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На територии Нишавског округа посејано је у овој години близу 45000 hа
под кукурузом. Ова култура је од изузетног стратешког значаја за нашу
земљу па тако и за Нишавски округ. На највећем делу парцела усеви
9-10 кукуруза су до пре месец дана обећавали надпросечне приносе. Добар
распоред падавина до половине јула поправио је ситуацију ретког склопа
усева на већини парцела због неуједначеног и продуженог ницања услед
количине
11-12 недовољне
влаге у периоду сетве.
Склоп биљака на
13-13 већини парцела није
идеалан али у сушним
условима тај склоп од
14-16 око 42-45000 биљака
изузетно је добар са
аспекта сигурног рода.
Повољни
услови
влажности у периоду
метличења, цветања и
оплодње,
као
и
формирања клипова
до п рин ел и су да
значајан број биљака
одвоји и по два клипа.
Таква
си туац и ја
указивала је да можемо
очекивати добар род.
7-8
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Међутим у даљем периоду није било падавина, дефицит у влаги земљишта je од преко 100 l/m2.
Kукурузу у периоду од почетка млечне зрелости и формирања зрна за наливање зрна било потребно
по 50-70l/m2Због тога је кукуруз на највећем делу површина убрзао зрење и саму вегетацију
скратио. Практично је већина усева при крају млечне зрелости. На теренима где је земљиште
лакшег типа биљке кукуруза су значајно изгубиле лисну масу. Стога је дошло до принудног зрења
ових усева већ почетком августа. Недостатак падавина и веома високе температуре од преко 400C,
допринеле су да и усеви који су до скора имали зелену масу почну да подгоревају и убрзају зрење.
Тренутно су ови усеви такође при крају воштане зрелости. На територији нишавског округа очекују
се ипак просечни приноси у нивоу вишегодишњег просека од око 4,5-5т/ха, али због убрзаног зрења
квалитет зрна неће бити очекивани. Суша у периоду наливања зрна различито је утицала на принос
и квалитет кукуруза зависно од групе зрења, типа земљишта, надморске висине, а највише у
зависности од примењене агротехнике. На вишим теренима и тежим типовима земљишта која дужи
период могу сачувати резерве влаге кукуруз је имао боље услове и боље је издржао сушу, те ће
дати солидне приносе од 5-6т/ха, док ће у условима лакших типова песковитог земљишта и на
нижим теренима приноси бити знатно нижи. Хибриди раније групе зрења већ су при крају зрења и
код њих се може очекивати да је зрно успело да се налије квалитетније пре наступања периода
топлотног удара те је код њих утицај суше био у блажем интензитету.
Примена агротехничких мера могла је у великој мери определити бољу толерантност биљке на ове
стресне услове. Основна обрада земљишта, времe извођења стартног ђубрења и количине ђубрива
као и наводњавање су најважније агротехничке мере које утичу на степен толеранције кукуруза нa
сушне услове. Дубина и време извођења основне обраде земљишта врло су битни фактори који
утичу на толерантност на сушу. Пролећно орање је веома неповољно јер се значајно губи влага из
земљишта која се и није могла квалитетно акумулирати у току зимског периода. Дубина обраде од
35-40cm је веома битна са аспекта квалитетне акумулације влаге и кукуруз на овако узораним
парцелама може боље да толерише сушу те се и очекује сигуран и квалитетан род. Мали број
произвођача спроводи стартно ђубрење у јесен када ђубриво треба унети на пожељну дубину
заоравањем у земљиште на дубину на којој би га биљка кукуруза могла квалитетно и
искористити.Такође примена стартног НПК-ђубрива у јесен омогућује да се оно благовремено
трансформише и на време буде доступно биљци у току вегетације. Већина произвођача не
примењује пожељну нормну ђубрива која би обезбедила квалитетну минералну исхрану биљци
сходно обављеним агрохемијским анализама земљишта. Довољна количина минералних хранива,
фосфора и калијума веома је битан фактор који обезбеђује могућност кукурузу за борбу против
стресних ситуација. Наводњавање је ипак најбитнија агротехничка мера у производњи кукуруза.
Кукуруз је биљка топлијих крајева али за свој вегетациони период захтева 700-800 l/m2 падавина
равномерно респоређених у току вегетационог периода биљке. Просечна годишња количина
падавина за подручје јужне и југоисточне Србије је око l/m2, али у току вегетационог периода је то
480-550 l/m2, што међутим често није адекватно распоређено. Најчешће у критичним мпериодима за
биљку, а то су фенофазе ницања, метличења и цветања и наливања зрна, нема довољне количине
падавина. Стога је наводњавање кукурууза веома важан задатак пред нама, јер је то пут ка
сигурним приносима од преко 8т/ха. Произвођачи којису наводњавали кукуруз на територији
нишавског округа могу очекивати високе и квалитетне приносе од преко 12т/ха. Код ових усева
лисна маса је још увек у високом нивоу сачувана и физиолошки активна, зрно је у воштаној
зрелости, квалитетно се налива и кукуруз има адеквцатну дужину вегетације која ће обезбедити
висок и квалитетан принос.
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АЗОТНА ЂУБРИВА
Приредила: Рашић Сузана, дипл.инж. ратарства
Азот је основни елеменат и покретач раста биљака. Сува материја биљке га садржи од 1-4 %.
У биљкама учествује у процесу стварања аминокиселина и протеина. Као есенцијални елеменат
протеина укључен је у најважније процесе развоја биљке и формирања приноса. Добра
обезбеђеност биљака са азотом је важна и са становишта усвајања других елемената за исхрану
биљака.
Азот је такође, основни биогени елемент, јер у укупној природи учествује са око 60 %.
Стога је у минералној исхрани биљака заступљен са око 50 %, а сви остали макро и микро елементи
представљају остатак. Азот у земљишту може доћи на различите начине: најчешће из минералних
ђубрива, органских ђубрива, усвајањем из ваздуха (уз помоћ легуминоза), из атмосфере путем
падавина, из органског дела индустријских отпадака, као и из отпада из градских насеља.
Без обзира на његово
п о р е к л о , а з о т ув е к
завршава као нитратни и
има исто дејство. Азот
везан у органској материји
у земљишту је биљкама
слабо приступачан, па се
т е к
р а д о м
микроорганизама у
земљишту прво ослобађа
део азота у амонијачном
облику, а радом других микроорганизама ослобађа се нитратни азот, који је биљкама лако
приступачан тј. лако прихватљив. Из органске материје земљишта током године активира се у
зависности од климатских условима, а пре свега повољне влаге и температуре, око 1 % азота који се
налази у хумусу.
Овај процес се назива минерализација. Биљке
углавном усвајају амонијачни азот (NH4) и нитратни
азот (NO3), а тек у новије време доказано је да неке
биљке у мањим количинама могу усвојити амидни
облик азота (CO(NH)2).

