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Топла леја може бити надземна и укопана. Надземна се
прави тако што се на земљу стави подлога од сламе или
грања. Изнад тога се стави незгорео, свеж стајњак,
помешан са сламом ( ако је говеђи) у односу 1:1. Тај слоје
је дебљине 50-60 цм. Изнад се стави ситан, згорео
стајњак или ситна квалитетна земља. Преко ове
површине налази се рам од дрвета. За покривање топле
леје користи се прозор од стакла или фолија.

Место на коме се подиже топла леја мора бити
осунчано, оцедно са извором воде у близини. Уколико је
стајњак крут или хладан полива се топлом водом чиме се
убрзава микробиолошки процес и повећава температура.
Леја се оријентише у правцу исток-запад. Северни део
рама мора да буде вишљи 5-10 цм а висина дрвеног рама
треба да буде 30-35 цм.

Када се стави сајњак у топлу леју преко
површине треба да буде растурен гашен
или негашен креч ради дезинфекције.
Боље је бацити негашен креч јер се
током хемијског процеса гашења
ослобађа топлота.
Супстрат земље који се ставља изнда
стајњака мора да буде од квалитетне
земље и згорелог стајњака у односу 1:1.
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У нашој земљи није била изражена тежња у
оплемењивању пшенице да се створе сорте белог,
зрна, већ су оплемењивачи настојали да створе
сорте црвеног и тврдог зрна, које се углавном
користе за добијање хлеба и брашна. Сорте
пшенице белог зрна су доминантне у азијским и
многим. афричким земљама. У литератури се може
наћи податак да је много већи број продуката

исхране справљен од беле меке у односу на црвену
тврду пшеницу.

Прва сорта белог (албидум) зрна у нашој
земљи Пахуља, створена је у Центру за
пољопривредна и технолошка истраживања у
Зајечару. То је дуго година била једина сорта белог
зрна у домаћем сортименту. Уважавајући чињеницу
да се на тржишту све више појављују захтеви за
новим производима хране који ће омогућити здраву
исхрану како са нутритивног тако и са здравственог
гледишта, Центар за пољопривредна и технолошка
истраживања у Зајечару је наставио са
оплемењивачким радом на пшеницама за посебне
намене
(кување,
кондиторску
индустрију,
тестенине). Тако је створена и призната још једна
сорта белог зрна под називом Романса..

Сорта Романса поседује крупно зрно
изразито брашнаве структуре и велику
запреминску масу те даје оптималан принос
меког брашна. Карактеристике зрна указују да
се ради о пшеници белији чија је превасходна
намена за кување. Приликом кувања
пшенична маса упија воду око 160 % а после
кувања маса се повећава за 70%. Пшенице за
кување треба да поседују крупније зрно
брашнаве структуре ендосперма који се брзо
кува а да се при томе не раскувава и претвара
у кашасту масу. Када перикарп зрна почне да
пуца (по трбушном шаву), то је знак да се
може престати са кувањем. Пшенице са
црвеним тврдим зрном спорије се кувају, мање
повећавају масу након кувања и имају слабије
органо-лептичке
карактеристике.
При
сензорном оцењивању кувана пшеница
Романса добила је оцену одличан за изглед,
укус и мирис.
Сорта Романса поседује солидан
потенцијал за родност када је у питању овај
тип пшенице(до 10 т/ха) и добре агрономске
особине за наше агроеколошке услове.
Поред ове намене пшенице белог
(албидум) зрна могу послужити и за добијање
брашна погодног за кондиторску индустрију
(бисквит, чајна пецива, вафли, крекери итд) и
за
справљање
разних
производа
у
домаћинству (колачи, теста, коре за питу и
гибаницу, итд). Сорте овога типа зрна могу
бити погодне и за класично справљање хлеба,
уколико имају повећану стаклавост.
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ПАРАДАЈЗ (Lycopersicon esculentum
Mill)
Семе парадајза се у топле леје сеје од 15.
јануара до 01. фебруара. Ради равномерног
исклијавања семена користи се метода
исклијавања семена у топлој води,
температуре 250C у трајању од 12 сати.
Обавезна мера је третирање семена
фунгицидима на бази бакра и цинка, чиме
се спречавају многе болести у каснијим
фазама развоја.

Парадајз се у топлој леји сеје густо. Таква
леја се назива клијалиште, јер у њој биљке
расту само до појаве првог пара правих
листића, а потом се пикирају на већа
растојања.

