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РАТАРСТВО
Еспарзета
Еспарзета је значајна крмна култура, али не тако распрострањена легуминозна биљка која припада
фамилији Fabaceae, односно лептирњача. Значај еспарзете је велики у смислу производње
квалитетне кабасте сточне хране, али и као значајне медоносне биљке. Еспарзета се може
користити за исхрану домаћих животиња напасањем, за спремање сена или силаже. Еспарзета
спада у групу најмедоноснијих биљака. У време пуног цветања изузетно добро меди и омогућује
производњу и до 4кг меда по кошници за дан. Мед еспарзете је изузетног квалитета. Мање је
медоноснија од фацелије, али еспарзета даје две паше годишње у току 5-8 година искоришћавања,
(уколико се гаји због пчела).
Еспарзета је вишегодишња биљка са добро развијеним вретенастим кореном. Висина биљака
креће се од 15 цм до 60 цм. Стабљике су нежне, шупље или испуњене сржи. У односу на луцерку,
стабљике су много мање лигнифициране, али отпорне на полегање. Први лист је прост, затим се
јавља тропер, па лист са пет лиски. Након тога, јавља се сложен лист, непарно пераст, кога чине
већи број пари лиски (12 до 28 пари).
Еспарзета има цветове розе боје, груписани у збијене и издужене гроздасте цвасти. Плод је
полукружно савијена и спљоштена махуна, маљава, са израштајима. Махуна је једносемена, браон
или црне боје, величине од 2 mm до 4 mm. Маса 1000 семена је између 13 g и 17 г, односно маса
1000 плодова између 20 g и 28 g.

Еспарзета је врста која је осетљива на киселост земљишта и најчешће се гаји на земљиштима која
су алкалне реакције. Успева на земљиштима слабијег бонитета и врло пластична што се тиче
терена и надморске висине. Запажа се њено распрострањење на нижим теренима и на теренима
брдско планинских терена, чак и до 1700 m надmорске висине. Еспарзета врло добро подноси
ниске температуре. Погодна је за гајење на кречним земљиштима, у ариднијим условима, где би
луцерка и црвена детелина лошије успевале. На заслањеност земљишта је толерантнија у односу
на луцерку.

Еспарзета се некада сматрала једном од најбољих биљака за сточну храну. Међутим, због нижег
приноса крме у односу на луцерку, мање трајности усева еспарзете у односу на усеве луцерке као
и ниског производног потенцијала за принос семена, (1 т/ха до 1,5 т/ха махуна) еспарзета се
последњих година недовољно гаји. Код преживара не изазива надун, па је погодна за исхрану
домаћих животиња у свежем стању. У пролеће се може успешно користити за напасање, и као
прва зелена сточна храна. У односу на луцерку, за коришћење пристиже нешто раније. Хранљива
вредност суве материје је веома добра. У сувој материји садржај сирових протеина и шећера је
повољан, па је домаће животиње радо конзумирају.
У односу на луцерку, виталност семена је мања (пет до осам година), чак и при чувању у хладној
комори. Ниска производња семена утиче на цену семена, па су произвођачи мање заинтересовани
за гајење еспарзете и производњу семена.

Сорте – На нашим теренима већ дуго година у производњи еспарзете заступљена је сорта
Македонка. Резултати селекције на овој врсти су сорта еспарзете Крајина, која је селекционисана у
Центру за пољопривредна и технолошка истраживања зајечар, (2002).

