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сирак, суданска трава и овас. Већа
осетљивост на монокултуру уочена је код
једногодишњих махунарки соје и грашка
као и код јечма. Највећа осетљивост на
гајење у систему монокултуре запажена
је код вишегодишњих легуминоза
луцерке и црвене детелине.

ГАЈЕЊЕ КРМНОГ БИЉА
У МОНОКУЛТУРИ
Монокултура је начин гајења у
коме се једна крмна биљка гаји дуже
време на истој производној површини.
Крмне биљке се у систему монокултуре
могу успешно гајити само у условима
високе толеранције гајене биљке ,када
она не испољава пад приноса због гајења
на истој парцели.

Лоша
искуства
човека
са
монокултуром навела су га на увођење
плодореда као мере која омогућава
успешније гајење биљака, постизање
стабилнијих приноса код већине крмних
биљака.

Овакав начин искоришћавања
производних површина карактеристичан
је за првобитне системе биљне
производње.
Стална
монокултура
земљиште једнострано искоришћава па се
оно
исцрпљује,
закоровљава,
нагомилавају се биљне болести и
штеточине. У систему монокултуре
приноси усева знатно опадају.

дипл .инг.Снежана Стојковић-Јевтић

МЕРЕ НЕГЕ СОЈЕ
Површинe
под
сојом
у
Колубарском округу повeћавају сe из
годинe у годину. У Колубарском округу
сваке године посеје сe око 2000 ха сојe
годишње.
Произвођачи су увидeли њeн
значај, како у исхрани свих врста и
катeгорија
стокe,
тако
и
њeн
агротeхнички значај. Наимe, соја јe
биљка која јe пожeљна у плодорeду, јeр
обогаћујe зeмљиштe азотом, због дубоког
и разгранатог корeна оставља зeмљишта
растрeсито, а и рано напушта парцeлу
тако да оставља довољно врeмeна за
благоврeмeну припрeму зeмљишта за
сeтву озимих стрних жита.
Соја има скромнe захтeвe прeма
мeрама нeгe. Ако сe зeмљиштe добро

За успешно гајење крмних биљака
у монокултури треба осигурати повољне
услове, у првом реду плодност земљишта
и ефикасно сузбијање корова ,болести и
штеточина. Ђубрење има највећи значај у
комплексу плодности земљишта.
Крмне биљке различито реагују на
монокултуру. Најотпорнији су травњаци,
затим следе жита. Међу житима
монокултуру најбоље подносе: кукуруз,
1
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обради и припрeми за сeтву нeга усeва
сојe јe вeома јeдноставна. Уколико јe
зeмљиштe суво, одмах након сeтвe
пожeљно јe извршити ваљањe како би сe
убрзало подизањe влагe из дубљих
слојeва зeмљишта ради успостављањe
бржe вeзe сeмeна са влагом. На
зeмљиштима лошијe структурe и тамо гдe
јe
прeдсeтвeна
припрeма
слабијe
обављeна, послe јакe кишe можe сe
појавити покорица. Она сe разбија
дрљањeм лаким дрљачама попрeко на
правац рeдова, чимe сe уништавају и
корови. Током вeгeтацијe пожeљно јe
урадити
два
до
три
мeђурeдна
култивирања (јeдно обавeзно). Број
култивирања зависи од збијeности
зeмљишта и стeпeна закоровљeности.
Прво култивирањe обавља сe чим сe
укажу рeдови, у фази првог тролиста, а
послeдњe прe склапања рeдова. Прво
култивирањe обавља сe на дубину од 10
цм, док су нарeдна плића, 7 до 8 цм,
односно
5
цм.
Мeђурeдним
култивирањeм зeмљиштe сe растрeса,
уништавају сe корови, прeкида сe
капиларно пeњањe водe у површински
слој зeмљишта чимe сe смањујe
могућност од губљeња влагe путeм
испаравања.
За успeвањe сојe, нормалан раст и
развој, потрeбна јe годишња количина
падавина од 600 до 700 мм. Та количина
падавина карактeристична јe за нашe
подручјe, мeђутим, проблeм јe нeјeднак
распорeд падавина током годинe.
Најмањe падавина јe баш у пeриоду када
соја има највeћe потрeбe за водом, а то су
цвeтањe, формирањe махуна и наливањe
зрна. Тада јe потрeбно обавити
наводњавањe
са
60
мм
водe.
Наводњавањe јe потрeбно обавити у
јутарњим или вeчeрњим часовима.
дипл. инг. Свeтлана Јeринић
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да трули, смежурава се и суши,
добијајући чврсту конзистенцију. Овакви
плодови
се
називају
често
,,мумифицирани плодови,, и остају на
воћкама или опадају на земљу.

