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СТОНЕ СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Приредила: Радојевић Ивана, дипл.инж.воћарства
и виноградарства
Организованост производње и пласмана
стоног грожђа у Србији је на веома ниском
нивоу.

Стање у производњи и начину искоришћавања
стоног грожђа у свету показује многе осцилације,
што се првенствено види у кретању површина под
стоним сортама. При томе, за земље које са
успехом данас производе стоно грожђе како за
домаће тако и за међународно
тржиште,
може
се
констатовати да су само
примена савремене технике и
технологије, затим примена
савременог сортимента, као и
савремено
организовано
тржиште главни предуслови
за високу, квалитетну и
рентабилну призводњу стоног
грожђа.

Гајење стоног грожђа на подручју Србије је
још увек доста запостављено, за шта нема ни
економског ни стручних оправдања. Наиме,
услови у највећем броју виногорја омогућују
успешно гајење већине стоних сорти, а
нарочито врло раног, раног и средње позног
сазревања. Oво поготово јер је сортимент
стоног грожђа овог периода сазревања знатно
обогаћен,
како
домаћим,
тако
и
интродукованим сортама, па се пружа
могућност за разноврснију понуду стоног
грожђа, како на домаћем тако и на иностраном
тржишту. Међутим, стоне сорте се код нас гаје
само око 5-10% од
укупних површина под
виноградима а сортимент
је застарео, сиромашан и
неадекватан, доста је
традиционалан. У пракси
је уобичајено да се стоне
сорте гаје на исти начин
као и винске, без икаквих
допунских мера.
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Према подацима у Србији се гаји око 20 стоних
сорти: Јулски мускат, Кардинал, Краљица
винограда, Шасла, Мускат хамбург, Мускат
италија, Афус-али (oд страних стандардних сорти),
затим Бисерка рана, Београдсла рана, Демир капија,
Грочанка, Радмиловачки мускат, Неготински
рубин, Београдска бесемена (oд домаћих стоних
сорти).
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- Обавезног наводњавања у подручјима која су
дефицитарна у падавинама у критичним
фазама развоја винове лозе;
- Коришћења адекватне амбалаже за транспорт
и комерцијализацију грожђа као и коришћења
адекватних транспортних средстава за ближа и
удаљена тржишта;

У последње време шири се известан број interspe- - Модернизације хлађених складишта у којима
.
cies хибрида
са својствима стоних сорти попут се креће или дуже време чува стоно грожђе
ради елиминације сезоности у потрошњи;
Молдове, Страшенски, Љана.
- Обогаћивања начина понуде квалитетног
стоног грожђа у смислу примене појединачних
паковања гроздова, мањих комерцијалних
паковања од 0,5,1,0 и 1,5 кг грожђа;
- Стручне контроле квалитета грожђа изнетог
на тржиште;
- Рекламирања квалитета грожђа и пружања
правих
информација
о
нутриционој,
здравственој и др. вредности свежег грожђа.

Сортимент стоних сорти у Србији је обогаћен и
нашим новим сортама попут Србије, Кармен, Најважније особине које морају поседовати
Ласте, а интродуковано је и низ нових стоних стоне сорте намњене дужем чувању у току
сорти: Матилда, Викторија, Агадај, Mишел зимских месеци су следеће:
Палијери, Блек меџик, Ора, Прима, Рубел.
• Сорте треба да имају средње крупне
гроздове. Оптимална маса грозда је 200 до 300
гр и више. Крупнији и ситнији гроздови су
мање пожељни јер су мање тражени на
тржишту,
• Бобице морају бити крупне (оптимално од 5
до 7 гр.), уједначене по облику, величини и
обојености,
• Огроздина и петељчице бобице треба да су
чврсте, зељасте или здрвењене. Петељка
Обогаћен сортимент и повољни еколошки услови грозда треба да је дуга што олакшава
испуњавају предиспозиције да будемо квалитетни и паковање и манипулацију са грожђем,
продуктивни произвођачи и потрошачи стоног • Покожица бобице мора бити дебела, чврста,
грожђа.
добрих механичких својстава али истовремено
Повољности гајења стоних сорти се могу мора да буде топљива и да не смета при јелу,
искористити ако се учине следећи помаци у • Месо бобице мора да буде чврсто, са
смислу:
складим односом шећера и укупних киселина,
- Правилног избора сорти и лозних подлога за а пожељна је и блага мускатна арома,
конкретне агроеколошке услове;

