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СТОЧАРСТВО

ПРИПРЕМА ЖИВОТИЊА ЗА ИЗЛОЖБЕ
(први део)

Животинње које се излажу на сајмовима и сличним манифестацијама морају да
потичу из регистрованих фарми – газдинстава и да су под сталном контролом
здравља, репродукције и прозводних особина према важећим зоотехничким
стандардима. Пријава за изложбу одвија се по устаљеном поступку. По правилу
сва изложена грла треба да буду високог генетског и производног потенцијала, с
израженим расним карактеристикама, да би била адекватно високо оцењена, а не
дисквалификована на изложбеном простору. Сва изложбена грла морају имати
званичне и веродостојне педигрее (родовнике).
Први услов за високи пласман су атрактивни педигре и властите перформансе
грла. Код крава висока производња и квалитет млека, по могућности и
дуговечност, а код бикова високе вредности прогених тестова. Стеоне јунице треба
да имају импресивни педигре са високом класом родитељских парова (свака нижа
класа било ког родитеља снижава коначну оцену) и податке о гравидитету. За
колекцију товног материјала су обавезни показатељи о успешности това – узраст,
прираст, утрошак хране као и уједначеност јединки.
Генетски ресурси могу бити присутни у колекцији грла различитог узраста, а као
уступак посетиоцима излажу се и грла ревијалног карактера: бикови велике
телесне масе и оквира, инпонзантног изгледа и познатог порекла.
Утицај коректног изгледа и склад појединих особина телесне грађе на
функционалност грла је неспоран, јер добар тип не служи само лепом изгледу већ
у први план ставља велике могућности за дуг и квалитетан произвдни век.
Основне особине за оцену типа јесу оквир, капацитет и хармонична
функционална грађа трупа и екстремитета, а код женских грлаа у производњи
грађа и капацитет вимена. Због тога је пожељно да краве буду у напону лактације
а виме у пуној активности, да би се добила тачна оцена његове функционалности.
Такође виме треба да је избалансирано и пространо, чисто и добро везоно. Оцена
дубине вимена зависи од редоследа лактације због могућих оптерећења и стреса
узоркованим високом производњом. Стандарди за све изложене расе, типове и
категорије морају се пођтовати, тако да се за грла млечног типа додатно оцењује
млечни карактер, а за комбиновани мускулозност (мишићавост).
Изложбена кондиција
После избора грла за изложбу, које су обавиле стручне службе и власници,
наступа припрема животиња за излагање. Успешност жељене производње је
условљена са једва 30% наследне основе а осталих 70% је под утицајем спољне
средине и велике бриге и пажње одгајивача. Сва приплодна грла треба да буду у
изложбеној кондицији, односно за око 10% увећане телесне масе у односу на
приплодну кондицију. Утовљеност приплодног материјала није пожељно јер
умањује повољан утисак о изгледу грла и изазива нежељене последице током
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тељења и после тељења. Међутим колекције за производњу меса треба да буду у
изразито товној кондицији да би се постојећи капацитет за ту особину максимално
испољио. Непходно је да грла у колекцији буду уједначена у свим особинама.
Привикавање животиња на вођење
Уз добру исхрану потребне су припреме и привикавање животиња на шетање и
вођење, да би се касније кретале сигурним и еластичним ходом, мењале смер
кретања напред назад, стајале мирно ради позирања и слично.За овај посао треба
ангажовати стрпљиве и вичне особе у које ће животиње имати поверење и бити
послушне радии усклађивања корака и реаговања на његове жеље. Водич треба
да иде са десне стране животиње, левом руком да држи поводац а десном помера
или одржава положај главе животиње на одређеној висини због пожељног става за
оцену и инпозантног утиска, те спречавање брзог хода односно вођење животиње
са задршком.
Уклањање пасиса
Краве обично нису послушне при оценњивању или се обавља само корективна
мужа, како би се умањила сувишне изражена набреклост пуног вимена којом је
грло оптерећено. При томе треба пазити да виме задржи добру избалансираност
четврти. Обавеза одгајивача је уклањање прекобројних сиса односно пасиса али
то треба да уради док су грла још у категорији подмлатка. Пасисе нарушавају
изглед вимена а ако су активне представљају проблем после тељења и при мужи.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Драган Јаковљевић