Азот из земљишта се износи приносом биљака, делимично се испире, посебно у песковитим
земљиштима, те процесима денитрификације у облику плина одлази у атмосферу. Према Светској
здравственој организацији (WHO) допуштена концентрација нитрата у питкој води је 50 мг NO3/л.
Сами нитрати нису штетни, већ нитрити који настају редукцијом нитрата у киселој средини. Због
тога присуство калцијума има посебно важну регулишућу улогу јер смањује могућност редукције
нитрата.
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Азотна ђубрива могу бити минерална и органскa.
Минерална азотна ђубрива се индустријски производе у
три облика и то: амидном, амонијском и нитратном. Тако се из
ваздушног азота и водоника добије амонијак, који се може
користити као азотно ђубриво, али обично служи за даљу
прераду у остала азотна ђубрива. Од азотних ђубрива данас се
најчешће користе КАН, АН, УРЕА и амонијум-сулфат.
КАН 27 % N, је по свом саставу кречни амонијум
нитрат. Садржи 27 % азота од чега је 50 % у амонијском а 50%
у нитратном облику. Нитратни облик дјелује брзо, док
амонијачни дјелује нешто спорије тако да задовољава потребе
биља за азотом у одређеном периоду без штетног утицаја на
физичке и хемијске особине земљишта. КАН је познато азотно ђубриво за прихрану свих
пољопривредних култура. Садржајем доломита (око 23 %) утиче на делимичну неутрализацију
киселости земљишта, а садржајем магнезија задовољава потребе биља и за тим биљним хранивом.
КАН се производи у виду зрнаца.
АН 33,5 % N, је по садржају и намени исто што и КАN 27 % али са више активне материје а
мање магнезијум оксида и без додатка доломита. Врло је растворљив и има велику способност
упијања воде са порастом температуре (складиштење лети). Дужом употребом земљиште се
закишељава. Користи се у прихрани свих пољопривредних култура. Несме доћи у додир с
минералним и органским уљем јер тада постаје запаљиво и експлозивно. Врло је важно строго
придржавање прописа о поступку транспорта и складиштења.
УРЕА 46 % N, или карбамид је висококонцентровано азотно ђубриво. Садржи 46 % азота у
амидном облику. Амидни облик се у земљишту путем микроорганизама преводи у амонијски, па
затим у нитратни. Не меша се са другим ђубривима. Може се користити као течно ђубриво за
прихрану биљака азотом преко листа. При овоме треба водити рачуна да различите биљне врсте
подносе различите концентрације раствора. Користи се у предсетвеном ђубрењу јер омогућује
постепено претварање амидног азота у амонијачни и нитратни у складу с климатским и
агрохемиским условима у земљишту. УРЕА у јесен у основном ђубрењу служи за убрзану
разградњу биљних остатака, тј. активирање органског азота из земљишта. Користи се за прихрану
већине биљних култура. Производи у облику ситних зрнаца.
Амонијум-сулфат 21 % N је физиолошки кисело ђубриво код којег је азот у амонијачном
облику. Користи се у земљиштима која у себи садрже доста креча (карбонатна тла). Амонијумсулфат најбоље резултате даје на алкалним земљиштима јер смањује њихову алкалност, али и на
заслањеним земљиштима јер им смањује заслањеност, посебно ако се дужи период користи.
Амонијум-сулфат поред азота садржи и 23-24% сумпора па је тако погодан и за биљке које имају
већу потребу за сумпором као што су уљана репица, купус, лукови, легуминозе (грашак, боранија,
луцерка, детелине ). Све ове биљке износе веће количине сумпора из земљишта, а количине му
зависе од садржаја азота у земљишту али и захтева гајених биљака. Данас амонијум-сулфат
најчешће служи као извор азота при производњи сложених комплексних ђубрива која се уносе пред
основну обраду у јесен. Производи се као кристална со.
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ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ УЉАНЕ РЕПИЦЕ
Приредио: Ерић Иван, дипл.инж. ратарства
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.
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.
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.
Припрема земљишта за репицу почиње одмах после скидања пшенице-љуштењем стрњишта.Ова
мера се обавља на 10 цм. дубине и има за циљпресецање 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.
Уљана репица добро реагује на примену и органских и минералних ђубрива.За принос од 3000
кг.потребе у хранивима су следеће: N-210 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.
Потрбна количина семена је до 3 кг/ха и треба да обезбеди 60-65 биљака/м2 после ницања или 5055 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