• Број семенки у бобицама треба да је што
- Примене свих неопходних агротехничких мера, а мањи, а ако има семенки треба да се лако
посебно и допунских мера које утичу на одвајају од меса и не сметају при јелу,
побољшање квалитета стоног грожђа;
• Грожђе мора да је оптимално зрело, потпуно
здраво и без механичких повреда.
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Производња стоног грожђа за тржиште
захтева и знатно већа улагања у засаде,
опрему за паковање и дистрибуцију стоног
грожђа, у маркетинг, па ето шансе да покрену
производни капацитети и запосли радна снага
у функцији остварења доходка и ослобађања
од увоза.
Након анализе производње стоног
грожђа земаља који су успешни
увозници стоног грожђа, може се
констатовати да само примена
савремене технике и технологије,
примена савременог сортимента, као
и организовано тржиште главни су
услов за високу, квалитетну и
рентабилну
производњу
стоног
грожђа.
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МИНЕРАЛНА ИСХРАНА ПШЕНИЦЕ
Приредио: др Саша Станковић
За добијање високих приноса пшенице
значајну улогу има минерална исхрана,
агротехничка мера којом се могу ублажити
последице
неповољних
метеоролошких
чинилаца. Основни елементи исхране азот,
фосфор и калијум битно утичу на биохемијске и
физиолошке процесе који се одвијају у биљном
ткиву
током
вегетационог
периода.
Сагледавајући значај главних елемената у
укупном развоју биљака правилна допунска
исхрана азотом, фосфором и калијумом има
највећи значај и у процесу растења и развића
пшенице. Оптимална обезбеђеност биљака
фосфором утиче на вегетативни и генеративни
развој биљака, што се манифестује повећањем
приноса зрна, али и на њихову већу толерантност
према суши и неповољном топлотном режиму.
Калијум има важан утицај на одвијање физичкохемијских и биохемијских процеса у биљци.
Његов велики значај се испољава на растење и
развиће, посебно на цветање и оплодњу цветова,
затим на метаболизам угљених хидрата. Поред
тога, калијум повољно утиче на водни режим
биљака и рационалније трошење воде што
повећава
толерантност
биљака
према
последицама стреса изазваног сушом. Правилно
избалансирана исхрана биљака фосфором и
калијумом значајно утиче на повећање приноса и
квалитета зрна, али и на толерантност пшенице
на неповољне услове спољне средине.

Фосфор и калијум су мање покретљиви у
земљишту у односу на азот, који је због своје
велике покретљивости често ограничавајући
чинилац у биљној производњи. Сваки од
поменута три макроелемента има важну улогу у
животу биљака пшенице. Недостатак једног од
ових елемената у исхрани пшенице неповољно се
одражава на нормалан раст и развој пшенице и
постизање добрих приноса. Због своје теже
растворљивости и слабије мобилности фосфор и
калијум у земљиште се уносе са основном
обрадом
или
предсетвеном
припремом
земљишта. Уколико је земљиште у површинском
слоју мање влажно, минерална хранива треба
унети у дубљи слој (основна обрада). За
допунску исхрану биљака користе се комплексна
минерална хранива, а количине и однос НПК
одређује се на основу хемијског састава
земљишта. Уношење минералних хранива на
дубину од око 20 цм омогућава њихово
правовремено разлагање у влажнијем слоју
земљишта и бржу приступачност биљних
асимилатива биљкама у почетним фенофазама.
Азот је носилац приноса свих њивских
биљака, па и пшенице. Он је врло значајан
градивни елеменат за биљку, јер улази у састав
нуклеинских киселина, протеина, хлорофила,
амина, амида, алкалоида и других битних
једињења која учествују у изградњи ћелија,
органела, ткива и органа биљака. Поред тога азот
учествује у обављању многих физиолошких
процеса и у промету материја. Азот утиче на
садржај пигмената хлоропласта на величину
лисне површине и њену фотосинтетичку
активност, на синтезу и функцију ензима, на
процес дисања, интензитет транспирације, на
усвајање и имобилизацију јона. Посебно је битан
утицај азота на повећану толерантност биљака на
сушу, неповољни топлотни режим, као и на
узрочнике болести.
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Познато је да у технологији производње пшенице посебан значај имају агротехничке мере, а
у оквиру тих мера најзначајње место заузима обезбеђење биљака оптималним количинама азота.
Време и начин уношења, као и облик азота, у интеракцији са особинама земљишта значајно утичу
на растење и развиће, а посебно дужину вегетативне фазе и периода формирања и наливања зрна и
тиме значајно утичу на принос. Треба истаћи да велики број истраживача истиче значај овог
елемента у исхрани пшенице наглашавајући његов већи ефекат на принос него фосфора и калијума.
Према резултатима које наводе Сарић и сар. (1993),1 килограм азота повећава принос зрна за 21,3
кг, док је ефекат 1 килограма фосфора 4,2 кг зрна, а 1 килограм калијума само 0,9 кг зрна пшенице.
Из ових резултата утицаја азота на принос пшенице исти аутори истичу да је азот најважнији
хранљиви елеменат, да је синоним плодности земљишта и носилац приноса ратарских биљака
уопште.
.