ДОБРОБИТ И ПОНАШАЊЕ У ОДНОСУ НА БОЛЕСТИ
Здравље животиња је важан аспект њене добробити. Добробит је засигурно
мања код животиња са повредом или код болесних животиња. Ипак нису сва
здравствена питања тако јасна и треба знати да је граница између здравља и
болести често нејасна. Потпуно здравље, тј. стопостотна одсутност болести
вероватно и не постоји.
Понашање животиња је једноставан и лако проценљив показатељ здравственог
стања, производних особина и добробити животиња. Понашање показује како и да
ли се животиња прилагодила на услове узгоја и искориштавања. Применом
различитих метода испланирати такав одгојни програм који ће животињи осигурати
очување здравља и добробити.
Важно је нагласити да дијагностиковање болести није побољшање добробити
већ третман који се спроводи да би се животиња излечила, односно осећала
добро.

у проучавању понашања могуће је утврдити чему су животиње склоне,
чему теже, шта је за њих добро, а шта лоше и на основу добијених
резултата осмислити или
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Једно важно морално питање за све ветеринаре који приступају
дијагностиковању болести животиње је пре свега да се запитају да ли је испуњена
добробит животиње и да ли сами кроз правилно лечење и давање савета који
услови одговарају таквој животињи доприносе њеној добробити. Фармер мора да
има такву свест да у ситуацијама када животиња пати мора да јој помогне, а то ће
учинити тако што позива стручна лица, односно ветеринара који предузима даље
кораке како би се животињи помогло. Једна од последица лоше добробити или
кажемо немара према животињи је и смањење имунитета животиње те је тако и
већа могуност обољевања. Ово је већ дуго времена познато и у медицинским и у
ветеринарским професијама, да заправо смањење имунитета као погоршање
добробити узрокује појаву болести. Ово може довести до смртних исхода, који
настају узроковањем благе болести али и због лоших услова и небриге последице
су катастрофалне. Зато је неопходно благовремено реаговати како би се
животињи обезбедили добри услови и адекватна ветеринарска помоћ.
Болест увек значи лошу добробит, а када је добробит лоша из било ког разлога
животиња ће бити осетљивија на патогену репликацију и нежељене ефекте.
Ако је човек свестан последица инфекције и патологије код одређене животиње,
а то животињи чини осећај бола или нелагодности, плус остали ефекти патологије,
учиниће добробит гором него што је сама патологија,
Потребно је редовно лечити сваку болесну животињу, образовати раднике о
добробити животиња и о хитним случајевима, те пазити код транспорта животиња.
Познавање понашања код говеда нам може пуно помоћи да предвидимо реакције
животиња. На тај начин смањујемо озледе и борбе животиња, осигуравамо већу
произвдњу и бољи суживот.
Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Верица Лазаревић
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РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ЉУШТЕЊЕ СТРНИШТА