С тр ан а 6

Б р. 8 /2 0 1 3. Ниш

А В Г У СТ ОВ С К И БИ Л ТЕ Н б ро ј 2

сузбијање.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 1ог 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.
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.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.
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ЗЛАТАСТО ЖУТИЛО ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Приредила: Живковић Тања, дипл.инж.воћарства и виноградарства
ФИТОПЛАЗМА
Узрочници болести су патогени познати под називом ФИТОПЛАЗМЕ. Фитоплазме су паразити
који живе у флоемским судовима биљке. У природним условима се преносе путем вектора (цикаде,
псиле, штитасте ваши).
Први симптоми се огледају у томе што пупољци на зараженим чокотима у прољеће крећу касније
или уопште не крећу. Симптоми се јављају у време цветања, али постају јасно видљиви тек крајем
јуна, у јулу и августу. Сува и топла лета јаче погодују штетности фитоплазмоза.
Код белих сората боја лишћа се мења према светло зеленим и златно жутим нијансама, а код
тамних сората у тамно љубичасту до светло црвену боју. Оболело лишће дозрева раније а отпада
касније у односу на здраво. Рубови лишће се увијају према унутра па листови добијају троугласти
изглед. Скраћене интернодије на ластарима и атипична разгранатост ластара су чести знаци болести
у каснијој фази. Чокоти заостају у порасту, младице не сазрију па постоји опасност од измрзавања у
току зиме, а грожђе се смежура и најчешће пропадне.

На виновој лози на територији Србије до сада су потврђене фитоплазме које изазивају следеће
болести: Флавесценце дорее, Боис ноир и жутило коштићавог воћа.
Фитоплазма ФЛАВЕСЦЕНЦЕ ДОРЕЕ (слика 1) има карактер епидемијског ширења у засадима
винове лозе јер је преноси једини познати вектор цикада СЦАПХОИДЕУС ТИТАНУС. Овај вектор
је својим животним циклусом у потпуности везан за винову лозу, зато се брзо шири унутар засада и
на околне винограде у подручјима где је присутна ова фитоплазма. Динамика ширења болести
вектором износи 5-10 км у току једне године. Укупна површина засада винове лозе у РС угрожена
фитоплазмом износи преко 40% са тенденцијом даљег пораста. У појединим окрузима, у које спада
и Нишавски, епидемија златастог жутила великих размера прети да у потпуности угрози
виноградарску производњу. У регионе удаљене од жаришта ова фитоплазма се преноси зараженим
садним материјалом. Сцапхоидеус титанус је монофагна врста која развиће завршава искључиво на
виновој лози. Има једну генерацију годишње, а презимљава у стадијуму јаја које женка цикаде
полаже почетком септембра на старијим ластарима винове лозе.
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Пиљење јаја у Србији почиње средином маја и траје све до краја јуна. Има пет ларвених стадијума.
Ларве се хране на наличју листова током јуна месеца. Прва имага се јављају у трећој декади јуна и
почетком јула и настављају да се хране листовима винове лозе, када могу пренети болест са
заражених на здраве чокоте. Вектор постаје инфективан 3-4 недеље по усвајању патогена.
Слика 1

