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РАТАРСТВО

ђубривом да би оне дале већи принос у
односу на чисте усеве луцерке и трава.

ГАЈЕЊЕ ЛУЦЕРКЕ У
СМЕШИ СА ТРАВАМА

дипл. инг. Снежана Стојковић-Јевтић

ИЗБОР ПАРЦЕЛЕ ЗА
ЗАСНИВАЊЕ
ЛУЦЕРИШТА
Луцерка је вишегодишња биљка
која живи 5 до 7 година. Међутим, у
нашим производним условима најчешће
животни век луцерке је нешто краћи и
креће се у просеку око 3 године. Разлози
за то су многобројни, а најчешће се везују
за грешке у технологији производње које
се праве почев од самог избора парцеле и
заснивања луцеришта, па до грешака у
самој агротехници.
Пропусти
направљени
у
заснивању луцеришта воде проређивању
луцеришта, односно смањењу склопа
биљака, а самим тим и смањењу приноса
и квалитета крме, као и скраћењу периода
Посебну
пажњу
приликом
заснивања луцеришта треба посветити
избору
парцеле.
На
парцелама
предвиђеним за сетву потребно је
урадити агрохемијску анализу земљишта
и уколико је рН нижа од 5,5 такве
парцеле избегавати за сетву. На
земљиштима киселе реакције (рН<5,5)
луцеришта већ после друге године знатно
смањују принос зелене масе, проређујусе,
биљке се суше, нестају. Узрок томе је
повећан садржај покретног алуминијума
на таквим парцелама, који делује
токсично на коренов систем биљака
луцерке. Уколико не постоји могућност
да се луцерка засеје на парцелама које
нису киселе реакције, потребно је
приступити њиховој поправци применом
калцификације. Калцификација је мера
којом се у земљиште уноси одређена
количина кречног материјала. Изводи се

Луцерка се може веома успешно
гајити у смеши са травама. У мање
повољним условима - на киселим
земљиштима рецимо,у смеши са травама
луцерка даје боље резултате. Гајење
луцерке у смеши са травама на лошијим
земљиштима
омогућава
повећање
приноса, олакшава борбу против корова
,смањује губитке услед опадања лишћа,
олакшава справљање сена, а такође и
омогућава директну испашу са смањеном
опасношћу од надуна.
Постоје траве које мање или више
депресивно утичу на луцерку. Најјачу
компетитивност
према
луцерки
испољавају :јежевица, безосни власен,
високи вијук, мачији реп, док бела
росуља и права ливадарка немају у тој
мери изражену компетитивност према
луцерки. Депресивност на развој луцерке
се изражава и при гајењу луцерке на
земљишту које садржи остатке корена
наведених компетитивних врста. Луцерка
гајена на брежуљкастим положајима у
смеши
са
јежевицом
и
рецимо
француским љуљем даће веће приносе
него чист усев луцерке.
Треба знати да смеше луцерке и
трава треба обилно ђубрити азотним
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са основном обрадом земљишта и уз
обавезно уношење одређене количине
стајског ђубрива. Треба водити рачуна да
се поправка киселости на парцели
предвиђеној за сетву луцерке обави бар 6
месеци пре заснивања луцеришта, а
најбоље 1-2 године раније.
Приликом
избора
парцеле
обратити пажњу на закоровљеност
парцеле. Пожељно је присутне корова на
парцели сетве уништити неким од
хербицида.
Луцерка одлично реагује на
ђубрење
органским
ђубривима
у
количини 30 до 40 t/ha. Међутим,
пожељно је да се стајњак унесе под
претходни усев, како би се избегла
опасност да се земљиште може заразити
вилином косицом и другим коровима.
Дипл. инг. Светлана Јеринић
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Прeпоручујe сe примeна прeпарата
на бази активнe матeријe имазамокс
(Пасат, Пулсар, Икарус) у дози 1-1,25
л/ха,
у
зависности
од
стeпeна
закоровљeности. На овај начин сузбијају
сe јeдногодишњи травни и широколисни
корови. Хeрбициди на бази а.м.
имазамокс
сузбијају
травнe
и
широколиснe коровe, дeлујући зeмљишно
у фази клијања и након ницања гајeнe
биљкe.
Добри рeзултати у сузбијању
широколиснатих корова сe постижу и
примeном хeрбицида на бази активнe
матeријe бeнтазон (Савазон, Бeнтамарк,
Галбeнон) у дози 3 л/ха када јe луцeрка
висинe 10-15 цм, а корови у фази 2-6
листа.
За вeћ заснована луцeришта прe
крeтања вeгeтацијe, од другe половинe
фeбруара прeпоручујe сe хeрбицид на
бази активнe матeријe мeтрибузин
(Сeнкор, Данкор, Вeлтон) у дози 0,75-1
кг/ха. На слабо хумусним парцeлама, са
садржајeм хумуса испод 3% користити
нижe дозe мeтрибузина. Прeпарат на бази
овe активнe матeријe добро сузбија вeћну
широколиснатих корова: липицу, штир,
амброзију,
лободу,
хоћу
нeћу,
лубeничарку и другe коровe. На
сузбијањe боцe мало слабијe дeлујe.
Током мировања, у вeћ заснованој
луцeрки, како бисмо проширили спeктар
дeловања на широколиснатe коровe
можeмо комбиновати прeпаратe на бази
а.м мeтрибузина и на бази активнe
матeријe тифeнсулфурон мeтил (Пиано,
Оквир, Хармони). Прeпорука јe 0,5 кг
прeпарата на бази а.м. мeтрибузина и
15гр/ха тифeнсулфурон-мeтил.
Ова комбинација одлично сузбија
широколиснe коровe и јако брзо дeлујe.
За
сузбијањe
јeдногодишњих
травних корова дозвољeна јe примeна
прeпарата Рафал и Клeтоx (а.м. клeтодим)
у дози 0,8-2,л/ха. Уколико има дивљeг