Мање количине азота од оних које су потребне биљци нису довољне за задовољавање
потреба биљака пшенице у азоту. Претерана пак употреба азота, зависно од типа земљишта и
његове влажности, може довести до нагомилавања нитритног или амонијачног азота у земљишту
што може изазвати загађење земљишта и токсично деловати на саму биљку.
Исхрана пшенице је сложена агротехничка мера која обухвата низ питања, а то су време и
начин употребе минералних хранива, количине и однос појединих главних елемената, укупне
потребе биљака у биљним асимилативима, природна плодност земљишта, коефицијент
искоришћења азота, фосфора и калијума, жељени принос усаглашен са генетичким потенцијалом
родности и ниво осталих агротехничких мера, као и временски услови током вегетационог периода.
Потребе биљака за минералним хранивима зависе од врсте биљака и планираног обима
приноса зрна, расположиве количине приступачних биљних асимилатива у земљишту,
агроеколошких и земљишних услова.
Потребне количине азота добијају се тако што се планирани приноси помноже са потребном
количином азота за формирање приноса од 1т ха-1 зрна и пратеће вегетативне масе. При том треба
узети у обзир садржај минералног азота у земљишту као и способност земљишта за стварање
минералног облика азота. Садржај минералног азота у земљишту може бити важан фактор при
утврђивању потребних количина азота у исхрани биљака пшенице.
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За стварање приноса зрна пшенице од 100 кг и пратеће количине сламе потребно је 2,0-3,4 кг
азота, (Јевтић, 1986).
Пракса је, да се фосфор и калијум, као и део азота унесу у јесен у земљиште под усев
пшенице, како би се обезбедило довољно хранива за почетни развој биљака, што је битно за
отпорност пшенице на ниске температуре.
За
постизање одређених резултата
приноса потребе пшенице за фосфором
су 60-80кг/ха а за калијумом око 40-60кг/
ха, у зависности од хемијских анализа
земљишта.