Слика 2

Фитоплазма СТОЛБУР (црно дрво-слика 2) је широко распрострањена у виноградима Србије. Ова
болест нема епидемијски карактер јер оболевају само појединачни чокоти. Присутна је на коровима
међу којима постоје бројни домаћини (дивља лоза, коприва). Пошто се ова фитоплазма са
заражених корова преноси на винову лозу битно је да се у виноградима сузбијају и уништавају
корови. Овом мером се не лечи фитоплазма, него се само успорава њено ширење.
Праћење и сузбијање вектора представља главну меру заштите и превенције. Симптоми се
испољавају 1-2 год. после примарне инфекције биљака.
Мере сузбијања:
Директних мера сузбијања нема, па се користе само индиректне мере а то су:
1. праћење појаве симптома болести у току вегетације и елиминација сумњивих чокота, (заражене
чокоте је најбоље одстранити у јуну јер су цикаде, преносиоци болести, активне у јулу мјесецу)
2. крчење и спаљивање чокота на крају вегетације
3. уништавање напуштених винограда
4.сузбијање корова који могу бити извор заразе
5. сузбијање осталих домаћина фитоплазми у близини винограда (нпр. дивља лоза, павит)
6. садња здравих калемова, преглед лозних калемова на присуство јаја Сцапхоидеус титанус
7. сузбијање вектора болести, сузбијање ларви Сцапхоидеус титанус контактним инсектицидима
кроз 2 третмана у размаку од 10-15 дана у другој половини јуна у свим виноградима где је вектор
Сцапхоидеус титанус присутан.
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ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА СИЊАРСТВА
Приредио: Јанковић Предраг, дипл.инж.сточарства
Изградња објекта како и опрема на фарми треба да буде рационална, као и на све оне уштеде, које
се реално могу да остваре, то се нарочито односи на рад човека. Kао породичне фарме све више
планирају са 200 – 300 крмача. Значи, даљи развој ће бити у смеру већих фарми и са све већом
специјализацијом!
Све чешће се подижу брзо и сигурно специјализоване грађевине, са свим потребним детаљима, које
не треба потцењивати. Вредност стајњака као ђубрива се стално повећава. Ради тога се обавезно
граде базени (лагери) великих капацитета – за најмање 6 месеци. За мешање и хомогенизацију
течног стајњака већ у стајама све редовније се користе електро-миксери. Све чешћи је тзв. слаломсистем или пак мањи канали са испирањем.То се односи већ на изградњу подних система са
каналима ради сигурног одстрањивања течног стајњака.
Групно држање крмача се полако стабилизује као опште-прихваћен систем. Код већих фарми се све
више примењује течни систем исхране, и то не само за тов, већ и код одгоја прасади, или остају
аутомати за кашасто – течну исхрану.
За грејање и вентилацију све више користе они уређаји, којима се потрошња енергије смањује и
држи под контролом. Грејање код крмача користи систем топле воде, а код това гасне грејалице као
јефтиније за брзо загревање на почетку това. Вентилација све више почива на коришћењу ходника
са убацивањем ваздуха у оделења преко таваница у виду пора.
Најновија решења односе се на систем сталног праћења крмача у групама. Тиме се добија веома
много података о свакој крмачи, почев од њеног општег расположења, па све до сигурнијег
утврђивања полног жара.
Чишћење стајњака
Под појмом чишћење стајњака подразумева се много фактора, почев од тога да се ради о прљавом
послу, преко утицаја на здравље стоке (и људи), па све до загађења околине. И у овој области се
последњих година прихватају неке варијанте чишћења стаја и поступака са стајњаком, које у
суштини задовољавају највећи број постављених услова. То се подједнако односи на формирање
чврстог као и на формирање течног стајњака.
Истина, коришћење простирке и формирање чврстог стајњака се све више – сужава. Основни
