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РАТАРСТВО

Jесења сетвa луцерке
Крмно биље, посебно луцерка, најважније су врсте за производњу квалитетне кабасте
сточне хране. На нашим просторима луцерка је најзаступљенија у производњи квалитетне кабасте
сточне хране. Због тога луцерка од свих врста крмног биља заузима највећи проценат површина.
Значајно место у производњи кабасте сточне хране заузима црвена детелина и на мањим
површинама већих надморских висина жути звездан. Ипак луцерка и са аспекта квалитета,
повољног односа беланчевина и целулозе, и са аспекта приноса и броја откоса у току године,
представља најважнију биљку за производњу квалитетне кабасте сточне хране.
Луцерка је од свих поменутих крмних биљака на нашим теренима најзаступљенија крмна култура.
За исхрану стоке луцерка се користи у свежем стању, као сено, у сенажи и силажи. Висок
продуктивни потенцијал, одличан квалитетет, висок садржај протеина, трајност, отпорност на
сушу и зиму, способност азотофиксације, способност и могућност употребе за исхрану готово
свих врста животиња на различите начине и могућност потпуне механизације процеса производње
сврстава луцерку у најважнију и најзаступљенију врсту крмног биља. Богата је протеинима
одличног аминокиселинског састава, око 20% сирових протеина. Луцерка је крмна биљка која
остварује високе приносе суве материје (у условима без наводњавања 15-18 т/ха), одличног
квалитета. Садржај протеина у сену, у зависности од услова спремања и времена косидбе, износи
16-24%, па је луцерка највећи произвођач протеина по јединици површине. Биљке луцерке садрже
око 40% безазотних екстрактивних материја, 25-26% целулозе и око 3% сирових масних материја.
У повољним годинама, усеви луцерке, у зависности од примењених агротехничких мера и времена
косидбе, посебно првог откоса, могу дати и до пет добрих откоса. Усеви луцерке у семенској
производњи могу дати добре приносе и као семе луцерка је врло цењена на тржишту семена.
Велики је агротехнички значај луцерке који се огледа у њеном утицају на физичка, хемијска и
биолошка својства земљишта. У плодореду је пожељна, с обзиром да поправља структуру
земљишта. Јак коренов систем износи трајно изгубљена хранива из дубљих слојева (калијум) и
депонује га у површински слој земљишта, а може отклањати вишак нитрата из дубљих слојева
земљишта. Усеви луцерке, по напуштању заснованих површина, остављају значајне количине
азота у земљишту, што може бити од користи наредним усевима. Стога је луцерка добар предусев,
и препорука је да се после овог усева у минералној исхрани наредног усева азотом смањи
количина азота за 30-40%.

У последње време луцерку и друге легуминозе произвођачи све више сеју у јесењој сетви. Тиме
побољшавају могућности постизања виших и квалитетнијих приноса. Јесењом сетвом луцерке и
других вишегодишњих легуминоза, омогућује се да се ове биљке добро укорене, боље изборе са
коровима, дају квалитетан први откос и постигну боље и више приносе већ у првој години. Усеви
луцерке у јесењој сетви формирају већ у пролеће добре склопове и имају добар пораст на поч етку
пролећне вегетације. Како се сетвом с јесени постиже добро формирани склоп усева у пролеће,
биљке су конкурентне са коровима и онамогућују да ови пробију. С тога ова чињеница може бити
искоришћена у производњи органске сточне хране без употребе хербицида. Јесењом сетвом може
се у семенској производњи луцерке већ у првој години вегетације добити жетва семена луцерке са
задовољавајућим резултатима приноса. Оптимални рок сетве луцерке, жутог звездана и црвене
детелине у јесењој сетви је половина августа, до половине септембра. Оптималним роком сетве
треба створити услове да се биљке добро укорене да би толерисале ниске температуре и што боље
презимеле зиму.

