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ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

ПРАВИЛНА РЕЗИДБА КУПИНЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА ВИСОКЕ ПРИНОСЕ И ДОБАР
КВАЛИТЕТ ПЛОДОВА – саветодавац Тонић Дејан

Купина је једна од воћних врста која у току вегетације даје велики број изданака.
Одређени број изданака потребно је проредити и уклонити још у току вегетације, изданке
који су уједначени разгранати и довољно дугачки треба оставити за наредну вегетацију.
Зимска резидба или резидба за род спроводи се у рано пролеће чим се земљиште довољно
просуши.Резидба купине обавља се дакле у два наврата од почетка до краја марта и
удругој половини лета након завршене бербе.Редовном обновом родног дрвета регулише
се не само родност већ и квалитет плодова.Да би се правилно формирао засад купина са
резидбом треба почети још при садњи купине када се скраћују жиле корена. Стабло се при
садњи ореже на 20-30 цм како би се успоставила равнотежа са кореновим
системом.Скраћивање садница се обавезно обавља у пролеће, без обзира у које се време
обавља садња засада купине. Ова мера се спроводи како би се подстакао раст И развој
корена, као и развој пупољака из који се требају развити што јачи изданци. Ови први
изданци могу достићи могу достићи дужину од два до три метра, скраћују се у лето и
наредне године дају род. Крајем лета када су изданци порасли, стари део саднице треба
орезати
до
земље.Резидба купине
веома је важна и
обавезна помотехничка
мера која има за циљ да
пољопривредни
произвођач што раније
добије добро развијен
жбун., а касније у у
току
експлоатације
засда
успостави
равнотежа између раста
и родности што је услов
добре
родности
и
квалитетних
плодова
сваке године у току
експлоатације засада.
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У току вегетације од изданака који сун а располагању одаберу се три до четри најбоља
уједначена, здрава и без оштећења са бочним гранама и спроводи се резидба.Прво се
изданци скрате на 20-40 цм изнад последње (треће) жице. На тај начин се формира шпалир
висине од око два метра. Бочне гране се скраћују на два до три пупољка, односно на 20-25
цм или нешто дуже ако су пупољци међусобно више удаљени.Остале изанке треба
уклонити до основе . Уколико су изданци образовали велики број бочних грана са малим
међусобним растојањем , што може довести до преоптерећења изданака родом, неопходно
је проредити бочне гране до основе тако да на сваких 10 цм дужине остане наизменично
по једна бочна грана.
Ниске
превремене
гранчице
уклањају се до основе и тиме се
спречава како велика густина и
засењеност , што директно утиче на
квалитет плодова као и на висину
приноса.Како би добили што
квалитетније
плодове,
као
и
смањили оптерећења родом треба
остављати највише три усправна
изданка са мањим бројем бочних
грана. Уколико се ради о густој
садњи где је размак у реду од 1-1,2
м за род се остављају 1-2 изаднака.Везивање орезаних изданака врши се пластичним
везивом или специјалним пластичним копчама, сваки од остављених изданака се везује за
сваку жицу, односно на три места. Посебно је важно водити рачуна да се изданци при
везивању изданци сувише не стежу, али и да не буду лабави па да клизе по жици. Било би
пожељно да се два, три или четри остављена изданка по жбуну лепезасто рашире по
жици.Упоредо са припремама за резидбу купине потребно је припремити се и за ђубрење
засада које битребао завршити најкасније до краја марта.
Извор: agrosavjet.com/
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УСЛОВИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРОЦЕНАТ ПРИМЉЕНИХ КАЛЕМОВА – саветодавац
Тошковић Милан
Шта је калемљење?
Калемљење је поступак којим се део једне биљке (племка, пелцер) сједињује са делом
друге биљке (подлога). Срастањем сједињених делова добија се нова биљка (калем), која
је способна да настави самосталан живот. Сврха калемљења у воћарству је да се особине
жељене племените сорте путем племке верно пренесу на нову воћку − калем.
На тај начин, нова воћка ће задржати све најважније особине родитељске сорте, иако јој
корен, а често и део дебла, потиче од друге сорте или чак воћне врсте. Избором
различитих врста подлога могуће је побољшати способност прилагођавања одређене сорте
климатским и земљишним условима и модификовати разне друге особине сорте, као што
су бујност, брзина ступања на род итд.
Од чега се састоји калем?
Калем се састоји од подлоге и племке. У воћарству подлога је
воћка која има корен, а племка је део који потиче од племените
сорте, који се калеми на подлогу и од којег треба да се образује
ново стабло. Место на којем се спајају подлога и племка назива
се спојно место калема. Подлога може да се добије из семена
или вегетативним начином (најчешће ожиљавањем различитих
делова стабла, кореновим изданцима и слично). Подлога
настала из семена назива се сејанац или дивљачица, а ако је
размножена вегетативно, назива се младица.