проблеми: недостатак простирке (или њена цена) и већи утрошак рада! Тамо где се производња
усмерава ка биолошкој, а затим код неких категорија стоке (прасад, крмаче, телад) даје се предност
чврстом стајњаку.
Ипак, остаје чињеница да течни стајњак све више постаје погоднија варијанта чишћења стаја и
даљих поступака са таквим стајњаком.
Све чешће се примењује систем наизменичних канала као стандардни. Он је поуздан, омогућава
брзе одвођење стајњака из стаја и мање загађује климу у стајама. Лагери у виду базена изван стаја
се све чешће покривају у виду шатора. Тиме се смањује ширење непријатних и штетних гасова. Пре
изношења обавезно је мешање стабилним мешачима (код мањих базена и помоћу муљних пумпи).
За пребацивање течног стајњака из канала у базене користи се више типова пумпи, углавном према
потребним капацитетима. Све оне редовно имају и уређаје за уситњавање крупнијих остатака у
течном стајњаку.
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Код опреме за изношење и разбацивање течног стајњака све више је техничких решења која су
мање осетљива на бочне ветрове, све мање загађују околину и све прецизније дозирају потребне
колицине. У пракси се све мање користе разни додаци стајњаку у циљу смањивања загађења и у
мањој мери користе разне врсте додатне обраде стајњака. Али, течни стајњак у све већем обиму
служи у био-гас постројењима као извор енергије, или бар као један од основних материјала у тим
постројењима. Коначно, пракса је да све више користе разне уређаје за сепарирање течног стајњака
на течну фазу и на цврсту фазу (са двоструко више хранљивих материја за биљке). Течна фаза се
лакше користи у најближој околини на њивама, а чврста фаза често (рентабилно) односи на већа
растојања ради био-гаспостројења или коришћења у интензивној биљној производњи
(хортикултура, повртарство, . . ). Код био-гас постројења једна тона чврсте фазе има око 2/3 оне
енергије, коју има тона силаже целе стабљике кукуруза!
Клима у стајама
Као један од (нај)важнијих услова за добробит животиња и успех у гајењу стоке је контролисана
клима у стајама. Основу климе чине:
вентилација (квалитет ваздуха) и
грејање (ређе и хлађење).
Без комплетног решења климе у стајама не долазе до изражаја ни расни састав, нити пак храна и
исхрана стоке!
Одношење (избацивање) истрошеног ваздуха из стаја је најчешће прво решење као допринос
регулисању климе у стајама. Код мањих стаја се користи тзв. централни систем, а код већине
децентрални – са више вентилатора и отвора. Он је погоднији и ради боље заштите околине. Избор
аксијалних вентилатора (пречник, број обртаја и њихова регулација, број и угао крила,
дуготрајност, начин одржавања, потрошња енергије, . .) мора бити прилагођен сваком појединачном
случају. Вентилатори новијих генерација могу да уштеде и до 50% енергије!
Довођење (убацивање) свежег ваздуха у стаје је сложеније, али такође све обавезније. Задатак је да
се обезбеде довољне количине, али без стварања тзв. промаје! Брзина кретања ваздуха зависи од
врсте и категорије стоке и од температуре ваздуха. Последњих година се све више устаљују решења
преко таваница или канала са порама, или пак убацивање ваздуха преко ходника. Плоче са порама
(рупицама или прорезима) као канали или таванице имају дужину до 15 м, брзина ваздуха у њима је
до 2,5 м/сек, а проток око 200 – 300 м3/х. Код мањих стаја погоднији је систем убацивања ваздуха
преко ходника. У сваком случају треба настојати да се усагласе брзине кретања и количине ваздуха
убацивање – избацивање, те де се оствари равнтежа ’испирања’ стаја.
Регулација климе у стајама преко компјутера се све више стандардизује. Компјутери су све
