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Исхрана јаради
Приредила: Петровић Јелица, дипл.инж.сточарства
•

Јарад се одмах по рођењу хране колострумом који обезбеђује поред
неопходних хранљивих материја и пасивну имунизацију директним уношењем
антитела пореклом из организма козе.Због тога је веома важно да јаре посиса
довољне количине колострума у првих 10 дана живота.У противном се
повећава смртност јаради и смањује њихова виталност.У случају да коза угине
на партусу, јарету се даје колострум друге козе која се ојарила у слично време,
или млеко краве коме се дода 2-3 свеже размућена јајета.

•

Поред млека, јарад се почињу прихрањивати сувом храном (сено и концентрат)
између 7-14. дана живота.У овом периоду јаре треба да добија што
квалитетније сено и концентрат са 18% сирових протеина. Почиње се са
количином од 20-40 г/дневно, да би се при залучењу достигло конзумирање око
200 г /дан.У ову сврху се користе зрнасте житарице и легуминозе у
прекрупљеном стању, мекиње, сојина и сунцокретова сачма, као и
индустријски произведене смеше концентрата са 18% сирових протеина.

•

При правилном храњењу маса јарета старости 1.5 месец треба да је 12-15 кг, а
са 2-3 месеца око 15-20 кг. Класично залучење се врши постепеним одбијањем
јарета при старости од 8 недеља. После залучења се прелази на исхрану са 15%
сирових протеина. Уколико се обавља раније залучење, са 30 дана, за исхрану
се користе смеше концентрата које садрже 10-15% обраног млека у праху, 15%
уљаних сачми, 2% минерално-витаминских премикса , а преостали део чине
житарице.

•

Свака промена хране не само за јариће већ и одрасла грла, треба да буде
поступна и у трајању од најмање 7 дана.
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Смеше концентрата за исхрану јаради, %
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Почетна смеша

Смеша за пораст

Зрно кукуруза

50

68

Пшеничне мекиње

15

-

Дехидр. луцерка

10

20

Сојина сачма

-

20

Рибље брашно

15

-

Сточни квасац

8

-

Минер.вит.премикс

1

1

Со

1

1

Сирови протеини

18

15

Енергетска
вредност,NEL/kg

6.74

7.50

Војиновић Љиљана страна 3-6

Обратите пажњу приликом
куповања воћних садница и
лозних калемова
Коцић Светлана
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ЗАШТИТА ПШЕНИЦЕ ОД КОРОВА, БОЛЕСТИ
И ШТЕТОЧИНА
Приредила: Војиновић Љиљана, дипл.инж.заштите биља
Да би се обезбедили оптимални приноси неопходно је пшеницу заштитити од корова,
биљних болести и штеточина.
Сузбијање корова - корови у усевима густог склопа нису ограничавајући фактор
производње, али треба их што раније сузбијати због тога што гајеној биљци одузимају
простор, светлост и хранљиве елементе.

Најзаступљенији корови:
Амбрoзија (Ambrosia artemisiifolia), видовчица (Anagalis arvensis), прстенак пољски
(Anthemis arvensis), вијушац (Bylderdyckia convolvulus), пепељуга срцолисна
(Chenopodium hybridum), пепељуга обична (Chenopodium album), жаворњак (Delphinium
consolida), прилепача (Galium aparine), мртва коприва њивска (Lamium amplexicaule),
мтрва коприва црвена (Lamium purpureum), камилица (Matricaria chamomilla), булка
(Papaver rhoeas), љутић (Ranunculus arvensis), горушица (Sinapis arvensis), чистач (Stachys
annua), мишјакиња (Stellaria media), честославица обишна (Veronica persica),
честославица бршљенаста (Veronica hederifolia), паламида (Cirsium arvense).
Примена хербицида у стрним житима
Када говоримо о примени хербицида у усевима стрних жита, мерило које одваја
изузетне од оних просечних је делотворност у истовременом сузбијању две коровске
врсте - прилепаче (Galium aparine) и паламиде (Cirsium arvense). Разлог зашто посебно
посматрамо ова два корова лежи у следећим чињеницама. Две биљке паламиде по
јединици површине (м2) доводе до смањења приноса од 15%.Присуство прилепаче
такође у значајној мери утиче на смањење приноса. Занимљиво је да само једна биљка
прилепаче произведе до 500 семенки које могу задржати клијавости седам година. Осим
тога, усев закоровљен прилепачом је немогуће пожњети без додатних губитака услед
отежаног рада комбајна. У највећем броју случајева, да би се остварили задовољавајући
приноси, неоподна је примена хербицида. У циљу сузбијања корова зависно од
присуства коровске флоре и времена третирања препоручујемо један од следећих
хербицида.
Препарат

