12.10.2012.

ОКТОБАРСКИ
БИЛТЕН БР. 2

Бр. 5/2012. Ниш
Садржај
Тема и аутор

“Технологија
производње уљане
репице”
Иван Ерић

страна

1-3

“Јесења сетва стрних
жита”
Саша Станковић

4-5

“Врсте крмива у
исхрани коза”
Горан Златковић

6-7

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБАНИШд.о.o.НИШ
Ниш, Лесковачка 4, П.фах: 230; Тел.факс: 018/264-932,
Директор 018/265-732
E-mail:psssnis@eunet.rs

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ УЉАНЕ
РЕПИЦЕ
Приредио: Ерић Иван, дипл.инж.ратарства
Уљану репицу треба обавезно гајити у
плодореду. У случају гајења у монокултури
постоји опасност од појаве штеточина (бувачи,
разне пипе, совице) као и болести (alternarija,
sklerotinia). Нетреба је гајити ни после
горушице, сунцокрета , соје, грашка,
махунарки, детелина јер је подложна
болестима и инсектима који презимљавају у
остацима тих култура.

Уљана репица спада међу три најзначајније уљане
културе на свету а у појединим земљама у којима
се због климатских услова немогу гајити друге
представља и најважнију уљарицу. Посебан значај
заузима у производњи тзв. биообновљивих извора
енергије,
биогорива,
биоетанола
односно
биодизела.

С обзиром да се
уљана репица сеје
рано
у
јесен
најбољи предусеви
су културе које
рано
напуштају
земљиште
(рани
кромпир, поврће,
стрнине).
Сама
репица је добар
предусев за све
ратарске културе с
обзиром да рано
напушта
земљиште.
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Припрема земљишта за репицу почиње одмах
после скидања пшенице-љуштењем стрњишта. Ова
мера се обавља на 10 цм дубине и има за циљ
пресецање капиларних пора како би се спречило
испаравање воде из земљишта, јер та влага је
потребна за провоцирање клијања семена
коровских биљака како би се касније дубоким
орањем уништили. Треба избегавати паљење
жетвених остатака јер се тако уништава флора и
фауна на 20-25 цм дубине, која је много битна за
разграђивање жетвених остатака.
Основна обрада земљишта за уљану репицу се
обавља на дубини од 20-30 цм у зависности од
типа земљишта. Она је осетљива на плитко орање.
Дубоко орање треба извршити најмање три недеље
пре сетве да би се земљиште слегло. После орања
обавезно затворити бразде како би олакшали
предсетвену припрему.
Предсетвена припрема је од великог значаја зато
што треба да направи растресит површински слој
јер
семе
уљане репице
је ситно како
би
му
омогућили
најбоље
услове
за
клијање
и
ницање. Семе
се полаже на
2-3 цм.дубине
а
величина
грудве неби смела да буде већа од 3 цм.
Најпогодније оруђе за предсетвену припрему је
комбиновани сетвоспремач.
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Уљана репица добро реагује на примену и
органских и минералних ђубрива. За принос
од 3000 кг потребе у хранивима су следеће: N210 кг , P-75 кг , K-300 кг. То значи да за
сваких 100 кг семена репици треба обезбедити
7 кг N, 2,5 кг P и 10 кг К. Укупне количине P и
К треба обезбедити пре орања пола и пре сетве
друга половина. Од укупне количине N 1/3
применити предсетвено а остале 2/3 у време
пролећног
пораста
(крајем
фебруара).
Примена превелике количине N у јесен доводи
до бујног раста биљке па се биљке слабије
„кале“ и неспремне улазе у зиму. У том
случају стабло је веома нежно и биљке
страдају при дужим голомразицама.
За сетву се мора употребити квалитетно
декларисано семе. Оптимални рок сетве је од 1
-20 септембра. Није добра ни рана а ни касна
сетва. Сеје се у редове са међуредним
размаком од 20 – 30 цм али најчешћи је размак
25 цм зато што се користи житна сејалица где
се затвори свака друга лула.
Потребна количина семена је до 3 кг/ха и
треба да обезбеди 60-65 биљака/м2 после
ницања или 50-55 биљака/м2 у комбајнирању.
С обзиром да је семе репице веома ситно
дубина се креће од 1,5 – 2,5 цм. У пракси већи
је проблем са предубоком него са преплитком
сетвом.