Овогодишњи услови за сетву луцерке су ретко повољни у овом периоду. Наиме с обзиром да је од
жетве стрних жита на даље као ретко које године било честих и са аспекта количина падавина
задовољавајућих падавина, то тренутно постоје повољни услови за основну обраду земљишта и
предсетвену припрему земљишта за сетву луцерке. Како ипак влада период високих дневних
температура и земљиште се после обраде и припреме брзо суши, то треба сачекати најаву кише и
тада сејати, или одмах ако постоји могућност залити посејану површину под луцерком. Основна
обрада земљишта и предсетвена припрема за сетву требају бити квалитетно обављене да би сетва
могла бити квалитетна. Како луцерка, као и остале врсте детелина, има веома ситно семе, то је
неопходно да сетвени слој буде фино уситњен и да захваљујући томе семе дође на исту дубину и
касније уједначено никне и квалитетно се укорени. Квалитет припреме земљишта за сетву луцерке
тако може да омогући да се сејалицом утроши мања количина семена-12-15кг/ха. Постоје и
искуства у пракси која указују да се у оптималним условима за сетву може сејати 8-12кг/ха.
Оптимална норма сетве луцерке је 12-15кг/ха у машинској сетви и 18-20кг/ха у ручној сетви, која
је још увек присутна на нашим парцелама. Оваква сетва није пожељна из више разлога. Сејалицом
се семе уноси у земљиште на одговарајућу дубину, на исту дубину сетве, стварају могућности за
уједначено и квалитетно ницање а уједно и постиже правилнији распоред биљака. Омашном
сетвом се стварају већи економски губици-повећан утрошак семена, семе мора да унесе у
земљиште чиме се не постиже уједначена и одговарајућа дубина уношења семена, и на старту
стварају неповољни услови за развој усева и уједначеност усева. Квалитет предсетвене припреме
земљишта за сетву луцерке треба да обезбеди услове за сетву на 1-2цм дубине. Препорука је да се
после сетве обави ваљање како би се омогућио што бољи контакт семена са земљишном влагом,
семе унело на једнаку дубину и омогућили услови за уједначено ницање. Уколико је сетвени слој
врло дубок слој растреситог земљишта или припрема земљишта неповољна препоручује се и
ваљање пре сетве како би се омогућила квалитетнија сетва.

Приликом јесење сетве луцерке неопходно је обавити адекватну минералну исхрану фосфором и
калијумом заоравањем одговарајуће врсте и количине НПК минералног ђубрива сходно
резултатима обављених агрохемијских анализа земљишта и потребама култура. За луцерку је
препорука је да се основном обрадом земљишта унесе 60-80кг/ха фосфора и 80-100кг/ха калијума
уз примену стартне количине азота од 40-60кг/ха док биљка сама не почне азотофиксацијом да га
веже. Луцерка јње велики потрошач калијума. С обзиром да су наша земљишта солидно
обезбеђенба калијумом а углавном сиромашна фосфором који је веома битан за укорењавање
луцерке у самом старту вегетације, то треба обратити пажњу да се задовоље потребе луцерке за
фосфором у почетку вегетације. У току даљег искоришћавања усева луцерке потребну количину
калијума обезбедићете прихраном минералним ђубривима са вишим уделом калијума у зимским
периодима- новембар-фебруар.
Квалитет примењених агротехничких мера, квалитет сетве, минералне исхране, време и начин
косидбе, борба против корова, све су то важне мере које утичу на усеве луцерке, на приносе и
дужину искоришћавања луцеришта.

