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СТАЊЕ УСЕВА ЈЕСЕЊЕ СЕТВЕ СТРНИХ ЖИТА
Приредио: Станковић Саша, доктор
пољопривредних наука за ратарство

Усеви стрних жита из јесење сетве 2011. године зависно од рокова сетве и спроведене
агротехнике приликом
обављања сетве, налазе се у различитим фазама развоја и различитом
стању. Повољни услови влажности и температура већим делом децембра и у првој половини
јануара месеца омогућили су ницање и пораст већине посејаних усева.
Тако да су усеви озимих
култура који су посејани почетком оптималног рока сетве, пошто су имали на почетку извесну
количину падавина добро и на време никли, па се тренутно налазе у фази почетка бокорења и
пуног бокорења.
Ови усеви су такође добро припремљени за предстојећи период ниских температура. Већи део
озимих стрнина посејан је средином оптималног рока након падавина те су ови тренутно у фази 23 листа. Основном обрадом и предсетвеном припремом изгубљена је корисна влага те је већи део
поменутих усева чекао повољне услове влаге за клијање и ницање. Већи број произвођача
сејао је жита до краја новембра, па су ови усеви захваљујући поменутим падавинама у фази
ницања.
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Општа је констатација да је у току октобра и новембра месеца у земљишту постојао велики
дефицит влаге, и да су на већем делу површина усеви неуједначено и доста ретко никли. Без обзира
на рокове сетве и овако неповољне агроеколошке услове, могло се позитивно утицати применом
веома значајне агротехничке мере ваљања. Наиме сви усеви који су након сетве поваљани изузетно
су уједначени и квалитетних склопова. То је веома значајно за даљи ток вегетације.
Дефицит влаге у земљишту онемогућио је нормалан ток процеса минерализације органских
остатака и примењених минералних ђубрива, као и усвајање приступачних хранива од стране
биљака. Због тога се на усевима који су на време никли и тренутно су већ у фази бокорења јавља
љубичаста боја по ободу листова биљака, што указује на недостатак фосфора. Наиме биљке нису
ни могле због недостатка влаге да усвоје хранљиве елементе, и ако су произвођачи применили
стартно ђубрење.
Снежни покривач дебљине 8-15цм, зависно од реона, повољно утиче на пшеницу и остале озиме
културе
пошто штити усеве стрних жита од деловања ниских температура које до сад нису ни
биле у тој мери присутне да би нанеле значајну штету усевима.
Прихрана азотом, је најважнија агротехничка мера у производњи
пшенице па и других стрних жита којом се у великој мери утиче на
принос. Са прихраном треба почети половином фебруара, зависно од
агроеколошких фактора. Приоритет дати усевима који су у фази
бокорења, а код оних који су у закаснелим фазама развоја ићи са
прихраном почетком марта месеца. Код избора азотних ђубрива узети
у обзир време примене и хемијску реакцију земљишта. Код земљишта
са неутралном реакцијом применити Уреју и АН, а на киселијим
типовима земљиштa КАН. У ранијим роковима прихране користити
Уреју, а са почетком марта више користити КАН и АН. Количина
азотних ђубрива које треба применити у прихрани озимих култура
зависе од потреба усева, стања минералног азота у земљишту, предкултуре и агроеколошких
услова. Недостатак падавина већим делом октобра, новембра па и децембра онемогућио је нормалан
ток процеса минерализације органских остатака у земљишту, тако да и неможемо рачунати на неке
резерве азота у земљишту а који би био доступан биљкама.
Потребе пшенице и тритикалеа за азотом су 100-110кг/ха а јечма 80кг/ха. То указује да би у
прихрани стрнина требало употребити за пшеницу 400кг/ха КАН-а или 300кг/ха Ан-а или 220кг/ха
Уреје . За јечам би
требало применити 300кг/ха КАН-а или 250кг/ха АН-а или 160кг/ха Уреје.
Препорука је да се прихрана азотом расподели у два наврата, при чему би у првој прихрани требало
ићи са 70%препоручене количине ђубрива а у другој после 20-30 дана преостали део.
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ТЕХНОЛОГИЈА ПРИПРЕМАЊА СЕНАЖЕ
Приредио: Златковић Горан, дипл. инж. пољопривреде за сточарство

Силирање луцерке није тако једноставан поступак као што је то у случају целе кукурузне
биљке. Наиме, луцерка садржи знатно мање шећера и знатно више протеина и минералних
материја, те се не може силирати уобичајеним поступком. Отежавајућа околност је и висок садржај
влаге, који у оптималним фазама развића луцерке може да буде 80%, па и више процената. Једини
начин да се од ове културе добије квалитетна силажа (без коришћења различитих додатака или
конзерванаса) јесте да се покошена маса пре силирања провене (просуши) до нивоа влаге од око 6065 %. Услед губитка влаге провењавањем долази до релативног повећања садржаја шећера
потребног за ферментацију, а повећани садржај суве материје делује депресивно (негативно) на
штетне микроорганизме. Још јачим провењавањем (до процента влаге од око 55 % или ниже) добија
се сенажа - храниво које се по својим карактеристикама налази између сена и силаже. Дужина
трајања провењавања зависи од интензитета сунчеве топлоте и може да износи од неколико сати, па
до више од једног дана. Оптималан ниво влаге у просушеном материјалу (по практичним
препорукама) је онај када се при стискању лишћа још увек не чује карактеристичан шуштави звук, а
место прелома стабљике је влажно - али без капљица росе.