Уљана репица је осетљива на конкуренцију
пре свага широколисних корова као што су:
паламида, татула и др. Стога је од велике
важности
извршити
њихово
правилно
сузбијање.
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Такође је осетљива на неке врсте штеточина као
што су: репичин сјајник, репичин бувач, репина
пипа и зато је врло битан третман против ових
штеточина.
На биљкама уљане репице се могу појавити и
болестикао што су: пламењача, мрка пегавост
лишћа, беле трулежи и др.
Пчеле су много важне за опрашивање уљане
репице. Она цвета после јабуке. У нашим регионима
почиње да цвета око 1-ог маја. С обзиром да се
нектар образује непрекидно пчеле могу да посећују
један цвет неколико пута. Са једног хектара може да
се скупи 80 кг меда.

С обзиром да највећи губици настају на
хедеру ударом витла оно се може скинути,
смањити му се број обртаја или челични
прсти да се поскидају. Минимални губици се
постижу при положају витла у позицију С
(максимално
назад)
и
кинетичком
коефицијенту
0,85.
Препоручује
се
продужење стола хедера да би се сакупило
што више просутог семена. Број обртаја
бубња треба да буде што мањи испод 500
обртаја/мин. а сита би требало да буду
промера 3,5-5,0 мм. Јачина ветра се регулише
током жетве и зависи од влажности усева.

Као и код свих ратарских култура тако и код уљане
репице жетва представља веома одговоран посао.
Пошто уљана репица на крају вегетације веома брзо
дозрева то је код ње изузетно важно одредити прави
моменат
жетве.
На
основу
многобројних
истраживања репицу је најбоље жети у фази
технолошке зрелости кад је семе у плодовима
углавном смеђе боје и тврдо. Жетва се обавља
житним комбајнима када влага у зрну падне испод
13%. На комбајнима се морају урадити одређене
адаптације.
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ЈЕСЕЊА СЕТВА СТРНИХ ЖИТА
Приредио: др Саша Станковић
Сетва пшенице и осталих озимих стрнина јесте
најзначајнији посао ратара, којим заправо и
почиње нова вегетациона сезона у ратарству. На
подручју читаве Србије па и Нишавског округа,
тренутно су неповољни агроеколошки услови са
аспекта јесење сетве. Из године у годину све
чешћа је појава дефицита влаге у периоду јесење
сетве. Посебно је алармантна ситуација кад се
јаве сушне јесени након дугог периода
недостатка влаге у току вегетације кукуруза,
каква је ситуација ове године. Велики дефицит
влаге онемогућује да се нормално обаве
агротехничке мере које прате сетву пшенице.
Оптимални рок сетве пшенице на територији
нишавског округа је од 10.октобра до краја
октобра месеца. Међутим оптимални услови су
практично када постоје задовољавајући услови
влаге у земљишту за обављање свих
агротехничких мера у сетви пшенице и за саму
сетву и ницање усева. Тренутно такви услови не
постоје и стога се препоручује пољопривредним
произвођачима да сачекају повољне услове за
спровођење свих агротехничких мера у сетви
пшенице. Основна обрада земљишта је прва
агротехничка мера у сетви пшенице која треба да
обезбеди најповољније услове за предсетвену
припрему земљишта за сетву пшенице и саму
сетву пшенице.