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У
УСЕВУ ЛУЦЕРКЕ
Са нeдeкларисаним сeмeном којe
пољоприврeдни произвођачи набављају
чeсто сe посeју и корови. Такво сeмe јe
врло чeсто заражeно вилином косицом
(паразитском
цвeтницом),
коју
јe
практично тeшко или нeмогућe сузбити.
Примeна хeрбицида на бази активнe
матeријe дикват-дибромид за сузбијањe
вилинe косицe нe дају задовољавајућe
рeзултатe.
Примeна
хeрбицида
уз
инкорпорацију, након сeтвe а прe ницања,
вишe
нијe
прeпоручљива
због
фитотоксичности, односно лошeг утицаја
на пораст луцeркe.
Најбољи рeзултати добијају сe
примeном хeрбицида након ницања и
корова и луцeркe.. Луцeрку као и осталe
махунаркe
нe
трeба
трeтирати
хeрбицидима док нe добијe прву
тролиску. У то врeмe изникли корови су
приближно истe висинe и то јe прeсудни
момeнт за њeну прву заштиту од корова.
Ако сe нe рeагујe хeрбицидима у овом
пeриоду корови нађачају луцeрку, усeв
бива жут, нe укорeни сe добро. Таква
луцeрка има лош пораст и ризикујeмо
откос и за нарeдну годину.
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сирка из ризома прeпоручујe сe хeрбицид
на бази активнe матeријe флуазифоп-пбутил( Флуписор, Фусиладe фортe ) у
дози 1,2 л/ха, ако јe у питању сeмeнски
дивљи сирак или мухар. Примeњујe сe
послe ницања усeва па свe до фазe
цвeтања, а најбољи eфeкат јe када су
корови 3-5 листова. Примeњујe сe
самостално и нe мeша сe са другим
хeрбицидима, а најбољe јe уз утрошак
водe 200 л/ха.
Најважнијe правило јe да
трeтман против широколисних и
усколисних корова трeба раздвојити.
Ако младом луцeришту пружимо
условe да добијe битку са коровима,
укорeњавањe луцeркe ћe бити одлично и
луцeрка спрeмна чeка лeто и јeсeн. Уз
овакву припрeму и адeкватну нeгу против
корова можeмо планирати eкспоатацију
дуги низ година.
Дипл.инг. Слађана Гавриловић
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После избора парцеле приступамо
припреми земљишта за садњу, која
обухвата следеће радове:
- Нивелисање терена - на оним
парцелама где има микродепресија
потребно је терен изравнати ради
спречавања задржавања воде.
- Сузбијање корова
– ово је
обавезна мера на оним парцелама које су
закоровљене. Најлакше и најефтиније је
корове уништити у току лета пре садње
применом тоталних хербицида. Нове
засаде не треба подизати на свежим
крчевинама старих засада већ такве
парцеле треба одмарати 3 до 5 година и
на њима сејати стрна жита и биљке за
зеленишно ђубрење у години пред садњу.
- Мелиоративно ђубрење - на
основу агрохемијске анализе треба
одредити потребне количине органских и
минералних ђубрива. Од органских
ђубрива користити 20 – 50 т/ha добро
згорелог говеђег или овчијег стајњака.
Садржај лако приступачаног калијума у
земљишту на којем се подиже засад би
требао да буде изнад 20 mg/100 gr
ваздушног сувог земљишта и уколико то
није случај потребна је поправка
земљишта са НПК 6:12:24 или 8:16:24.
Уколико је садржај калијума и фосфора
оптималан довољно је у јамић при садњи
додати 150 грама НПК ђубрива.
Уколико се анализом утврди да је
земљиште кисело потребно је извршити
калцификацију. Потребно је унети од 3 –
5 т/ha млевеног кречњака у облику
CaCO3 или 1.5 – 2 т/ha негашеног креча.
Кречни материјал се уноси заједно са
стајњаком, половина се уноси орањем а
друга половина тањирањем.
- Орање
– после растурања
стајњака, минералног ђубрива и кречног
материјала приступа се орању на дубину
од 30 – 40 цм бар месец дана пре садње.
Уколико је присустан непропусан слој на
одређеној дубини , подривање земљишта

