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Značaj kontrole plodnosti zemljišta
Priredio: Denić Zlatko, dipl. ing. ratarstva
Kontrola plodnosti zemljišta u poljoprivredi je važna agrotehnička mera koja treba da
se redovno primenjuje . Kontrola plodnosti zemljišta podrazumeva analizu zemljišnog sloja
na dubini na kojoj planiramo da gajimo određenu biljnu vrstu. Period posle skidanja useva
najbolji je trenutak utvrđivanja makroelemenata : ukupne količine azota , humusa
lakodostupnog fosfora i kalcijuma , sadrzaj CaCo3 i kiselost zemljišta (Ph). Period posle
skidanja useva je sasvim dovoljan da se uradi agrohemiska analiza zemljišta i preporuka za
primenu mineralnih đubriva . Znacaj kontrole plodnosti zemljišta je da se zadovolje potrebe
biljaka za hranivima , putem đubrenja koje planiramo posle urađene agrohemiske analize.
Na osnovu stanja zemljišta posle skidanja useva i urađene analize , planiramo racionalnu
upotrebu đubriva narocito mineralnim đubrivima . Cilj kontrole plodnosti zemljišta je da se
smanje troškovi đubrenja i zaštita životne sredine . U postupku kontrole plodnosti zemljišta
značajno je pravilno obaviti uzorkovanje . Postoje nekoliko načina pravilnog kretanja po
parceli prilikom uzimanja uzoraka : dijagonalno , cik-cak , šahovsko polje . Prosečan uzorak
predstavlja odgovarajući broj pojedinačnih uzoraka . Svi pojedinačni uzorci skupe se u
posudu ( kofu ) i dobro izmešaju da se prosečan uzorak ujedini i od ove količine uzimamo
kilogram zemljišta , koji predstavlja prosečan uzorak . Od pravilnog uzorkovanja zemljišta
zavisi kvalitet agrohemiske analize zemljišta . Dubina sa koje se uzimaju uzorci za ratarske i
povrtarske biljne vrste je od 0-30cm , a za voćarske od 0-30cm i 30-60cm . Obaveznu
kontrolu plodnosti zemljišta predviđa Zakon o poljoprivrednom zemljištu . Kontrola plodosti
zemljišta vrsi se svake četvrte godine . Prilikom uzimanja uzoraka zemljišta treba navesti
potrebne podatke koli će poslužiti prilikomdavanja preporuke za đubrenje. Uzorak treba da
sadrži sledeće podatke :
•
•
•
•
•

broj katastarske parcele
površina parcele
način iskorišćavanja , predusev
podaci o đubrenju organskim I mineralnim đubrivima ( vreme,količina,vrsta )
za registrovana gazdinstva potreban je broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
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Uzeti uzorak dostavlja se u laboratoriju PSS koja ima dobro opremljene
laboratorije i kadrove. Proces analize u laboratoriji traje od 10-15 dana što
zavisi od vlažnosti zemljišta. Analizom plodnosti zemljišta određujemo CaCo3
u procentima, Ph vrednost zemljišta, sadržaj humusa (%), ukupan azot (%),
pristupačni oblici fosfora i kalijuma, mg P2O5/100 g, mg K2O/100 g. Ovi
osnovni parametri karakterišu agrohemijsku analizu zemljišta na osnovu kojih
se određuje potrebe biljaka za NPK đubriva. Agrohemijskom analizom
zemljišta dobija se jedan potpun uvid u snabdevenosti zemljišta i potrebama
biljaka za hranivima. Dobijeni podaci agrohemijskom analizom zemljišta
zahtevaju stručno tumačenje. Sistematskom kontrolom plodnosti zemljišta
poljoprivredni proizvođači mogu da na najbolji način i uz pomoć savetodavne
stručne službe da odaberu količinu i formulaciju mineralnih đubriva.
Kontrolom plodnosti zemljišta naši poloprivrednici su u prilici da projektuju
prinos.
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Značaj silaže i siliranja
Priredio: Zlatković Goran, dipl. ing. stočarstva
Siliranje je tehnološki proces konzervisanja visoko vlažnih hraniva. Spremanje hrane
ovim putem vrši se pomoću nastalih kiselina koje su prizvod rada određenih bakterija. Rezultat
rada bakterija je stvaranje kiseline i njeno dejstvo kao konzervansa pri čemu se stvara i nastaje
silaža. Prisutne kiseline mogu biti rezultat spontane fermentacije, što je najčešće, ili dodate
kiseline, kada se smanjuje efekat rada bakterija, već se čuvanje hraniva svodi na konzervaciju
uz pomoć neke dodate kiseline. Prilikom siliranja posebnu pažnju treba obratiti na vlažnost
hraniva. S obzirom da su poželjni mikroorganizmi anaerobni ( rade bez prisustva vazduha )
treba voditi računa da se hraniva ne presuše kako bi bakterije normalno obavljale svoju
funkciju.
