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РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.
Опште стање задругарству током прве деценије 21. века показује да је оно у
озбиљној кризи. Зато је актуелно питање оживљавања пословног организовања
породичних газдинстава кроз задругарство.
Оживљавање и успешан развој задругарства је могућ ако постоји дугорочна
напредна политика променљивих политичких субјеката у односу на пословно
организовање пољопривредника. Политика оживљавања задругарства може да се
заснива на неколико принципа који се односе на: усмеравање научноистраживачког
рада на задругарство, унапређење образовања, независну законску регулативу,
материјалну подршку, стручно помагање и политичку одговорност.
Усмеравање научноистраживачког рада на задругарство је сврсисходно
нарочито због поузданијег сазнавања стварног стања у задругарству и стварања
подлоге за одлучивање о могућим мерама економске политике у овој области.
Научним истраживањем би се такође предвиделе последице запостављања и
назадовања у задругарству. Истовремено научнистраживачким радом би могла да се
пронађу најбоља решења за дугорочно оздрављење задругарства, прилагођена нашим
условима и потребама.
Постоје оправдане потребе за унапређење образовања у области
задругарства будући да се задругарство не изучава на неким вишим и високим
пољопривредним школама, а тамо где се оно изучава, укључујући и средње
пољопривредне школе, недовољна је усмереност на актуелна питања. Због тога се не
стичу довљно употребљива знања за праксу пословног организовања
пољопривредника. Зато пољопривредни инжењери и техничари немогу да буду
довољно поуздани предводници у заједничком самоорганизовању пољопривредника.
Они који о задругарству нису ништа научили не могу да охрабрују друге да оснују
задругу.
С друге стране, саветодавство и допуско образовање пољопривредника, осим
производње, треба да обухвати и област пословног организовања односно
задругарства. Ова тема је иначе у допунском образовању пољопривредника
запостављена. Допунско образовање пољопривреника из задругарства, у неким
случајевима, може да има исход - оснивање задруге.
Могућа су и потребна извесна побољшања у закону тако да пољопривредна
задруга буде организација породичних газдинстава, а не чланова једне или две
породице, што закон омогућује. Тиме би се спречила злоупотреба звана "приватна
задруга". На основу научних истраживања и сазнавања потреба пољопривредника,
које они сами могу најбоље да искажу, могућа су и друга побољшања закона о
задругама и подзаконских аката. Али у сваком случају, законска регулатива
задругарства биће плодоноснија, уколико узима у обзир особености домаћих услова,
стања и потреба.
Влада, општине и други субјекти могу и треба да материјално помогну обнову
задругарства које је претрпело снажан ударац крајем 20. и почетком 21. века.
Постојећим задругама је нарочито потребна помоћ у ослобађању од кредитне
задужености, у обртним средствима и стручном кадру односно у области управљања.
Новооснованим задругама је пак потребна подршка у стварању почетног
капитала и услова за рад у виду обртних и основних средства. Новим задругама је
такође сврсисходна подршка у обезбеђењу почетних руководилаца, поред осталог,
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кроз накнаду њихових плата у периоду оспособљавања задруга за оштру тржишну
утакмицу и самостално привређивање.
Пореске олакшице, ако не свим задругама онда бар новооснованим у одређеном
почетном периоду, такође су помоћ овим оргаиизацијама пољопривредника, а самим
тим и пољопрнвредницима.
Обнова капитализма је претежни део задруга довела у веома тежак
положај. Оне су у знатној мери остале и без квалитетног стручног кадра. Успешни
директори и други руководиоци су се претежно окренули свом самосталном
привређивању или су нашли запослење код успешнијих предузећа. И када би се
задругама обезбедила знатна помоћ, у великом броју случајева, постојећи углавном
мање искусни руководилачки кадар не би на дужи рок битно унапредио њихов
економски положај. Због тога, државни органи на различитом нивоу, на основу јавног
интереса, могу да окупе, плате и усмере искусне руководиоце на рад у циљу
оживљавања пољопривредних задруга.
Што се тиче оснивања задруга, стручну помоћ могу и треба да пруже, пре
свега, задружни савези, саветодавне службе и стручни радници општина. Од њих
може да потекне и ангажовање других познавалаца задругарства.
Под овим се у овом случају подразумева позитивно одређење политичких
организација односно странака према задругама. Задруга није превазиђени остатак
претходног друштва него је корисна организација пољопривредника која је створена
раније, такође у капиталистичким условима. Неутралност и равнодушност
политичких странака премa назадовању задругарства треба да буде замењена
такмичењем у доприносу оживљавању задруга и оснивању нових. Обнова
задругарства је њихов успех, а поразно стање у задругарству њихов неуспех.
Пошто је пословно организовање пољопривредника јавни интерес, политичке
странке могу и треба да јавно реагују на негативне појаве у задругарству које
стварају неповерење код пољопривредника у задруге. Тиме би показивале да нису
неутралне у односу на назадовање у задругарству. Ако странке својим програмима
деловања обухватају и здругарство, онда њихови преставници у органима власти
треба да остварују политику подршке оснивању, опстанку и развоју пољопривредних
задруга.
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Заштита зелене салате у заштићеном простору