Као племка најчешће се користи део младара или
летораста сорте која треба д а се калеми на подлогу. Да
би калемљење било успешно, племка треба да садржи
бар један вегетативни (дрвни) или мешовити пупољак.
По пријему калема, из ових пупољака племке развијају
се младари, од којих се формира стабло будуће воћке.
Цветни пупољци коштичавих воћака (брескве, кајсије,
шљиве, трешње и вишње) не могу се користити за
калемљење, пошто из ових пупољака, чак и када дође
до пријема калема, не развија се младар, већ само цвет,
који убрзо отпада.У воћарству се разликују два основна типа племки: калемгранчица и
окце.
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Калемгранчица је тип племке који се
добија од летораста (једногодишње
гране која се налази у периоду
зимског мировања) на тај начин што
се летораст исече на делове који
садрже 1 − 3 пупољка.
Окце је тип племке који се добија
тако што се ножем са младара скида
штитолики одсечак који се састоји од
коре и танког слоја дрвета, са пупољком и скраћеном лисном дршком у средини. Због свог
облика, који подсећа на штит, овакав тип племке назива се и штитић. Начин калемљења у
којем се као подлога користи окце познат је као окулација или очење.
Шта се подразумева под подударношћу (компатибилношћу) подлоге и племке?
Да би калемљење успело, потребно је да су подлога и племка физиолошки довољно
подударне (компатибилне). Уколико је физиолошка подударност између подлоге и
окалемљене сорте већа, бољи је пријем калемова, воћке су дуговечније, родније, отпорније
на сушу и имају чвршћу везу на спојном месту. Ако не постоји подударност између
подлоге и племке, при калемљењу не долази до срастања подлоге са племком, односно
калемљење не успева. Ако је подударност између подлоге и племке делимична, може да
дође до пријема калема, али у каснијем животном периоду таква воћка слабо расте и рађа,
осетљива је на сушу, формира задебљање (гуку) и лако се ломи на спојном месту. Из
наведених разлога, при калемљењу је неопходно одабрати врсту подлоге која испољава
добру подударност са сортом која се калеми. Највећу међусобну подударност имају
припадници исте воћне врсте (на пример: крушка са крушком, јабука са јабуком, шљива са
шљивом итд). Између припадника различитих воћних врста обично не постоји
задовољавајућа подударност, као што је случај ако се калеми крушка на шљиву или
јабуку, орах на леску итд. Овде постоје изузеци, па се неке сорте крушке могу успешно
калемити на неке типове дуње.
Шта је калус и како се он образује?
Ако постоје одговарајући услови за срастање, на месту
споја подлоге и племке почиње да се образује калус. Калус
представља посебну врсту ткива које има улогу да затвара
ране. Приликом калемљења калус ствара функционални
мост између подлоге и племке и омогућава да се између
њих успостави нормалан проток воде и хранљивих
материја. Највећи значај за образовање калуса има слој
творних ћелија који се налази између дрвета и коре.
Овај слој се назива камбијум. Да би калемљење успело,
од пресудног је значаја да се приликом спајања подлоге
и племке њихови камбијуми доведу у директан
контакт. Пошто камбијуми подлоге и племке имају
главну улогу у стварању заједничког калуса, врло је
важно за пријем калема да се при њиховом спајању
поклопе камбијуми оба дела.
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ФИЗИОЛОГИЈА КАЛЕМЉЕЊА
Од чега зависи успех калемљења?
Успех при калемљењу зависи од подударности (компатибилности) подлоге и племке,
времена калемљења, животне активности подлоге и племке, квалитета подлоге, квалитета
племмке, контакта на спојном месту, временски прилика за време и после калемљења,
брзине калемљења, нивоа хигијене приликом калемљења, начина калемљења и
обучености калемара. Уколико је подударност између подлоге и племке већа постиже се
бољи успех при калемљењу.
Пролећни месеци су најпогоднији за различите начине калемљења калемгранчицом, а
летњи за калемљење очењем. Подлога треба да је добро однегована и здрава, да је
физиолошки активна (да постоји
активан проток материја кро з њу) и
довољно дебела, зависно од начина
калемљења. Подлога не треба да буде
тања од 5 нити дебља од 8 милиметар за
калемљење очењем. Подлоге тање од 7
милиметара нису погодне за калемљење
калемгранчицом. Калемгранчица треба
да је здрава, познатог порекла, свежа и
богата
резервним
хранљивим
материјама.
Калемгранчице
треба
узимати само из добро однегованих
засада
за
производњу
племци
(матичњака).
Кржљаве
и
танке
калемгранчице имају слаб пријем и
спор раст ако се приме. Племку при спајању са подлогом увек треба поставити у смеру
ранијег раста (да пупољци буду окренути према горе). При спајању племке са подлогом
контакт њихових камбијума треба да буде на што већој површини. Ако се у процесу
срастања деси промена међусобног положаја подлоге и племке, неће доћи до пријема
калема. Калемљење даје најбоље резултате ако се врши у раним јутарњим часовима и
после подне, када температура није већа од 25 оС. Минимална температура за калемљење
износи 5 оС, а максимална 30 оС. Не треба вршити калемљење по киши и када је биљка
мокра, као ни по јаком ветру. Пожељно је да се калемљење изводи што брже, да се
пресеци не би сушили и прљали.