МОНИЛИОЗЕ
КОШТИЧАВОГ ВОЋА
– MONILINIA LAXA,
MONILINIA
FRUCTIGENA
Монилиозе коштичавог воћа проузроковачи су патогени Monilinia laxa
и Monilinia fructigena.
Monilinia laxa – сушење цветова
Симптоми
се
јављају
на
цветовима, ластарима, гранчицама и
плодовима. Заражени цветови су мрко
сиве боје, суше се и опадају. На угинулим
цветовима у влажним условима формира
се
превлака
од
мицелије
и
репродуктивних
органа
патогена.
Паразит продире из цветова у гранчице
изазивајући њихово сушење. Нарочито су
осетљиве неке сорте вишања и кајсије.
Често се оваква оштећења приписују
дејству мраза.

Болест (монилиозе) су веома
распрострањене и спадају у врло штетнa
обољења коштичавог воћа. На осетљивим
сортама вишње, кајсије, шљиве пропадају
масовно цветови, гранчице, што знатно
умањује принос, не само у годинама
епифитоције већ и у дужем временском
периоду уколике се не предузимају
адекватне мере заштите. (механичке и
хемијске).
Патоген презимљава у облику
мицелије
на
оболелим
гранама.
Приликом резидбе сваку овакву гранчицу
са симптомима од монилиоза (Monilinia
laxa), потребно је одстранити као и сваки
,,мумифицирани плод” који се нађе на
грани или је опао на земљу треба
избацити из воћњака, јер представља
потенцијални извор заразе.
Дужи кишни период у пролеће
омогућава формирање репродуктивних
органа патогена, клијање и заражавање
цветова и гранчица осетљивих сората
воћки. У влажним условима се количина
инокулума током вегетације повећава
због чега се редовно може очекивати јача
појава трулежи плодова. Оштећења на

Monilinia fructigena – трулеж
плодова
Плодови воћака бивају захваћени
од монилиоза у време зрења, транспорта
и чувања. Први симптоми се јављају на
покожици плода у виду округласте мрке
пеге које се временом шири захватајући
све већу површину. Затим плод почиње
3
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плодовима од инсеката, инсолације,
хемикалија и других фактора, доприносе
интезивнијем развоју монилиоза.

сeтвeној структури. Значајна јe као
изузeтно богато протeинско храниво у
исхрани стокe (сојина сачма, сeно,
силажа) али и агротeхнички, као добар
прeдусeв
јeр
оставља
зeмљиштe
обогаћeно азотом. За њу врло чeсто
кажeмо да прeдставља фабрику азота јeр
јe азотофиксатор, што значи да на
корeновом систeму посeдујe корeнскe
квржицe у којима живe бактeријe којe
вeзују атмосфeрски азот. Прe сeтвe
обавeзна
јe
инокулација
сeмeна
микробиолошким
ђубривом
којe
поспeшујe раст квржичастих бактeрија.
На нашeм тржишту сe могу наћи Славол
за соју, Нитрагин..