Основни проблем при спремању силаже од провенулог
материјала је отежано сабијање, јер је просушени
материјал доста еластичан. Због тога провенулу масу треба
боље уситнити него у случају када се силира материјал са
природним садржајем влаге. Практичне препоруке су, да
при коришћењу зелене луцерке за силирање, дужина
сецкања буде 3-5 цм, за провенули материјал са око 30-35
% суве материје
2-3 цм, а при
припремању сенаже свега 0,7-1,5 цм. Нарочиту пажњу
треба обратити на што боље гажење силаже у циљу
истискивања ваздуха, добро покривање фолијама, као и
додатно оптерећивање силиране масе.
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У ову сврху користи се слој земље, песка, старе тракторске гуме или други предмети који су тешки
и који неће оштетити фолију. На неким фармама се практикује да се накнадно, преко силаже или
сенаже спремљене од луцерке, у јесен силира слој од целе кукурузне биљке. Ова врста силаже је
знатно тежа, те додатно оптерећује луцерку. Поред тога, биљни сокови који се ослобађају из
кукурузне силаже, богати млечном киселином и шећерима, сакупљају се у луцерки и тиме
потпомажу њено конзервисање.
Уколико се због временских услова провењавање не може извести, за обезбеђивање оптималних
услова за врење силаже препоручује се коришћење угљенохидратних хранива, у типу прекрупе
кукуруза, сувих репиних резанаца, меласе и сл. Ова хранива се користе у количини од 5-8 % у
односу на зелену масу и у старту обезбеђују потребну количину шећера за превирање у млечну
киселину. Поред тога, нека од набројаних хранива везују вишак влаге, те и у том смислу позитивно
доприносе квалитету силаже. У циљу постизања што бољих резултата, препорука је да зрнаста
храна или суви резанци буду што боље уситњени и што боље распоређени по маси која се силира.
При коришћењу меласе, због њене сирупасте форме, неопходно је да се најпре раствори са 2-3 дела
воде, а затим да се што равномерније прска. Оваква врста додатка повећава влажност силаже, па у
старту треба просушити биљну масу у већем степену.
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РАДОВИ У ВИНОГРАДУ ТОКОМ ЗИМСКИХ МЕСЕЦИ
Приредила:Радоједић Ивана, дипл. инж. пољопривреде за воћарство и
виноградарство
Обично се мисли да радови у винограду након бербе јењавају. Напротив, у винограду у периоду
новембар – фебруар има низ послова чији је основни циљ: заштита чокота од ниских температура,
јесења дубока обрада земљишта, јесење ђубрење, резидба.
Заштита чокота од ниских температура
Заштита од ниских зимских температура је неопходна нарочито у младом винограду, а у
подручјима где ниске температуре имају вредност испод – 15 степени Ц0 и ниже, обавља се потпуно
или делимично загртање и старијих чокота.
Визуелно може утврдити степен припремљености лозе за зимски одмор. Наиме, ластари који су
умерене бујности и читавом својом дужином добро сазрели сигурно су добро припремљени за
зимски одмор. Осетљивост на ниске температуре везана је за садржај воде и органске материје, а
пре свега скроба и шећера у органима. Већи садржај органске материје а првенствено шећера у
ткивима и органима везана је за већу отпорност на ниске температуре. Кад су у питању ниске
температуре у овом периоду, онда су од значаја ниске зимске температуре. Зависно од интензитета
и дужине трајања оне могу изазвати повреде појединих органа. На температурама нижим од -15
степени Ц0 долази до делимичног или потпуног измрзавања окаца поједних сорти. Код
најотпорнијих сорти окца измрзавају на -25 степени Ц0. На температурама од – 30 степени Ц0
долази до измрзавања свих надземних органа. Корен винове лозе измрзава на -4 до -5 степени Ц0
али он се пружа дубоко па је најчешће поштеђен измрзавања.
Већина сорти има најслабију отпорност крајем зиме, бољу отпорност почетком зиме, а најотпорније
су средином зиме.
Све мере које се у смислу заштите од ниских температуре спроводе, деле се на превентивне и
терапеутске мере.
Превентивне мере су мере усмерене на правилан избор сорти и избор положаја за подизање
винограда, загртање винограда. Код избора сорти основно је да се у подручјима са чешћом појавом
ниских температуре саде сорте које спадају у групу отпорних и врло отпорних.