САДЊА ШЉИВЕ
Шљива је најважнија воћна врста
у Колубарском округу, а процењује се да
се гаји на око 11.000 до 12.000 хектара.
Највеће површине се налазе у општини
Ваљево и Осечина . У укупне површине
под шљивом уврштени су интензивни
засади где се редовно обављају све
агротехничке и помотехничке мере
(ђубрење, резидба, обрада земљишта,
редовна заштита од болести и штеточина)
и екстензивни засади , где се наведене
мере не изводе у целости или се уопште
не изводе. Последица таквог начина
производње огледа се у алтернативној
родности, смањеном приносу
и
квалитету плода шљиве па и поред
значајне површине под шљивом укупна
производња је мала јер просечан принос
по хектару износи oкo 4 тоне .
Шљива се може садити од краја
вегетације у јесен, током зиме па до
почетка вегетације у пролеће. Предност
јесење садње огледа се у обнови
кореновог система саднице током зиме и
бољем развоју младих воћки са почетком
вегетације, већи је избор садног
материјала у расадницима а избегава се и
трапљење и дуже чување садница у трапу
током зиме.
При избору локалитета и парцеле
за подизање новог засада шљиве пажњу
посветити
надморској
висини,
експозицији, плодности и механичком
саставу земљишта. Шљиви највише
одговарају брежуљкасти терени изнад
250 метара надморске висине, источне,
северо-источне или северне експозиције
са плодним и дубоким земљиштем на
којем се не задржава вишак воде. На
већим надморским висинама засади се
могу подизати и на јужној и западној
експозицији. Ниже положаје и котлине
где се задржава хладан ваздух избегавати
за подизање засада.
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пре подизања засада је корисна мера како
би се разбио тај непропусни слој,
спречило задржавање вишка воде у зони
кореновог система и омогућио несметан
развој кореновог система.
Површинска припрема земљишта неколико дана пре садње потребно је
растурити преостале количине ђубрива и
обавити тањирање,
дрљачама и
сетвоспремачем припремити земљиште
за садњу.
Систем гајења и размак садње
зависи од сорте , плодности земљишта ,
експозиције и нагиба парцеле на којој се
сади. Обзиром да су племените сорте
шљиве калемљене на џанарику која је
бујна подлога , размак садње се креће од
4,5 до 5,0 метара између редова и 3,0 до
5,0 метара у реду што значи од 400 до 650
стабала по хектару. Увођењем у
расадничарску производњу вегетативних
подлога слабије бујности овај размак
садње може бити мањи а самим тим
добија се већи број стабала по јединици
површине. Јамићи за садњу се могу
копати ручно или машински. Ручно
копање јамића је квалитетније али
спорије и скупље а димензија јамића
зависи од претходне припреме земљишта
тј. на добро припремљеним парцелама
могу се копати јамићи мањих димензија.
По завршеној садњи младе воћке
обавезно заштитити од дивљачи.
Посађене саднице се прекраћују на
80 до 100 цм у пролеће пред кретање
вегетације. Висина зависи од размака
садње и жељеног узгојног облика који ће
се формирати. Садница се прекраћује
изнад добро развијеног пупољка а
уколико
саднице
имају
развијене
превремене гранчице , вршне се орежу на
два до три пупољка а оне ниже на деблу
уклоне до основе.