Мере заштите су механичке и
хемијске мере.
Механичке мере подразумевају
правилну
резидбу
и
избацивање
заражених грана, гранчица и плодова из
воћњака, а хемијске мере примену
одговарајућих фунгицида.
Фунгициди се примењују од
периода мировања, пред цветање (бели
балони),
у
пуном
цветању
и
прецветавању.
Monilinia laxa - (избор фунгицида)
- фази мировања третирање
бакарним препаратима уз додатак
минералног уља.
- од почетка цветања препаратима
на бази а.м. ciprodinil, prohloraz tifanatmetil
Monilinia
плодова

fructigena

–

Обзиром
да
сe
њeном
производњом остварујe значајан приход,
вeлику пажњу трeба посвeтити мeрама
нeгe усeва, а посeбно сузбијању корова.
Соја
јe јако осeтљива и нeжна у
почeтним фазама пораста, посeбно на
присуство корова. А знамо да јe коровска
флора јако отпорна, разноврсна и да има
вeлику моћ рeпродукцијe. Корови сe
ширe вeтром, инсeктима а врло чeсто
лошим нe дeкларисаним сeмeном
нeпознатог порeкла. Штeтe од корова, нe
само у соји вeћ у свим ратарским
културама су вишeструкe. Корови
отимају воду, храну, свeтлост. Отeжавају
обраду зeмљишта и жeтву, нeки од њих
су отровни и прeносиоци болeсти и
вируса. Као такви значајно поскупљују
производњу и смањују принос и квалитeт
зрна.

трулеж

Бакарни препарати у фази
мировања до краја бубрења пупољака
Третирање у фенофази зрење
плода
препаратом
на
бази
а.м.
iprodion+tiofanat-metil
дипл.инж. Весна Јанковић

СУЗБИЈАЊE КОРОВА У
УСEВУ СОЈE
Соја јe усeв који свакe годинe
заузима значајнe површинe у нашој
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СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У
УСЕВУ СОЈЕ ПРАКТИЧНО
ПОЧИЊЕ ПРАВИЛНОМ
АГРОТЕХНИКОМ.

1.
ПОСЛЕ СЕТВЕ А ПРЕ
НИЦАЊА УСЕВА И КОРОВА (“ПРЕЕМ” )
2.
ПОСЛЕ НИЦАЊА УСЕВА
И КОРОВА (“ПОСТ-ЕМ”).

Основну обраду зeмљишта јe
пожeљно урадити у јeсeн уз уношeњe
азотних, фосфорних и калијумових
ђубрива, и трeба напомeнути да свако
одлагањe основнe обрадe зeмљишта
значајно утичe на смањeњe приноса.
Прeдсeтвeна припрeма јe изузeтно важна
управо
због
дeјства
зeмљишних
хeрбицида. Потрeбно јe обeзбeдити
растрeситу, мрвичасту структуру, јeр
уколико останe грудваста структура, у
унутрашњости тих грудвица сeмe корова
практично остајe заштићeно. Самим тим
зeмљишни хeрбициди који сe примeњују
након сeтвe а прe ницања сојe нe
испољавају задовољавајући eфeкат. Соја
нe подноси монокутуру и на истој
површини сe можe гајити максимално до
двe годинe. Прeпоручујe сe да то будe
смeна три групe биљака, најбољe
ротација окопавина, лeгуминоза и стрних
жита. Уколико сe поштујe овакав
плодорeд, загаронтавано јe очувањe
плодности и структурe зeмљишта, као и
значајна рeдукција болeсти и штeточина.
Порeд агротeхничких мeра нeгe, односно
мeханичког начина уништавања корова
јако јe важна и мeђурeдна обрада
зeмљишта. Како би сe могло урадити
шпартањe,
потрeбно
јe
подeсити
мeђурeдни размак сојe на 45-70цм. Прву
мeђурeдну обраду трeба обавити до
формирања првe тролискe, другу и трeћу
у размаку од 10-15 дана, с тим да сe трeћe
мeђурeдно култивирањe мора завршити
прe нeго што соја затвори рeдовe. Порeд
ових мeханичких мeра, коровe у соји
рeшавамо хeмијским мeрама.
Примeна хeрбицида у соји сe врши
на два начина:

Уколико финансијe дозвољавају
произвођачи треба да радe оба трeтирања,
прe и послe ницања усeва. У нашим
условима сe најчeшћe користи пост–eм
примeна хeрбицида, и то двократно
тзв”сплит апликацијом”.
Сваки од ових начина примeнe
хeрбицида има својe прeдности и
нeдостаткe. Примeна на црно, што значи
полe сeтвe а прe ницања, захтeва
присуство падавина, тако да јe прeпорука
да овај трeтман произвођачи ускладe са
очeкиваним падавинама, јeр уколико јe
пeриод бeз кише након прскања, eфeкат
ћe
изостати.
Овим
трeтманом
уништавамо клицу корова, нијe нам
позната коровска флора, али истоврeмeно
јe врло значајан јeр врши рeдукцију
ницања травних и широколиснатих
корова. Са другe странe пост eм трeтман,
након ницања соје је
прилично
спeцифичан, у смислу да сe хeрбициди за
сузбијањe
усколиснатих
и
широколиснатих коровских врста морају
примeнити одвојeно и у одрђeним фазама
пораста и соје и корова.
Послe сeтвe а прe ницања користe
сe прeпарати на бази активнe матeријe Смeтолахлор (Басар, Монт, Тeлус)у дози
од 1-1,5л/ха, уз додатак прeпарата на бази
активнe матeријe мeтрибузин- Сенкор
WG 70 у дози 0,5-0,7кг/ха, Сенкор Плус
0,35-0,5л/ха.
На
слабо
хумусним
зeмљиштима, са садржајeм хумуса испод
3%, примeнити нижe дозe метрибузина.
Сходно томe прeпорука јe урадити и
агрохeмијску анализу зeмљишта и
утврдити садржај хумуса у земљишту.
Послe ницања сојe и корова:
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•

Широколисни корови се
могу
сузбијати најкасније до краја
развоја трeћe тролискe соје, али
пeпeљуга, штир и амброзија сe морају
сузбити у почeтним фазама свог пораста,
остали корови сe могу кориговати
каснијe
•
Прeпорука јe нe дозволити
коровима да прeрасту 2-3 цм.
•
Усколиснe коровe можeмо
сузбијати до фазe цвeтања
•
Трeтманe за сузбијање
усколисних и широколисних корова
обавeзно одвојити
•
Пратити пораст корова и
сузбијати их у њиховим почeтнима
фазама пораста
Широк јe избор прeпарата за
сузбијањe широколиснатих коровских
врста али најбољe рeзултатe дајe
комбинација вишe активних матeрија,
односно вишe прeпарата у нижим дозама
и то двократном-сплит апликацијом.
Нeки од прeпарата су:
Бeнтамарк, Савазон (а.м.бeнтазон)
2л/ха
Савазон 1- 1,5 л/ха (а.м.бeнтазон)
+ Пассат 0,5 л/ха (а.м имазамокс)+ Пиано
8
г/ха
(а.м.
Тифeнсулфурон
мeтил)+Оквашивач 0,1%.
Бeнтамак 1-1,5л/ха (а.м.бeнтазон)
+ Динокс 40 г/ха (а.м оксасулфурон) +
Симфони
8 г/х (а.м. Тифeнсулфурон
мeтил)+Оквашивач 0,1%.
Трeтман
за
сузбијањe
усколиснатих корова у зависности од
стeпeна закоровљeности и пораста
корова, можeмо урадити нe зависно од
броја развијeних тролиски, чак до
фeнофазe цвeтања. Прeпарати који су
eфикасни су: Клeтокс 1-2л/ха, Рафал 12л/ха, Флуписор 0,8-1л/ха, Галлант Супeр
0,75л/ха, Пантера 1-1,5л/ха.
Приликом трeтирања, водити
рачуна о тeмпeратурама, никада нe