Еспарзета не подноси монокултуру, па је гајење у плодореду обавезно. На истој парцели може се
гајити након четири године. Најбољи предусеви за еспарзету су ђубрене окопавине, док је она
добар предусев за све врсте гајених биљака, осим легуминоза. У заснивању усева еспарзете
избегавати тешка, збијена, глиновита земљишта. Насупрот томе, у сувим областима, на скелетним
и сиромашним земљиштима, луцерка и црвена детелина не могу да се упореде са еспарзетом. У
ариднијим агроеколошким условима и на сиромашнијим земљиштима, еспарзета је скоро једина
биљна врста која се може успешно гајити. Најбоље успева на умерено влажним, средње тешким и
лакшим земљиштима са доста креча. Усисавајућа моћ корена је велика те је биљка у стању да
боље од других легуминозних биљака из земљишта искористи влагу и најмање количине
хранљивих елемената.
У односу на луцерку, еспарзета је значајно толерантнија према суши. Високе температуре јој мање
сметају него луцерки и црвеној детелини. Ниске температуре, а нарочито голомразице могу
оштетити млад усев, док је у наредним годинама отпорност биљака слична луцерки.
Основна обрада земљишта пред заснивање усева еспарзете треба да буде дубока, уколико
земљишни услови дозвољавају. За заснивање усева у пролеће најбоља је јесење – зимска обрада
земљишта, којом би се земљиште подвргло дејству зимских мразева и како би се створили што
повољнији услови за предсетвену припрему земљишта и сетву.
Еспарзета је биљка која има изражене захтеве према фосфору и калијуму. Препорука је да се у
заснивању усева, под основну обраду земљишта, у зависности од обезбеђености земљишта
минералним хранивима унесе 80-120 кг/ха фосфора и 100-140 кг/ха калијума. У циљу обезбеђења
резерви азота за биљку, док она сама не отпочне са азотофиксацијом, препорука је да под
предсетвену припрему земљишта унесете 30-40 кг/ха азота.

Оптимално време сетве еспарзете је рано у пролеће (почетак марта-прва декада априла). Сетва се
може обавити житним сејалицама на међуредном растојању од 12,5 до 25 цм, а дубина сетве дватри cm. За производњу крме, количина семена креће се од 150 кг/ха до 180 кг/ха, а за производњу
семена 90-120 кг/ха. После сетве еспарзете обавити ваљање, што ће поспешити равномерније и
уједначеније ницање усева. Постоје позитивна искуства са сетвом еспарзете у јесен, крајем августа
до половине септембра. Јесењом сетвом еспарзете постиже се боља конкурентност еспарзете са
коровима, бољи пораст у првом откосу и могућност добијања квалитетног откоса већ у првој
години. Еспарзета је иначе врста која ретко може дати други откос, али може исцветати други пут
са мањим порастом, у истој години, што може бити солидна пчелиња паша у време кад пчела има
недовољан избор у испаши. Еспарзета је веома погодна за заснивање травно-легуминозних смеса
са вишегодишњим травама, од којих су најпогодније сорте јежевице, ливадског вијука, високог
вијука. Заступљеност еспарзете у смеси, умногоме ће допринети повећању хранљиве вредности
трава.
У години сетве еспарзете, како је она веома нежна док је млада биљка, сузбијање корова је једна
од најважнијих мера неге усева намењеног за производњу крме. За сузбијање корова, пре сетве, у
земљиште се може инкорпорирати Трефлан (2,5 л/ха). Такође, када су биљке у фази два-четири
листа, може се препоручити Басагран (3 л/ха).
Најбоље време искоришћавања еспарзете је у моменту почетка цветања, када се користи за испашу
или као зелено храниво, а за припрему сена, сенаже и силаже у време појаве цветних пупољака.
Крмно храниво еспарзете богато је шећерима, због чега је позната и као “слатка детелина”.
Зелена еспарзета код преживара не изазива надун, па је веома погодна за исхрану музних крава и
оваца. У ариднијим подручјима, она се може користити за напасање домаћих животиња. С
обзиром на то да је сено еспарзете нешто грубље (крупне стабљике), оно је изванредно храниво за
исхрану коња. У истој фази искоришћавања, хранљива вредност еспарзете је слична хранљивој
вредности црвене детелине.
У фази почетка цветања, хранљива вредност зелене еспарзете је око 0,7 ХJ/kg суве материје, а
садржај СП је око 180 г/кг суве материје. Принос зелене крме еспарзете креће се 35-45 т/ха
односно 10-12 т/ха сена. Максимални приноси сорте Крајина кретали су се и до 60т/ха зелене
масе. У пракси међутим, еспарзетом се остварују релативно ниски приноси крме, у бољим
условима производње два откоса годишње, а у сушним условима производње и на земљиштима
лошијег бонитета ретко други откос. Принос семена у семенској производњи је око 800-1200кг/ха.
За заснивање усева потребне су велике количине семена, 150-180кг/х, а за смеше трава 60-80 кг/ха
семена. Због тога је еспарзета у свету, па и нашој земљи, у производњи незнатно заступљена.
др Саша Станковић

