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ЗИМСКА РЕЗИДБА ВОЋАКА
Приредила: Живковић Тања дипл.инж. воћарства и
виноградарства

Зимска резидба или резидба на зрело се обавља у периоду мировања воћака, од опадања лишћа у
јесен до кретања вегетације у пролеће. У пракси се, због осетљивости тек орезане воћке на
смрзавање, резидба обавља у рано пролеће када прођу јаке зимске хладноће.
Резидбу треба обављати сваке године у циљу одржавања баланса раста и родности, побољшања
дистрибуције храњљивих сокова, омогућавања продирања светлости и препарата за заштиту у
унутрашњост крошње, формирања и задржавања узгојног облика, подмлађивања и замене родног
дрвета.
Према животном добу разликујемо
1.резидбу младих воћака усмерену на формирање одговарајућег облика круне
2. резидбу родних воћака усмерену на одржавање равнотеже између раста и родности
3. резидбу за подмлађивање круне
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1. У првим годинама после сађења циљ резидбе је да се формира одређени облик круне са правилно
распоређеним и јаким основним гранама . Круна треба да обезбеди што боље коришћење
земљишног и ваздушног простора који је одређен размаком садње , да понесе што више рода и да
својим обликом олакша несметано обављање свих радова у воћњаку. У том периоду воћке се не
смеју јако орезивати јер јака резидба подстиче избијање бројних летораста које наредне године
треба уклонити. Таквом резидбом се одлаже почетак рађања и истовремено смањује пораст стабла.
Међутим, ако се у периоду обликовања круне младе воћке слабије орезују, онда ће се за релативно
кратко време успоставити равнотежа између корена и надземног дела и оне ће почети убрзо да
рађају.
2. Орезивање воћака у периоду родности има за циљ да се успостави равнотежа између
вегетативног прираста и родности. Осим успостављања редовне родности, одржавањем ове
равнотеже, повећава се и дуговечност воћке. Резидба на род регулише раст воћака, количину и
квалитет плодова. Резидбом се обнавља родно дрво. Ако се воћке у току рађања не орезују, оне ће
већ после неколико година почети све мање и неуредније да рађају, а пошто нема стварања и
обнављања родног дрвета скраћује им се и животни век.
Свака воћна врста има специфичне захтеве у резидби с обзиром на подлогу и узгојни облик. Ипак,
постоје нека општа правила која се требају поштовати приликом извођења резидбе:
-старије и изнуреније воћке треба јаче орезивати ради подмлађивања
-воћке које рађају на једногодишњем дрвету морају се интензивно резати да би се обезбедило
обнављање целокупног родног дрвета за следећу годину
-родније сорте се више режу од мање родних јер се вегетативно више исцрпљују исхраном већег
броја плодова
-ако на стаблу има више цветних пупољака, резидба треба да буде јача
-што је облик круне приближнији природном облику интензитет резидбе је мањи
-вршни делови скелетних грана више се режу, јер бујније расту од нижих. Тиме се токови воде и
минералних материја усмеравају у ниже делове , који постају виталнији и продуктивнији
-воћке које се јаче ђубре азотним ђубривима су бујније у порасту па их треба слабије орезивати
-наводњаване воћке такође треба мање орезивати
-што је број родних грана већи воћка се може оптеретити већим родом, односно родно дрво не
треба сувише уклањати
-ако је на воћки мало једногодишњег прираста, резидбу треба свести само на уклањање оболелих и
оштећених грана и гранчица и смањења цветних пупољака на најмањи број
-ако је претходна резидба била интензивна, треба мање резати и обратно
3. Подмлађивање воћака представља резидбу којом се вегетативно ослабљене воћке доводе у стање
вегетативног пораста, а спроводи се: када је круна сувише висока и има огољене гране, када је
круна јако оштећена (снег, ветар, велики терет рода) или када почиње масовно сушење јачих грана.
Подмлађивање се састоји из јачег скраћивања свих грана круне. Стварају се услови да се из
адвентивних и спавајућих пупољака развију нове гране и гранчице. Циљ помлађивања је да се
продужи период родности воћака.
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ЗАСНИВАЊЕ СЕЈАНИХ ТРАВЊАКА
Приредио: Ерић Иван дипл.инж. ратарства
За травњаке у нашој земљи се највише користе легуминозе као што су:луцерка , црвена детелина ,
жути звездан.Производња сточне хране на сејаним травњацима у нашој земљи масовније је уведена
и брзо је доживела процват крајем шездесетих година прошлог века.Сејани травњаци имају највећи
значај за брдско-планинска подручја ,посебно на нагибима и лаким земљиштима ,чиме су одиграли
одлучујућу улогу у заштити земљишта од ерозије.На нижим теренима сејани травњаци заузимају
типове земљишта као што су: псеудоглеј,слатине,јаче оподзољене гајњаче,смонице и терене са