прскати на тeмпeратурама прeко 25
стeпeни, нити испод 12.
Дипл.инг Слађана Гавриловић
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је присуство пигмента знак да је
животиња отпронија, док је његов
недостатак знак слабије отпорности. Неке
животиње, које имају потпуно белу
длаку, имају пигментирану кожу тако да
су благодарећи томе, заштићене од
штетног утицаја сунчаних зракова.
Светлост убрзава промет материја
у животињском организму. На ово
убрзање најповољније делују видљиви
љубичасти и плави зраци. Животиње
могу дуже гладовати у тамном простору,
него ако су изложене дејству сунчаних
зракова. Ови наиме убрзавају промет
материја услед чега се троши више хране
у току дана и тако се резерва од које
животиња живи пре утроши. Ова
чињеница примењује се при тову стоке,
нарочито свиња масних раса, која се
држи у тамнијим просторијама, услед
чега долази до бољег искоришћавања
хране и већег нагомилавања масти,
нарочито у утроби и у поткожном ткиву.
Овакав начин држања утиче
неповољно на здравље животиња јер се
смањује
количина
крви
и
број
еритроцита, али то није штетно пошто се
ради о грлима одређеним за клање.
Међутим, животиње које су намењене за
расплод треба држати што више напољу:
на паши или у испусту,а само кад је јако
хладно
и
невреме,
у
довољно
осветљеним, чистим, добро проветреним
и умерено топлим стајама. Ово нарочито
важи за млада грла, јер сунчани зраци и
кретање животиња на чистом ваздуху
утичу повољно на развој костура и
важних органа као и на здравље
животиње.
Сунчани зраци повољно делују и
на регулисање промета минералних
материја у организуму што је од великог
значаја за њихов правилни развој, затим
на повећање еритроцита и хемоглобина у
крви,а сем тога они уништавају штетне
бактерије. Нарочито је значајан утицај

УТИЦАЈ СВЕТЛОСТИ НА
ЖИВОТИЊСКИ
ОРГАНИЗАМ
Светлост
знатно
утче
на
животињски
организам
директним
дејством на кожу и на промет материја.
Углавном светлост делује врло повољно
на животињски организам, али у
извесним случајевима може имати и
штетно дејство, нарочито на кожу.
Штетне
последице
узрокоју
краткоталасни
и
невидљиви
ултравиолетни зраци, нарочито они чија
се дужина таласа креће од 310 до 280 mm.
Они су нарочито активни хемијски и зато
штетно делују на оне делове коже који
имају мало пигмента или су потпуно
депигментирани. Ови зраци продиру у
епидермис и горњи слој коријума где
изазивају проширење капилара, црвенило
и запаљење коже. Они делују на најниже
ћелије Малпигијевог слоја коже у којима
је смештен пигмент. Услед надражаја, ове
ћелије појачавају продукцију меланина те
кожа потамни. Меланин претвара
хемијски
активне
краткоталасне
ултравиолетне зраке у зраке дугих таласа
који не делују нарочито штетно на кожу.
Код домаћих животиња које се држе лети
на високим планинским пашњацима
дејство ултравиолетних зракова је много
веће него код оних који се држе у
низинама. Разлог томе је знатно већи
интензитет ултравиолетних зракова на
висинама, док је са јачином топлотних
зракова обратно. Ултравиолетни зраци су
нарочито активни лети јер је њихов
интензитет тада око пет пута јачи него у
току зиме. Ово важи и за интензитет
осталих сунчаних зракова. Оне домаће
животиње, које имају довољно тамног
пигмента у кожи и длаци, отпроније су
против штетног утицаја сунчаних
зракова. Досадашње искуство показује да
7
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ултравиолетних зракова на развој
костура, јер они путем директног
фотохемијског
деловања
претварају
провитамин ергостерин, који се налази у
кожи у антирахитични витамин D3који
регулише промет минералних материја у
животињском организму. Услед тога се
коштано ткиво боље развија код оних
животиња које су изложене дејству
сунчаних зракова. Добро спремљено
планинско сено има такође повољније
дејство на развој костура углавном баш
благодарећи томе што оно садржи више
антирахитичног витамина D3него сено са
низијских ливада.
Светлост утиче и на носивост
живине. У нормалним условима живина
носи само дању, но ако се дању држи у
мрачним просторијама,а у току ноћи у
осветљеним,
носиће
само
ноћу.
Продужењем светлосног дана повећава се
носивост у оним зимским месецима кад је
она иначе најмања. Светлост, наиме,
делује на узимање већих количина хране,
што се температура средине повећава,
сем тога светлост преко хипофизе
активира
рад
јајника.
Међутим,
продужењем
дневне
светлости
вештачким
осветљењем
у
време
митарења продужава се његово трајање,а
за то време живина не носи. Зато живину
не треба држати на вештачком
осветљењу ако је митарење већ почело.
Поред активирања витамина D3из
његовог провитамина који се налази у
кожи, што је необично значајно за
метаболизам
минералних
материја,
односно за
окоштавање,
светлост
повољно делује на здравствено стање
животиња, стварање крви као и на
њихову психу. Међутим, сунчани зраци у
извесним случајевима могу штетно
деловати на животињски организам. Тако
јаки сунчани зраци могу изазвати
опекотине на непигментираним деловима
коже, нарочито када се животиње хране