једноставнији за одржаваје и руковање, а уз то и све јефтинији. Поред температуре и влажности
ваздуха све чешће реагују и на састав ваздуха!
Алармни уређаји у стајама постају и законска обавеза. Они реагују на више узрока, као температура
или нестанак струје. Они се ’оглашавају’ звуком или помоћу светла, али и ’јављањем’ на одређени
мобилни телефон!
Грејање се односи на одгој прасади. За то се користе системи зрачења, или пак грејања само мањих
зона. За грејање већих простора најпогодније и даље остају ’гасни топови’ као релативно јефтини и
са брзим постизањем великог учинка.
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ГУБИЦИ ПРИ ПРИПРЕМИ И ПРЕРАДИ СЕНА
Приредио: Златковић Горан, дипл.инж.сточарства
Губици могу да настану још и на самој ливади, током припреме, транспорта и за време чувања. Све
губите приликом припреме и прераде сена можемо сврстати у следеће видове: 1. Механичким
путем; 2. Оксидацијом (хемијским путем); 3. Бактериолошким путем (ферментација, труљење); 4.
Испаравањем; 5. Смањењем сварљивости.
Механички губици
Ови губици се углавном односе на губљење нежнијих делова биљке – лишће и вршни делови биљке
(пупољци и цвет), који су носиоци вредности сена. Они могу да настану у току сушења, превртања,
скупљања, у току плашћења, утовара, истовара, за време стављања у стогове и сењаке, у току
балирања, транспорта итд. Ови губици су најизразитији код легуминоза код којих се стабло знатно
спорије суши у односу на лишће, а потребно је да се сачека да се и стабло делимично осуши како се
не би покварило, а то време сушења стабла условљава пресушивање лишћа. Предострожност је да
се све операције обављају на време и под повољним временским условима као и у одређено доба
дана. Најчешћи губици у просечним условима код ливадског сена су 10-20% док су код легуминоза
12-25%.
Губици хемијским путем
Губици услед оксидације сена крећу се од 10-15%, а у неповољним условима и до 50%. Ови губици
су везани за садржај влаге и дужину трајања сушења. Свакако да је потребно настојати да се влага
што је могуће пре сведе на мање од 35% као би се дисање прекинуло и тиме дошло до физиолошког
прекида живота биљке. Највећи део губита овим путем односи се на угљене хидрате при чему као
резултат промене долази до ослобађања енергије и због ових промена се маса лако загреје (упали).
Губици бактериолошким путем
Губици услед ферментације су условљени влагом масе која условљава рад микроорганизама чак ина
20% влаге осећа се активност неких микроорганизама, који својом активношћу утичу на
специфичан мирис сена па и на укус. Највеће промене су на угљеним хидратима, и што је влага
ближа стабилној (10-20%) те су промене све мање.
Губици испаравањем
Ови губици могу бити врло високи и значајни посебно код сена легуминиза и код сена које је већ
било припремљено за складиштење или превртање јер мембрана живих ћелија испушта само воду, а
маса лишћа је далеко сувља од стабла, на прелазу листа и лисне дршке па тако између стабла и
лисне дршке долази до пуцања и при непажњи лако се кида та веза. Ако тада наступе кише испирају
се поједине хранљиве материје посебно минерали, безазотне екстрактивне материје па и протеини.
Садржај сирове целулозе се не мења.
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Губици труљењем
Они настају при сушењу на земљи, при складиштењу сена са већом влагом на вршним деловима
пласта. С тога (камара као и при подлози тј. тамо где је влага највиша) влага може да буде у
сировом материјалу или је накнадно доспела у сено.
Губици током смањења сварљивости
Ови губици се односе на све ефекте смањења хранљивости и одражавају се на смањење сварљивост.