ПОЛИТИКА
ЗАШТО И КАКО ОСНОВАТИ ЗЕМЉОРАДНИЧКУ
ЗАДРУГУ
Зашто задруге?
У решавању главних ограничавајућих фактора ситних пољопривредних газдинстава
кључна је улога задруге. Она је предузетнички сервис који своје чланове обезбеђује
потребним репроматеријалом под повољнијим условима него што то мали
пољопривредници могу учинити појединачно и финализира производе задругара у
прерађивачким погонима задруге и успешно продаје. Тако задружно предузетништво
омогућава одржавање конкурентности малим и средњим пољопривредним произвођачима.
Развијене земље ЕУ у пракси готово и не познају пољопривредне произвођаче као
самосталне привредне субјекте, па је у ЕУ сасвим уобичајено и очекивано њихово
пословање кроз задружно предузетништво. На тим подручјима, као и у нашој
прошлости, задруге су се доказале као незаобилазни привредни субјекти пословања
пољопривредника. Европска задружна пракса показује да постоји велика могућност
задружног удруживања и оправданст постојања задруга. Са новим законом о задругама,
пољопривредницима је олакшана регистрација и рад, а свима нама преостаје рад на
враћању поверења у задруге.
Користи од задруга
Земљорадничка задруга представља значајан привредни субјекат у пољопривреди
Србије. Она је један од најважнијих начина организовања пољопривредника. Због тешке
економске ситуације, пољопривредни произвођачи се данас налазе у неповољном
положају услед континуираног раста цена репроматеријала као и због све ниже цене
пољопривредних производа. Они све теже пласирају своје производе. Немају
загарантовану цену, сигурног откупљивача и тржиште. Зато се јавља потреба за
повезивањем малих робних произвођача у већ постојеће задруге и удружења као и за
оснивањем нових.
Користи од удруживања у земљорадничке задруге огледају се у томе да
оне омогућавају члановима да остваре своје економске, социјалне и културне интересе на
основу задружних вредности и принципа. Преко задруга, задругари се снабдевају
квалитетним и јефтинијим инпутима, генетским материјалом за узгој домаћих животиња,
економски исплативијом сточном храном, средствима рада, деловима за пољопривредну
механизацију и опрему, енергентима, преко њих могу се прерађивати и пласирати
производи.
Стручне службе подижу на виши ниво примарну пољопривредну производњу
својих чланова-задругара и на тај начин производња постаје рентабилна. Члановима је
омогућено да користе производне капацитете задруга ( машински прстен, опрему,
транспортна средства). Користи се огледају и у вођењу књиговодства на пољопривредним
газдинствима (пружање помоћи у вођењу књига). Представљају и ефикасно средство за
борбу против сиве економије и елиминације посредника. Задруга члановима омогућава
стицање додатних савремених сазнања и информација успостављањем веза са
релевантним институцијама у пољопривреди.

Можемо закључити да у задругу треба да се удружи пре свега мали пољопривредни
произвођач јер ће само преко ње бити равноправан на тржишту са великим произвођачима.
Моћи ће да задовољи у квалитету, квантитету и континуитету испоруке својих
пољопривредних производа. Задруге као економско-социјални субјект утичу на развој
локалне заједнице као и на развој традиционалних пољопривредно-прехрамбених
производа што опет позитивно утиче на понуду сеоског туризма. Оне могу да утичу и на
заустављање миграционих процеса пре свега на задржавњу млађег становништва, а такође
могу утицати и на креаторе аграрне и економске политике.
Утицај задругарства на економски развој руралне привреде
Удруживање пољопривредника у задруге није само по себи циљ. Чланови задруге се
удружују "себе ради" како би остварили боље резултате на пољопривредним
газдинствима. Задруга делује на развој агро привреде у више праваца:
1) пољопривредници побољшавају своју економску ситуацију
2) олакшан је трансфер знања ка пољопривредницима и трансформација
традиционалне пољопривреде у модерну
3) усмерава пољопривреднике на структуру производње која доноси оптималне
резултате
4) пружа информације пољопривредницима где и по којој цени могу да продају
пољопривредне производе
5) јача тржишну позицију пољопривредника и бољу преговарачку позицију и
ефикасније пословање
6) остварује се већа запосленост чланова домаћинства
7) помаже елиминацији сиве економије,и веће приходе од пореза
8) преко отварања предузећа у оквиру задруге пољопривредници могу да створе
свој препознатљив производ веће додате вредности.
Земљорадничко задругарство утиче на економски културни и социјални развој локалне
заједнице
1) задржавају послове и економску корист у оквиру локалне заједнице
2) уче задругаре како да демократски реше проблеме у локалној заједници
3) јачају економску моћ произвођача
4) омогућавају задругарима да утичу на решавање социјалних и економских
проблема
5) повезују бизнис локалних заједница у регионалну и националну привреду

