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Технологија производње жутог звездана
Пеипремио : др Саша Станковић
Са аспекта производње најквалитетније кабасте сточне хране најважније место заузима
луцерка. Луцерка заузима значајно место у сетвеној структури произвођача сточара који се баве и
ратарством. Осим луцерке значајан извор кабасте протеинске хране са вишеструком наменом и
начином искоришћавања је жути звездан. Жути звездан је врста легуминоза која је нешто
сиромашнија у садржају протеина и скромнија у приносу у односу на луцерку. Међутим, жути
звездан може бити добра замена за луцерку на нешто вишим теренима и на земљиштима нешто
слабијег квалитета која су непогодна за успевање луцерке. И жути звездан је осетљив на киселост
земљишта као и луцерка али подноси земљишта слабијег бонитета. Терени виших надморских
висина погоднији су за успевање жутог звездана поготову са аспекта његове семенске производње.
Семенска производња жутог звездана врло је специфична и тешка посебно због велике могућности
пуцања махуна и истресања истих приликом сазревања. На теренима већих надморских висина
услед повољних усова влажности ваздуха пуцање махуна жутог звездана је у мањој мери изражено
због чега су ова подручја погодна за производњу семена ове биљне врсте. Најбоље је жетву радити
двофазно, прво га покосити кад семе квалитетно сазри(несме бити ни зелено ни презрело јер
долази до расипања), па потом радити вршидбу. Тако је најефикасније сакупљање семена и нема
осипања. Принос семена жутог звездана креће се од 500-800кг/ха.
Међутим значај жутог звездана је највећи у производњи квалитетне кабасте сточне хране.
Жути звездан се може искоришћавати за исхрану стоке као сено, на зелено, у облику силаже или
сенаже. Ову биљку је најбоље користити у исхрани стоке на почетку цветања кад је највиши
садржај суве материје и сирових протеина а најмањи садржај горких материја. Због повећаног
садржаја горких материја, посебно у периоду после цветања стока нерадо једе сено жутог
звездана. Због тога је важно прилагодити моменат искоришћавања ове биљке у исхрани стоке
квалитету и хранљивој вредности ове биљке. Сено жутог звездана, његова силажа или сенажа
може се успешно комбиновати са овсем. Посебан значај жутог звездана је у томе што је у периоду
цветања добра медоносна биљка те може бити интересантан и квалитетан извор пчелиње паше.
Изузетно се ово може искористити у другом откосу у семенској производњи ове биљке. Као
легуминозна биљка, попут луцерке има велики агротехнички значај јер пружа значајан извор азота
наредним културама, те је добра предкултура другим културама. Добар принос зелене масе може
као и код других легуминозних биљака бити значајан извор зеленишног ђубрења.
Жути звездан се може сејати већ од почетка априла, а кад постоје повољни услови влажности
као овог пролећа, може се сејати до краја маја месеца. Уколико су повољни услови влаге у
земљишту крајем августа и септембра месеца, постоје позитивна искуства са јесењом сетвом
жутог звездана. Важно је да се жути звездан приликом сетве у јесен добро укорени и припреми за
зиму. Жути звездан се приликом јесење сетве у повољним условима добро укорени, боље избори
против корова и може већ на пролеће постићи задовољавајући принос крмне масе. Није пожељно
искоришћавати га за семе већ у првој години старости. Основна обрада земљишта треба да буде
јесење орање на дубину 30-35цм. Стартно ђубрење (на основу препорука извршене агрохемијске
анализе земљишта), обавити у јесен под основну обраду земљишта. Препорука је да се у
заснивању жутог звездана обави стартно ђубрење неким минералним ђубривима са вишим уделом
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фосфора која ће допринети бољем укорењавању усева. Препорука је да се стартно унесе 60-80кг/ха
фосфора и 50-60кг/ха калијума. Предсетвено унети 40-50кг/ха азота. Сетвена норма жутог звездана
је 12-15кг/ха семена са високом употребном вредношћу и при квалитетној предсетвеној припреми
земљишта и сетви сејалицом. Предсетвена припрема земљишта мора бити веома квалитетна да би
семе могло ући на једнаку дубину и квалитетно и уједначено никло. Квалитетно и уједначено
ницање главни је предуслов дугог и квалитетног искоришћавања посејане површине под овом
културом. Дубина сетве жутог звездана је 0,6-0,8cm. При омашној сетви сејати 18-20кг/ха семена.