високим нивоом подземних вода.Сејани травњаци обезбеђују најквалитетнију кабасту сточну храну.
Квалитет биљне масе зависи од састава врста ,посебно од удела легуминоза у биомаси ,фазе развића
биљака,ђубрења итд.
Посебан значај за квалитет биљне масе имају легуминозе.Због високог садржаја протеина ,минерала
каротина оне су одлична допуна травним смешама.
Поред тога гајењем трава и легуминоза у смеши добија се већа продукција биљне масе. СЕТВА
Пре сетве травно легуминозних смеша земљиште је потребно очистити од коровских врста, најбоље
применом тоталних хербицида.За сетву обавезно извршити добру и благовремену припрему
земљишта.Основну обраду (дубоко орање)обавезно обавити у јесен.После презимљавања земљишта
у отвореним браздама предсетвену припрему можемо обавити дрљачама,сетвоспремачима без
употребе тањирача.
Код нас се најчешће користи пролећни рок сетве а то је крајем марта –почетком априла.
Мање се практикује јесењи рок а то је крајем августа почетком септембра због велике суше у том
периоду.Када постоје услови да се сетва обави у овом периоду увек је боље сетву обавити у јесен.
ЂУБРЕЊЕ
Травњаци се најчешће заснивају ван плодореда на сиромашним плићим и киселим
земљиштима.Зато је ђубрење веома битно.Може се смањити једино после кромпира јер се он
обилно ђубри.Одређивање односа хранива и њихова количина је сложен задатак посебно што се
однос биљака у смеши мења из године у годину .У првој години количина Азота треба да буде од
30-50 кг/ха а у наредним у зависности од ботаничког састава 40-80-100 кг/ха.Код прихрањивања
дужина вегетационог периода и ботанички састав су веома битни.Што је вегетациони период дужи
потреба за прихрањивањем је већа и што је удео легуминоза већи потреба за прихрањивањем је
мања.То значи да се у подручјима где се добијају 3-4 откоса 1/3 N се додаје после првог откоса али
не и после другог и наредних.Ако је удео легуминоза 30-40% прихрањивање се изоставља или
користи не више од 30-40 кг/ха N.
ПРАВЉЕЊЕ СМЕША
Због биолошке разноврсности биљака из фамилије Fabace,Poace које улазе састав смеша
омогућавају велики број комбинација.Од највећег су значаја дужина живота и вертикална
дистрибуција вегетативне масе.Жеља да у смеши буде што више легуминоза је ограничена
еколошким условима где су сејани травњаци највише заступљени у брдско планинским
подручјима.У нашим условима су највише заступљени луцерка,црвена детелина и жути
звездан.Највеће ограничење за већи део луцерке у смешама су кисела земљишта а за црвену
детелину кратак живот а за жути звездан мала компетативна способност.Зато је најчешћи случај да
већ после прве, а нарочито после друге године коришћења,
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легуминозно-травне смеше постају само травне.Удео легуминоза у смеши треба да буде 20-30%.За
разлику од легуминоза код којих је број мали ,а ограничење услова спољне средине веће код трава
постоји велики избор врсти и сорти.
То омогућава да се праве смеше за све типове земљишта и за све агроеколошке услове..За
интензивне системе при фармама могу се користити Италијански и Енглески љуљ,за терене са
високим нивоом подземних вода Високи вијук,за сувља и песковита земљишта Безосни власен,за
лакша земљишта у брдском подручју француски љуљ,за дубља и плодна земљишта Јежевица и
Ливадски вијук а за планинско подручје Мачји реп.Ово су водеће травне компоненте у смеши које
се допуњавају осталим травама(Црвени вијук,Росуље ливадарке)као пратилицама за попуну
простора.
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ПРОИЗВОДЊА КУПУСЊАЧА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
ТОКОМ ЗИМСКОГ ПЕРИОДА
Приредио: Ерић Иван дипл.инж. ратарства
Током зиме у нашим агро еколошким условима веома је ограничен број култура које се могу
гајити.То је због хладних и дугих зима и малог процента грејаних објеката који износи 5 – 8 % од
укупне производнје у затвореном простору.
Најчешће гајене културе у зимском периоду су:салата,спанаћ,ротквица и у малим количинама лук
за везице.У задње време у појединим реонима наше земље је појачана производња купусњача у
пластеницима .
Добра страна ове производње је особина биљака из фамилије купусњача да успевају на ниским
температурама,тачније купус клија и ниче већ на 3 до 4 степена,расад лепо напредује на
температури 5 – 8 степени а у фази расађивања могу издржати и краткотрајне мразеве до -5
степена,купус у технолошкој зрелости издржава температуру од -1 степени.
Негативна страна ове производње може бити чињеница да се она одвија у негрејаним објектима
(обзиром да је грејање купусњача нерентабилно), и да током зиме може доћи до смрзавања усева
што се одражава на његов квалитет и комерцијалну вредност.Проблем овакве производње је што
незнамо тачан број дана