сламом хељде. Они могу, ако директно
делују на главу животиња, проузроковати
сунчаницу, нарочито код оних које
напорно раде или код утовљених свиња
при
транспорту
у
отвореним
транспортним средствима. Директно
деловање сунчаних зракова на очи дуже
време може бити штетно за животињски
организам. Зато у стајама не треба
сунчани зраци директно да падају на
главу животиња.
Др Радосав Вујић
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јаровизацијe). У прeдности су у односу на
осталe катeгоријe садница јeр сe живићи
укорeњeни у храњљивом супстрату лакшe
примају и корeнов систeм им брзо постајe
актван.
4) Чeкајућe садницe (WB)углавном сe производe по систeму
пикирања или од зeлeних садница из
матичног засада или од фриго садница.
Садња сe обавља током јула и августа на
отворeном пољу, са густином склопа од
10 до 12 биљaка/м² ако сe подижe нови
матичњак, односно од 100 до 200
биљака/м² ако јe у питању само
производња живића у јeдном циклусу.
Након садњe биљкe сe интeзивно заливају
и прихрањују како би током 2 до 3 мeсeца
достигла потрeбну развијeност. Тада сe
вадe, чистe, дeзинфикују, пакују у
пластичнe кeсe, којe сe затим стављају у
гајбe и уносe у хладњачe (на -2° C) гдe
остају минимално 25 дана, а врeмe
изношeња и садњe сe планира прeма
врeмeну бeрбe. Првeнствeно су намeњeнe
за садњу у застићeном простору са циљeм
вансeзонског гајeња јагода.
За подизањe нових засада трeба
користити
садницe
катeгоријe
А
(стандардна класа за гајeњe јагодe у
јeдногодишњeм производном систeму,
односно само за пролeћну бeрбу), или
катeгоријe А+ и А++ са равијeним
корeновим систeмом намeњeнe за гајeњe
јагодe у двогодишњeм производном
систeму, односно за јeсeњу и пролeћну
бeрбу или двe рeдовнe пролeћнe бeрбe),
којe су произвeдeнe било којим горe
помeнутим начином.

ИЗБОР САДНИЦА ЈАГОДЕ
Квалитeтан,
сортно
чист
и
здраствeно исправан садни матeријал јe
јeдан од основних прeдуслова успeшнe
производњe јагодe.
Садница-живић јагодe произвeдeн
у стандардним матичњацима мора бити
здрав, свeж, добро развијeн са очуваним
цeнтралним пупољком, лисном розeтом
од најмањe 3 листића и добро развијeним
корeном (дужинe вeћа од 8 цм).
У
зависности
од
начина
производњe, развијeности и начина
чувања садницe јeгодe сe сврставају у 4
катeгоријe:
1) Зeлeнe садницe-узимају сe из
матiчњака од августа до краја септембра
мeсeца и дирeктно користe за садњу.
Мањe су заступљeнe у односу на другe
катeгоријe садница јeр им јe квалитeт
нeшто слабији, а врeмe садњe нијe
одговарајућe. Ранијe коришћeњe живића
(у јулу) нијe комeрцијално исплативо за
произвођачe садница.
2) Фриго садницe-узимају сe из
матичњака на крају вeгeтацијe (октобар,
новeмбар), чистe сe од лишћа и зeмљe,
вeзују у сноповe по 25, потапају у раствор
нeког фунгицида, стављају у пластичнe
кeсe, а затим дрвeнe гајбe и одлажу у
хладњачу (на -2° C), гдe пролазe кроз
процeс јаровизацијe у трајању од 25 дана,
а укупно сe могу чувати до 10 мeсeци
3)
Контeјнeрскe
садницeпроизводe сe живићима узeтим у јулу
мeсeцу из матичњака и њиховим
прeсађивањeм у стиропорскe саксијицe
(или пластичнe контeјнeрe повeзанe у
таблe) напуњeнe хумусним стeрилисаним
супстратом. Циклус производњe ових
садница трајe 2 до 3 мeсeца, наком чeга сe
пакују у кутијe и уносe у хладњачe на (на
-2° C) дe могу остати 5 до 10 мeсeци
(минимално 25 дана због
процeса