Поступак регистрације земљорадничке задруге
Задруга се сматра основаном даном доношењем решења о регистрацији.
Решењем о регистрацији задруга добија матични и порески идентификациони број,
а по службеној дужности Регистратор доставља пријаву Републичком фонду за пензијско и
инвалидско оригурање, ако поједини задругари заснивају радни однос у задрузи.
За стручну помоћ и друге информације о оснивању задруге можете се
обратити задружним савезима, пољпривредним саветодавним и стручним службама или
локалној самоуправи.
За регистрацију задруге у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре подноси се у једном примерку:
1.
захтев за регистрацију оснивања (преузети са сајта Агенције за привредне реги стре
или купити у канцеларији Агенције),
2. оверени потпис лица овлашћеног за заступање на ОП обрасцу,
3. уговор о оснивању са потписима свих оснивача овереним у суду,
4. фотокопије личних карата свих оснивача,
5. записник са оснивачке скупштине,
6. потврда банке о уплати оснивачких удела на привремени рачун (ако су улози новчани,
а потврда овлашћеног складишта ако су удели робни),
7.
потврда о уплати таксе за регистрацију на рачун Агенције за привредне регистре,
Београд и потврда о уплати таксе Републичком заводу за статистику
У Агенцији за привредне регистре могу се добити потребне информације и предати
захтеви за регистрацију.

Дипл. инж. пољ. за ратарство Сузана Рашић

ЗАШТИТА БИЉА
Актуелне штеточине у засадима купине
Обиласком засада купине на територији рада ПССС Ниш, регистровано је присуство
ларви малининог прстенара (Agrilus aurichalceus) у изданцима купине. Ова штеточина има
једну генерацију годишње и презимљава у стадијуму ларве у сржи изданка. Имаго полаже
јаја на кору младих изданака из којих се пиле ларве и убушују под кору. Својом исхраном
ларве буше ходнике и оштећују спроводне снопиће, а као последица долази до појаве
задебљања, ломљења и сушења изданака.

Ларва малининог прстенара у изданку купине

Изглед малининог прстенара
Малинин прстенар је малена буба, тамне је боје и може да има повремено металнозелени
прелив. Овај прелив је боље изражен код мужјака који су иначе и мањи од женки. Дужина
одраслог инсекта је од 6 до 8mm.

Имаго малининог прстенара

Ларве су бело смеђе боје и могу нарасти до дужине од 15 mm.

Ларва малининог прстенара
Хемијске мере заштите подразумевају сузбијање имага у току полагања јаја. Уколико
дође до убушивања ларви у изданке препоручују се механичке мере обавезног уклањања
и спаљивања нападнутих изданака купине, као и уништавање биљака у засаду и ближој
околини које могу да служе инсекту као допунска храна (дивља купина и ружа).

Регистрована су и специфична оштећења на родним гранчицама купине. Оштећења су у
виду покидане површине односно коре гранчица, у виду зареза. На једног гранчици
регистрована су и више зареза. У зарезима регистрована су положена јаја. На местима
оштећења ластари се ломе услед чега долази до њиховог сушења. Ова оштећења су
последица присуства и активности имага цикаде Cicadetta montana complex.

Оштећења у виду зареза

Одрасла јединка цикаде

Цикаде из ове групе имају вишегодишње развиће. Одрасле јединке живе од 2 до 6 недеља.
Након појаве већ за неколико дана почиње парење и полагање јаја у биљно ткиво купине.

Јаја цикаде
Након пиљења ларве се одмах спуштају у земљу и настављају свој развој кроз пет
ларвених стадијума, хранећи се кореном.
Очекује се почетак пиљења ларви и не треба дозволити њихово интензивно пиљење и
спуштање у земљиште на корен купине. Препорука произвођачима купине је механичко
уклањање грана са карактеристичним оштећењима у којима се налазе јаја цикаде. Исечене
гране треба изнети из засада и обавезно спалити.