Након расађивања салате у пластеницима, честа је дилема код произвођача које
мере заштите применити и у коликој мери. Пре свега треба стално имати у виду
да је зимска салата врло здраво, али и врло опасно поврће. Опасно зато што
неправилном применом ђубрива може да нагомила штетне материје које могу
бити чак и погубне по здравље. А непотребна примена пестицида доводи до
нагомилавања пестицидних остатака. Повољна је околност да интегралним
приступом заштити салате примена пестицида може бити сведена на минимум
или чак и изостављена.
Што се тиче проузроковача обољења, треба знати да у првој половини
вегетације салате, током зимског периода, обољења не представљају проблем.
Ако су предузете све потребне мере које подразумевају производњу савремену
производњу салате, тада примена фунгицида је непотребна у првој половини
вегетације. Најзначајније мере су:
- расад произведен у контејнерима на стерилним супстратима,
- расађивање на малч фолију,
- плитка садња (1/3 земљане лопте само да се налази у земљи),
- штедљиво наводњавање, "боље да је суво него мокро" (обично 1x са 25-30
лит/м2 у 10-15 дана или чак и ређе)
- проветравање када је год могуће
Од штеточина најчешћи проблем су пужеви и кртице. Примена земљишних
инсектицида у овом периоду расађивања салате, такође није оправдана.
Пужеви: предност треба дати механичким мерама сузбијања. Ручно скупљање
пужева у зору је једна мера која би требало више да се примењује. Постављање
клопки (од црепа, мокрих џакова и слично) које се пуне кромпиром, мрквом,
проклијалом пшеницом и сл, где се пужеви сакупљају и лако могу да се скупе.
Овакве клопке постављати уз ивице пластеника. Пивске клопке се праве од
пластичних флаша уметањем горњег суженог дела у доњи, укопавају се у земљу,
тако да горња ивица мало вири изнад површине земље. Клопке се пуне се пивом
тако да слој течности буде дебљине 3 прста. Као крајњу меру препоручујемо
примену хемијских препарата. Могу се применити мамци на бази метиокарба
који добро делују на нижим температурама, али су јако токсични за кишне
глисте или металдехида (Царакол) који слабије делује на нижим температурама,
али је токсиколошки повољнији. У сваком случају мамке је најбоље поставаљати
након заливања искључиво око биљака на земљу и после неколико дана их
мењати када почиње да им се смањује деловање.
4

Кртице треба имати у виду да су оне корисне животиње, иако могу велики број
биљака да униште посредно својим кретање кроз земљиште. Зато пре свега их
треба терати заливањем њихових ходника водом, поставлајњем крпа
натопљених у нафту или бензин. Могу се применити и ултразвучни уређаји који
их терају. У крајњо нужди могу се применити димни репеленти.

Хемијски третман за болести уколико се појаве:
Полегање расада
пропамокарбхидрохлорид

Пламењача салате
фосетилалуминијум, хлорталонил*, азоксистробин*, металаксил*, мандипропамид*,
пропамокарб*, цимоксанил*

Сива трулеж
просимидон, ипродион*, ципродинил*, флудиоксонил*, толифлуанид*, винклозолин*
* регистровано у земљама ЕУ

Маст. инж. пољ. за заштиту биља Стојановић Душан
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ОСНОВНА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА

Основна обрада као и што само име каже је основа,односно прва операција од које
зависе и све друге.Од основне обраде зависи каква ће бити предсетвена припрема у
пролеће, зависи колики ће бити напад корова , квалитет сетве а на крају и колики ће
бити принос кукуруза и осталих јарих култура.Од основне обраде такође зависи колико
ће земљиште акомулирати зимске влаге која је много битна у сушном делу године који
је све дужи и топлији.
Оптимално време за основну обраду у јесен је током Септембра и Октобра месеца ,када
уз оптималну влажност земљишта имамо идеалне услове за орање.У таквим условима се
бразда лепо расипа и постиже се максимални квалитет покривања претходне
бразде,самим тим орање је равније без појаве браздица.
Уколико се основна обрада обавља током Новембра и Децембра месеца услед појаве
јесењих мразева и уобичајених већих падавина, може доћи до делимичног смрзавања и
забаривања земљишта а самим тим и до стварања изузетно неповољних услова за
орање.То се посебно огледа на тешким земљиштима типа смонице која су изузетно
тешка за обраду где долази до лепљења земљишта за делове оруђа за обраду због
високог садржаја глине.У таквим условима где су предусеви кукуруз, шећерна
репа,сунцокрет тешко је затрпати жетвене остатке.Тада се користе прво тањираче да би
се ти жетвени остаци унели ,па тек онда обавити дубоко орање.
У условима када је велика маса жетвених остатака коришћење предплужњака је
неопходно како би се исти квалитетно заорали на задату дубину.Поред предплужњака
неопходно је и коришћење цртала,на које је већина произвођача заборавила а које а које
је неопходно како би имали прецизно одсецање пластице.
Дубина орања-је врло дискутабилна ,код наших фармера се усталила на неких 25-28 цм
што је у принципу довољно за кукуруз у нормалним годинама са равномерним
падавинама.Али пошто у последње време имамо све топлија и сушнија лета дубину
јесењег орања тј.основне обраде треба повећавати како би направили што дубљи
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растресити слој због акомулирања зимске влаге.Због дугогодишњег орања на исту
дубину створени тзв.плужни ђон потребно је разбити а за то трeба користити
подриваче који растресају земљиште испод тог слоја.
Такође један од битних услова земљишта је и влажност,јер није исто када се орање
обавља по киши или процеђеном земљишту.При претерано влажном земљишту долази
до „каишања“бразде која при слагању ствара врло неуједначену површину за
предсетвену припрему у пролеће.
Врста плуга- је битан фактор за квалитет и начин орања.Уколико се користе плугови
обртачи добија се врло висок квалитет орања и уједначеност парцеле.Додатно
повећање квалитета орања са оваквим плуговима постиже се додавањем пакер
ваљака.Након њиховог проласка имамо у једном проходу равно орање и затворену
бразду односно конзервирану влагу.Употрба пакер ваљака је ограничена влажношћу
земљишта, што значи да уколико је земљиште претерано влажно њихова употреба није
могућа.
Уколико се користе класични плугови основно је правило отварање бразде.Ово је битно
из разлога дабисмо имали што мањи број празних ходова у току самог орања и што
мање окретања,јер се на тај начин повећава учинак и смањује потрошња горва , која је
уједно и највећа у основној обради.
Ерић Иван
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Болести листа пшенице и јечма

У условима Нишавског округа није уобичајена заштита стрних жита од болести.
Разлози за то су постојање домаћих сората, које су толерантне према овим
болестима. Увођењем нових, страних сората које су креиране тако да донесу високе
приносе, оне генетски имају мању отпорност на болести листа. Почело се и код нас
постављати питање да ли треба вршити заштиту стрних жита, а у првом реду
пшенице као главне културе у овој групи, од болести. Због одумирања делова или
целог листа долази до немогућности нормалног обављања фотосинтезе, а то
повлачи за собом извесно смањење приноса. Уколико је губитак приноса већи од
цене фунгицидног тертмана, заштита од болести има своје оправдање. У принципу,
третман се ради симптоматски, онда када се процени да је потребно. Постоји
неколико значајних оболења листа стрних жита, а повољни услови за развој ових
болести су веома различити. Уколико не постоје метеоролошки услови и уколико
сорта има отпорност, болест се неће појавити. Зато је веома важно пратити
метеоролошке услове и обилазити усеве. Најзначајније болести стрних жита су
следеће:
Пепелница стрних жита - ERYSIPHE GRAMINIS је најраширеније обољење али
најинтензивније се развија у регионима са већом количином падавина. Просечни
губици приноса пшенице износе 5-10% док су код јечма дупло већи. Губици приноса
настају када пепелница у време формирања зрна захвати горњу трећину биљке
нарочито лист заставичар и клас. Почетни напад болести се тешко уочава, а обично
се јавља најпре у густом склопу и на нижим деловима парцеле. Прво се уочавају
хлоротичне пеге, а касније се развија белосива навлака у виду јастучића на
листовима. Симптоми се прво јављају на доњем лишчу, а касније се болест шири на
горе. Највеће штете настају ако болест нападне лист заставичар, јер се смањује
интезитет фотосинтезе, производња хранљивих материја и наливање зрна. Сорте
имају различит ниво отпорности на ову гљиву. Сваке године се мења ниво
отпорности за поједине сорте, па се зато пре одлуке о третирању обавезно мора
извршити преглед усева на присуство ове болести.