дипл. инг. Јован Милинковић
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пупољака за наредну годину. Такође се
утиче
на
бољу
осветљеност
и
проветреност круне што има за циљ бољу
обојеност плодова сто је посебно битно
код стоних сорти шљиве а боља
проветреност у круни смањује појаву
трулежи плода шљиве. Водопије
и
младари који расту ка унутрашњости
круне уклањају се до основе воћарским
маказама у току јуна и јула месеца у
зависности од локације засада и
временских услова.
Што се тиче интензитета зелене
резидбе ту треба бити умерен и не треба
уклањати или прекраћивати вишегодшње
гране и треба оставити довољан број
летораста за нормално функционисање
воћке. Уколико се у засаду шљиве
примете симптоми монилије ( сушење
цветова и врхова гранчица ) онда такве
гране треба скратити до здравог дела.
Осим зелене резидбе у циљу
правилног формирања круне код младих
воћака треба примењивати и остале
агротехничке мере. Повијање младара је
обавезна мера којом се повећава угао који
младар захвата са вођицом. Повећавањем
угла гранања утиче се на смањење
бујности воћки и раније ступање у перид
родности тј. стимулише се развој цветних
пупољака.
Приликом
остављања
летораста за основне гране у првој години
посебну пажњу треба посветити углу који
они захватају са осом стабла. Тај угао би
требао да буде од 60-70 степени. Због
тога је битна мера повијања младара
помоћу чачкалица,штипаљки,специјалних
пластичних повијача, тегова,канапа и др.
Ова мера се обавља од половине маја
(повијање са чачкалицама) до почетка
јула месеца.
дипл.инг. Ђорђе Совиљ

ЗЕЛЕНА РЕЗИДБА
ШЉИВЕ
Зелена резидба шљиве представља
допунску меру која је веома корисна ако
се правилно и на време изведе. Углавном
се изводи у младим засадима приликом
формирања узгојног облика, али је
корисна и у засадима шљиве у пуној
родности.
Приликом формирања узгојног
облика овом резидбом се потенцира
пораст младара који имају повољан
положај у круни и од којих ће се
формирати основне гране. Са зеленом
резидбом се може почети од прве године ,
када младари на посађеним шљивама
достигну 10-15цм а то је обично крајем
априла или првој половини маја месеца.
Тада је потребно одстранити све младаре
који избијајују из подлоге или избијају
ниже из дебла и нећемо их користити за
основне гране. У наредним годинама
приликом
формирања
побољшане
пирамидалне круне код шљиве потребно
је извршити изолацију вођице тј.
уклонити оне
младаре који су јој
конкуренција и налазе се у њеној
близини. Уколико се и из главног и
помоћног пупољка са истог места на
продужници
развију
два
младара
потребно је један уклонити резидбом.
Зеленом резидбом у каснијим годинама
формирања узгојног облика уклањају се
сви младари који расту ка унутрашњости
крошње.
Прекраћивање
остављених
младара и допунско уклањање обавња се
зимском резидбом.
Код зелене резидбе шљиве у роду
основни циљ је уклањање сувишних
младара који имају неповољан положај у
круни а који би се и онако уклонили
зимском резидбом.
Њиховим уклањањем потенцира се
пораст младара који имају повољан
положај у круни и на формирање цветних
10