Љуштење (угарење) је плића обрада земљишта непосредно после убирања
раних предусева (обично стрних жита),обавља се у сврху стварања плитког
растреситиг слоја на површини. Основни задаци љуштења оранице су: боље
примање и чување влаге; заоравање жетвених остатака; уништавање пониклих
корова, ометање пораста вишегодишњих корова; провоцирање семена коровских и
гајених биљака које се потом уништавају основном обрадом; стварање услова за
формирање мрвичасте струкуре земљишта; довођење земљишта у стање
повољне структуре; лакше и квалитетније извођење основне обраде уз смањену
потрошњу енергије.
Љуштење оранице треба обавити одмах после жетве или истовремено са
жетвом, значи, по могућности истог дана.Ово је веома значајно због тога што у
време жетве земљиште још садржи извесне количине воде, што омогућава
квалитетно извођење ове мере.После жетве земљиште остаје без покривача,
значајно се повећава испарење воде, оранице се исушује, што отежава или
потпуно онемогућава љуштење.Потрошња енергије се повећава, а учинак се
смањује.Ако ипак нема могућности да се љуштење обави одмах после жетве и
површински слој земљишта исуши, тада је боље сачекати кишу која ће проквасити
слој до дубине љуштења.
Одређене проблеме који продужавају време љуштења представљају жетвени
остатци (слама), односно њихово сакупљање и уклањање, или ситњење и
равномерно растурање.У добро опремљеним газдинствима и уз добру
организацију рада слама може да се сакупи и уклони за један до два дана.Поле
тога љуштење може успешно да се обави јер је у земљишту остало још доста
влаге.
Ако комбајн оставља сламу у тракама, пре љуштења треба је уситнити тарупом
или ситнилицом и равномерно растурити по површини земљишта. Најбоље
решење је када је комбајн опремљен сечком и истовремено са жетвом ситни сламу
и распоређује у ширину рада хедера.У том случају љуштење може да се обави
истовремено са жетвом.
Спаљивање сламе и других биљних остатака неоправдано је са агрономског
становишта и наноси велике штете са дуготрајним последицама.Тиме се губе
значајне количине органске материје и сав азот, а убрзава се опадање садржаја
хумуса у земљишту. Сем тога спаљивање сламе загађује атмосферу, уништава и
неке корисне чланове земљишног живог света, ремети биолошку равнотежу.
Применом овог неоправданог поступка може да избије пожар са несагледивим
штетним последицама, а спаљивање жетвених остатака је и законом забрањено.
Дубина љуштења зависи од типа земљишта, климатских и временских прилика,
влажности земљишта и количине жетвених остатака.У зависности од наведених
чинилаца, дубина љуштења је од 10-15 цм.Влажност љуштеног земљишта се
повећава услед нарушавања капиларитета, а тиме се спречава испаравање.
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Уместо љуштења оранице после жетве, може одмах да се орена пуну дубину 1525 цм.У том случају предходно треба да се растури минерално ђубриво или
стајњак, ако је то било планирано за наредни усев.После орања бразду треба
затворити како би се земљиште поравнало и смањило испаравање.То се постиже
употребом ваљка или дрљаче у агрегату са плугом.При летњем орању, ако је
изведено у повољном стању влажности, услед интензивне микробиолошке
активности, земљиште се обогаћује хранивима, посебно нитратима.Оваква обрада
препоручује се и при поновљеној сетви стрних жита, јер се жетвени остатци
заоравају на већу дубину, што умањује заразу од некихболсти у наредној години.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инж.Миланка Миладиновић

КАКО УТИЦАТИ ДА СЕ СУША УБЛАЖИ, ИЗБЕГНЕ ИЛИ ЈОЈ СЕ ПРИЛАГОДИТИ
Моћно оружје у прилагођаванју на сушу су селекција и увођење у производњу
сорти и хибрида отпорних на високе температуре и сушу, а такође и гајење сорти
ранијег зрења.
Битно оружје у борби је одабир одговарајућег плодореда – веће учешће озимих,
као и јарих усева отпорнијих на сушу, такође и усеви различите дубине
укорењавања као и веће учешће легуминоза.
Дубоко јесење орање побољшава упијање и гомилање зимских падавина, а рано
пролећно затварање зимске бразде смањује испаравања влаге из земљишта које
се појачава порастом температуре. Разбијањем покорице на површини земљишта
током вегетације усева, односно плитком површинском обрадом после жетве
стрнина и раних окопавина – постиже се исти ефекат чувања влаге у земљишту.
На акумулацију и чување воде у земљишту има утицај механички састав, као и
садржај хумуса, те стога ђубрење стајњаком, заоравањем жетвених остатака,
зеленишно ђубрење, веће учешће легуминоза су битне мере очувања и повећања
садржаја органске материје.
Правовремена сетва утиче на сигурније ницање и избегавање суше у критичним
фазама развоја усева, док оптимални смањен склоп – густина усева утиче на
смањење потребе за водом. Значајне количине воде могу се сачувати
правовременим сузбијањем корова.
Већа ефикасност коришћења воде постиже се и пољозаштитним појасевима од
ветра.
Закључак из свега наведеног је да произвођачи – фармери једино применом
пуне агротехнике и одабиром одговарајућег сортимента могу утицати на
избегавање ублажавање или прилагођавање на сушу.
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Директна мера борбе је наводњавање (али високи инвестициони
трошкови изградње и употребе).
Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миодраг Симић
ПОКРЕТАЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
У претходним годинама органска производња у Србији је све популарнија и
економски исплатива, имамоо потенцијале: уситњен посед , земљиште које није
загађено штетним материјама, зато интересовање за органску производњу расте,
пре свих: пољопривредних произвођача, повратника из иностранства као и млађе
популације . У поморавском округу већ имамо један број сертификованих
произвођача који се успешно баве органском производњом, имамо произвођаче
који се налазе у прелазном периоду тј. периоду конверзије (Прелазак са
конвенцијалне на органску производњу). Има заинтересованих лица која су
покренула органску производњу за кооперанте тј. нова лица која желе да се
укључе – производе здраву храну. (Наши произвођачи органске хране имају
пласман производа – извоз на запад и у Русију).
Захтев за органски произведеном храном је у константном порасту , штетности
инсектицида, хербицида, фунгицида и вештачких ђубрива, регулатора раста,
хормона, антибиотика и генетски модификованих организама представљају
озбиљну претњу здравља живог света на земљи. Све чешће на окућницама ничу
био баште где се гаји поврће искључиво за своје потребе, ови произвођачи са
малим искуством могу касније успешно да се баве производњом органске
хране.Због
великог интересовања ево начина како да покренете органску
производњу.
Како до сертификата?
Прве кораке које требате предузети:
-Успоставите контакт са овлашћеном сертификационом организацијом (преузми
листу – листа се налази на сајту министарства полјопривреде – органска
производња).
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-Сетификациона организација ће Вам дати све информације у вези стручне
контроле и сертификације и послати Вам пријаву
-Попуните и доставите им пријаву
-Ваша пријава биће основа за понуду са проценом трошкова која ће Вам бити
враћена
- Овлашћена организација провера податке из пријаве, као и испуњеност услова за
укључивање у органску производњу.
-Уколико испуњавате услове закључујете уговор са сертификационо организацијом
-Редовна стучна контрола се врши једном годишње изласком на терен лица из
сертификационе организације.Проверава се ваша документација и евентуално
узимају узорци.
-Могуће су и ненајвљене стручне контроле током године.
- Одлуку о сертификацији не доноси лице које је изашло на терен , већ друго лице
или комисија у оквиру серификционе организације
- У случају да сте испунили све захтеве и након плаћања фактуре, добићете
сертификат који важи годину дана.
- Сертификационим телима није допуштено да дају било какве савете!
Веома је важно да се постарате да прецизно водите документацију у току свих
корака у процесу производње. Добро припремљена докумнетација помаже Вам да
уштедите време и трошкове сертификације!
Саветодавацзаповртарство
Дипл.инж.Драган Мијушковић
КРАСТАВАЦ КОРНИШОН
Постоје два основна типа брадавичасти и глатки тип. Брадавичасти је код нас
заступљенији и производња на отвореном. Гајење на шпалиру је заступљено на
мањим површинама, док је на већим површинама још увек гајење на земљи главни
начин производње корнишона. Конструкција треба да буде чврста како би
издржала терет биљне масе и налета ветра. Висина шпалира треба да буде 1,8-2
м, Ако се гаји по један ред размак између конструкција треба да буде 1,5 м, са
растојањем између биљака30 цм. Шпалир пружа више могућности за правилно
формирање редова, лакшу бербу, заштиту од болести и корова, што чини принос
знатно већи на усеве гајене на земљи
Краставац је биљка тропског порекла и најбоље успева на температури од 18-32
степена Ц. Осетљив је на хладноћу и на температури нижој од 12º и ноћној од 8 º
Ц престаје да расте. Цветови се не отварају на температури нижој од 12 ºЦ.
Да би се омогућило равномерније и сигурније ницање препоручује се сетва у
чаше. Расад краставца се не пикира.Нема велике захтеве за светлошћу, понекад
се гаји и као међуусев. Има слабо развијен коренов систем, отуда и велика
осетљивост на сушу. Температура воде за наводњавање би требала да буде око
20º Ц а оптимална влажност земљишта 85-95%. Вода не сме да буде загађена
органском киселинама, базама и солима.
Краставац најбоље успева на дубоким, хумусним, структурним, плодним и
топлим земљиштима слабо киселе до неутралне реакције пХ 5,8-6,8. У топлим и
песковитим земљиштима корен краставца може да порасте метар у дубину, иначе
је у плитком површинском слоју.
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Тип земљишта изискује потребу већег или мањег прихрањивања. Наиме
краставац троши мало храњивих материја, али се често наводњава чиме се храна
често испира у дубље слојеве, испод дохвата његовог плитког кореновог система.
Зато аерација и дренажа треба да омогуће што боље укорењавање биљака. Што
се тиче плодореда, краставац треба гајити на истој парцели тек након 4 године.
Добри предусеви су стрна жита и махунарке.
Краставац реагује високим приносима на обилно ђубрење органским ђубривима,
као што је згорели стајњак, у јесен заоравање 40-50 т/ха.Употреба минералних
ђубрива је неизоставна.Велике потребе краставац има за азотом, фосфором и
калијумом, а од микроелемената калцијум и магнезијум и бор. Свака фаза развића
захтева и одређено присуство и искоришћавање ових елемената. Азот се усваја
при порасту лисне масе, што је код корнишона праћено целом вегетацијом.
Фосфор се усваја за укорењавање биљака на почетку вегетације,а калијум за
пораст и зрење плодова. Калцијум од почетка формирања плодова на сваких 7
дана фолијарно преко листа.