Време примене

Доза у kg; l/ha

Lontrel 100

После ницања усева

0,9-1,2

Mustang

Од почетка бокорења до појаве другог коленца

0,5-0,6

Peak

Од средине бокорења до појаве заставичара

4,0

Laren

Од појаве трећег листа до појаве заставичара

0,01

Maton, Esteron

Од средине бокорења до појаве првог коленца

0,8-1,2

Monosan herbi

Од средине бокорења до појаве првог коленца

1,5-2,5

Sekator

Од фазе трећег листа до појаве заставичара

0,150-0,300

Starane-250

Од фазе трећег листа до појаве заставичара

0,6

Granstar 75-WG Од фазе трећег листа до другог коленца

0,0015-0,002
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Заштита од болести
Заштита пшенице од болести почиње при произвидњи и доради семена, а завршава у
складишту након жетве. Усеви морају бити успешно заштићени од болести. Најчешће
болести на пшеници су:
1. Болести које нападају класове и зрна: Ophiobolus graminis, Fusarium nivale, Ustilago tritici,
Tilletia tritici, Tilletia laevis, Erysiphae graminis, Septoria nodorum, Fusarium ros.;
2. Болести које нападају младе биљке: Septorium nodorum, Fusarium nivale,
Helminthosporum sativum, Pythium sp. i druge.
3. Болести корена: Rhisoctonia solani, Cercosporella herpotrichoides, Fusarium nivale,
Fusarium roseum, Pythium sp., Ophyobulus graminis, Basidomicetes sp.
4. Болести листа, рукавца листа и стабљике: Helminthosporum gramineum, Erysipae graminis,
Septoria tritici, Septoria nodorum, Puccinia triticina, Puccinia graminis.
Примена фунгицида у заштити стрних жита
Болести које се јављају током вегетације у производњи стрних жита су један од чинилаца
који утичу на коначни успех. Чак и при умереном притиску болести, какав постоји сваке
године, пепелница, рђе, пегавости листа и палеж класа значајно умањују квалитет и обим
приноса. Болести стрних жита се могу држати под контролом применом различитих мера
(оплемењивање, агротехника…) али хемијске мере сузбијања применом фунгицида су
најчешце неопходне.
Зашто фунгициди?
Појава болести на стрним житима је редовна и често непредвидива. Она у највећој мери
зависи од услова у којима се производња обавља али једино фунгициди могу обезбeditи
поуздану заштиту.
Применом фунгицида постижемо неколико циљева:
* Умањујемо ризик, јер правовременим и превентивним деловањем избегавамо касније
изнуђене мере које су по правилу најскупље и најмање ефикасне
* Штитимо принос, јер усев одржавамо здравим, без оштећења и у пуној “форми” што нам
се враћа кроз максималан принос. Осим тога, здрав усев боље подноси све врсте стреса
којима је изложен током вегетације (недостатак влаге, температурне осцилације…)
* Штитимо квалитет, јер заштићен клас не даје зрна умањене хранљиве вредности, лакша,
штура, која и у процесу технолошке прераде нису прихватљива (брашно од овакве
пшенице даје хлеб који је збијен, пиво од оваквог јечма неконтролисано пени…)
* Штитимо здравствену исправност хране, јер она почиње на пољу заштитом од болести.
Један од ризика по здравље људи и животиња су и микотоксини. Они представљају
отровне материје које луче поједине врсте гљива загађујући на тај начин храну. У случају
стрних жита, изазивачи палежи класа (Fusarium spp) представљају управо једну групу
гљивица које стварају микотоксине у зараженим зрнима пшенице и јечма. Да ово није
проблем којим ће се бавити само наука, доказује законодавство ЕУ које управо ради на
установљавању максимално дозвољеног нивоа микотоксина у животним намирницама. То
практично значи да ће извоз жита произведеног без коришћења фунгицида за сузбијање
ових гљивица на подручје ЕУ бити немогућ.
* Штитимо исплативост производње, што се огледа не само кроз заштиту приноса већ и
претходно уложених средстава у семе, ђубриво, машински и људски рад. Ако направимо
пропуст на самом крају, када се води борба против болести, обезвредићемо сва пређашња
улагања.

Билтен бр. 2

Страна 5

Болести могу да се појаве у усеву у било ком узрасту стрних жита. Што је инфекција
ранија и губитак приноса је значајнији. Касније инфекције озбиљно угрожавају развој и
квалитет зрна. Због тога ранијом применом фунгицида (у влатању, по појави листа
заставичара) спречавамо болести листа (пепелница, рђе, пегавости), а каснијом (појава
класа, почетак цветања) чувамо квалитет рода (спречавање појаве палежи класа фузаријума и микотоксина).
Чињеница је да сви примери у пракси показују како примена фунгицида у стрним житима
смањује потенцијалне губитке у приносу. Најминималнији губици су најчешће око 300
кг/ха док у екстремним ситуацијама губици могу бити већи од 1000 кг/ха.