СТОЧАРСТВО
Радови на пчелињаку у октобру и
новембру месецу
Октобар: Најкасније до почетка октобра пчеле треба
прихранити и свим друштвима обезбедити неопходну количину
хране за презимљавање. Просечна друштва треба да уђу у
зиму са 14 до 20 кг меда. Ако нема толико хране, допуњује се
шећерним сирупом, чији је састав два дела шећера и један
део воде ( однос 2 према један) или у односу 1 према 1.
Друштва треба изједначити, јача имају нешто више легла, па се
од њих може одузети по који рам и додати слабијим
друштвима. Изједначавање друштава треба радити само
уколико су сва друштва потпуно здрава. Пчелињак треба
припремити за зиму, кошнице заштити од уласка штеточина.
Пчелиња друштва зазимити на онолико рамова колико је
запоседнуто пчелама, а преостало саће одвојити и на
погодном месту сачувати. До задњег рама пожељно је ставити
преградну даску и тако одвојити празан део кошнице од дела
са рамовима.

Новембар:
Ако
се
није
благовремено
извршило
прихрањивање пчелињих друштава течном храном, у овом
периоду им треба додати чврсту храну – шећерно медне
погаче. Погаче се стављају у простор између поклопне даске и
сатоноша. Пластичну фолију са доње стране погаче не треба
целу скинути него исећи на тракице. Тракице су ширине од 1
до 2 цм и целом дужином се сече фолија. Тако „зебрасту“
погачу ставити унакрсно над сатоношама. Ово се ради из
разлога да у случају топлијег времена не дође до топљења
погаче и цурења по подњачи.
дипл. Инж. Сточарства Предраг Јанковић

СТОЧАРСТВО
Варијанте това
Интензивнија варијанта је тов до око 450 кг. То значи да се концентрат даје у свим
фазама това, а већи део потреба животиње подмирује се кукурузном силажом.
Кукурузна силажа мора бити беспрекорног квалитета, најмање да има 26% СМ,
постигнута нормалним сазревањем биљке, а не утицајем мраза. Слободном понудом
животиња може конзумирати 6-7 кг СМ оваквом силажом, у тежинском раздобљу 350400 кг. Ако је силажа влажна, животиња ће дневно конзумирати мању количину СМ и
да би се одржали дневни прирасти морамо дати већу количину концентрата.
Додатак сена по правилу не доприноси већим прирастима у оваквом случају.

Интензивнија варијанта това кукурузном силажом

Тежина
кг
150
200
250
300
350
400
450

Дневни
прираст
г
800
900
1.000
1.100
1.200
1.200
1.100

Кукурузна
силажа
кг
4.5
8.5
12.5
16.5
23.5
26.0
26.0

Концентрат
кг
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5

У практичним условима ова варијанта се изводи на тај начин да се кукурузна силажа
даје по вољи, а концентрат како је наведено. Ако животиња поједе наведену количину
силаже и концентрата, оствариће се планирани прираст телесне тежине.
С обзиром на то да је кукурузна силажа веома сиромашна протеинима и да су потребе
животиње за протеинима током това неједнаке, у овој варијанти това концентратна
смеса није једнака у свим периодима това. У почетку това потребно је концентрат са
око 20% пробављивог протеина (150 до 200-250 кг). После овог периода смеса може
имати око 14% сварљивих протеина, а од 400 кг па до краја това може бити концентрат
са око 10% сварљивих протеина, а може да буде и само од зрна жита.