Пракса бројних пољопривредних произвођача је да у јесен не уносе или бар врло мало уносе
фосфор и калијум путем комплексних минералних ђубрива. Најчешће независно од агрохемијских
анализа земљишта то раде са малом количином Н:П:К ђубрива и то у формулацији (15:15:15).
Данас на тржишту постоје формулације са вишим уделом фосфора(МАП, Н:П:К-10:30:20;8:24:16),
које су економски исплативије рачунајући по јединици аклтивне материје фосафора а и ефикасније,
с обзиром да анализе показују да на глобалном нивоу Нишавског округа земљишта показују знатни
недостатак
фосфора
а
довољну
обезбеђеност калијумом. Тако би потреба
за 75кг/ха за фосфором била надокнађена
са 150кг/ха МАП-а који садржи 52%
фосфора
уместо
500кг/ха
Н:П:К
(15:15:15). Препорука је да произвођачи
обаве хемијску анализу земљишта и на
основу препорука одаберу одговарајућу
формулацију минералних ђубрива.
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ИСХРАНА КРАВА
Приредила: Петровић Јелица, дипл.инж. сточарства
Хранива која се користе у исхрани говеда
Исхрана крава заснива се на биљним хранива. Подела хранива која се користе у исхрани говеда
може се извршити на следеће групе:
Зелена храна са природних или сејаних травњака, која обично представља смешу трава и
махунарки.
Зелена хранива са ораница, међу којима су посебно заступљене махунарке, највише луцерка и
црвена детелина, од житарица зелени кукуруз и сирак, ређе и стрна жита и неких махунарки (јечам
+ грашак, овас + грахорица и сл.) Од осталих биљних врста у употреби су уљана репица перко и др.
Конзервисана кабаста храна: сено, силажа и сенажа и то од различитих врста биљака како
трава тако и махунарки.
Сочна и воденаста хранива: коренаста и кртоласта, као што су кромпир разне врсте репе,
џибре и др.
Зрнаста хранива: житарице међу којима кукуруз, сирак, овас, јечам, пшеница, раж и тритикале;
док се махунарке ређе користе у облику зрна и то грашак и соја. Такође се може користити и зрно
сунцокрета.
Споредни производи прехрамбене индустрије: уљане сачме и погаче (соје, сунцокрета и
уљане репице); мекиње, обично пшенично; глутен најчешће кукурузни; пивски троп и пивски
квасац; резанци шећерне репе свежи, силирани или суви и меласа.
Хранива минералног порекла: коштано брашно, со (НаЦл), калцијумова и фосфорна хранива,
соли појединих минерала.
Додаци сточној храни (минералне материје, витамини, масти, непротеинска азотна једињења,
амино киселине).
Индустријски произведена сточна храна, односно смеше концентрата: могу бити
- комплетне, производе се најчешће са 12, 15 или 18% сварљивих сирових протеина; то
нису смеше које могу да се користе као једино храниво у оброку као код непреживара
- допунске са 30% сварљивих сирових протеина, или на захтев другачије
- предсмеше или премикси производе се од витамина и минерала које у веома малим
количинама треба додати оброку.
Уколико се ове смеше дају насумице, без да се узме у обзир хемијски састав оденосно хранљива
вредност свих хранива у оброку може да доведе до неизбалансираности оброка.
Због тога је најбоље да се смеше концентрата допуњују са осталим хранивима из оброка што значи
да за сваку фарму треба да се направи посебна смеша концентрата па реалније решење је
коришћење допунских смеша које се мешају са прекрупом кукуруза.
Од чега зависи исхрана крава?
•