С т р а на 3

Сетва се обавља у редове размака 3-4 цм, а
растојање у реду је 1-2 цм. Ови редови се утискују
маркером. Маркер је даска ширине 30 цм, а дужина је
ширина леје. Семе се сеје пажљиво такода пада по
једна семенка на одређено растојање. Најбољи ефекат
се постиже пинцетом. После сетве обавља се
покривање семена просејаном мешавином хумуса и
песка у односу 1:1, затим се површина благо потаба
даском. После тога се врши заливање млаком водом,
најбоље темературе од 20-250C. Посејана леја се може
дезинфиковати и неким фунгицидним раствором. Овај
поступак се понавља у току вегетације на сваких 7-10
дана.
Пре пикирања леја се обилно залије. Одмах
после пикирања врши се заливање расада. Вода за
заливање треба да буде млака.
Мере неге расада су: заливање, проветравање,
чупање корова, заштита од болести и штеточина и
покривање асурама преко ноћи (ако је ноћ хладна).
Расад се прска фунгицидима на бази бакра и
цинка (најбоље Антраколом) и има за циљ да спречи
појаву бактеријских и гљивичних обољења. Препарати
се наизменично смењују. Ако се примети да биљке
заостају у развоју примењује се фолијарно
прихрањивање (Вуксалом или Микрамидом). Од
земљишних инсектицида (против роваца, грчица
нематода) користи се Тимет или Галатион Г-5.
Да би се биљке прилагодиле спољашњим
условима, треба кад год услови дозвољавају, вршити
откривање расада и излагање сунчевој светлости
(каљење). За рану производњу расад треба да буде
стар 70-75 дана.

С т р а на 4

Д Е Ц ЕМ Б АР СК И БИ Л Т ЕН БР . 2

Б р . 9/ 2 01 2 . Н и ш

ЗНАЧАЈ ПОПРАВКЕ КИСЕЛОСТИ ЗЕМЉИШТА
Приредио: др Саша Станковић
Земљиште је природна историјска тековина,
највеће богатство сваког друштва. То је
површински, растресит слој Земљине коре настао
као резултат заједничког деловања геолошке
подлоге, климе, рељефа, органског света и
времена. Обрадиво земљиште је највеће
природно богатство једне нације.
Плодност земљишта је најважнија особина
земљишта, представља потенцијал земљишта да
задовољава потребе биљака за хранивим
елементима, водом, довољном количином
ваздуха, топлотом и повољним физичкохемијским особинама за нормалан раст и развој
биљака.
Земљиште
је
полудисперзни
систем изграђено
из
честица
различитих
димензија.
Механички састав
земљишта
је
квантитативно
учешће честица различитих величина које се
групишу у механичке фракције са граничним
вредностима њихових димензија. Механички
састав земљишта утиче на водни, ваздушни и
топлотни режим земљишта а индиректно на
хемијске и биолошке особине земљишта. На тај
начин уз хемијски састав земљишта, механички
састав земљишта одлучујући је фактор
спровођења било какве биљне производње.
Пољопривредно земљиште је јавно и
трајно добро од општег друштвеног интереса те
је друштво обавезно да се стара о очувању
земљишта, његове плодности и његовом
рационалном искоришћавању.

На
територији
Нишавског
округа
преовлађује земљиште типа смоница. Ово су
земљишта тешког механичког састава са
високим садржајем глине врло непогодна за
обраду и подложна исушивању у сушном делу
године или забаривању у влажнијем делу године.
Због тога је препорука да се путем
примене подривача продуби за воду непропусни
или врло сабијени слој земљишта чиме би се
поправио водно ваздушни режим земљишта као
и утицало на побољшање физичко хемијских
особина земљишта. Услед дугогодишњег
искоришћавања земљишта, применом обраде
која је или недовољно дубока или често
редукована дошло је до сабијања земљишта и
стварања водо-непропусног слоја на веома малој
дубини. Због тога се у јако влажним условима на
поменутим парцелама често задржава вода услед
чега се јављају штете на посејаним усевима у
смислу пропадања истих или неповољни
хемијски процеси у земљишту и бројне болести и
штеточине на будућим усевима. У сушнијем
делу године пак долази до врло брзог губитка
влаге, слабог развоја кореновог система и бржег
слабљења биљака и њиховог пропадања. Честом
сменом само два усева, кукуруза и пшенице,
јављају се бројне
биљне
болести,
неквалитетни
процеси
минерализације
органских
остатака и услед
недостатка
органског
ђубрења смањење
садржаја хумуса у
земљишту.
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Општа карактеристика поменутих типова
земљишта је висока киселост односно ниска pH
вредност. Због тога је велики проценат овог
земљишта потребно поправити у погледу pH
реакције раствора. Неповољна хемијска реакција,
чак и испод 4,5, је врло заступљена на парцелама
Нишавског округа.