Што су губици већи то је употребна вредност сена мања. Овако велики спектар губитака условљава
мале разлике између две врсте сена, него сена исте врсте а различитог квалитета. Квалитет много
утиче на производњу анималних протеина. Да би се добио добар квалитет сена треба да су
испуњени следећи услови: даје на време покошена маса, да је брзо и добро исушена, да је добро
ускладиштена, да није кисла и да не кисне, да се не чува дуго.
Све ово је везано за очување што више лишћа у сену. Да је боја ближа природној и да је сено
пријатног мириса (да није труло, бледо и плесниво, без корова). Пошто је први откос знатно бујнији
са више корова, маса је због влаге брже расла, лишће је само по ободу и зато се та маса тешко суши,
више је стабла те се препоручује да се први откос силира, а сено припремати од другог, трећег и
наредноих откоса. Ову препоруку треба схватити озбиљно и изузетно ретко припремати сено од
првог откоса, поготову од њивских култура (луцерке, црвене детелине).
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ИСХРАНА ОВАЦА
Приредила: Петровић Јелица, дипл.инж.сточарства
Исхрана оваца је најважнији парагенетски фактор успешности овчарске производње.Правилна
исхрана оваца утиче на ниво производње,али и на смањење утрошка хране по јединици
производа,што у коначном води ка већој продуктивности и одрживости фарме.Овце дају врло
значајне и квалитетне производе у скромним условима исхране и гајења.
Овце могу све своје потребе да задовоље пашом,док се концентрованим хранивима хране само неке
категорије и то у условима интензивне производње.Искоришћавање хране код оваца у највећој мери
зависи од микроорганизама који живе у прежелуцима.Као припрадници преживара,овце имају
сложен желудац,састављен од четри дела;бураг,мрежавац,листавац и прави желудац.Прва три дела
као прежелуци не производе желудачне сокове и ферменте за варење хране.Ту функцију има само
прави желудац у коме и започиње процес варења хране.
У бурагу чија запремина код овце износи 10-12 литара,налази се огромна количина бактерија и
простијих облика инфузорија,који имају велики утицај на процесе разлагања хране.Основну храну
за овце чине волуминозна хранива пре свега паша.Овце не могу успешно да користе грубу храну
као говеда али су зато када је у питању искоришћавање ситније грубе хране далеко ефикасније.
Исхрана оваца и њена организација морају бити прилагођене производном циклусу.Основне фазе
производног циклуса на које је потребно обратити посебну пажњу су:припрема за
оплодњу,бременитост и лактација.Из угла исхране,потребе оваца су најниже у периоду паузе и на
почетку бременитости а највише на крају бременитости и током лактације.
Исхрана оваца у производном циклусу је један од најважнијих чинилаца успеха у овчарству,а
посебно при интезивном систему гајења где се јагњење одвија сваких осам месеци.
Неправилна исхрана не само што неће омогућити успех у производњи,већ може отворити врата
разним болестима,што се посебно односи на продуктивније расе оваца.Нормираном исхраном оваца
у производном циклусу,односно у време оплодње,високе бременитости,а наручито лактацији
могуће је битно интезивирати овчарску производњу,повећати принос меса,млека и вуне и знатно
побољшати репродуктивну способност.
Само интегралним приступом исхрани и нези оваца на једној фарми или газдинству,могуће је
остваривати позитивне резултате.
Исхрану треба планирати дугорочно и
читаву организацију прилагодити
пројектованом систему производње.
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СТИПС—цене
Cene voća i povrća - kvantaške pijace u Srbiji
za period 19.-25.8.2013. godine
Jedinica mere din/k g