7

СТОЧАРСТВО
ХИГИЈЕНА АПАРАТА ЗА МУЖУ И СУДОВА ЗА ПРИЈЕМ МЛЕКА – саветодавац
Петровић Душка
Поред хигијене објекта,грла,лица које врши мужу веома је важно спроводити ,редовно и
свакодневно хигијену музног апарата,судове за пријем и складиштење млека као и
просторију у којој је смештен лактофриз.Да би знали да исправно и без пропуста
обављамо све активности које су важне приликом одржавања хигијене уз овај текст
направљена је и табела коју би сваки фармер могао чекирати и тако проверити да ли је све
активности спровео у потпуности.
Неке од препорука:
ХИГИЈЕНА МУЗНЕ ОПРЕМЕ
Веома је важно да прибор за мужу треба детаљно опрати и дезинфиковати непосредно пре
муже,неопходно је да се изврши прање млаком водом и детерђентом.Базна и кесела
средства користе се за чишћење и прање млекарског прибора.Базна средства користе се
свакодневно има их разних на тржишту,важно је придржавати се упутства
произвођача.Кисела средства користити једном недељно.Опрани прибор оставити у
просторију намењену за то,окренути на доле како би се могло лепо оцедити.Ако је
претходно обављена дезинфекција,препорука је да се пре следеће муже изврши испирање
чистом вручом водом.После сваке муже проверавати музни апарат посебно гумене делове
сисних чаша.
ХИГИЈЕНА У ТОКУ ХЛАЂЕЊА МЛЕКА
Поред штале ,али као засебна јединица требала би да се налази просторија у којој се
налази лактофриз и одлаже апарат за мужу.Важно да је лактофриз исправан и да може да
охлади млеко,капацитет лактофриза треба да одговара броју грла односно количини млека
која се добија на газдинству.Млеко је неопходно охладити до 10°C односно 4°C уз
непрестано мешање,хигијену уређаја за хлађење млека треба одржавати на основу
препорука произвођача средстава за прањеУ наставку су чек листе за
проверу,евидентирајте свакодневно да ли сте извршили хигијену,јер ако одржавате
хигијену анализа млека односно број бактерија ће бити мањи.Важно је све поступке
спровести и резултати не изостају.
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РАСПОРЕД
ХИГИЈЕНЕ МЛЕКАРИЦЕ,ЛАКТОФРИЗ,СУДОВИ ЗА ПРИЈЕМ МЛЕКА
Период __________________________________
Пољопривредно газдинство ______________________________
Место _________________ Општина _______________________
МЛЕКАРИЦА

ЛАКТОФРИЗ

СУДОВИ ЗА
ПРИЈЕМ МЛЕКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

9

УПОТРЕБА
ДЕЗИФИЦИЈЕНСА

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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РАСПОРЕД
ХИГИЈЕНЕ ШТАЛЕ, ГРЛА,ЛЕЖИШТА,МУЗНОГ АПАРАТА И ЛАКТОФРИЗА
МЕСЕЦ _______________________________________
Пољопривредно газдинство _________________________________________________
Место ____________________ Општина ____________________
ШТАЛА

ЛЕЖИШТЕ

МУЗНИ АПАРАТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
11

ЛАКТОФРИЗ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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МИКОТОКСИНИ - ФАКТОР КВАРЕЊА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ – саветодавац
Петровић Игор
Плесни су веома распрострањене у природи продукују значајне отрове-токсине који се
једним именом називају микотоксини. Ови токсини спадају у биолошке факторе кварења
хране за животиње и повлаче за собом нутритивне, здравствене, репродуктивне
поремећаје и велике економске штете. Токсини се шире се преко спора, такође их ветар
може разнети на велике раздаљине.Болести изазване отровима-токсинима плесни назива
ју се микотоксикозе. Као не заразна обољења не могу се лечити лековима и оно што је
посебно важно животиње не стварају антитела као реакцију на њихову појаву у
организму. Из овог лако можемо извући закључак да су животиње трајно не заштићене од
микотоксикоза.
Инфекцији погодује:
- стрес биљке,
- висока температура (25-38°Ц),
- висока рел. влага зрака (80-90%),
- оштећења зрна инсектима у пољу и складишту
Поред осталихих, Афлатоксин и Зеараленон заузимају значајно место а изазивају следеће
проблеме:
Афлатоксин изазива промене на великом броју унутрашњих органа, а орган који су
највише погођен овим токсином је јетра.
Најчешће промене на јетри су:
-некроза,
-крварења,
-масна дегенерација
-атрофија јетре,тестиса,
-престанак сперматогенезе као и спори развој јајника.
-Афлатоксин из хране крава се излучује млеком,
Зеараленон је микотоксин који изазива велики број проблема као што су:
-Континуирани еструс
-Неплодност
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-Рани побачај
-Увећање млечне жлезде
- Опадање количине млека
-Промена састава млека

Преживари су мање осетљиви на микотоксине од не преживара. Разлог је једноставан,
преживари поседују бураг који је прва линија одбране од микотоксина. Разлагање
микотоксина у бурагу одиграва се уз помоћ микроорганизама у главној улози са
протозоама.
Храна за животиње је често контаминирана микотоксинима зато што представља погодну
хранљиву средину за развој плесни. Појединих година у зависности од спљашњих услова
може бити заражено и до 25 % произведеног кукуруза. Плесни се могу појавити на
усевима у пољу и у складишту, последично и у храни за животиње применом
неадекватног технолошког поступка конзервисања и складиштења хранива (силажа, сену,
и сл).
Прва линија одбране од болести изазване микотоксинима је првентивно деловање на
њивама и у складиштима.
-Бирањем одговарајућих хибрида, са што мањим оштећењем зрна, примена агротехничких
мера - заштита усева од инсеката.
-Жетву обављати по сувом врему (влажно време омогућује пораст плесни), смањити удео
оштећених зрна, применити одговарајућу технологију приликом силирања усева и сушења
трава.
-Правилним складиштењем тј. прочишћавање и сушење пре складиштења (не мешати
очишћене и нечисте житарице, мешање здравог и зараженог). Применом фунгицида у
силосима, складиштима и транспортним средствима.
-Један од начина елиминације односно смањења дејства микотоксина је примена
минералних адсорбената у исхрани животиња од којих су једни од најбољих зеолити 0,20,3% .
-Остатке старе хране редовно уклањати јер се на њој најбрже могу развити плесни које ће
прећи на свежу храну.
14