Нешто интензивнија варијанта је са већим утрошком концентрата. Ову варијанту смо
проверили са сименталцем и постигли тежину око 450 кг у старости до 13 месеци.
Оброк се састојао од кукурузне силаже која је давана по вољи (конзумирање у почетку
6 кг/дан, а у задњем месецу това око 29 кг/дан). Током целог това давано је 1 кг
луцеркиног сена и 3 кг концентратне смесе. У 1 кг хранива било је: кукурузна силажа
0,22 кр.ј. и 12 г пробављивог протеина, сено луцерке 0,5 кр.ј. и 70 гр сварљивог
протеина и у концентратној смеси (у којој је било 1,1%) 1,19 кр.ј. и 160 г пробављивог
протеина. На почетку това грла су била стара 140 дана, тешка 160 кг, а на крају това
450 кг. Тов је трајао 295 дана, а просечан дневни прираст је био 962 г. Иако су мањи
прирасти, тов је интензивнији од наведене прве варијанте, јер да је била квалитетнија
силажа, прираст би био већи. За 1 кг прираста живе тежине утрошено је 3 кг
концентрата, 1 кг сена и у просеку 17,5 кг силаже (од 7 до 29 кг).
За просечан укупан прираст од 284 кг утрошено је 4,955 кг силаже, 275 кг сена и 885 кг
концентрата. Свакако, бољи резултати би се постигли да је квалитет силаже био бољи,
јер је силирање извршено у млечно-воштаној, а не у воштаној фази развитка кукурузне
биљке, те је у силажи СМ била испод 30% (22-25%)

Варијанта това кукурузном силажом

Тежина
кг
200-300
300-400
400-450
450-500

Кукурузна
силажа
кг
10
12
16
16

Кукурузно
зрно
кг
1.4
1.7
2.0
2.8

Супер
концентрати
кг
0.5
0.6
0.8
0.8

И у овом случају ради се о квалитетној кукурузној силажи, која има око 32% СМ (0,35
кр.ј.). Супер концентрат садржи 35% уљаних сачми (соја) 12% урее, а остало кукурузно
брашно, минерале и витамине. У овој варијанти постижу се просечни прирасти 1.0001.100 г/дан. Током целог това једно грло поједе 3.800-4.000 кг силаже, 600-630 кг
кукурузног зрна са супером, 60-70 кг сојине сачме, те 23 кг урее. За 1 кг прираста
просечно је потребно 7-7,3 кр.ј. и 700-750 г пробављивог протеина.
Променом односа између кукурузне силаже и кукурузног зрна могу се за разне
тежинске категорије применити следеће шеме исхране:

Тежина грла (кг)
230 320 410
Силажа: кукуруз = 100 : 0, прираст 0.8-0.9кг/дан
кукурузна силажа, кг
19
27
33
кукурузно зрно, кг
сачма соје, кг
0.3
уреја, г
50
60
Силажа: кукуруз = 80 : 20, прираст 1.0 кг / дан
кукурузна силажа, кг
15
20
84
кукурузно зрно, кг
1.2 1.7 2.1
сачма соје, кг
0.38
уреја, г
50
60
Силажа: кукуруз = 60 : 40, прираст 1,18 кг/дан
кукурузна силажа, кг
11
15
19
кукурузно зрно, кг
2.6 3.6 4.3
сачма соје, кг
0.44
уреја, г
60
70
Силажа: кукуруз = 40 : 60, прираст 1,23 кг/дан
кукурузна силажа, кг
7
10
12
кукурузно зрно, кг
3.8 5.2 6.3
сачма соје, кг
0.47
уреја, г
60
70
Силажа: кукуруз = 20 : 80, прираст 1,27 кг/дан
кукурузна силажа, кг
3
5
6
кукурузно зрно, кг
4.6 6.5 7.8
сачма соје, кг
0.52
уреја, г
60
70

У току това, који траје 150-180 дана, потребно је 6.500-7.500 силаже и 270-320 кг
концентрата по грлу.
Најефикаснија варијанта това кукурузном силажом је тов у коме се у једном периоду
користи паша, а завршни део това изводи кукурузном силажом. Тов протиче кроз
неколико фаза:
И Узгојни период
Ова фаза траје око 100 дана (новембар-фебруар) са тежњом да се постигне дневни
прираст 700-720 гр. Према томе, тежински развој био би: тежа грла 35-40 кг до 105-112
кг; лакша грла 30-35 кг до 100-107 кг.

ИИ Прелазни период
Траје око 80 дана са тежњом да се достигне дневни прираст 900-950 г.
Тежински развој би био: Тежа грла 105-112 кг до 181-188 кг, лакша грла 100-107 кг до
176-183 кг.

ИИИ Пашни период

Са трајањем око 150 дана са дневним прирастом око 600 г. Тежински развој: тежа грла
181-188 кг до 271-278 кг, лакша грла 176-183 кг до 266-273 кг.