количине млека

•

фазе лактације

•

телесне кондиције
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ИСХРАНА КРАВА У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА ЛАКТАЦИЈЕ
I ФАЗА ЛАКТАЦИЈЕ
Шта карактерише ову фазу:
- пад ТМ (не сме више од 50-90 кг оцене 3.5 - 2.5 на крају I фазе)
- смањено конзумирање хране
- постепено повећање млечности до максимума (од висине максимума зависи цела лактација)
- оплодња (на крају ове фазе)
Шта радити?
- Што брже повећати конзумирање хране уз што мање проблема
Упозорење :
- Кабасту храну давати у правилним количинама због нормалне функције бурага
- Не користити уреу као извор непротеинског азота
ПОДФАЗЕ:
0-3 дана:
- опоравак од порођаја
- исхрана као пред порођај
- најквалитетније сено, силажа концентрат 0.5 - 1 кг
4-15 дана:
- консолидација исхране
- повећање концентрата од 0.5-1 кг до жељене количине
15-35 до 50 дана:
- авансирање на 3-5 кг млека више него што у том тренутку даје
- однос енергије: концентроване хране 45:55%
- после постигнутог максимума још 3-7 дана иста храна, а затим се количина концентрата усклађује
са дневном количином млека.
60-70 дана:
- максимално конзумирање хране постиже се 4-6 недеља после максималне лактације што је једнако
опадању ТМ.
- исхрана усклађена са дневном количином млека
II ФАЗА ЛАКТАЦИЈЕ (70-140 и 140-250 дана)
Шта карактерише ову фазу?
- краве са високим генетским потенцијалом касније постижу и показују бољу резистенцију
лактације
- постепено улазе у позитиван биланс енергије, не губе више ТМ већ одржавају или чак повећавају,
кондиција 2-2.5 - 3.
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- постепени пад млечности (0.2% дневно - 0.3% код крава од 6-9 % месечно
- највећи утицај хране на количину и састав млека.
Шта радити?
- поделити краве у две групе и хранити одговарајућим оброцима
- одржавати високу концентрацију енергије и хранљивих материја руководећи се оценом телесне
кондиције (2-2.5 70-80 дана и 3.0 око 200-250 дана),
- обезбедити оброке са квалитетном кабастом храном (мин 1.5 ТМ) и повећати удео концентрата
маx 2.3 ТМ краве,
- обезбедити давање хране више пута на дан,
- смањити утицај сваког стреса.
Упозорење :
Свака промена у режиму исхране директно се одражава на количину и састав млека!
Грешке се лако направе али најчешће никад не исправе.
III ФАЗА ЛАКТАЦИЈЕ (250-305 дана)
Шта карактерише ову фазу?
- пад млечности 8-10 % месечно,
- стеоност 5-6 месеци,
- утицај исхране на производњу смањен,
- оптимални период за поправку кондиције крава
повећано коришћење хранљивих материја, повећање телесних резерви уз постепено смањење
конзумирања (због притиска материце на бураг)
- могуће коришћење уреје
Шта радити?
- искористити завршни производни потенцијал,
- обезбедити концентрат који одговара обиму производње млека,
- поправити кондицију крава на 3.5 оцене
Упозорење :
- пазити да не дође до утовљавања крава, неадекватним оброцима високом концентрацијом
енергије (тешки порођаји, склоност кетози, отежан повратак у високу производњу млека).
ЗАСУШЕЊЕ:
Дани

Сено кг

Сочна храна кг

Слама кг

Концентрат кг

Број напајања

Број мужа

1 дан
2 дан
3 дан
4 дан
5 дан
6 дан
7 дан

2 кг
1 кг
1 кг
2 кг
2 кг

1 кг
1 кг
2 кг

1 кг
1 кг
-

1 кг
1 кг
2 кг

2
2
1
1
2
2

2
1
1 ињектор
-
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По засушењу исхрана се постепено нормализује повећањем количине хране, броја храњења и
количине воде за напајање.
ФАЗА ВИСОКЕ СТЕОНОСТИ, 60-45 ДАНА ДО ТЕЉЕЊА
Шта карактерише ову фазу?
- одговарајућа исхрана у овом периоду представља основу будуће производње. Неправилна
исхрана може смањити млечност у следећој лактацији и до 30%.
- подмиривање повећаних захтева плода од 16 до 40 кг на тељењу,
- одмарање млечне жлезде,
- одржавање добре кондиције 3.5, чување резерве за идућу лактацију,
- смањена способност конзумирања хране (два дана пре тељења долази до драстичног смањења
конзумирања хране).
Шта радити?
- обезбедити исхрану са увећаним потребама за плод а то је:
(30% веће потребе у енергији, 80% у протеинима, 60% у калцијуму и 40% у фосфору)
- коришћење концентрата у складу са потребама али маx 1% од ТМ дневно,
- избећи товљење крава (користећи хранива мање хранљиве вредности - пшеница, кукурузовина,
ливадско сено),
- оброци 10-14 дана пре тељења слични оним после тељења,
- на дан тељења даје се само нешто сена и мекиња, а ограничава се киличина воде.
УПОЗОРЕЊЕ:
- и поред повећаних потреба у калијуму, фосфору, магнезијуму, витаминима А и Д количина
калцијума несме да предје 90г дневно, а одноас Ца:П несме да буде мањи од 1:1 ни већи од
2.5:1, због опасности од млечне грознице после тељења.
РАСПОРЕД ДАВАЊА ХРАНИВА
Кад год услови производње дозвољавју ујутро
- прво треба давати кабасту храну (ради стимулације лучења пљувачке и ради споријег пролаза
концентрата кроз бураг)
- затим концентрат
- после муже силажу
Основно правило је да се краве хране минимално онолико броја пута колико се пута музу.
Повећати број оброка има позитивни утицај на количину и састав млека (добар пример је давање
луцеркиног сена и концентрата 4x дневно а силаже 2x дневно).
ПОТРЕБЕ У ВОДИ
Дневне потребе у води зависе од:
ТМ, млечности, оброка, температуре околине.
- краве треба напајати онолико пута колико пута се хране
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- у слободном напајању пију воду 8-12 пута (дају више млека)
•