-Опрему за манипулацију храном одржавајте чистом. Стара, заостала храна на опреми
подложна је развоју буђи и ослобађању микотоксина.
-Немојте животиње хранити са буђавом – плеснивом храном.
-Све плесниве делове силаже, сенаже и сена брижљиво уклоните.
-Уколико знате да је кукуруз буђав, немојте га користити у исхрани животиња.
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ЗАШТИТА БИЉА

БОЛЕСТИ ЈЕЧМА – СИВА И МРЕЖАСТА ПЕГАВОСТ – саветодавац Јовић Снежана
У поређењу са другим житарицама, јечам поседује неупоредиво већу способност
прилагођавања, као такав може се узгајати и на већим надморским висинама и у
различитим агроеколошким условима.Без обзира на ову чињеницу као и код свих осталих
житарице тако и код јечма може доћи до појаве различитих болести. Први симптоми
обољења могу се уочити већ у рано пролеће по завршетку бокорења. Усеви озимих сорти
јечма могу се заразити сивом пегавошћу (Rhynchosporium secalis) и мрежастом пегавошћу
(Pyrenophora i Heliminthosporium secalis). Први симптоми ових обољења уочавају се по
завршетку бокорења.
Сива пегавост
Симптоми Сиве пегавости на јечму су сиве овалне пеге обрубљене тамносмеђим линијама
на листу. Пеге се јављју на врховима и то на доњим листовима. Болест може прећи и на
горње листове. Спајањем пега долази до сушења листова . Осим листова болест може
захватити и плевице и на тај начин смањити принос за 30-50%. Развоју болести погодују
температуре од 12-14°С киша, роса и висока релативна влажност ваздуха виша од 90%.
Мрежаста пегавост јечма
Мрежаста пегавост јечма
манифестује
се
дугуљастим мрежастим
пегама тамне боје на
листу. Уз то могућа је и
појава
тамносмеђих
овалних и округлих пега.
Хладне температуре око
8°С и влажније време
погодују
развоју
и
ширењу овог обољења.На
њу су нарочито осетљиве
интродуковане и сорте
пиварског јечма.Болест могу проузроковати заражени жетвени остаци, зараженосеме и
заражени корови.Уколико дође до јачег напада ових обољења неопходно је спровести
хемијске мере заштите. Први третман треба спровести у фази влатања заједно са
употребом хербицида, други третман у фази појаве заставичара и трећи третман у фази
класања и почетка цветања.На нашем тржишту постоји велики број фунгицида који могу
ефикасно заштитити усеве од ових болести. За ову намену најчешће се користе фунгициди
на бази активних материја: стробилурин и триазол, као и на бази тиофанатметила и
тебуконазола. Напомињемо да се при третирању строго поштују препоруке произвођача о
дози примене, као и о радној каренци и каренци препарата.
Извор: agrosavjet.com/
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СУШЕЊЕ ЦВЕТОВА И ГРАНЧИЦА КОД ВИШЊЕ -Monilinia laxa – саветодавац
Обрадовић Ивана
Ова болест се појављује на коштичавом воћу, тј вишњи, трешњи, брескви, нектарини,
шљиви, кајсији...Веома опасан патоген који може драстично да утиче на принос и
квалитет плода. Такође може да у великој мери оштети и дрво (сушење гранцица, грана,
одумирање и делова дебљих грана)
Гљивица напада цветове, гранцице
и
плодове.
Цветање
је
најкритичнија фаза за коштичаво
воће. Уколико се остваре повољни
услови (влажно и топло) мицелија
преко тучка продире у цвет па
преко петељке у гранчицу. Она
механички затвара спроводне
судове биљке те се заражени део
биљке суши. Такође се и биљка
брани затварајући смолом пут
гљивици па на тај начин
локализује штету.
Плодови могу бити паразитирани
од заметања до зрења. Млади плодови се осуше и опадну, док на старијм плодовима се
јављају мрке пеге које расту док се касније јавља сивкаста прашњава превлака. Патоген