Основна обрада земљишта за сетву пшенице
зависи од агроеколошких услова у току сетвеног
периода,
предкултуре
и
расположивог
машинског парка. Орање је најбољи начин
основне обраде земљишта који треба да обезбеди
превртањем површинског слоја квалитетно
заоравање остатака предкултуре, омогући
побољшавање водно-ваздушних, физичко –
механичких и хемијскио-биолошких особина
земљишта. На територији нишавског округа
преовлађује
уситњени
посед,
најчешћа
предкултура је кукуруз и преовлађују трактори
мале снаге. С тога је орање на 20-25цм дубине
најчешћи вид основне обраде земљишта за сетву
пшенице. Поред ове врсте обраде земљишта
један од могућих видова основне обраде је и
редукована обрада земјишта за сетву пшенице.
Ова обрада се најчешће спроводи на већим
земљишним поседима, на парцелама где су
предкултуре кукуруз или сунцокрет, или нека
друга окопавина, путем тешких тањирача или
рото-фреза.
На
већим
пољопривредним
газдинствима, где треба убрзати сетву приликом
кашњења са сетвом, у 2-3 унакрсна тањирања
или ротофрезирања на 15-18 цм дубине може се
такође обезбедити квалитетна истовремена
основна обрада и предсетвена припрема
земљишта за сетву пшенице.
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Овим начином обраде земљишта остварује се уштеда у радним сатима и енргији. Такође се
смањује претерано гажење земљишта као и превелико одавање влаге као после орања и
предсетвених припрема земљишта након орања, услед већег броја машинских операција. При том
постоје позитивна искуства у постизању добрих резултата приноса, на нивоу приноса при класичној
обради земљишта или чак и виши приноси него при класичној обради земљишта. С обзиром да
постоји знатна уштеда при редукованој обради земљишта може се константовати значајан
економски ефекат приликом редуковане обраде земљишта за сетву пшенице. Међутим у овако сувој
јесени не постоји могућност ни за орање ни за редуковану обраду земљишта, па је препорука свим
пољопривредним произвођачима да сачекају повољне агроеколошке услове за основну обраду и
предсетвену припрему земљишта за сетву пшенице,како би се у таквим условима обезбедила
квалитетна предсетвена припрема земљишта за сетву пшенице и сама сетва пшенице.Недовољна
влага би довела до неуједначеног ницања и пропадањатек изниклих биљака услед недовољне
2
.влажности земљишта. Сматра се да је за предстојећу сетву неопходно бар 50мм/м воденог талога.
Препорука је да пољопривредни произвођачи који имају адекватне машине,након наступања
оптималних услова, на парцелама где су предкултуре окопавине прибегну редукованој обради
земљишта због што мањег губљења влаге и рационализације трошкова сетве. Сетва на редукованој
обради земљишта може се обавити житним сејалицама или растурачима када је неопходно додатно
унети семелаким тањирачама, дрљачама или сетвоспремачима у земљиште на дубину 3-5цм.Да би
се постигли задовољавајући приноси неопходна је и примена одговарајућих количина минералних
ђубрива. Одређивање количине минералних ђубрива и врсте минералног ђубрива зависи од
агрохемијских анализа земљишта. Фосфор и калијум су слабије покретљивости од азота и
неопходно их је унети на дубину основне обраде земљишта(орањем,тањирањем или фрезирањем),
како би се овим елементима обезбедило да буду у зони кореновог система биљака пшенице и у
повољнијим условима влажности због правовремене и квалитетније разградње ђубрива. За разлику
од азота који је носиоц приноса и који се примењује у прихрани усева, фосфор и калијум се
примењују стартно у јесен како би се на време разложили. Значај фосфора је јер утиче на
квалитетно укорењавање, бокорење, отпорност биљке на ниске температуре и касније на цветање и
оплодњу. Калијум је веома важан јер утиче на одвијање свих процеса у биљци и отпорност на сушу.
Независно од агрохемијских анализа потребе пшенице за фоафором су 60-80кг/ха а за калијумом 40
-60кг/ха.Веома важна агротехничка
мера у сетви пшенице, била би да се
након обављене сетве посејани усеви
поваљају, да би се обезбедио што
бољи контакт семена са земљишном
влагом, што боље, квалитетније и
уједначеније
ницање.Тиме
се
омогућује и даље у току вегетације
пшенице уједначеније одвијање свих
фенофаза растења и резвића свих
биљака пшенице, што је посебно
битно код уједначенијег сазревања
усева пшенице.

