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Код соје велики значај приликом жетве има одређивање правог момента жетве.Жетву соје
треба обавити у технолошкој зрелости, а то је моменат када садржај влаге у зрну не буде
већи од 18% а најбољи је око 14 – 15%.Најбољи индикатор одређивања момента жетве код
соје је опадање листова.После 3 – 5 дана од опадања листова садржај влаге у зрну соје је
око 13 – 15%.
Последњих година због промене климе на глобалном плану због честих суша биљка
убрзано прелази фазе развоја тако да зрно сазри и спремно је за жетву а на биљци се још
увек налазе листови који отежавају жетву.Зато у таквим условима је пожељно извршити
десикацију листа(сушење и опадање).Жетва соје може почети и при већој влажности
зрна(16-18%) уколико имамо могућности досушивања соје.Жетва соје са влагом већом од
18% се не препоручује због отежаног извођења ове операције као и нагњечења зрна.
Уколико зрео усев дуго стоји непожњевен на пољу долази до пуцања махуна и самим тим
смањења приноса пре жетве, што је израженије при смени влажног времена са топлим и
сувим периодима.Такође се може десити да због обилних киша неможе да се пожње већ
зрео усев, што доводи до знатних губитака.
Жетва соје се изводи житним комбајнима који се подешавају за соју.Најбитније је
подесити растојање између бубња и подбубња , као и број обртаја истих који несме бити
већи од 500 – 600обрт/мин.
Веома је важно ускладити број обртаја витла и брзину кретања комбајна који морају бити
исти.Јер ако се витло окреће брже од брзине комбајна долази до кидања махуна и великих
губитака .Такође ни бити већа брзина комбајна од брзине витла јер такође долази до
опадања махуна и великих губитака.Висина реза косе треба да је што нижа како би се и
најмање махуне покупиле.
Брзина кретања комбајна несме бити већа од 5км/ча а у закоровљеном усеву несме бити
већа од 3км/ча.
Пливајући хедер омогућава копирање терена.Добро подешени комбајни имају висину од 5
– 8 цм јер већ на висини од 10 цм долази до великих губитака.
Просечни губитци у жетви соје су 10% али могу ићи и до 20%,док правилним
подешавањем комбајна се могу смањити и на 5% што је већ прихватљив ниво.
Жетва соје се може сматрати критичном операцијом.У жетви се испољавају сви пропусти
у технологији соје, почев од основне обраде земљишта,преко предсетвене припреме која је
од великог значаја па до краја вегетације овог усева.Поравнатост парцеле има највећи
значај при жетви због ниских првих махуна које коса не закачиње(прескаче) приликом
жетве.
Закључак је да се правилном агротехником и правилним подешавањем комбајна губитак
приликом комбајнирања соје сводимо на 5% што је прихватљива количина.

Смиље-нова могућност или не, за младе
пољопривредне произвођаче на територији
југоисточне Србије
Лековито биље, група биљака које све више добија на значају како због својих
вишеструких улога тако и због могућности развијања ове гране биљне производње и
могућности боље зараде на тржишту. Произвођачи, нарочито екстензивнијих крајева по
питању пољопривредне производње, виших надморских висина, уситњеног поседа и
нешто слабијег бонитета земљишта, виде у лековитом биљу начин да се и ова подручја и
парцеле населе биљним културама и да на тај начин обезбеде принос и зараду које друге
културе неби у овим условима обезбедиле. Све већа тражња лековитог биља као сировине
за производњу лекова у фармацеутској индустрији, чињеница да је лековито биље и
јефтинија сировина за производњу лекова у односу на материје добијене хемијским путем,
истиче значај и потребу производње лековитог биља. Стога производња лековитог биља
добија на значају и постаје важна грана биљне производње у пољопривреди. Лековито
биље садржи различит проценат алкалоида, хетерозида, сапоноида, гликозида, танина
етарских уља, витамина, смола и других састојака који чине да лековито биље има велики
значај у фармацеутској, козметичкој, прехрамбеној и парфимеријској индустрији, у
добијању лекова, хране, зачина, крема, мелема, паста за зубе, сапуна, мириса, средстава
која могу да заштите биљке од болести и штеточина.