ВИНОГРАД ТОКОМ ЗИМЕ
И ПРЕД КРЕТАЊЕ
ВЕГЕТАЦИЈЕ
Ово је период када морамо
урадити неке послове око реновирања и
спремања
нашег
винограда
за
наступајућу родну годину.
Спроводимо
мере
ђубрења
винограда, обраду засада, затезање и
постављање нових жица и стубова у
младим виноградима или затежање жица
у старим, исправљање стубова, резидба за
обнову измрзлих или старих чокота,
редовна резидба и на крају спроводимо
прву заштиту винограда средствима на
бази бакра.

Ђубрење винограда
Зимско ђубрење винограда обавља
се у засадима који се налазе у фази
редовне родности. Добар део минералних
материја које се уносе годишње по 1 ха
винограда, може се заменити и
уношењем на сваких 3 – 4 године по 10
до 20 т/ха добро згорелог стајњака који се
мора унети у зону кореновог система
приликом обраде винограда. На малим
поседима препоручујемо додавање само
стајског згорелог ђубрива – овчјег или
говеђег. Стајњак се може заменити и
одговарајућом количином пелетираног
стајњака, тресета, компоста, глистењака
или др. Ако на основу агрохемијске
анализе утврдимо да имамо довољно
органске материје – хумуса у земљишту
или ако баш немамо органско ђубриво
можемо
виноград
пођубрити
са
минералним ђубривима N:P:K - а.

Дипл. инг. Ђорђе Совиљ
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засади, ипак се мора резати током целог
периода мировања.
Уколико имамо током зиме јако
ниске тенпературе може доћи до
измрзавања делова чокота па чак и целе
биљке и тада приступамо одговарајућој
веома интезивној резидби, где се лоза
враћа на прву жицу па чак ако се мора и
на два основна окца ткз.“резидба у
главу“, интезивној заштити пре свега
бакром и ђубрењу, што треба да
допринесе ревитализацији вегетативног и
родног потенцијала.
Друга резидба је редовна резидба
за род где се у зависности од сортног
родног потенцијала и узгојног облика
може испланирати жељени принос. У
нашим условима се углавном врши
резидба на Ги – јов једногуби или Ги –
јов двогуби облик.
По завршетку резидбе скинути
орезану лозу са жице и износимо је из
винограда или је можемо самлети
мулчерима или тарупима.

Обрада винограда
Током године много пута прођемо
кроз виноград или током заштите, бербе
или неком другом приликом и земљиште
остане углавном утабано и заледињено.
Зато би добро било да се изврши дубока
обрада земљишта одмах по завршетку
вегетације и то пре појаве зимских
мразева
да би мраз помогао у
уситњавању земљишта.
У
нашим
условима у последње време радимо
подривање земљишта на дубини од 50 –
так цм између редова, један или два
пролаза. После ђубрења је јако добро
извршити обраду и спуштање додатог
ђубрива у дубље слојеве.

Мере сређивања винограда
Зимски период треба искористити
за сређивање винограда.
Под тим се подразумева да се у
новим виноградима поставе стубови, да
се анкеришу као и затегну једна или две
жице. Друга жица је носећа и мора бити
дебља а негде постављамо одмах и остале
4 – 6 жица у зависности од начина гајења
и од сорте грожђа.
У старијим родним засадима
вршимо дотезање жице која се истегла
услед терета рода и лозе као и
исправљање стубова који могу да се
искриве током године.
Овај посао радимо сад, зато
што тад имамо довољно слободних
радника на тржишту.