Пепелница пшенице: Erysiphe graminis

Фунгициди: Falcon, Prosaro, Tilt, Antre, Artea

Трулеж корена: Ophiobolus graminis
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Заштита од штеточина
Пшеницу напада велики број штеточина, а најчешћи су:
Lema melanopus, житна пијавица - најчешћа је штеточина на пшеници. Имаго је овалан,
дуг 4 до 5 мм, сјајне зелено-плаве боје с наранђастим штитићем. Ларва личи на пужа
голаћа, а тело јој је жуто дуго 5-6мм, покривено сузавим омотачем сивкасте боје. Имаго
оштећује лишће гризући га у пругама уздуж нерва. На листу одложена јаја дају ларве које
се такође хране лишћем.

.
Житна пијавица (ларва и имаго)
Eurigaster maura, житна стеница - имаго је мрке боје, са карактеристичним чеоним
штитићем, дужине 8,5-10 мм. Храни се соковима житарица при чему их оштећује. Убоди у
средишњи лист пре влатања изазивају сушење младе биљчице и изостанак влатања, а убод
у зелену стабљику изазива кржљавост или сушење класа. Пре или после класања убоди
стиеница у клас или класиће изазивају сушење изнад оштећеног дела. Ова оштећења
изражена су као бели празни класови. Млађе ларве хране се на доњим деловима биљака, а
старије на зрнима. Исхрана ларви и имага на зрнима изазива њихову штурост и
деформираност.
Zabrus tenebrioides, житни буљар - распрострањен и економски значајна штеточина
пшенице. Имаго је црно-смеђ, дужине око 1,5 цм. Ларва је уска и издужена, а потпуно
одрасла има дужину око 3 цм. Одрасли бауљар се током налевања и зрења зрна пење на
класове и гризе зрна или прегриза класове и њима се храни на тлу. Ларве се хране меким
деловима лишћа које жваћу тако да је лишће изувијано. Услед оштећења лишће жути,
биљке су слабије развијене и слабо влатају.
Инсектициди: Fobus, Talstar, Karate zeon, Actara
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ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ КУПОВИНЕ
ВОЋНИХ САДНИЦА И ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА
Приредила: Коцић Светлана, дипл.инж.воћарства и виногр.
Јесен је право време за садњу воћака. Међутим, уврежена је пракса да се воће
сади у пролеће, иако је јесења садња мање ризична, са већим процентом примања
садница јер су и услови влажности и топлоте бољи, пре свега у земљишту. Разлог
зашто је пролећна садња раширенија је најчешће у неблаговременој припреми
земљишта (мелиоративно ђубрење и дубоко орање – риголовање се не заврше два
месеца пре садње).
Највећи проблем, у овом тренутку, је набавка здравог и квалитетног садног
материјала. Грешке начињене на почетку, набавком садница «на црно», код којих
није контролисано здравствено стање и сортност, могу скупо коштати купца. Коју сте
сорту купили не можете открити одмах, већ после неколико година кад воћка
«пророди». Да би се избегле овакве грешке и да би купац заштитио своја права,
саднице воћа мора куповати код регистрованих произвођача садног материјала, који су
по новом Закону сада ПРАВНА ЛИЦА. Сходно томе, све неправилности у ради, могу
по закону бити санкционисане.
Основно је да купац приликом куповине садница код регистрованог
произвођача инсистира на рачуну, на декларацији, као и на обавезној етикети на свакој
садници, које чува као доказ. У случају да купац не купује појединачне воћкице, већ
жели да подигне плантажни засад, обавезно треба да инсистира и на Уверењу о
здравственом стању, Сертификату и Транспортном уверењу. Ова документација је
неопходна да би се остварила подстицајна средства за подизање засада воћа, која
Министарство пољопривреде редовно додељује дужи низ година.
Ако произвођач садног материјала, без двоумљења може да Вам обезбеди сву
пратећу документацију, онда сте на правом месту и можете приступити одабирању
садница. Основно је да обратите пажњу на коренов систем. Најчешће грешке се праве
управо овде, узимањем садница са слабим, просушеним, иструлелим или чак измрзлим
жилицама. Првокласна садница мора да има од 3 до 5 добро развијених жила, које су
обавезно утрапљене у неки супстрат (влажни песек, земља, пиљевина). Не купујте
воћкице које нису утрапљене и чији корен сатима стоји непокривен на ваздуху, и не
вршите транспорт воћака, а да предходно нисте заштитили корен од исушивња и
измрзавања. И на крају, најважније, немојте да вам цена саднице буде основни
критеријум за куповину, јер контролисана и квалитетна садница је далеко скупња, али
квалитетом и здрављем исплативија.