Гордана Цветковић, спец. заштите биља

ВОЋАРСТВО
Припрема земљишта за подизање воћњака и
време садње
Садња воћака се обавља од јесени до пролећа тј. од новембра
месеца па све до почетка кретања вегетације, у зависности од
временских прилика и припремљености земљишта. Да би се
воћке правилно развијале, редовно рађале и дуже живеле, треба
земљиште правилно припремити. Припрема земљишта се
састоји у чишћењу и равнању терена, мелиорисању и
риголовању.
Чишћење терена се састоји у крчењу растиња, вађењу пањева,
уклањању великог камења да не би сметало приликом
риголовања или копања јама. Ако је земљиште неравно треба га
поравнати да би се касније на том терену лакше могле
обављати агротехничке и помотехничке мере.
После чишћења терена врши се мелиоративно ђубрење на
основу резултата агрохемијске анализе земљишта. За гајење
воћарских култура узорковање земљишта се врши на две
дубине: 0-30 цм и 30-60 цм.
Риголовање земљишта пре подизања интензивних засада воћа је
једна од неопходних мера за успешно гајење воћака. После
риголовања земљиште постаје растресито и са
повољним
водно-ваздушним и топлотним режимом, што је услов да би се
добро развио кореном систем младих садница, а касније и
одраслих воћака. У риголованом земљишту боље се разлаже
унето органско ђубриво, па такво земљиште у току јесени, зиме и
раног пролећа добро акумулира воду и добро је чува у току лета.
За подизање воћњака риголовање се изводи на дубину од 60-70
цм.
За јесењу садњу земљиште треба риголовати током августа и
септембра а за пролећну током октобра и новембра. Много је
боље да се риголовање изврши што раније, него непосредно
пред сађење јер се у том случају земља не може слегнути, па би
касније слегање изазвало повлачење посађених садница у
дубље слојеве.

На земљишту које није риголовано копају се рупе у које се саде воћке.
Копање рупа може да буде ручно или механизовано, помоћу нарочитог
сврдла које се прикључи на трактор. Дубина рупе зависи од типа земљишта.
На лаким земљиштима дубина рупе треба да буде 40-50 цм, а на тешком и
непропусном земљишту 50-60 цм.
Када је земљиште припремљено и јаме ископане, температура изнад нуле
и земљиште није смрзло може се обављати садња. Најбоље је јесења
садња јер пресеци на жилама калусирају у јесен и преко зиме, а рано у
пролеће постоје услови за стварање нових жила, што омогућава
коришћење земљишне влаге, честице земље се слегањем приљубе уз
жиле, па ће у пролеће новоформиране жилице већ црпити довољно
хранљивих материја и омогућити благовремено кретање вегетације. Воћке
се саде у пролеће ако у јесен земљиште није било добро припремљено,
па је добро да буде иситњено зимским мразевима, или ако је земљиште
било сувише влажно са тренутно високим нивоом подземне воде, што би
проузроковало измрзавање корена у току зиме. Пролећно сађење је боље
од јесењег (чак ако би оно могло да се обави) само на земљишту које није
довољно оцеђено и растресито (збијено, тврдо и хладно) и ако су у јесен
климатски услови били лоши. Ако би се под таквим условима воћке садиле
у јесен, жиле би биле изложене гушењу услед претеране влажности и
недостатка кисеоника у земљишту, или би измрзле у случају голомразице.
У нашим еколошким условима са садњорн не треба почети пре 20
октобра, јер воћне саднице пре тога нису довољно зреле. Саднице
коштичавих воћака касније завршавају вегетацију (касније сазревају) па их
зато треба касније садити. Саднице шљиве на џанарици, трешње и вишње
на магриви и брескве, зреле су тек почетком новембра. Ситно јагодасто
воће може да се сади већ крајем септембра и почетком октобра.
Ниш

Тања Живковић,ПССС

СТИПС

За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити
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