Прво прскање винограда
По завршетку резидбе треба
приступити прскања лозе средствима на
бази бакра. Тиме ћемо извршити
дезинфекцију саме лозе и обавити прво
заштитно прскање од болести.
Када све ове операције завршимо
можемо мирно сачекати нову производну
годину и надати се добром роду и
наравно, врхунском квалитету вина које
евентуално производимо, стим да морамо
знати да су ово само први послови који
нас очекују током једне виноградарске
године.

Резидба винограда
Резидбу у родним виноградима
треба обављати у периоду мировања лозе.
У нашим условима, континенталне и
умерено континенталне климе, резидба се
може вршити током зиме и у рано
пролеће, мада кад су у питању већи

Дипл. инг. Станојловић Срђан
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ФЕБРУАР
2019. 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
80-120kg
>120 kg
све тежине

све расе
све расе
све расе
све расе
SM
све расе
све расе
све расе

220
300

200
250

Броколи (Broccoli)
Целер (Cellery)
Карфиол
(Cauliflower)
Краставац салатни
(Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук црни (Onion)
Паприка бабура
(Pepper Babura)
Паприка - остала
Паприка шиља
Парадајз (Tomato)
Пасуљ бели(Beans
white)
Патлиџан
Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице(Zucchini)
Зелена салата –
комад (Lettuce –
piece)
Шаргарепа (Carrot)

250
230

150

150

100

160
220
230

160
190
200

160
240
250

150
130
220

180
180

130

8

Лозница

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

Чачак

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

Производ

Београд

Раса

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у
Србији за за фебруар 2019. године

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама
у Србији за за фебруар 2019. године

350
200
300

250
100
250

300
250
300

300

200

200

100
100
500
120
350

60
30
500
100

70
70
400
90
300

350
350
250
380

250
300
200
250

350

120
180
250
40

180
200
300
30

60

60

400
180
250
300

200
320

700
100

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ФЕБРУАР
2019. ГОДИНЕ

Пијаца

џак 50 kg

Пијаца

20

25

Пијаца

15

Пшеница

бала 1225kg
џак 50 kg

Пијаца

20

25

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

Сточни јечам
Сточно брашно
Сунцокрет (зрно)
Кукуруз (нови род,окруњен,
вештачки сушен)
Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Пшеница

џак 50 kg
џак 33 kg
ринфуз
ринфуз

Пијаца
Пијаца
Пијаца
Силос

20
17

25
19

ринфуз

Силос

Сојино зрно

џак 50 kg

Силос

Сточни јечам

ринфуз

Силос

Сточно брашнио

џак 33 kg

Силос

Сунцокрет (зрно)

ринфуз

Силос

Луцеркино брашно (мин.15%
протеина)
Сојина сачма (44%
протеина)
Сточно брашно

џак 25 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

бала 1225kg

Газдинство

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

ринфуз

18

19
22
50
25
19

Силос

23,3

17
17
50
65

73

70

35

26

21
35

18

18
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Банана (Banana)
Грожђе- бело остало
Грожђе црно - остало
Јабука – Ајдаред
Јабука – З. делишес
Јабука – G. Smith
Јабука – Јонаголд
Јабука остала
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

150
300
300
60
70
70
70
80
120
150
150
1000
150

120

40

Лозница

Производ

Чачак

џак 50 kg

Лозница

Место
продаје

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за фебруар 2019. године

Београд

Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки
сушен)
Луцерка (сено у балама)

Једини
ца
мере

Чачак

Производ

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране
у Србији за фебруар 2019. године

120

50
50
50
60

40
130
900
90

200
120
130
1000
100

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 МАРТ 2019. ГОДИНЕ
MАРТ 2019: Мало топлији и просечно влажан март. Мала вероватноћа за појаву
умерених или јаких мразева у другој половини марта.
Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад 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 мартовске средње минималне температуре ваздуха од 5.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту
биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 12.7ºС. Месечна
сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 3 mm вишим у
односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 44 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.- 31.03.2019. ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

Прогнозирана количина падавина: 47 mm

АПРИЛ 2019: 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 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа
се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.9ºС. 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 19.4ºС.
Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за
око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 41
mm.
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