Centralna Srbija
Beograd

Kraljevo

Banana (Banana)

110

110

Breskva (Peach)

60

60

Grejpfrut (Grapefruit)

150

150

Grožđe-belo ostalo (Grapes-white other)

60

70

Grožđe-crno ostalo (Grape-black other)

65

65

Jabuka-ostala (Apples-other)

50

60

Kruška (Pear)

65

70

Limun (Lemon)

170

150

Malina (Rospberry)

300

Nektarina (Nectarine)
Orah (W alnut)

70

Novi Sad

Subotica

60

150

130

Šljiva (Plum)

25

30
Centralna Srbija

Beograd

Niš

20

140

Dinja (Melon)

20

15

Karfiol (Cauliflower)

50

50

40

Vojvodina

Kraljevo

Boranija (Green beans)

Krastavac-salatni (Cucumber for salad)

Niš

1100

Pomorandža (Orange)

Jedinica mere din/kg

Vojvodina

40

20

Krompir (Potato)

35

30

25

Kupus (Cabbage)

15

10

15

Lubenica (W atermelon)

14

12

12

Luk beli (Garlic)

170

Luk-crni (Onion)

45

40

Paprika-babura (Pepper-babura)

35

50

Paprika-šilja (Pepper-silja)

40

50

50

Paradajz (Tomato)

30

40

25

Pasulj-beli (Beans white)

270

240

Patlidžan (Eggplant)

30

Praziluk (Leek)

80

Spanać (Spinach)

180

Tikvice (zucchini)

25

Zelena salata-komad (Lettuce-piece)

20

Šargarepa (Carrot)

40

20
35

Novi Sad

Subotica
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