8

Симптоми пепелнице стрних жита
Сива пегавост листа пшенице - SEPTORIA TRITICI у нашем региону ,нарочито у
влажним годинама може масовно да се појави поготово на осетљивим генотиповима.
При повољним условима, болест може да се прошири са доњих листова на горње
када су губици и највећи. Услед сушења заражених листова долази до смањивања
асимилативне површине и неминовног смањења приноса и квалитета. Најчешћи
домаћини овог паразита су пшеница док остала стрна жита (тритикале, јечам и овас )
напада ређе. Увођењем сорти пшенице које имају лишће ближе земљи, створени су
оптимални услови за развој ове болести. Зато се последњих година ова болест јавља
у све значајнијем обиму код нас. Регистроване су штете при појави септориозе и до
40%. На листовима који су при земљи се прво јаве светло зелене воденасте пеге,
које прелазе у жуту па у пепељасто сиву боју. У оквиру сивих зона које су обично са
жутим ореолом јављају се црне тачкице (пикниди) и тек тада је сигурно да се ради о
овој болести. Паразит има и до 9 развојних циклуса током вегетације. Сваки циклус
захвата све вишље и вишље биљне делове, па се симптоми болести могу јавити и на
стаблу, лисним рукавцима и врховима плевица.
Употреба заштиченог семена, мање количине семена по јединици површине и
избалансирана исхрана спречавају значајнију појаву болести. Појединих година је
употреба фунгицида економски оправдана.
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Сива пегавост листа пшенице
Лисна рђа жита - PUCCINIA RECONDITА се појављује

на лишћу и лисним

рукавцима на великом броју биљака. Као штетна гљива се јавља на усеву пшенице.
Најчешће се препознаје по рђастим пегама које се налазе на листовима око којих је
ткиво листа интезивно зелене боје.
Жута рђа пшенице - PUCCINIA STRIIFORMIS је посебно раширено обољење у
подручима са хладном и влажном климом (северна и западна Европа). У подручима
са

умереном

климом

јавља

се

у

мањем

интензитету.

PUCCINIA

STRIIFORMIS првенствено напада пшеницу и јечам. Болест се углавном јавља на

листу и на плевама Симптоми присуства гљиве се уочавају у виду жутих пегица које
су поређане у ред па личе на жуте црте на листу, које су у правцу лисних нерава.
Болест се зове још и цртичаста рђа због карактеристичних цртичастих пустула лимунжуте боје. Одржава се на остацима заражених биљака, самониклој пшеници и
дивљим врстама травама. Јавља се нешто раније него лисна рђа. Преноси се ветром
са прошлогодишњих стрништа и са спонтано растућих трава на гајене биљке.Ретко
када се јавља потреба за хемијском заштитом само због ове болести.
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Симптоми жуте рђе на пшеници
Лисна рђа јечма - PUCCINIA HORDEI се јавља у свим рејонима гајења али значајне
штете причињава у прохладним рејонима. Умањење приноса може да се креће 1020%. Симптоми у виду жућкасто мрких уредоспора се прво појављују на листовима, а
касније и на рукавцима. Болест се ретко јавља на стаблу и класу. Уколико је јак
напад, долази до општег жутила оболелог лишћа јечма. Висока релативна влажност
ваздуха, дуготрајне росе су повољни услови за инфекцију, а болест се шири ветром.
Постоји широк спектар фунгицида за ову намену, који се разликују по састасаву, броју
активних материја и цени. У принципу, препоручљиво је применити препарат
сачињен од две или три активне материје, а што се тиче цене, подношљива је она
која ће покрити пројектовани принос. Могу се применити следећи фунгициди:
Caramba (метконазол) 1,2-1,5 л/ха; Falcon (тебуконазол + триаедименол +
спироксамин) 0,6 л/ха; Акорд (тебуцоназол)0,5-1 л/ха; Acanto plus (пикоксистробин +
ципроконазол) 0,6 л/ха; Artea (ципроконазол + пропиконазол) 0,5 л/ха, Excorta
(епоксиконазол)0,75-1,0 л/ха; Prosaro (тебуконазол + протиоконазол) и сл.
спец. инж. пољ. Гордана Цветковић
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ САВЕТОДАВНОЈ И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШ
Дипл.инж. Божидар Стојановић , директор 064/8435500
Саветодавна служба за ратарство и повртарство
др Саша Станковић, 064/8435502
дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
дипл. инж. Рашић Сузана, 064/8435506
Саветодавна служба за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Срећко Вукашиновић, 064/8435509
дипл. инж. Тања Живковић, 064/8435510
Саветодавна служба за сточарство
дипл. инж. Јанковић Предраг, 064/8435504
Саветодавна служба за мелиорације
дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
маст. инж. Душан Стојановић, 064/8097484
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