продире у плод кроз „врата“ тј оштећења која су изазвали инсекти или град, ветар...
Борба против ове болести је тешка и веома комплексна. Она почиње са агротехничким
мерама: избор парцеле, толерантније сорте, орезивање оштећених грана и њихово
спаљивање, скидање и уништавање мумифицираних плодова током зиме.
Најчешће коришћене активне материје су: Тиофанат-метил Боскалид+Пираклостробин,
Маркиз WG, Ипродион ,Тиофанат метил+Ипродион , Ципродинил. Такође се користи и
Прохлораз који се полако избацује али је ценовно привлачан. Ако се одлучите за
Прохлораз радити исклучиво у првој половини цветања. Хемијске мере борбе почињу са
Бакром током мировања вегетације. Веома корисна мера која нам омогућава бољи старт
вегетације.
Током вегетације се користе срества у критичним фазама: цветање и развој плода
нарочито пред зрење (напад штеточина, град, много кише...).
НАПОМЕНА: Третмане које радимо у току цветања треба да обавестимо пчеларе
или да третмане изводимо увече пошто се пчеле врате са паше.
Чувајмо пчеле. Без њих нема добре оплодње а самим тим и задовољавајућег приноса.
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ТРУЛЕЖ КОРЕНА МАЛИНЕ И ПЛАМЕЊАЧА МАЛИНЕ- саветодавац Максимовић
Тања
Појава,распрострањеност и штетност:Трулеж корена малине прво константована у
Шкотској 1937.године од стране Њатерсона, одакле је проширена у многе крајеве света
(Јужна Америка, САД, Аустралија). Код нас је најпре запажена од страане Копривице на
подножју Западне Србије. Трулеж малине је запретила нашим малињацима и побудила
пажњу научне и стручне јавности. Предпоставља се да је у нашу земљу ушла зараженим
садним материјалом. Ако се зна да је малина за нас важна извозна култура, свако
угрожавање њене производње па и ове које долазе од проузорковача трулежи корена, је од
посебног значаја.
Симптоми болести:Основни симптом болести је нагло сушење биљака малине, које се
најпре испољава на родним изданцима. Млади изданци по избијању у пролеће нагло вену,
суше се и пропадају. На њиховој основи се могу приметити воденасте пеге. Понекад је
развој болести успорен када долази до благог увенућа, жућења и постепеног сушења
летораста, мада је могће да се на њима не примете симптоми болести. Заражени родни
изданци се слабије гранају.лишће им је хлоротично, вене и суши се. Изданци се обично
суше пре сазревања плодова. Оболели корен се слабије развија, некротира и поприма мрку
боју. Треба знати да сличнесимптоме могу изазвати и гљиве Пyтхиум, Дyдимелла,
Армиллариа. Симптоми сушења малине се најчешће уочавају на нижим (Влажнијим)
деловима парцеле.
Особине патогена:По низу особина проузорковач ове
болести
је сличан
другим гљивама
рода
Пхyтопхтхора. Мицелија је разграната, прозрачна и
са стварњем ствара септе. На хранљивој подлози
слабо
фруктифицира
и
формира
конидије(спорангије). У земљишту се у ооспорама
образују зооспрангије, а у њима зооспоре. У погледу
величине вегетативних и репродуктивних органа
проузорковача трулежи корена малине постоје
извеесне разилке. За разлику од осталих , П.црyптогеа
се развија на температури од 4до33 степени са
оптималном од 22до25 степени.
Циклус развоја:Патоген се одржава у земљишту и
веома се успешно шири оболелим садницама. На
мања растојања се може пренети текућом водом и
контаминираним земљиштем. По доспевању у
земљиште он у њему остаје веома дуго, без обзира
што се малина на њему не гаји. У земљишту се
одржава мицелијом и зооспорама. По садњи садница
малина зооспоре доспевају до њиховог корена и
остварује инфекцију кроз повреде и директно кроз
кору. Мицелија својим ферментним системом убија