У току вегетације у наредним годинама искоришћавања жутог звездана, прихрану обављати
минералним ђубривима са више калијума НПК(8:16:24), у периоду новембар-фебруар. Поред
осталих мера неге веома је значајно и сузбити усолисне и широколисне корове који угрожавају
засејан усев жутог звездана. Тренутно су у семенској производњи жутог звездана на територији
Србије заступљене две сорте: Бокор и Зора.
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Плодоред, најзначајнија агротехничка мера у органској производњи
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж. за ратарство
Основа органске производње ратарских култура јесу добро укомпонованe
агротехничке мере, прилагођене стандардима органске пољопривреде. Прилагођеност,
пре свега подразумева некоришћење хербицида и вештачких ђубрива, употreбу органских
ђубрива, интегралних мера заштите, примену редуковане обраде, плодореда и
специфичних система гајења, чиме се омогућава регенерација земљишне плодности и
ствара могућност лакше реализације производње. Основу органске пољопривреде, у
односу на конвцнционалну чини повећање разноврсности (биодиверзитета врста), а
најважније методе којима се то постиже јесу плодоред и гајење здружених усева.
Плодоред је посебан систем биљне производњe кога многи сматрају темељом
органске производње. Према многим истраживањима у свету дошло се до закључка да се
правилним плодоредом може решити око 70 % проблема с болестима и штеточинама у
ратарству. Плодоред је систем просторне и временске смене усева, што омогућава
разноликост врста у производњи и улога му је вишеструка:

■
■
■
■
■
■

одржава и побољшава плодност и структуру земљишта
подстиче покретања хранива из нижих слојева,
регулише болести, штеточине и корове
доводи до смањења губитка хранива испирањем
спречава појаву ерозије
подстиче микробиолошке процесе.