Чињеница да смиље као атрактивна врста лековитог биља може омогућити произвођачима
високу јединицу цене производа и тиме добру зараду, наводи произвођаче ових крајева да
све више заснивају производњу ове лековите биљке на својим парцелама. Смиље је једна
од све траженијих, цењенијих и примамљивијих култура за производњу на земљиштима
слабијег квалитета и већих надморских висина. Ароматична биљна врста која се може
наћи на сунчаним камењарима и падинама, у пукотинама стена, подручјима уз море. Неке
врсте гаје се као украсне биљке, и за суво цвеће. Назив рода је настао од грчких речи
helios, што значи Сунце и chrisos, што значи злато, и вероватно је повезан са жутом бојом
цветова коју има већина врста овог рода. Ово је биљка за чији цвет се каже ну народу да
никада не вене, чак ни пошто је убрана.

Смиље и производи од ове биљкедоприносе решавању многих козметичких и
медицинских проблема. Може ублажити трагове старења, због чега су је Французи
назвали immortelle, што значи бесмртност. Може да умножи природни колаген који се
налази у ћелијама коже и да умањи боре са високим процентом успеха. Због свог
регенеративног и противупалног дејства, користи се за негу коже, за уклањање ожиљака,
стрија и модрица, заустављање крварења из носа и уста, као и за зарастање рана. Одличан
је лек против бронхитиса и кашља, делује као седатив, снижава крвни притисак, ниво
холестерола у крви, спречава настанак угрушака. Уље од смиља садржи пинен, лимонен,
куркумен, нерол, гераниол, линалоол и еугенол. Користи се у лечењу лупања срца,
неправилности у срчаном ритму и ризика од можданог удара. У комбинацији са другим
етерским уљима користи се за лечење високог крвног притиска. Уље од смиља је изузетно
корисно код тешких опекотина и доприноси регенрацији ткива код зарастања рана.
Искуства произвођача кажу да смиље, суви цвет смиља и уље смиља имају високу цену на
тржишту биљних уља и чајева. Етерично уље смиља продаје се и по цени од 1.800 евра по
килограму на мало, а око 1600 евра на велико. Од једног хектара може се добити 3-5тона
смиља у првим годинама искоришћавања, а касније и до 10т/ха. Производња етеричног
уља је 5-7л/ха у првим годинама искоришћавања, а касније и 8-10л/ха. Принос од 800100кг сувог цвета даје 1л уља. Засад смиља у зависности од агротехнике и начина
искоришћавања може трајати 8-12 година.
Постоје бројни примери у производњи смиља која се у задње време врло проширила на
теренима југоисточне Србије и постиже одличне резултате. У Доњој Мутници између
Бољевца и Параћина постоји производња на око 106ха, на обронцима Суве планине,
подручју Црвене реке постоје засади смиља на око 40-так хектара код више произвођача.
Позитивна искуства произвођача, промовише ову биљку и мотивише друге произвођаче,
посебно младе да се баве производњом лековитог биља уопште, а посебно производњом
ове културе.
Уље смиља врло је цењено али потребно је изградити дестилерију која ће издвајати готов
производ, са бољом ценом и сигурнијим пласманом на тржиште. То је међутим примарни
производ од кога се даље добијају много цењенији крајњи производи. Уље је врло цењено,
користи се у козметичкој, фармацеутској индустрији, медицини, физијатрији, за израду
многих мелема и масти за масажу.
Као и у производњи другог лековитог биља, заснивање производње на већим површинама
изискује потребу за сушарама па и дестилеријама. Потреба за удруживањем, посебно је
битна у производњи лековитог биља. Потребно је набавити сушаре, дестилерије што је
праћено веђим трошковима, а заједничким средствима преко удруживања произвођача,
лакше би се све то обезбедило. Посебно би се удруживањем лакше изашло на тржиште и
обезбедила стабилност у пласману и цени производа.
Смиље је врста кпја расте на лакщим, карбпнатним земљищтима изразитп неутралне реакције.
Одлишнп ппднпси сущу, псим у ппшетку развића када би требалп пбезбедити дпвпљнп кплишине
впде да би се биљке дпбрп укпрениле и кренуле са нпрмалним развпјем. Не ппднпси хладна,
дубпка и збијена земљищта киселе реакције. На каменитим теренима, применпм дрпбилица и
механишким уситоаваоем каменитих стена, мпгуће је привести култури пва земљищта за гајеое
смиља. Биљка смиља дпбрп ппднпси ниске температуре, те се затп мпже наћи на вищим
надмпрским висинама.