ћелије кореновог система и изазива трулеж. При повољним условима она формира нову
генерацију зооспора, које остварују секундарне инфекције. Патоген се у засаду малине
концентрично шири од места примарних инфекција. Интезитет развоја болести и ширење
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зараза су у директној зависности од влажности земљишта.
Мере заштите:У циљу спречавања даљег ширења болести неопходно је за подизање нових
малињака користити здраве саднице. Засаде треба подизати на оцеднимтеренима и на
земљиштима где нема заразе. Тешка и здрава земљишта се морају дренирати С обзиром на
постојање гљиве, неопхдно је испитати отпорност сорти према нашим изолатима. У
условима
слабијих
зараза и мање повољних
услова
за
развој
патогена, препоручује
се примена фунгицида
на бази металаксилаи
фосетил алуминијума.
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МЕЛИОРАЦИЈЕ
УПУТСТВО ЗА ПРАВИЛНО УЗОРКОВАЊЕ ЗЕМЉИШТА – саветодавац Јовичић
Маринко
Анализом земљишта на параметре контроле плодности, пољопривредни произвођачи
добијају ПРЕПОРУКУ о правилном ђубрењу за наредне 4 године у смислу количине
ђубрива као и времена његове примене. Ова мера доводи до значајне рационализације
употребе ђубривау односу на код нас заступљено ђубрење без претходних анализа
земљишта. Инвестиција у анализу земљишта се вишеструко исплати јер се адекватном
применом ђубрива могу постићи уштеде у новцу, повећање приноса и већи профит.Од
правилног узимања узорака земљишта зависе и резултати анализе, те према томе и
исправност закључака и мера које се предлажу.
Просечан узорак се састоји од 20-25 појединачних узорака земљишта (број зависи од
величине површине производне парцеле) који се мешају и прави се просечан узорак
(принцип: што је већи број појединачних узорака – просечан узорак боље представља
парцелу)! Просечан узорак земљишта потиче са производне парцеле површине
максимално до 5 ха, уједначене по надморској висини и квалитету земљишта. Уколико је
парцела неуједначена (по надморској висини, нагибу, боји и квалитету земљишта, гајеној
биљној врсти…) број узорака зависи од броја постојећих целина. Уколико је површина
парцеле већа од 5 ха, парцела се дели на више делова са којих се узима просечан узорак
земљишта.
Под производном парцелом се подразумева парцела која је у протеклих неколико година
коришћена као једна целина (на целој површини једна биљна врста, иста агротехника –
нпр. ђубрење).Време узорковања земљишта је НАКОН СКИДАЊА УСЕВА (лето –
уколико је предусев озима стрнина или јесен – после јарих усева). Време узорковања за
воћњак и виноград је након или пре почетка вегетације, најпожељније пре основне обраде
земљишта.Кретање по парцели може да буде по тзв. “шаховском распореду” или “по
дијагонали”, важно је да просечан узорак представља што је могуће равномернији
распоред појединачних узорака по читавој површини парцеле.
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Како узорковати?
Потребан прибор: сонда или
ашов и 1 кофа (за воћњак и
виноград 2 обележене кофе),
ПВЦ кеса, оловка и папир.
Појединачни узорци се узимају
сондом или ашовом на дубини
од 0-30 цм на парцелама које
су у ратарској и повртарској
производњи,
односно
на
дубини од 0-30 и 30-60 цм на
парцелама које су у воћарској
и виноградарској производњи.
Ашовом се извади грумен земље (слика 1). Затим се уз ивицу рупе поново забоде ашов
под углом од 90º – од површине до дубине од 30 цм (слика 2). Пажљиво се извади ашов са
земљом, тако да она остане на ашову када се положи на тло. Потом се по земљи које је на
ашову ножем направи “каиш”, ширине 3-4 цм по средини ашова до његовог врха, тј. до