Присуство више врста доприноси бољем искоришћавању најважнијих ресурса
(воде, хранива, светлости и сл.). Гајењем исте културе на истој парцели више година
узастопно долази до преморености земљишта, а последица тога је опадање приноса,
ширење болести, корова и штеточина. Нарочито је опасно поновљено гајење усева који
превише исцрпљују земљиште, односно троше велике кохчине хранљивих материја а уз
то и кваре његову стмктуру. Једна од таквих врста је кукуруз, и ако је он толерантан на
поновљено гајење. Од толерантних ратарских врста поменућемо соју, раж, биљке за
зеленишно дубрење и кромпир. Врсте које уопште не подносе монокуитуру су сунцокрет,
црвена детелина, шећерна и слочна репа, овас пшеница, јари јечам и кромпир (у рејонима
зараженим нематодама). Осим претходног, премореност земљишта могу изазвати и
различите излучевине корена биљака, које поред позитивног утицаја на следеће усеве
могу имати и негативан утицај.
Плодоред је најлакше организовати на мешовитим газдинствима која се баве и
биљном и сточарском производњом. Међутим, на специјализованим газдинствима,
посебно биљним то је доста теже. Такође је тешко организовати плодоред на
газдинствима чије парцеле су неједнаке величине и доста удаљене једна од друге. На
таквим газдинствима једно плодоредно поље би сачињавало ваше мањих парцела, а веће
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парцеле би требало поделити на неколико делова. Идеално је ако се сво обрадиво
земљиште може поделити на парцеле једнаке површине, тако да је број парцела једнак
броју година ротације. Нпр. за шестогодишњи плодоред је потребно парцеле поделити на
шест једнаких делова.
Док се у конвенционалној пољопривреди задовољавајући резултати могу постићи
четворопољним плодоредима, овде треба примењивати вишепољне плодореде (шесто,
осмо и десетопољне), односно укључити усеве са различитом наменом. Плодореди преко
десет година су обично компликовани и непрегледни и углавном се не користе. На већин
газдинстава могућности повећања фреквенције усева су ограничене због разлике у
особинама земљишта.
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Углавном је потребно водити рачуна да се испоштују нека основна правила у
погледу плодореда: смењивати усеве које имају дубок корен са усевима плићег кореновог
система; смењивати азотофиксаторе (легуминозе) које везују атмосферски азот са врстама
које немају ту особину, а уз то га и много троше; културе које спорије ничу и осетљиве су
у почетку на корове (соја, шећерна репа) сејати после оних које спречавају развој корова
(луцерка, тмвно-детелинске смеше, врсте за зеленишно ђубрење и др.); биљке гушћег
склопа са развијеиујим надземним делом комбиновати са биљкама ређег склопа (јечам);
избегавати сриву/садњу пријемчивих усева на местима на којима постоји опасност од
одређених болести; смењивати лиснате и коренасте врсте; гајити различите сорте исте
врсте како би се постигла боља контрола корова и сл.
Важну, можда и најважнију улогу у плодореду ирнају травно-детелинске смеше,
луцерка и остале махунарке јер су одлични предусеви већини ратарских биљака.
Међутим, уколико ове врсте појављују превише често може доћи до појаве болести
махунарки. Иза њих нарочито добро успевају кромпир, озима пшеница које су лошији
предусеви јер остављају земљиште у слабијем стању, са слабијом структуром. Кромпир
као предусев, има и две позитивне стране. Прво, оставља земљиште чисто од корова а
друго он се редовно ђубри, па део хранива који се још није минерализовао искористиће
наредни усев. Вредност јарог јечма као предусева је мала, јер има кратку стабљику којом
не покрива земљиште у одређеној мери и тако не утиче на редукцију корова. Раж и биљке
за зеленишно ђубрење (репица, горушица) су у овом погледу доста цењеније.
Након жетве стрних жита земљиште остаје голо, подложно ерозији, губитку воде
и испирању хранива. Да би се то онемогућило, у органској производњи се практикује
подсејавање жита легуминозама, травно - детелинским смешама или врстама за
зеленишно ђубрење (горушица) у пролеће. На мањим површинама подсејавање се обавља
ручно (сетвом омашке), а на већим растурачима ђубрива и прецизним сејалицама. Ако је
подсејавање ручно, за препоруку је дрљање лаком дрљачом после сетве, како би се семе
унело у земљиште чиме се омогућава лакше ницање. Подсејавање јечма обавити касније,
после бокотрња, јер постоји могућност да подусев надрасте и угуши јечам.
Плодоред је практично најефтинија биолошка мера са фитосанитарном
функцијом, јер спречава ширење болести и нагомилавање популација штеточина.
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Заснивање органског засада јагоде
Припремио: Вукашиновић Срећко, дипл,инж.
Јагода је воћна врста која се може гајити на 1000 и више метара надморске висине. Терен
на коме се заснива засад треба бити такав да није склон позним пролећним мразевима. При
заснивању засада треба водити рачуна о избору парцеле, припреми земљишта и избору садног
материјала. Парцела на којој се заснива засад треба бити на благом нагибу без задржавања
подземних и површинских вода које изазивају гушење корена. Такодје треба избегавати парцеле у
долинама и увалама јер лоша проветреност утиче на појаву многих болести и штеточина.
Пре свега, да би се засновала органска производња, неопходно је обезбедити просторну
изолацију парцеле (изолованост од разних извора загадјења, пестицида, отпадних вода). За
подизање засада органске јагоде не треба користити превише лака или превише тешка земљишта.
На лаком земљишту је веома тешко избалансирати садржај хранљивих материја.
Припрему земљишта треба обавити 20-так дана пре планиране садње. Припремање
парцеле треба вршити претходне 2-3 године због акумулације хранљивих елемената гајењем
одредјених биљака у плодореду. Поред стајњака и компоста са газдинства добро је гајити и
заорати детелину, ранж, овас и стрњику. Такодје се користе и повртарска органска дјубрива која
су без семена корова и гљивица.
Припрема земљишта за органску производњу се састоји од орања, тањирања тј.
уситњавања земље у циљу лакшег стављања банкова. Банкови су са заједно са фолијом и
системом за наводњавање. Изведју редова се може ставити слама која штити земљиште од сушења
и одбија инсекте и штеточине. Слама не може бити из интензивне производње.
Вода којом се наводњава треба проћи анализу, а систем наводњавања је кап по кап.
Садни материјал треба да испуни захтеве Закона о органској производњи и да поседује
сертификат да је органски. Због редуковане обраде земљишта у органској производњи потребно је
користити сорте које су отпорне на болести и штеточине као на пр. Зенга-зенгана.
Најбоље је да се јагода користи као једногодишња култура а у плодосмену укључити треве,
раж, озима жита, детелину. Овим предусевима се обебедјује довољна количина хранљивих
материја, са добром основом за исхраном јагоде и заштитом од корова.
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Јагоди је најпотребнија азот после садње што се обезбедјује стајњаком и заоравањем
зелене масе. Код органске производње треба водити рачуна о дозвољеном уносу азота који не сме
да предје 170 кг/ха због загадјења воде и земљишта нитратима. Калијум и остали елементи се
уносе органски м пелетираним дјубривима
Заштита од болести и штеточина у органској производњи заснована је на превентиви и употреби
средстава на бази бакра и сумпора као и средстава из увоза на бази екстраката из биљака. Најбоља
заштита је превентива, здрав садни материјал, избор отпорних сорти, плодоред, просторна
изолација парцела и оптимална исхрана азотом.
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МИКРО-КЛИМА И ХИГИЈЕНА У ОБЈЕКТИМА

Припремио: Јанковић Предраг, дипл.инж. за сточарство

Микро-клима у објектима
Објекти у којима се држе јунад треба да обезбеде оптималну микро-климу ради
постизања бржег прираста уз што мање хране. Микро-климу објекта чине: температура,
влага, гасови и прашина у ваздуху.
Температура ваздуха. Оптимална темперура ваздуха у објекту је 8 - 10°С, с тим
што организам лакше подноси ниже температуре него више. Уз друге повољне услове
организам ће издржати температуру нижу за 40 - 60% од сопствене телесне температуре, а
ако се држи дуже времена на температури вишој од телесне температуре, доћи ће до
угинућа . Потребно је обезбедити температуру од 10 до 18°С, за јунад телесне масе од
170 до 600 kg температура стаје треба да износи 5 - 25°С (продуктивна), односно 12 - 20°С
(оптимална).
Температура у објекту је најнижа при поду, а према таваници се повећава, те се она
мери углавном у средини стаје на висини од 100 до 125 cm.
Обратити пажњу и на чешће мењање температуре, односно да не долази до
великог и честог осцилирања оптималне температуре. Ниска температура је посебно
штетна ако је повећана и влажност ваздуха. Код нижих температура водити рачуна да је
лежај сув и да нема сувише влаге. Код нижих температура је повећана потрошња хране, а
код виших је смањено конзумирање хране. Због тога водимо рачуна да температура
ваздуха у објекту буде оптимална и уједначена са мање осцилирања.
Влага у ваздуху. Најповољнија релативна влажност ваздуха у објекту је 50 - 70% и
не више од 75%. Релативна влажност ваздуха треба да износи 40 -85% (продуктивна),
односно 60 - 80 % (оптимална).
Код повећане влажности ваздуха долази до омекшавања слузница и коже, а тиме се
стварају повољни услови за појаву упале плућа и других болести, зато у објекту не
дозволити да буде већа влажност од 75%.
Гасови у ваздуху. У објекту су најзаступљенији угљендиоксид и амонијак. Горња
граница заступљености угљендиоксида је 0,3%, а амонијак као продукт распадања
органских материја највише се налази у мокраћи. Ови гасови утичу на поремећаје органа
за дисање, апетит и др.
Прашина у еаздуху. У стајском ваздуху се налази извесна количина прашине, а
потиче од честица хране, простирке и балеге. Прашина штетно делује на органе за дисање,
које надражује и оштећује, такође утиче и на кожу: дражи је и затвара поре и преноси
узрочнике болести.
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Хигијена у објектима