Пре заснивања усева смиља неопходно је обезбедити да земљиште добро припремљено,
добро очишћено од корова. Основна обрада земљишта јесење орање на 25-30цм, зависно
од дубине земљишта. Основно ђубрење треба обавити тако да се усеву обезбеди око
80кг/ха фосфора и око 60кг/ха калијума, зависно од агрохемијске анализе земљишта коју
треба најпре урадити. У припреми земљишта за садњу смиља препорука је да се унесе 4060кг/ха азота. Допунску минералну исхрану заснованих усева смиља у току
искоришћавања треба обавити НПК минералним ђубривом са вишим уделом калијума,
попут НПК(8:16:24), у количини од 300-400кг/ха у току зимских месеци. Прихрану
заснованих усева азотом требало би обавити пред цветање и пред прашење и међуредну
култивацију 1-2 пута азотним ђубривима, КАН-ом или АН-ом у количини од око 200250кг/ха.
Размножавање смиља може бити вегетативно-деобом бусена или ожиљавањем резница,
или генеративно путем семена. Директна сетва се не примењује јер се добијају нежне и
младе биљчице које се тешко изборе против корова и спољашњих фактора средине.
Најчешће се размножавање врши преко расада из хладних леја. Дубина сетве у хладним
лејама је 0,5-1cm, и обавља се крајем априла месеца или мају, са 0.5g/m2 сеmена чиmе би
се добило 300-400 биљака/m2 . За 1ha потребно је 150 клијалишта или 60g сеmена.
Пресађивање биљака обавља се у авgусту у редове са разmакоm биљака од 12-15cm.
Расађивање на стално mесто у октобру или mарту, на дубини од 30cm. Биљкње се расађују
на стално mесето на mеђуредни разmак од 30-40cm, са разmакоm у реду од 60-75cm,
приликоm чеgа се добије склоп од 35-55000 биљака /ha.

У току искоришћавања, поред обавезне допунске минералне исхране или прихране,
неопходно је у првој години обавити резидбу биљака како би се што пре и квалитетније
избокориле у облику развијених бусена. Због стварања покорице и закоровљености
неопходна је међуредна обрада и ручна обрада земљишта између биљака. Врло је важно у
старту смањити конкурентност биљака са коровима, да би што пре биљке смиља ојачале и
брже се и боље развиле.
Берба смиља је врло одговоран и дуг процес у коме треба ангажовати већи број радника,
како би се правовремено скинули цветови. Берба цветова или кошење обављају се кад је
1/3 цветова отворено и имају интензивно златно жуту боју. Берба цвета се обавља на 1520cm дужине цветних стабала. За потребе прераде у уље, берба цвета се обавља када је
преко 50% биљака исцветало.
Убрани цвет или цветно стабло треба подвргнути даље сушењу. Постоје различити
системи сушења, зависно од начина искоришћавања цвета.
 Природно сушење
 Сушење у сушарама на 35-40 степени
 Дестилација у у дестилационим котловима воденом паром(24сата после бербе)

Као и свакој другој производњи у данашње време, тако и производњи смиља треба прићи
пре свега са економског аспекта, исплативости и пре свега пласмана на тржиште. Цене на
тржишту су једно али потребе, засноване површине и тржишни вишак су најбитнији и
опредељујући фактори који треба да усмере произвођаче да ли ће заснивати производњу
смиља на својим парцелама. Испитивање тржишта је поред осталих фактора производње
подједнако важно за крајњи успех.