С т р а на 6

О К ТО Б А Р С К И Б И Л Т ЕН БР .

Б р . 5/ 2 01 2 . Н и ш

ВРСТЕ ХРАНИВА У ИСХРАНИ КОЗА
Приредио: Златковић Горан, дипл.инж.сточарства
Најсигурнија и најефикаснија су хранива из
властите производње. Њихово коришћење је
одлучујуће за успех газдинства. Што је
интензивнија производња то је и исхрана високо
производних животиња сложенија. Зато унапред
плански треба предвидети хранива која ће
представљати што квалитетнији оброк за очекивану
производњу млека и меса.
Одговарајућа исхрана зависи од садржаја
хранљивих и биогених материја у хранивима, као и
од степена њихове сварљивости.

Пашне
траве
богате су хранљивим материјама, а што
зависи од заступљености биљних асоцијација
(0,15 до 0,18 х.ј. у 1 кг). Садрже 2–3%
сирових беланчевина, те 1–2% калцијума и
0,2–0,4 % фосфора.

У исхрани преживара обилно се користе кабаста
хранива која код млечних коза чине 50–60%
потребне енергије током године. То је и разлог због
којег
треба
познавати
њихове
хранљиве
специфичности како би их зналачки могли што
боље искористити. Зато ћемо у наредном делу о
томе изнети део веома важних и неопходних
података:
Лисник бело и црногорице вредно је волуминозно
храниво. Од маја до почетка јула има хранљиву
вредност (х.ј.) као средње квалитетно сено. Значи у
1 кг суве материје има око 0,35 хранљивих
јединица. У зеленом лиснику има 50–60% воде. Он
поседује 4–6 % сирових беланчевина и 0,5 до 1,0%
калцијума, те 0,1 до 0,2% фосфора.

Сточне житарице поседују велику енергетску
вредност, па су нужне у оброку код високе
производње млека или меса.
Кукуруз је главно сточно храниво, а његова
хранљива вредност износи 1,3 х.ј. Садржи 60
–80% угљенохидрата, те 5–8% сварљивих
беланчевина и 1 до 1,5% минерала.
Јечам садржи 1,2 х.ј. у 1 кг. Приближно исто
сварљивих беланчевина и минерала као и
кукуруз. Као основно храниво треба
користити силажу од прекрупе сировог клипа
кукуруза.

Уљане погаче и сачма богате су са
сварљивим беланчевинама, па се дају као
допунска хранива код високе производње
млека и меса. Користи се сојина,
сунцокретова и друге сачме. Оне садрже 25–
сварљивих
беланчевина,
1–3%
На пашњацима се налази од бјелогорице: храст, 40%
јасен, дрен и клек, а црногорице углавном планика. екстрактивне масти и 4 – 6% минералних
Вредни су пашњаци са црногорицом јер њезин лист материја (калцијума 0,50% и фосфора 0,7 до
1,5%).
и зими задржи добру хранљиву вредност.
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Храниво:

С т р а на 7

Варијанта

(%)

1

2

Кукуруз
Јечам
Мекиње
Коштано брашно
Вапненац
Сточна со
Витаминско
минерална
смеша

65
5
27
1,5
0,5
0,5
0,5

80
5
12
1,5
0,5
0,5
0,5

Смеша по варијанти 1 давала би се козама Ф1 генерације,
а варијанта 2 козама Ф2 генерације. Прва садржи 1.1 х.ј.,
а друга 1.2 х.ј., те једна и друга око 10% сварљивих
беланчевина.
Уколико недостаје неких хранива тада кукуруз чини
главни састојак. У сваком случају треба ставити у смешу
потребне минерале и витамине.
У 1 кг наведених смеса има довољно енергије и
беланчевина за производњу 2 литра млека.

Крмне смеше представљају потпуни
оброк, садрже све материје неопходне за
производњу. На фарми неопходна
компонента је кукуруз, као саставни део
крмних смеша. Пример крмне смеше:

