачка скупштина се може одржати и пуноважно
одлучивати ако скупштини присуствује најмање пет оснивача.
Задруге се могу основати као земљорадничке или пољопривредне,
стамбене, потрошачке, занатске, радничке, студентско-омладинске, социјалне,
здравствене, као и друге врсте задруга за обављање производње, промета
робе, вршења услуга и других делатности у складу са овим законом.
Земљорадничке или пољопривредне задруге могу бити опште и
специјализоване (ратарске, воћарске, повртарске, виноградарске, сточарске,
пчеларске и др.)
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Земљорадничке или пољопривредне задруге производе, преузимају,
откупљују, прерађују и продају пољопривредне, прехрамбене и друге
производе задруге и задругара, снабдевају задругаре репродукционим
материјалом, енергентима, средствима за производњу, деловима за
пољопирвредну механизацију и другом робом, врше промет робе и услуга
задруге, задругара и за задругаре и пружају услуге домаћинствима
пољопривредника у организовању и развоју сеоског туризма и врше све остале
послове од интереса за пословање задруге.
Специјализоване земљорадничке задруге организују производњу
одређених производа, њихову прераду и пласман на тржиште.
Потрошачке задруге обезбеђују заједничку набавку услуга и роба за
своје задругаре.
Задруга ужива посебну заштиту Републике Србије, аутономне покрајине
и јединице локалне самоуправе у обављању њене претежне делатности, и то у
подстицању задругарства мерама економске, аграрне и стамбене политике,
као и других развојних политика, укључујући давање одговарајућих олакшица
и погодности, које се утврђују посебним прописима, као и могућности
оснивања посебних фондова за развој задруга од стране ЈЛС или АП или
обезбеђивањем средстава у буџету ЈЛС, АП и Републике.
Задруге се могу оснивати улозима или чланаринама, у складу са
уговором о оснивању и задружним правилима. Уколико задругари улажу
улоге, они могу бити новчани и неновчани. Неновчаним улогом сматрају се
ствари и права изражени у новчаној противвредности. Улози задругара чине
основни капитал задруге. Минимални основни капитал задруге износи 100
динара. Задружним правилима одређује се минимални појединачни улог. Улог
и део улога се не могу враћати задругару, залагати нити бити предмет
извршења или обезбеђења за обавезе задругара, за време трајања статуса
задругара. Задругар може имати само један улог у задрузи. Улози задругара не
морају бити једнаки. Улог задругара не може се преносити правним послом.
Задруге које се оснивају без улога задругара, средства за оснивање и
пословање обезбеђују из чланарине задругара. Износ чланарине одређује се
задружним правилима у једнаком износу за све осниваче, као и за задругаре
који приступе задрузи након оснивања. По престанку статуса задругара,
чланарина се не враћа.
Оснивачки акт задруге је уговор о оснивању који се закључује у писаној
форми. Потписи оснивача на уговору о оснивању оверавају се у складу са
законом којим се уређује овера потписа. (члан 18. Закона о задругама).
Задружна правила су општи акт задруге којим се уређује управљање
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задругом, унутрашња организација задруге и друга питања у складу са
овим
законом. (члан 19. Закона о задругама).
Органи задруге – задругом управљају задругари. У управљању задругом,
задругари имају једнако право гласа по принципу „један задругар – један глас“
у скупштини задруге.
Органи задруге су : скупштина, управни одбор, надзорни одбор и
директор. У задрузи која има мање од 20 задругара, задружним правилима
може да се одреди да функцију упрабног одбора и надзорног одбора врши
скупштина задруге. Ако задруга има више од 100 задругара, задружним
правилима може се одредити начин њиховог представљања у скупштини.
Расподела добити – задругар учествују у расподели добити сразмерно
величини свог улога у задрузи и вредности извршеног промента преко
задруге, у складу са установљним принципима расподеле добити уређеним
задружним правилима.
Сложена задруга је правно лице које представља посебан облик
организовања задруга. Сложену задругу могу основати најмање две задруге.
Задружни савез је правно лице које оснивају задруге или други
задружни савези. Задружни савези оснивају се по врстама задруга, односно за
одређену територију. За онивање новог задружног савеза потребно је најмање
десет задруга.
Задруга односно задружни савез може да отпочне са обављањем
делатности од момента регистрације у Регистар.
Казнене одредбе – у случају непоштовања одредби Закона о задругама, и
то за привредни преступ (члан 102) и прекршаје (члан 103) предвиђене су
казне од 50.000 до 3.000.000 динара.1

1

Извор: Д.Томић, Б.Гулан, Р.Костов, Водич кроз задругарство Србије, Београд,

2017.

Мастер агроекон. Мирјана Милошевић
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САДЊА КАЛЕМОВА ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Главна сезона сађења винограда код нас је пролеће, и то од прве
половине марта до друге половине априла месеца. Разлог за то је што се тежа
земљишта теже оцеђују и суше од зимске влаге.
Слика

Шематски приказ технике сађења калемова
1.
Јамић припремљен за садњу калемова, 40 цм дубина 40 цм ширина
2.
Правилно постављен калем, жиле скратити на 10-20 цм. Све жиле са
спојног места и средњих коленца треба уклонити. Спојно место 2-3 цм изнад
земље.
3.
Навлачење ситне земље и њено сабијање-гажењем.
4.
Заливање водом после гажења земље
5.
Убацивање смеше згорелог стајњака, умерено влажне земље и НПК у
јамић
6.
Завршни део сађења-формирање хумке над посађеним калемом од фине
трошне земље 5-8 цм висине које се обавезно одржавају руком.
После 15-20 дана из хумке избије 1 или више зелених ластара, ако их има
више оставља се само 1-2 најбоља, остале очењити. Када млади ластари
достигну дужину 15-20 цм треба их привезати уз кочић.
Уклањање површинских жила и брандуса
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Први пут-крај јуна-почетак јула, растура се хумка по (облачном времену)
и 2-3цм испод спојног места оштрим ножем или маказама уклонимо жиле и
вратимо хумку, која не треба да је више тако висока.
Други пут-крај августа, понови се поступак као и први пут после чега се
хумка више невраћа, већ се спојно место излаже спољашњим чиниоцима да
очврсне.
Резидба винограда
Препорука је да се са резидбом винограда почне у другој половини
фебруара месеца (после Светог Трифуна-слава виноградара) када се смањи
опасност од појаве екстремно ниских температура.
НАПОМЕНА: За све додатне информације обратити се саветодавној служби
аутора овог билтена, на горе наведене телефоне.

Дипл. инж. Милорад Јоцковић
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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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