ЗАШТИТА БИЉА
Сузбијање корова у травњацима
Индиректне мере сузбијаоа кпрпвских биљака пбухватају мере кпје се предузимају у циљу
спрешаваоа дпспеваоа семена кпрпвских биљака на травне ппврщине. Оне пбухватају: сетва
шистпг семенскпг материјала, пднпщеое биљних пстатака накпн кпщеоа и пдржаваое шистпће
мащина.
У директме мере бпрбе спадају: агрптехнишке, механишке, физишке, биплпщке и хемијске мере
бпрбе.
Од агрптехнишких неар најважније су благпвременп и правилнп изведена пбрада земљищта
пре засниваоа травоака, правилнп ђубреое, сетва шистпг семена и нега травоака. Механишки
кпрпви травоака се мпги сузбијати шупаоем биљака заједнп са кпренпм, щтп је мпгуће
укпликп се ради п маоим ппврщинама. Јакп знашајна механишка мера јесте кпщеое .
Редпвнпм кпсидбпм травоака знатнп се мпже умаоити закпрпвљенпст ппврщина. На пвај
нашин једнпгпдищоим кпрпвима пнемпгућена је прпдукција семена, а вищегпдищои кпрпви
се исцрпљују јер ће за пптребе раста трпщити резервне хранљиве материје из ппчемних
пргана кпји се налазе дубпкп исппд ппврщине земљищта. Висину кпсидбе такпђе треба
прилагпдити тренутку. Тпкпм прплећа и ппшеткпм лета, када траве интезивнп расту, кпсу треба
ппдићи какп би биљке травоака засеоиваоем успприле и пнемпгућиле кпрпвнмим травама
да нишу и несметанп се развијају. У услпвима густпг склппа и засеоенпсти, ницаое кпрпва
биће смаоенп. Пренискм кпсидбпм, травоак ће бити прпређен и на тај нашин биће пстављенп
дпвпљнп прпстпра и светла за развпј кпрпва.
Према нашину примене хербициди се мпгу примеоивати третираоем надземних биљних
делпва (фплијарни хербициди) или третираоем земљищта.
Земљищни хербициди (преем) примеоују се 2-3 недеље пре ницаоа семена кпрпва. За
примену у трвоацима у свету је регистрпванп некпликп активних материја:
-диметанамид: за зујбијаое једнпгпдищоих травних и неких щирпкплисних кпрпва.
Мпже се примеоивати на свим травним ппврщинама једнпм гпдищое псим у слушајевима јаке
закпрпвљенпсти када је мпгући и други третман 5 дп 8 недеља накпн првпг.
-мезптрипн: за сузбијаое једнпгпдищоих щирпкплисних и главних травних
једнпгпдищоих кпрпва. Мпже се мещати са ацетпхлпрпм, а избегавати оегпвп мещаое са
инсектицидима киселе реакције.
-симазин: апликација у пктпбру или нпвембру за зимскп сузбијаое једнпгпдищоих кпрпва.

-пендиметалин: за сузбијаое травних и неких щирпкплисних кпрпва. Примеоује се у
травоацима заснпваних каснппрплећним и летоим спртама. Накпн примене, пбавезнп је
навпдоаваое.
-изпксабен: за једнпгпдищое и вищегпдищое щирпкплисне кпрпве. Не сме се
примеоивати на ппврщинама кпје се навпдоавају
-призалин: за сузбијаое једнпгпдищоих травних и неких щирпкплисних кпрпва.
Примеоује се у травоацима кпји су заснпвани каснппрплећним и летоим спртама.

Фплијарни хербициди (ппстем) се примеоују када кпрпви имају развијене надземне пргане и
дпвпљнп велику лисну ппврщину да буде захваћена хербицидима. Већа ефикаснпст у пднпсу
на кпрпве се ппстиже у ранијим фазама оихпвпг развића . Какп за травне такп и за
щирпкплисне најшещће се кпристе : бентазпн, дикамба, клппиралид, метсулфурпн-метил,
метрибузин, сетпксидим итд.. За кпнтрплу щирпкплисних кпрпва у травоацима најщиру
примену има 2,4-Д.
2,4-Д.: За сузбијаое једнпгпдищоих и неких вищегпдищоих щирпкплисних кпрпва.
Примеоује се самп у заснпваним травоацима када су щирпкплпсни кпрпви у фази ницаоа и
интезивнпг ппраста. Не сме се дпзвплити кпнтакт са ппжељним врстама.
бентазпн: За сузбијаое једнпгпдищоих щирпкплисних кпрпва. Примеоије се у
травоацима кпји су заснпвани каснппрплећним и летоим спртама. Третман се мпже ппнпвити
накпн 10-14 дана.
дикамба: За сузбијаое једнпгпдищоих и вищегпдищоих щирпкплисних кпрпва. Акп се
примени вище пд 0,1 л/ха мпже изазвати привременп етиплиранпст ппјединих спрата трава.
фпрамсулфурпн: За сузбијаое једнпгпдищоих и вищегпдищоих травних и
щирпкплисних кпрпва. На нижим температурама спприје делује.
глифпсат: За сузбијаое једнпгпдищоих и вищегпдищоих травних и щирпкплисних
кпрпва. Неселективни системишни хербицид. Примеоивати када су кпрпви у фази интезивнпг
ппраста.
глуфпсинат-ампнијум: За сузбијаое једнпгпдищоих и вищегпдищоих травних и
щирпкплисних кпрпва. Кпнтактни неселективни хербицид. Примеоивати када су кпрпви у фази
интезивнпг ппраста.
клетпдим: Кпристи се у прплеће у сплит апликацију у размаку пд 3 недеље за
сузбијаое једнпгпдищоих ускплисних кап щтп су прпсп кпрпвскп и све врсте мухара, кап и за
вищегпдищое ускплисне-сирак дивљи из ризпма и пбишна пиревина.