квалитет воде треба да буде исти као за људе

Дневне потребе воде за краву од 600 кг у зависности од производње млека и температуре:
10

Производња млека - литара
20
30

40

37

47

Дневна потреба воде - литара
63
77

91

46
62

65
83

Температура
амбијента

0

0
15
30

81
99

95
113

109
127

Оброци са конзервисаном храном (сушеном или силираном) и концентратима (крава 620 кг 4% мм)

концентрати
кукуруз, зрно
пшеница, зрно
сунцокретова сачма
грашак/овас 70:30

12%
50.65
27.27
5.96
13.32

15%
38.27
20.61
12.34
24.67

18%
28.50
15.35
20.95
29.76

дикалцијум фосфат
премикс
сточна со

0.88
0.88
1.04

1.64
1.44
1.03

2.25
2.25
0.95

+ да имају могућност грумен
со

I ФАЗА ЛАКТАЦИЈЕ 0-60 ДАНА
Врста концентрата/количина призведеног млека кг/дан 18% конц.

Хранива

12

15

17

19

20

22

24

26

28

30

сено луцерке

8

8

7

7

-

7

7

7

7

8

силажа кукуруза

19
3

20
4

20
6

20
6.5

-

20

20

20

20

16

+ 0.3

+ 0.1

+0.1

-

7.7

8.5

9.3

10

11

+ 0.4

конц.грашак +ДЦФ

Кондиција несме да падне испод оцене 2.5-3 за симент., 2-2.5 код халштајна.
II ФАЗА ЛАКТАЦИЈЕ 60-150 ДАНА
Хранива

Врста концентрата/количина призведеног млека кг/дан 15% конц.
12
15
17
19
22
24
26
28
30
35

сено луцерке

8

8

8

8

8

8

8

силажа кукуруза

18

18

18

18

18

18

пивски требеж-свеж

1

1

1

1.5

2

конц.грашак +ДЦФ

3.5

4.2

5

5.5

6.7

На крају ове фазе краве треба да достигну кондицију оцене 3.

18

8.5
18

8.5
18

8.5

2

3

3

3

18/20
3

7.5

8

8.3

9

11
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III ФАЗА ЛАКТАЦИЈЕ 150-305 ДАНА
Хранива

Врста концентрата/количина призведеног млека кг/дан 15% конц.
10
12
14
16
18
22
24
26
28
30

сено луцерке

8-7

7-6

7-6

7-6

7-6

8-7

8-7

7

7

7

кукурузовина

2-

2-

2-

1

-

19

19

21

1.5-1
21

-

19

1.5
21

-

силажа кукуруза

2.5-3
19-18

23

23

25

пивски требеж свеж

0-2

0-2

0-2

0-2

0-4

0-

0-6

6

7

7

конц.грашак +ДЦФ

+0.6

2

2.8

3.5

4.5

4.5

5.5

6.5

7

7

До засушења треба постићи кондицију оцена 3.5
ЗАСУШЕЊЕ
Фаза засзшења

Хранива

60-26

25-0

ливадско сено

5.5

5

слама

4.5

5

концентрат

3.5

3.5

18% куповни концентрат са ур
еом исецкану сламу посути ко
нцентратом или воденим раст
вором сточне соли

У засушењу треба одржати кондицију 3.5 до тељења.
Да би се олакшао рад код исхране крава поделити по производним фазама или везати их по
производним фазама.