Недостатак калијума на листу

Недостатак калцијума на листу

Недостатак магнезијума на листу
Саветодавацзаповртарство
Дипл.инж.Мира Миљковић
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ВОЋАРСТВО-ВИНОГРАДАРСТВО
НАСЛОНИ И ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА
Наслон је неопходан у засадима јабуке мале бујности, засаду крушке када се
користи дунја као подлога, засадима трешње са подлогама мале бујности и у
засадима купине и малине. Коренов систем подлоге мале бујности најчешће је
веома крт и лако се ломи. Наслон држи стабла у усправном положају како се не би
извалила под теретом плодова, ударима ветра или тежином снега. Наслон се
поставља пре садње воћака или непосредно после садњеда би одржао вођицу у
усправном положају. Он се најчешће састоји од дрвених или бетонских стубова и
неколико реда жице. У подручјима где је учесталост падања града велика може се
поставити систем противградне мреже. У том случају стубови, који са пратећом
држе стбла у усправном положају, истовремено служе и као носећа конструкција за
против градну мрежу. Чеони и ивични стубови се учвршћују везивањем за анкере
челичним сјлама, а унутрашњи стубови постављањем пластичних капа на
њиховом врху и њиховим повезибањем унакрсно постављеним жицама или
сајлама. На носећој жици се дуж редова поставља и учвршћује противградна
мрежа, која се посебним копчама повезује са мрежом суседних редова.
Систем против градне мреже штити стабла воћака од неповољног дејства града,
али и од превише јаке сунчеве светлости и тако смањује појаву ожеготина на
плодовима. За светлосне услове Србије препоручује се црна против градна мрежа
која највише задржава сунчево зрачење.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Дејан Јоцић
РАДОВИ У МАЛИЊАКУ ПОСЛЕ БЕРБЕ
Успешна производња малине захтева примену потребних агротехничких мера
током целе године па са тим у вези после завршетка бербе потребно је наставити
са радовима у малињаку. Многи произвођачи те радове занемарују јер после
малине почиње берба купине, касније стиже шљива па је малина запостављена и у
малињаке улазе тек у пролеће кад обављају ђубрење, резидбу и везивање
изданака. Период од бербе до завршетка вегетације је веома битан и мора му се
посветити пажња да би однеговали квалитетне и здраве изданке за следећу
годину.
Одмах по завршетку бербе потребно је уклонити изданке који су донели род. Ови
изданци су завршили своју функцију и потребно их је исећи, сачекати неколико
дана да се просуше и изнети из засада. У случају високих температура могу се
исећи и оставити на жици да би правили хлад новим изданцима а касније изнети из
засада. Обзиром да непосредно пре и током бербе нису извођене мере хемијске
заштите у засаду стари изданци су носиоци потенцијалне заразе а њиховим
изношењем смањује се могућност обољења нових изданака.
У малињаку после бербе једна од редовних мера је и обавезна превентивна
заштита малине од штетних организама избором одговарајућих препарата. После
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бербе врши се и проређивање младих изданака уколико их има превише и уколико
се налазе у гушћем склопу. По дужном метру малињака оставља се 10-ак
изданака. При овом избору изданака треба прво уклонити све оштећене и болесне
као и изданке који се развијају у међуредном простору.
Треба наставити са уништавањем корова и после бербе тј. извршити тањирање
или фрезирање, кошење а у реду окопавање. Наводњавање малине је обавезна
мера јер она за своје успевање и квалитетан принос захтева да у току читаве
вегетације у земљишту буде довољно влаге. Прошле године је дефицит влаге у
земљишту услед дуготрајне суше и високих температура довео осим смањења
приноса и квалитетаплода и до сушења изданака па је и сама егзистенција
појединих засада доведена у питање, ове године временски услови су до сада
били доста повољнији па до сада млади изданци лепо напредују.