клппиралид: Једнпм се примеоује за сузбијаое щирпкплисних кпрпва из фамилија
Фабацеае и Астерацеае. Не се примеоивати на сппртским теренима и близу питке впде!
дикват: За зимскп сузбијаое једнпгпдищоих щирпкплисних кпрпва. Знашајан у
примени на сппртским теренима.
етпфумесат: Ширпк спектар делпваоа: пд једнпгпдищоих щирпкплисних и ускплисних
дп вищегпдищоих ускплисних. Најушинкпвитији су ппсле сетве а пре ницаоа травоака.
флуазифпр-П-бутил: Ппсебнп ефикасан за дигитарију, прпсп кпрпвскп, мухаре, сирак
дивои, зубашу и пиревину. Преппрушенп једнп третитаое у Јуну, другп у Септембру.
флурпксипир: Дпбрп сузбија једнпгпдищое щирпкплисне кап ин еке ускплисне
третираое кпрпва у фази интензивнпг раста. Не преппрушује се на сппртским игралищтима.
метрибузин: За сузбијаое једнпгпдищоих щирпкплисних кпрпва. Не сме се
примеоивати на гплф теренима. Најмаое три дана пре третмана не кпсити травоак.
римсулфурпн: За сузбијаое једнпгпдищоих и вищегпдищоих травних и щирпкплисних
кпрпва. За пптималну примену пвпг хербицида неппхпдна је влага (кища и навпдоавое).
метсулфурпн-метил: За сузбијаое једнпгпдищоих и вищегпдищоих щирпкплисних
кпрпва. Најмаое псам недеља накпн третмана не пресејавати травоак
триклпприд+клппиралид: За свепубахватну кпнтрплу щирпкплисних кпрпва, третман
ппнпвити накпн 4 недеље укпликп је пптребнп. Не преппрушује се примена на виспким
температурама и пре кища кап ни на сппртским теренима.
Неппхпднп је нправити разлику између зимских и летоих једнппдищоих и вищегпдищоих
травних кпрпва. Зимске једнпгпдищое врсте (Ппа аннуа) се третирају пре јесеоег ницаоа
земљищним хербицидима, дпк се летое врсте кпје нишу у прплеће (Дигитариа сангуинqлис,
Паницум црус-галли..) третирају пдмах пп клијаоу и ницаоу у ранп прплеће. Најтеже је
сузбијаое вищегпдищоих врста кпје имају сппспбнпст размнпжаваоа и семенпм и
вегетативнп. Укпликп су присутне у великпм брпју неппхпдан је третман са неким пд тпталних
хербицида па пптпм ппнпвнп засниваое травоака.
Такпђе је неппхпднп примеоивати какп превентивне такп директне мере бпрбе прптив ппјаве
махпвина на травоацима. Од превентивних мера преппрушује се уклаоаое сенке са травоака.
Такпђе, преппрушује се шеткаое, грабуљаое и аерификација травоака. Незапбилазна мера
бпрбе прптив махпвина јесте примена хемијских једиоеоа (бакар-сулфат, живин-хлприд у
праху, хидратисани креш, травоашки песак…).

СТОЧАРСТВО
Састављање оброка за краве
Балансирање оброка представља обезбеђивање хранљивих материја које испуњавају потребе
животиње, којим се обезбеђује одржање њеног живота (уздржне потребе), пораст (код грла која су још
у порасту), производњу (млека) и репродукцију (развој плода).
Балансирање оброка представља обезбеђивање хранљивих материја које испуњавају потребе
животиње, којим се обезбеђује одржање њеног живота (уздржне потребе), пораст (код грла која су још
у порасту), производњу (млека) и репродукцију (развој плода). Састављање избалансираног оброка за
млечне краве састоји се у томе да се хранива комбинују у количинама које задовољавају дневне
потребе. Без адекватне исхране, која задовољава све потебе животиње у хранљивим материјама,
успешна производња млека није могућа. Избалансиран оброк подразумева не само обезбеђење
одређених количина хранљивих материја већ и одговарајући однос међу њима. Код крава које се држе
у стаји, може да се оствари готово потпуна контрола над исхраном. При држању крава на паши
контрола у тој мери није могућа јер оне слободно конзумирају кабасту храну што може знатно да
варира, како у погледу количине тако и квалитета (селекцијом појединих биљних врста).
У једном стаду, посебно ако је веће, није могуће саставити оброк за сваку појединачну краву. С друге
стране, није препоручљиво да све краве добијају исти оброк. Због тога оброци треба да буду
састављени за поједине продуктивне групе крава, како би се избегла с једне стране недовољна а с друге
преобилна исхрана неких грла.