Značaj silaže kao tehnološkog procesa ogleda se u :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Silaža je bliža zelenoj masi od sena ( po osobinama i sadržaju suve materije, vitamina i
proteina );
Siliranjem se gubi manje hranljive materije nego pri sušenju i pripremanju sena;
Siliranje je manje uslovljeno vremenskim prilikama jer je provenjavanje kraće;
Vitaminska vrednost silaže je bliža zelenoj hrani nego senu;
Za silažu mogu da se upotrebe i hraniva koja nisu po prirodi pogodna za sena ( sirak,
kukuruz i druga kabasta hraniva koja se teško suše );
Vegetacioni period je vremenski kraći pri gajenju kultura za silažu pa je moguće dobiti
više otkosa nego za neku drugu namenu;
Mnoga hraniva se bolje koriste u vidu silaže nego u vidu sena ( mogu da se ubiraju
ranije, kada su kvalitetnija i daju veće prinose );
Silaža je veoma ukusno hranivo, blago nakiselo, povoljno deluje na proizvodnju,
konzumiranje i zdravlje pa su grla proizvodnija sa silažom nego bez nje;
Za razliku od sena koje značajno menja kvalitet tokom čuvanja ( beta-karotin se
smanjuje za polovinu ) kod silaže je konzervacija uspešnija pa se hranivo manje
menja i duži niz godina;
U jedinici zapremine skladišnog prostora može da se smesti veća količina silaže nego
sena, jer jedan kubni metar sena ima masu 70 kg ( 60 kg suve materije ) a jedan
kubni metar silaže ima masu 700 kg ( 120 do 150 kg suve materije ).
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ПЕСТИЦИДИ - ЛЕКОВИ ИЛИ ОТРОВИ
Приредила: Љиљана Војиновић, дипл. инг. заштите биља
Циљ сваког бизниса је да буде конкурентан на Европском и светском тржишту.
То се односи и на савремену пољопривредну производњу. Да би се то остварило
неопходно је испоштовати нека правила, а то су: савремен сортимент, висока технологија
производње, јевтина производња, здравствено безбедан производ, удруживање и
заједнички наступ на тржиштима.
Само производ добијен по одређеним нормативима (ЕУ) контролисан и цертификован
добија дозволу за излазак на тржиште. Пољопривредни произвођачи морају водити књигу
поља у којој ће између осталог бити уписани сви третмани гајених биљака хемијским
препаратима. Министарство пољопривреде је формилрало радну групу која ће направити
приручник којим ће прописати какве препарате треба користити приликом заштите
гајених биљака. Ово је врло битно, јер многи произвођачи који планирају извоз својих
производа за Руску федерацију морају знати много тога у вези хемијских препарата, јер
су норме употребе и МДК много строжији него код нас или при извозу за земље Европске
уније.
Када је примена пестицида у питању не треба бити искључив јер сузбијање штених
организама обухвата интегралну заштиту биља која садржи и административне и
механичке и физичке и биолошке мере борбе. Код примене пестицида има доста незнања,
и због тога је неопходна стална едукација пољопривредних произвођача о избору
пестицида, времену и начину примене. Такође врло је битно и поштовати прописане
норме при употеби пестицида, као што су толеранца и каренца.
Толеранца је МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНА КОЛИЧИНА - МДК пестицида која се
може наћи у пољопривредним производима и њиховим прерадђевинама.
При утврђивању толеранци мора се узети и прехрамбрени фактор и структура исхране
становника једне земље, па се зато МДК не би требала преписивати из једне земље у
другу.
Каренца-представља време исказано у данима које је потребно да прође од примене
пестицида у одређеној количини па до бербе или жетве третираних биљака. За то време, у
нормалним условима примењено једињење требало би да се деградира до нивоа или до
производа деградације који су безопасни за човека и домаће животиње.
Познато је да брзина деградације за један те исти пестицид зависи од биљне врсте, али и
од услова спољне средине првенствено од температуре, влажности, осветљења и других
фактора. (Услови од којих зависи деградација су различити у различитим крајевима света.
Каренцу би требало утврдити у конкретном случају.)