колико ће нам овакав усев бити у пластенику.Сваки дан који има

температуре мање од 3-4 степена не улази у планирани број дана.У пракси то значи да ако имамо
хибрид који од расађивања пристиже за 55 дана а имали смо 20 дана са температуром испод 3
степена додајемо тих 20 дана на ових 55 и добијамо период вегетације од 75 дана.С обзиром да је
интензитет сунчевог зрачења мањи у том периоду број дана се још повећава.
Да би се ушло у овакву производњу са што мање ризика треба знати неколико важних детаља.
Од велике је важности одабрати одговарајући хибрид.Пре свега за овакву производњу треба
бирати хибриде кратке вегетације,55-65 дана од расађивања за купусе 60-70 за карфиоле.Овакви
хибриди су довољно отпорни на зимске услове производње,трпе велику сетвену норму и стижу
довољно рано да се у пластенику може засновати пролећна производња.На тржишту постоје рани
хибриди за ту намену као нпр.KEVIN F1 који има најкраћи период вегетације(55 дана),RESISTOR
F1(даје главице од 0,9 до 1,2 кг),GREGORIAN F1(има вегетацију 70 дана и даје главице од 1,3 до
1,7кг).
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Сетва за ову производњу почиње крајем новембра и траје до краја децембра.Расаднички период
због хладног времена и недостатка светлости траје 35-40 дана.Сетвена норма је већа него на
отвореном пољу и износи 40cm x40cm или 50cm x 30cm што даје нешто преко шест биљака по
м2.Што значи да у нашим најзаступљенијим пластеницима 8м x 30м може се расадити око 1500
биљака.
После скидања претходног усева треба припремити пластеник за производњу.За почетак додати
стајњака у количини од 4-5кг/м3 а затим узорати или дубоко фрезирати земљиште.Ђубрење
минералним ђубривима је веома важна агротехничка мера ,односно,принос и квалитет усева су у
директној вези са количином и врстом ђубрива.Веома важан детаљ је хемијска анализа
земљишта.Њу треба урадити из више разлога.Прво,велики број пластеника је годинама на истом
месту,у

интензивној

производцњи.Земљиште

је

у

већини

случајева

ђубрено

не

само

водотопивим,већ и мешаним ђубривима(UREA,KAN),који значајно засољавају земљиште и тиме
онемогућавају нормално усвајање хранљивих матерја од стране биљке.
Наводњавање као обавезна агротехничка мера је у оваквом начину производње веома
деликатна.Потребно је уклопити потребе биљке за водом али и рачунати на зимски период када је
потребно смањити норме заливања.Ретко се за купусњаче користи систем кап по кап,али треба рећи
да овакав начин наводњавања даје добре резултате.Много чешће се користи заливање
распрскивачима и треба рећи да и овакав начин наводњавања даје одличне резултате.
Што се тиче заштите купусњача може се рећи да није превише захтевна.Данас ефикасна заштита
може да се постигне само уз садејство агротехничких и хемијских мера борбе и што је најважније
коришћење здравог семенског материјала.