Наводњавање и подизање мрежа за засену у засадима малине мере су које би
произвођачи морали да примењују како би се смањио негативан утицај високих
температура. После бербе малињаке треба наводњавати уколико за то има
потребе како би се створили оптимални услови за изданке који интензивно расту и
који су носиоци родности у следећој вегетацији.
Овогодишње изданке малине треба привремено везати како би се подигли из
међуредног растојања и тиме се омогућило лакше извођење горе наведених мера.
У јесенпре појаве мразева канап се склања и изданципадајуслободнопомалињаку.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Игор Андрејић
НЕГА ЗАСАДА ЈАГОДЕ ПОСЛЕ БЕРБЕ (РЕГУЛИСАЊЕ РОДНОСТИ)
Нега засада јагоде на фолији после бербе је заправо регулисање родности
јагоде за наредну вегетацију и обухвата неколико мера којима се поспешује
виталност бокора,а самим тим утиче на високу родност и добар квалитет плода.
Закидање столона:Столони се развијају на рачун матичне биљке и при том
слабе њен развој што се директно одражава на принос и квалитет плодова у
наредној години.Столони у зависности од бујности сорте и климе почињу да се
развијају од краја маја до септембра,па их у том интервалу треба закидати у више
наврата (3-4 пута) када они достигну дужину од 10-15 цм,а пре почетка
образовања живића.Применом ове веома важне мере принос се може повећати и
до 50%.Столони се могу уклањати ручно маказама,ножем или механизацијом при
обради земљишта.
Механизовано се уклањају само столони у међуредном простору,док се они који
се пружају дуж редова морају ручно закидати.Њих не треба уклањати чупањем јер
се може повредити читава биљка.Столони се могу остављати само у случајевима
када је потребно попунити неко празно место у реду под условом да предходно
није дошло до заражавања засада вирусима.У засадима са фолијом ова мера се
мора спроводити искључиво ручно.
Уклањање цветова је веома корисна мера нарочито после обилног рода,а при
том не желимо било какво јесење плодоношење у истој години.Тиме се повећава
бујност бокора и до 30% и родни потенцијал за наредну годину.Уклањање се
обавља ручно и цвасти је добро прикупљати у неку посуду и изнети из засада.Ако
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се цвасти не уклањају развиће се плодови који су нешто ситнији,мало их је и
сазревају касније од нормалног времена,па су комерцијајни ефекти мали у односу
на ефекте њиховог скидања.
Уклањање старог лишћа:Лишће јагоде живи свега 50-60 дана,поступно смањује
фотосинтетску активност и на крају се суши.После бербе на бокору остаје доста
старог,сувог,оштећеног,па и трулог лишћа,због чега је његово уклањање веома
корисна мера.Тиме се подстиче бржи развој новог лишћа,што доприноси бржем
обнављању
вегетативне
активности,бујнијем
развоју
бокора,бољем
презимљавању и већој родности у наредној години.Обавља се током јула месеца.
Уклањање старог лишћа обавља се углавном ручно ножем или српом или
кошењем.Ручно уклањање је квалитетније али је скупо,па се изводи на мањим
парцелама најчешће у комбинацији са плевљењем корова и закидањем
столона.При кошењу треба водити рачуна да се не коси сувише ниско и тако не
оштети централни пупољак главног бокора.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Ивана Глигоријевић

ЗАШTИТА БИЉА
БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Plasmopara viticola (пламењача винове лозе)
Стручњаци Пољопривредне станице из Јагодине прате метеоролошке параметре
за прогнозу пламењаче винове лозе и израђују прогнозу појаве болести. Сва
третирања благовремено објављујемо преко локалних медија,радија и телевизије .
Повољни услови(честе падавине,оптималне температуре за развој пламењаче-2025 ºС) за инфекцију пламењачом који се најављују и даље у току јула могу довести
до остварења секундарних инфекција и због тога је потребно наставити заштиту
од пламењаче системичним препаратима. Могу се користити неки од следећих
фунгицида:

-(a.m.fosetil-aluminijum)-Fostonic-2 kg/ha,(a.m.fosetil-aluminijum+folpet) Mikal
flash0,4%;(mankozeb+dimetomorf)Acrobat,Sphinx2,kg/ha,(a.m.mankozeb+metalaksilM)
Alijansa, Ridomil gold 0,25%;(a.m.cimoksanil+famoksadon) -Equathion pro-0,4
kg/ha;(a.m.propineb+cimoksanil)-Vokal
P-3
kg/ha,Curzate
M-0,3%,(a.m.fosetilaluminijum+fenamidon)-Profiler -2,25-3 kg/ha,(a.m.folpet+mandipropamid)-Pergado F 45
WG -2-2,5 kg/ha. У току године не треба користити исти препарат више од два пута
због могућности стварања резистентности патогена на фунгицид.
Uncinula necator(пепелница винове лозе)
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У неким засадима је дошло до појаве пепелнице на бобицама посебно код сорти
које су осетљиве на пепелницу.Због облачног времена у постојали услови за
појаву пепелнице.Против пепелнице користити неки од фунгицида:
-(a.m.flukvikonazol+triadimenol)-Falcon EC-460-0,4L/ha,(a.m.metafenon)-Vivando 0,015-0,02%,(a.m.penkonazol)-Topas 100EC-0,025% im-metil, (a.m.kresoksim-metil
)Stroby-DF-200g/ha,(a.m.mikobutanil)-Systane12E-0,02%,(a.m.propikonazol)-Tilt250
EC,Bumper,Presing,Taurus -0,015% и други фунгициди.Уз ове препарате могу се
додати и сумпорни препарати као што су:Kumulus,Kolosul,Kossan-0,3-0,5 %.
Botrytis sp.(сива трулеж грожђа)
У условима високе влажности,честих падавина,виших температура постоји
могућност остварења заразе одBotrytis sp изазивача сиве трулежи.Препорука је да
се третмани против ове болести обаве у фази прецветавања(могућност осварења
латентних зараза које ће се касније испољити),у фази затварања грозда и у фази
шарка.Могу се
користити неки од следећих фунгицида :
-(a.m.pirimetanil)-Mytos ,Pyrus -2,5 l/ha,Pehar-2 l/ha,(a.m.iprodion)-Dionis,Dional 0,15%,(a.m.fenheksamid)-Teldor -0,15 %,(a.m.ciprodinil+fludiokonil)-Swich 62,5-WG 0,6-0,8 kg/ha.
Flavencens doree( златасто жутило и црвенило винове лозе)
Изазивач је фитоплазма која се налази у зараженим чокотима.На листовима
долази до промене бојеи до некрозе између главних нерава.У каснијој фази долази
до савијања листова по ободу према наличју,чврсто је и крто је лако се ломи.Код
белих сорти долази до промене боје у жуто-златну,а код црних сорти боја се мења
у тамно љубичасто до светло црвене боје.Код јаче заражених ћокота може доћи
до некрозе цвасти ,не долази до формирања гроздића,а ако се формирају они су
рехуљави и лошег квалитета.
Начини преношења фитоплазме су садним материјалом и цикадама Scaphoides
titanus.
Спречавање даљег ширења фитоплазми је хемијско сузбијање вектора
,коришћење здравог садног материјала као и вађењем и уништавањем заражених
чокота.
Scaphoides titanus-цикада винове лозе
Ова цикада се развија и храни само на виновој лози.Има једну генерацију
годишње.
Јаја полаже у августу и септембру на двогодишњим ластарима или у кору старијих
ластара чокота .Ларве се пиле од половине маја до половине јуна; има 5 ларвених
стадијума.Ларве се налазе на наличју листа.Цикаде се хране соком биљака
заражених и уносе фитоплазме.Неколико минута до неколико сати исхране је
потребно да би се унела довољна количина фитоплазми да би се могла пренети
на здраву биљку.Период од уношења фитоплазми у организам цикаде до
могућности да пренесу на другу биљку је 21дан. Сузбијање ларви цикада се врши 2 пута годишње ларви око 10 јуна и 20 јуна применом инсектицида -Elisa (a.m.
buprofezin) ... 0,06% ili Todome 24 SC (a.m. buprofezin, fenpiroksimat) 0,1%.
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Lobesia botrana(пепељастигрожђани мољац)
Пепељасти грожђани мољац се јавља у нашим виноградима.Презимљава у облику
лутке.Годишње има 3 генерације.Штетне праве гусенице, које могу да нарасту до 1
цм.У почетку су жуте, а касније зеленкасто-жуте боје.
Лептири пролећне генерације почињу да се јављају пре цветања. После цветања
појављују се паучинаста гнезда обавијајући бобице којима се хране током јуна и
јула и јављају се лептири летње генерације и полажу јаја нарочито на бобице
грозда, а гусенице живе у њима и док не израсту, уништавају их, а тада се поново
учауре и дају лептире јесење генерације. Трећа генерација мољца појављује се
крајем августа, почетком септембра и тада женке своја јаја полажу на полузреле
бобице грожђа.
Сузбијање се ради по препорукама Прогнозно-извештајне службе (праћењем лета
лептира феромонских клопкама).За сузбијање се могу користити следећи
инсектициди:
- (a.m.zeta-cipermetrin) -Fury 10EC 0,01-0,015 %; (a.m.bifentrin)-Talstar,Fobos-0,020,05%;(a.m.lambda-cihalotrin)-Vantex 60 SC -50-60 ml/ha;(a.m.hlorantiliprol)-Coragen0,015-0,018.
Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж. Љиљана Јеремић