С т р а на 5

Поред ниске pH вредности поменуте
типове земљишта карактерише сиромашност у
погледу садржаја хумуса и садржаја фосфора
који су битни чиниоци плодности земљишта.
Поред калцизације ових земљишта и поправке pH
вредности истих важне мере поправке биле би
хумификација путем примене органских ђубрива
или зеленишног ђубрења. На овај начин би се
Повећан садржај водоникових јона и поправио удео хумуса и постигли бољи
смањење базних катјона често доприноси потенцијали за родност ових типова земљишта.
повећању присуства растворљивих облика
Права кречна ђубрива добијају се углавном из
алуминијума и мангана у земљишном раствору
природних лежишта (кречњак, лапор, креда
који условљавају блокаду биљних асимилатива и
доломит итд), као и отпад неких индустрија
.
уједно
токсично делују на саму биљку. На тај
(сатурациони муљ, металуршке троске пепео
начин киселост постаје ограничавајући фактор
итд).
биљне производње, па чак и онемогућује
производњу појединих биљних култура. Многи
произвођачи су у предходном програму
калцификације успели да поправе pH вредност
земљишта, међутим то је процес који би требао
да се настави на нашим просторима јер је често
реакција земљишта ограничавајући фактор у
производњи бројних ратарских, повртарских и
воћарских култура. Већи део производних
површина је са неповољном хемијском
реакцијом земљишта па их треба уврстити у
даљи програм калцификације.
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ИСХРАНА ОВАЦА
Приредила: Петровић Јелица, дипл.инж. сточарства
Од чега зависе потребе оваца у исхрани ?

Исхрана оваца пред и после јагњења

Потребе приплодних оваца зависе од:

Редукована исхрана: на неколико дана пред
јагњење;

а) телесне масе;

Постепено нормализовање исхране: за око
10 -15 дана после јагњења.

б) Физиолошког стања;
в) производности.

Исхрана у току и после лактације

Најмање потребе оваца су у пеиоду засушености
и прве две трећине бременитости;
Највеће потребе оваца су пред крај бременитости
и у току лактације;
Боља исхрана пред оплодњу – већа плодност
Припрема за сезону припуста: побољшана
исхрана на 2-3 седмице пред мркање, у току
мркања и 2-3 седмице после;

Исхрана у I делу лактације: исхрана у стаји
- сеном, силажом и концентратом;
Исхрана у II делу лактације: исхрана на
пашњацима, уз додатак потребних
количина концентрата;
Период засушености: паша, минерални
премикс и со.

Постиже се: пуштањем оваца на квалитетније
пашњаке, или додавањем у оброк 200-500 г
концентрата;
На овакву исхрану боље реагују старије у односу
на младе овце и мршавије у односу на дебље
овце.
Исхрана у I делу бременитости: на пашњацима,
уз додатак концентроване хране по потреби;
Исхрана при крају бременитости: сено, силажа
и концентрат.

Оријентационе потребе у храни за овце просечне масе 50-55 kg
Храниво

1-3 месеци бременитости
Лето
Зима

Паша, kg
Сено, kg
Силажа, kg

6-6,5
-

Концентрат, g
Сточна со, g

150
10

1
3 (или 1 kg
сена)
150
10

4-5 месеци бременитости
Лето
Зима
6,5
300
12

1
3 (или 1 kg
сена)
300
12
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Оријентационе потребе у храни за овце просечне масе 50-55 kg у лактацији
Храниво
Паша, kg
Сено, kg
Силажа, kg
Концентрат, g
Сточна со, g
Исхрана јагњади

Овце са једним јагњетом
Лето
Зима
6,5
1,3
3,5 (или 1,2 kg
сена)
400
400
13
13

Овце са два јагњета
Лето
Зима
6,5
1,3
3,5 (или 1,2 kg
сена)
1000
1000
16
16

Колострална исхрана;
Исхрана млеком
1. недеља живота: јагњад су са мајкама и
сисају по вољи;
2. недеља живота: одвајање јагњади и дојење
3-4 пута дневно;

Исхрана сувом храном (после недељу дана
- сено, концентрат и вода по вољи,
силажа у 2. месецу);
Привикавање на пашу и зелену храну у 2.
месецу;
Исхрана јагњади од 3. до 6. месеца:
квалитетни пашњаци и концентрати;

3. недеља живота: дојење 3 пута дневно;
4. недеља и даље: дојење 2 пута дневно;
Исхрана јагњади крављим млеком
Старост (недеља)

Број напајањ на дан

1
2
3
4
5-9
10

5
4
3
2
2
1

Количина млека за
напајање (g)
100
200
300
450
500
500

Остало
Концентрат, сено и
вода по вољи

Потребе јагњади у храни за 90 дана
Храниво

Дневно, kg
0,67
0,20
0,20
0,20

Млеко
Концентрат
Сено
Зелена храна

За 90 дана, kg
60
18
18
18

Оброци за период од 9. до 16. месеци
Храниво

Женска грла

Паша, kg
Сено, kg
Силажа, kg

Лето
5
-

Концентрат, g
Сточна со, g

100
7

Зима
1
3,5 (или 1 kg
сена)
100
7

Мушка грла
Лето
3
0,5
300
10

Зима
1
2,5 (или 0,8 kg
сена)
300
10