Хигијена стаје обезбеђује добро здравље грла, спречавајући инфекције и обољења
органа за дисање и др.
Простирка. У објектима без решеткастог пода за простирку се користе: пиљевина,
струготина, слама и сл. Пиљевина је добар топлотни изолатор, добро упија влагу, мекана
је и угодна за лежање. Простирка се мора постављати у дебљем слоју (2-3 cm), што зависи
од годишњег доба, броја грла, узраста и квалитета простирке.
Чишћење. Чишћење објекта се обавља свакодневно, a број чишћења зависи од броја грла,
узраста, количине простирке, годишњег доба итд. Објекат мора бити чист, a чишћење
чешће, поготово ако су грла болесна. Водити рачуна да се приликом чишћења што мање
диже прашина. После чишћења ставља се сува простирка у одговарајућој количини.
Вентилација. Постоји природна и вештачка вентилација. Код природне
вентилације користи се разлика у температури спољашњег и унутрашњег ваздуха.
Унутрашњи ваздух је топлији, лакши и креће се одоздо према горе. Спољашњи ваздух
улази кроз отворе са стране зида, а излази кроз отворе на таваници (слемену). За улаз
ваздуха служе врата и прозори. Да не би дошло до промаје прозори се отварају само с
једне стране објекта.
Вештачка вентилација се врши употребом електричних вентилатора, а може бити
тројака: извлачењем загађеног стајског ваздуха; убацивањем свежег ваздуха у стају;
комбиновано - извлачењем и убацивањем ваздуха. Најбољи је комбиновани систем пошто
се може контролисати количина ваздуха, која се извлачи и убацује. Брзина кретања
ваздуха у области грла да није већа од 0,2 m/s. По једном" грлу обезбедити 16 т ваздуха.
Светлост. За говеда у тову јачина вештачког осветљења треба да износи 30 - 40
lh. Коефицијент осветљења је 1 : 10 - 1 : 15, тј. 1 т2 прозора одговара 10 - 15 т2 површине
пода.
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Црна пегавост лишћа кромпира (Alternaria solani)
Припремила: Цветковић Гордана, спец.заштите биља
На подручју деловања ПССС Ниш, визуелним прегледом усева кромпира,
регистровани су симптоми црне пегавости лишћа (Alternaria solani). Кромпир се налази у
фенофази према BBCH скали 51 почетак цветања.
Симптоми болести на лишћу се испољавају у виду ситних црних кружних пега
величине 1-2 мм, чији пречник са напредовањем болести расте до 2 цм. Некротичне пеге
захватају већи део лисне површине. Пеге су најчешће округласте, а могу бити и угласте
форме, карактеристичног изгледа у виду концентричних кругова. Ово је карактеристично
обележје по коме се болест визуелно разликује од пламењаче.
Болест се развија у периоду смењивања сувог и влажног времена.

Симптоми црне пегавости лишћа кромпира
Препорука произвођачима третирање усева кромпира неким од фунгицида:
-

Hemokonazol 250-EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha
Score 250-EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha
Ventor (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha
Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,25 kg/ha
Ridomil gold MZ 68-WG (a.m. mankozeb + metalaksil) 2,5 kg/ha
Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,6 – 2 l/ha
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Цене воћа и поврћа-кванташке и зелене пијаце у србији за период 12.05.2014-18.05.2014
године
Припремио: Јанковић Предраг дипл. инж.
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