АГРАРНА ПОЛИТИКА
БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГЕ

Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад
јавних предузећа,расписао је јавни конкурс за реализацију Програма
подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће
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државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и
пољопривредне задруге у 2018. Години.
Максималан предвиђен износ бесповратних средстава:
1. За новоформиране задруге 7.500.000,00 динара,
2. За старе задруге 15.000.000,00 динара,
3. За сложене задруге 60.000.000,00 динара.
Намена
Задруге могу остварити право на финансирање пројектних активностиза:
1. Набавку живих животиња за потребе повећања основног стада, као и
опреме за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за
производњу млека и тов стоке,
2. Набавку опреме за прераду млека и меса;
3. Набавку опреме за складиштење, сортирање, паковање и прераду
воћа и поврћа,
4. Набавку опреме за потребе производње у воћарству, виноградарству
и повртарству и подизање матичних засада,
5. Набавку опреме за производњу и прераду ароматичног, зачинског и
лековитог биља,
6. Набавку механизације и опреме за складиштењеи прераду житарица;
7. Набавку опреме за пчеларство,
8. Изградњу монтажних објеката од префабрикованих елемената и
набавку опрема за финалну прераду пољопривредних производа
(само за сложене задруге).
Бесповратна средства нису намењена за:
1. Покривање трошкова дуговања из претходног периода;
2. Плаћање путем компензације и цесије;
3. Новчане казне и трошкове парничног поступка;
4. Трошкове банкарских провизија, кредита, курсних разлика;
5. Кредитирање трећих лица;
6. Консултантске и маркетиншке услуге;
7. Трошкове за прикупљање документације за пријаву на конкурс;
8. Трошкове гаранција и полисе осигурања;
9. Трошкове превоза;
10. Трошкове за куповину половне и репариране опреме и материјала;
11. Промета између повезаних лица;
12. Трајна обртна средства;
13. Трошкове увоза, царине, шпедиције;
14. Трошкове закупа и лизинга;
15. Трошкове амортизације и одржавања;
16. Трошкове набавке грађевинског материјала и извођења грађевинских
радова (осим за сложене задруге);
17. Трошкове овере уговора код јавног бележника.
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Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкуса до
15.08.2018.године.
За новоформиране и старе задруге, а за сложене задруге рок је до
15.09.2018.године.
Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама – до утрошка
средстава предвиђених за ову намену.
Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж.Ружица Ђукић

Поштовани пољопривредни произвођачи, уколико желите да купите или
продате одређене пољопривредне производе (воће, поврће, житарице или
живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите лично у
просторије ПССС Јагодина ДОО, Капетана Коче 21.

http://www.agroponuda.com/
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