У пракси је раширен поступак да се оброк крава подели на два дела: основни и допунски. Састављање
основног дела оброка врши се на бази потреба у хранљивим материјама за грло просечне телесне масе
и најниже млечности у неком запату. Овај део оброка састоји се претежно или искључиво од кабасте
хране. Грла чија производња је већа, подмирују своје потребе делом из основног оброка, а делом из
допунског. Основни оброк добијају сва грла у запату док се допунски нормира у складу са висом
производњом. Допунски оброк се састоји од концентрованих хранива. Свака крава добија количину
допунског оброка према томе колико даје млека.

Најчешће се при састављању оброка полази од односа суве материје (или енергије) из кабасте и
концентроване хране. Међусобни однос кабастих и концентрованих хранива у оброку за одређени ниво
производње зависи од: квалитета кабасте хране, и укупних потреба краве у енергији. Због повећаних
потреба у енергији код високо производних крава расте и учешће концентрата у оброку. Засушене
краве могу да добијају оброк који се готово искључиво састоји од кабасте хране, али код грла од којих
се очекује висока производња удео концентрата се повећава. При томе заступљеност кабасте хране не
би смела да буде мања од 40% како се не би пореметила популација микроорганизама у бурагу и
процеси који се одвијају њиховим деловањем. Истовремено то значи да концентрована хранива не би
смела да чине више од 60% суве материје оброка, чак и код крава највише производње.

ВОЋАРСТВО
Берба малина

Малина је воћна врста код које се берба обавља у дужем временском
периоду јер плодови сасревају сукцесивно и морају се брати на време и
веома пажљиво. Сам почетак бербе зависи од више фактора и то од
самих биолошких карактеристика сорте, климатских фактора,
надморске свисине, експозиције терена, типа земљишта и примењене
агротехнике. Малињаци који су подигнути на јужним теренима сазревају
раније него на северним и западним.
У нашим малиногорјима берба почиње средином јуна месеца и траје до
средине односно до краја јула месеца. Време бербе зависи од степена
зрелости плода, начина употребе и дужине транспорта.
Степен зрелости плодова се утврђује на основу боје епидермиса, начина
одвајања од цветне ложе, чврстине плода и укуса. Када се плод лако
одваја од цветне ложе а при томе не долази до промене облика и
гњечења знак је да је плод спреман за бербу. Сви сазрели плодови беру
се у једном турнусу како не би дошло до презревања и како не би
омекшали и опали. Убрани плодови морају бити истог степена зрелости и
чврстоће и тада у пуној зрелости имају најбољи укус и боју. Уколико се
плодови беру пре пуне зрелости онда су кисели и слабије обојени а
уколико су презрели, губе боју, гњече се и брзо пропадају.
Време бербе зависи и од употребе плодова па се плодови намењени за
потрошњу у свежем стању и за замрзавање беру дан-два пре пуне
зрелости, а плодови који су намењени за прераду се беру у пуној
зрелости.
Организација бербе је веома сложен посао и захтева велику ажурност и
доста радне снаге јер плодови малине брзо сазревају и постоји потреба
за констатном бербом. На бербу малине отпада највеци проценат
трошкова производње јер се она углавном обавља ручно. Такође је
потребно обезбедити цисту амбалажу и прибор за брање и добро
организовати транспорт убраних плодова.

Плодови малине који су намењени за употребу у свежем стању и за извоз
класирају се у три квалитетне категорије и то: екстра квалитет, квалитет И, и
квалитет ИИ.
Под екстра квалитетом подразумевају се плодови који су по крупноћи, боји
и зрелости уједначени, исте сорте, ручно убрани и без петељке. У једном
паковању се дозвољава 5% плодова који не испуњавају услове за ову класу
али испуњавају услове за нижу класу.
Под клавитетом И подразумевају се плодови који имају приближно исте
особине као и плодови екстра квалитета, само што се у паковању
дозвољава до 10% масе плодова који не испуњавају услове за ову класу али
испуњавају услове за класу квалитета ИИ.

Плодови квалитета ИИ морају бити здрави, чисти и потпуно зрели, дозвољени
су извесни недостаци у погледу облика плода и у јединици паковања може
бити до 20% презрелих плодова, до 10% масе плодова са чашицом.
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити
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