дубине од 30 цм. Земља на ашову лево и десно од “каиша” се одбаци, а “каиш” земље се
убаци у чисту кофу (слика 3-6).Овај поступак се понови са 20-25 равномерно
распоређених места по целој површини парцеле, при чему се појединачни узорци са исте
дубине убацују у исту кофу. Након узимања последњег појединачног узорка, земља у
кофи се добро измеша, уситне се веће грудве и одстране се камење и биљни делови.Након
поновног мешања земље у кофи у полиетиленску врећицу се стави око 0,3-0,5 кг земље, а
вишак земље се баци.Уколико се узоркује земљиште у воћњаку или винограду, потребно
је са истог места узети узорак и са дубине 30-60 цм. Земљишни “каиш” скинут са ашова
убацује се у другу кофу предвиђену за појединачне узорке са дубине 30-60 цм.
Потребни подаци о узорку
Затворену полиетиленску врећицу ставити у у већу кесу у којој је убачена етикета са
подацима везаним за узорак земљишта:
1. име и презиме,
2. адреса (улица и број, место, поштански број) и телефон корисника,
3. катастарска општина,
4. катастарски број,
5. величина парцеле,
6. дубина са које је узет узорак,
7. планиране биљне врсте за гајење у наредне четири године,
8. у воћарско-виноградарској производњи нагласити да ли је воћњак/виноград у подизању
или у
експлоатацији
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РАТАРСТВО
ГУСТИНА СЕТВЕ КУКУРУЗА- саветодавац Бјелица Радован
Одређивање количине семена за сетву кукуруза од великог је значаја за висину и квалитет
приноса. Добро испланирана количина семена омогучава постизанје планираних приноса.
Клоичина семена зависи од многобројних фактора као што су ( Fao група хибрида,
климатски фактори, квалитеит семена, циљ производње, квалитет землјишта, ниво
агротехнике, примена органских и минералних ђубрива…)
Неопходно је узети све факторе у
обзир и на основу тога одредити
густину сетве, водити рачуна јер
свако смањење броја биљака од
препорученог доводи до смањења
приноса јер густина усева један од
основних предуслова за постизање
високих приноса. На пллоднијим
земљиштима пожељно је повећати
сетвену норму, јер је такво земљиште
у стању да све биљке обезбеди са
довољно хране и воде. Повећање надморске висине за сваких 100м погоршавају се
топлотни услови, па је потребно нешто увећати сетвену норму. Већа густина биљака је
потребна уколико се кукуруз гаји за силажу и ако се кукуруз комбајнира. Сетва
механичком сејалицом утроши се више семена у односу на пнеуматску сејалицу, која је
далеко прецизнија сејалица. Квалитетна обрада земљишта, интезивно ђубрење,
наводњавање, ефикасна заштита усева омогућавају повољније услове за гајење биљака, а
самим тим повећану густину сетве.
Густина сетве кукуруза се може кретати у врло широком опсегу зависно од утицаја свих
наведених фактора, густина сетве се креће у опсегу од 50.000 па до 90.000 биљака.
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Поштовани пољопривредни произвођачи,
Уколикожелите да купите одређене пољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако
желитенешто да огласите да продајете како би Ваш производ поставили на сајт:

http://www.agroponuda.com/

Уколико желите огласити продају Ваших пољопривредних производа (биљна
и сточарска)можете се јавити саветодавцима Пољопривредне стручне
службе Прокупље на телефон 027/210-055 или у просторијама службе.
Саветодавци ПСС Прокупље су у току првог квартала 2020год. Објавили
укупно објавили 37 агропонуде и то : воћарство 11, ратарство 5,
повртарство 1, сточарство 20. Број реализованих агропонуда 32.
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