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА МАРТ 2018.
ГОДИНЕ

HF
све расе
све расе
све расе
све расе
све расе
све расе

све тежине

HF

све тежине

SM

>130 kg
све тежине
16-25kg
<=15kg
80-160kg
80-160kg
80-120kg
>120 kg
све тежине

све расе
све расе
све расе
све расе
HF
SM
све расе
све расе
све расе

240
300
250

200
300
170

120

160
250
250
320
350
150
240

280
230

150

160

120

160
240
250

160
270
280

160
140

160
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Броколи (Broccoli)
Целер (Celery)
Карфиол
(Cauliflower)
Краставац салатни
(Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук црни (Onion)
Паприка бабура
(Pepper Babura)
Паприка-остала
Парадајз (Tomato)
Пасуљ бели(Beans
white)
Патлиџан

300
200
250

Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице(Zucchini)
Зелена салата –
комад (Lettuce –
piece)
Шаргарепа (Carrot)

250
200

200

Лозница

>500kg
све тежине
све тежине
све тежине
350-480kg
>480kg
све тежине

Производ

Чачак

Бикови
Двиске
Јагњад
Јарад
Јунад
Јунад
Козе
Краве за
клање
Краве за
клање
Крмаче за
клање
Овца
Прасад
Прасад
Телад
Телад
Товљеници
Товљеници
Шиљежад

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у
Србији за март 2018. године

Београд

Раса

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама
у Србији за март 2018. године

200
200
200
200

80
50
700
80
300

40
30
500
60

50
40
500
50
350

300
200
380

300
180
250

300
250
300

250
100
120
200
50

258
0
60
100
250
20

80
60
150
30

80

50

60

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА МАРТ 2018.
ГОДИНЕ

22

24

22

Пијаца

22

Пијаца

Пшеница

џак 50 kg

Пијаца

18
22

25

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

Сточни јечам
Сточно брашно
Сунцокрет (зрно)
Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Кукуруз (окруњен,
вештачки сушен)
Кукуруз у клипу
Пшеница

џак 50kg
џак 33kg
ринфуз
ринфуз

Пијаца
Пијаца
Пијаца
Силос

23
17

25
19

Место
продаје

ринфуз

Силос

ринфуз
ринфуз

Силос
Силос

Сточни јечам

ринфуз

Силос

Сточно брашно

џак 33kg

Силос

Сунцокрет (зрно)

ринфуз

Силос

Луцеркино брашно (мин 15% џак 25kg
протеина)
Сојина сачма (44%
џак 33kg
протеина)
Сточно брашно
џак 33kg

Малопродаја

Сунцокретова сачма (33%
протеина)
Луцерка (сено у балама)

џак 33kg

Малопродаја

бала 12-25 kg

Газдинство

Малопродаја

20
26
50
24
22

18,5

18
50
79

73

80

30

26

19
35

Малопродаја

18

20

12

Производ
Банана (Banana)
Грожђе бело
Јабука-Ајдаред
Јабука –Црвени делишес
Јабука –Златни делишес
Јабука ( G.Smith)
Јабука - остала
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

Лозница

Пијаца

Јединиц
а мере

Чачак

Лозница

Кукуруз (окруњен, природно џак 50 kg
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки џак 50 kg
сушен)
Луцерка (сено у балама)
бала 12-25kg

Производ

170

160

170

80
100
100
100
100
200
180
180

80

80
80
80
90
80
160
150
150

Београд

Чачак

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за март 2018. године

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране
у Србији за март 2018. године

80
50
80
100
160

1000

1200

1000

150

90

120

Поштовани пољопривредни произвођачи,
Уколико желите да купите одређене пољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако
желитенешто да огласите да продајете или купујете.http://www.agroponuda.com/
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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА АПРИЛ 2018. године
АПРИЛ 2018: Топлији и просечно влажан април.
Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се
вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 10.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у
априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.5ºС. Месечна
сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у
односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 44 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 16.04.15.05.2018.ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

Прогнозирана количина падавина: 53 mm

МАЈ

2018:

Просечно

топао

и

сувљи

мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће
њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини
предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.4ºС. Средња максимална температура
ваздуха у мају биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на
вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око
24.1ºС. Месечна сума падавина током маја биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим
за око 26 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 24
mm.
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