Загртање винограда обавља се у јесен у току редовне јесење дубоке обраде земљишта. Загртање
приземних делова чокота је обавезно без обзира на потенцијалну могућност измрзавања. Код
ниских облика чокота загртање треба обавити тако да се покрију најмање 3 – 5 окаца на ластарима.
Ако се на ниским облицима чокота примењује мешовита резидба загртањем се покрију ластари који
се на пролеће користе за резидбу на лукове.
Код чокота са средње високим и високим стаблом загрће се приземни део чокота са кондирима за
замену у случају измрзавања.
Са загртањем се започиње по завршеној берби па све до појаве јачих јесењих мразева.
Одгртање винограда се обавља када се у пролеће земљиште оцеди, слегне и просуши. Одгртање
треба обавити по кретању окаца.
Терапеутске мере
Терапеутске мере се примењују након проласка опасности од ниских температура, односно након
појаве екстремно ниских температура. Састоје се у одговарајућој резидби, интензивнијој заштити и
ђубрењу, што треба да допринесе ревитализацији вегатативног и родног потенцијала.
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Јесење ђубрење винограда
Јесење ђубрење винограда обавља се у засадима који се налазе у фази редовне експлоатације.
Најчешће недостају азот, фосфор, калијум и калцијум. За један хектар винохрада годишње је
потребно зависно од типа и стања земљишта: 37-80 кг чистог Н; 11-100 кг чистог фосфора; 40-250
кг чистог калијума. Да би се утврдила права потреба за хранљивим елементима, неопходно је
повремено извршити анализу земљишта. Као орјентационе количине минералних ђубрива које се
годишње уносе на један хектар винограда најчешће су следеће: КАН-а 150-300 кг/ха, Суперфосфата
300-800 кг/ха, Калијум сулфата 150-400 кг/х, Калцијумкарбоната 8-10 т/ха, Микроелемената 3-5 кг/
ха.
Стајњак као и фосфорна и калијумова минерална ђубрива треба уностити у јесен пре јесење обраде
земљишта како би се након орања ђибриво унело у дубље слојеве земљишта. За дубље уношење
ђубрива користе се и депозитори, а за уношење ђубрива у течном стању ињектори.
Азотна ђубрива трба уносити у току вегетације јер унос азота током јесени нема много користи јер
се брзо испира у дубље слојеве.

Дубока обрада земљишта
Јесења дубока обрада земљишта спроводи се одмах након бербе, односно у периоду када лишће
пожути или поцрвени и када кретање сокова у чокоту јењава. Најбоље је обавити пре појаве
зимских мразева. У сушним подручјима јесења обрада треба да буде дубља од обраде у влажним
подручјима.
Одређивање потенцијалне родности окаца
У току јесени и зиме пупољци винове лозе (зимска окца) налазе се у фази органског мировања.
Органско мировање зимских окаца траје током септембра и октобра месеца, током овог периода
иако постоје повољни услови окца не крећу не активирају се. Органско мировање се наставља и
током новембра и децембра када су неповољни услови за њихово активирање. Од почетка новембра
па до средине јануара органско мировање окаца одвија се истовремено са зимским мировањем целе
биљке. Под дејством ниских температура у виду јесењих и зимских мразева смањује се период
органског мировања. Наиме, окца се могу активирати средином јануара што се користи при
утврђивању њихове потенцијалне родности. У ту сврху држе се у води у топлим просторијама где
долази до њиховог активирања – кретања и пораста ластара. У пољу окца у том периоду не крећу
јер су еколошки услови неповољни па се та фаза назива еколошким или принудним мировањем.
Коришћење својства окаца да средином јануара могу да се активирају у повољним условима
драгоцено је за утврђивање потенцијалне родности као и одређивање дужине резидбе у степену
оптерећења чокота са делом интернодије у води преко перфорираног стиропора или лима у топлим
просторијама након 20-так дана долази до провокације и формирања младих ластара и на њима
цвасти. Пребројавањем броја активираних окаца, затим броја цвасти, распореда родности по
дужини ластара, пројектује се резидба за сваку сорту понаособ.
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Резидба у родним виноградима
Резидба у родним виноградима обавља се у
периоду мировања лозе. У условима топлије
суптропске климе где не долази до појаве
ниских температура и измрзавања окаца
резидба се може обављати без ризика током
читавог периода мировања лозе. У нашим
условима
континеталне
и
умерено
континенталне климе резидба се може
вршити у јесен, током зиме и у рано пролеће.
Јесења и зимска резидба се обављају у већим
засадима како би се успела завршити до
почетка
кретања
окаца.
У
мањим
виноградима са резидбом се започиње
средином фебруара и то уобичајено на дан
Св. Трифуна (14. фебруара) који је заштитник
и слава виноградара.
То се у потпуности уклапа са времнским условима и стањем у којем се налази винова лоза. До
средине фебруара још увек је могућа појава јаких мразева, а након тога могућност је мања. У том
периоду се може и сагледати стање окаца и утврдити њихова родност па је то право време за
почетак резидбе. Са резидбом се наставља током марта.