ИВ Дотовљавање кукурузном силажом

Са трајањем око 200 дана и повећаним прирастом 1.100 г/дан. Тежински развој: тежа
грла 272-278 кг до 491-498 кг лакша грла 266-273 кг до 486-493 кг.
У овој варијанти коначну тежину грла би достигла у старости око 18 месеци. Укупно
трајање това, међутим, могло би се скратити ако би се у фази дотовљавања применила
интензивнија варијанта това кукурузном силажом, утрошком нешто већих количина
концентрата.

ЗАШТИТА БИЉА
Мољац кромпира у складишту
Последњих година, примећују се оштећења на кртолама кромпира која нису последица
присуства земљишних штеточина. Оштећења се примећују тек током вађења кромпира,
али најчешће ипак у складишту, где у повољним условима штеточина наставља да се
развија, правећи све веће штете, које могу бити тако велике да су кртоле неупотребљиве.
Услед глобалних климатских промена, које нису заобишле и наше просторе, појављују се
неке нове или старе, раније познате штеточине. Промењени услови климе, са дугим и
топлим периодима, не ретко праћени сушом или минималном количином падавина,
погодују појави штеточинa. Једна од њих је и мољац кромпира (Phthorimaea operculella).
Бисерно бела јаја мољца полажу се претежно на наличје лишћа, појединачно или у
групама. Када се кромпир налази при крају вегетације, а кртоле су плитко у земљишту,
односно виде се и на површини земљишта, ова штеточина јаја полаже и на кртоле, и то у
близини окаца, што је посебно изражено при полагању јаја на кртоле у складишту.
Гусеница је наком пиљења величине око 1 mm, веома активна, брзо се убушује у кртоле
кромпира. Потпуно развијена гусеница је величине 12 mm, зеленкасте боје ако се храни
ткивом листа или стабла, а сиво-љубичаста ако се храни кртолама.
Кромпиров мољац може да развије неколико генерација годишње у топлим подручјима
или у складишту.

Поред директних штета које наноси, мољац кромпира отвара пут секундарним
патогенима, који изазивају трулеж и доводе до брзог пропaдања кртола у складиштима.
Ако се штеточина са кртолама усели у складиште, а складиште се не хлади, врло брзо
наставља развој, правећи много веће штете на кртолама. Тада су мере њеног сузбјања
ограничене на спречавање развоја већ присутне штеточине, као и спречавање уласка
штеточине са околних поља или из других складишта

Главни домаћин мољца кромпира је кромпир, али ова штеточина може да оштећује и
парадајз, плави патлиџан, дуван и корове из фамилије помоћница (Solanaceae),
попут Datura stramonium, Solanum nigrum и других.
Економски најзначајније штете гусенице праве убушивањем у кртоле које губе тржишну
вредност. Оне се могу наћи и плитко испод површине кртоле, али и продрети дубоко до
унутрашњости. Тунели које изгризу испуњени су изметом гусенице, и по томе се могу
разликовати од оштећење од жичара или грчица, најчешћих земљишних штеточина, које
приликом исхране не остављу измет у унутрашњости кртола.
Кртоле су нападнуте најчешће при крају вегетације, када почиње природно изумирање и
сушење биљака. Тада су кртоле обично ближе површини земљишта, па чак су и једним
делом видљиве на површини земљишта. Више су нападнуте кртоле на парцелама које су
потпуно ослобођене од корова, а мање на закоровљеним парцелама. На површинама које
се наводњавају или је при крају вегетације било доста падавина, мањи је напад
кромпировог мољца.

Прво, у складиште не уносити оштећене кртоле, у којима могу да се налазе гусенице
мољца. У складишту кромпира одржавати температуру испод 9 0 C, када је развој
штеточине онемогућен. На прозоре складишта поставити анти-инсект мреже, са малим
отворима, како би се онемогућио улазак нових штеточина, али и излазак оних који се
развијају на ускладиштеним кртолама.
Примена инсектицида у складиштима, који имају добру испарљивост и делују брзо, може
да има позитивне ефекте. Треба напоменуту да код нас, али у свету, нема података да је
неки инсектицид регистрован за ову намену.

спец. инг. пољ. Гордана Цветковић
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