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ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА УЖИЦЕ
ПРЕКО 60 ГОДИНА СА ВАМА
ПССС ЛИДЕР ИНФОРМАЦИЈА

Који прати и имплементира нове трендове и технологије у производњи, специфичан систем рада и
имплементација нових знања, лидерску позицију знања имлементира у производњу код непосредних
произвођача.
Кроз свакодневно обављање својих активности постајемо препознатљиво име на тржишту знања.
Спремни смо да пружимо стручну помоћ из области:
-

Ратарства
Сточарства
Воћарства
Заштите биља
Као и да отклонимо све недоумице у пољопривредној производњи.
ПССС је систем који има:
63 године пуног рада
15 запослених стручњака са седиштем у Ужицу
Професионалан, стручни кадар који једноставно и брзо повезује знање са праксом
Ажурирање нових стручних информација и знања
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ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА УЖИЦЕ
ПРЕКО 60 ГОДИНА СА ВАМА
ПССС ЛИДЕР ИНФОРМАЦИЈА
ПССС Ужице прати и имплементира нове трендове и технологије у пољопривредну производњу.
Специфичан систем рада и стално стручно усавршавање, синергија нових научних открића и практичне
примене доводе до лидерске позиције код непосредних произвођача.
Кроз свакодневно обављање својих активности постајемо препознатљиво име на тржишту знања.
Спремни смо да пружимо стручну помоћ из области:
-

Ратарства
Сточарства
Воћарства
Заштите биља
Агроекономије
Као и да отклонимо све недоумице у пољопривредној производњи.

-

ПССС је систем који има:
63 године пуног рада
Тим стручњака који је стално присутан на терену Златиборког округа, а са седиштем у Ужицу
Професионалан, стручни кадар који једноставно и брзо повезује знање са праксом
Стално ажурирање нових стручних информација и знања

Брз проток информација од ПССС према вама и обрнуто, омогућава ефикасно решавање насталих
проблема!
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Стање усева

У току је силирање кукуруза,очекује се да берба кукуруза почне почетком октобра. У
зависности од места ,времена сетве,примене агротехничких мера очекују се и велике
осцилације у приносу али и квалитетету кукуруза(сило масе и зрна). Највећи утицаја
на принос и квалитет кукуруза имале су временске прилике - високе температуре у
време оплодње. Очекује се почетак припреме земљишта за сетву пшенице.

Значајан утицај човека на деградацију
земљишта

Љубодраг Пантелић, дипл.инж.

Један од видова деградације земљишта
деловањем човека је промена његове
хемијске реакције.
Иако се земљиште убраја у обновљиве
ресурсе, човек својом активношћу све
више угрожава земљишни фонд.
Неопходно је непрекидно указивати на
значај земљишта као природног ресурса
и његовог очувања, али и на чињеницу
да земљиште све више постаје „жртва“
техничко – технолошког развоја.
У току оштећења брзо се уништава, а
веома споро образује, па да би се у
природи створио хумусни слој од 2,5 до
3cm зависно од еколошких и других
услова потребно је неколико векова, а
човек нерационалним коришћењем
може да деградира земљиште за
неколико деценија. Ако се има у виду

нагли пораст броја становника на земљи
и с тим у вези све већа потреба за
храном и водом постаје разумљива
велика брига човечанства за очување
земљишта од деградације и деструкције.
Многобројни су узроци који могу
довести до оштећења земљишта.
Условно се могу разликовати три
категорије оштећења:
- деградација
- деструкција
- потпуно искључење земљишта из
пољопривредне производње које може
да буде повремено и трајно
Деградација представља блажи облик
оштећења земљишта, иако може видно
да умањи њену плодност. Деградацију
најчешће
изазивају
неадекватне
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агротехничке и хидротехничке мере
које се предузимају у пољопривреди.
Најзначајнији
узроци
обрадивих површина су:

деградације

- закишељавање земљишта
- водене ерозије
- ерозије ветром
- накупљање соли
- сабијање земљишта

Деградација путем закишељавања може
бити важан проблем посебно на
земљиштима са малим пуферним
капацитетом
и
при
недовољној
употреби
кречњака.
На
кисела
земљишта уже Србије отпада око 60%
ораничних површина на угроженим
земљиштима са pH (KCl-у) испод 4,2 не
само да се примећује опадање приноса и
квалитета неких биљака већ периодично
долази до уништавања усева.
чиниоци

- стагнација воде

Најзначајнији антропогени
закишељавања земљишта су:

- смањивање садржаја органске материје
и пуферног капацитета земљишта

- примена физиолошких
минералних ђубрива

киселих

- накупљање токсичних материја

- кисео атмосферски талог

- неповољна динамика
хранљивих материја

и

промет

Поједини облици деградације земљишта
су повезани. Тако, закишељавање
земљишта уско је повезано са
смањењем
пуферног
капацитета
земљишта, а промет и динамика
хранљивих материја са променом
реакције земљишта.
Деградације у виду закишељавања
земљишта је значајан ограничавајући
фактор (чинилац) биљне производње. У
условима
изражене
киселости
земљишта повећава се мобилност Al,
Fn, Mn, приступачност неких тешких
метала Ni, Pb, Cr, Cd, образовање
токсичних једињења, као и веће
растворљивости и испирање (Mg, Ca, B
и др.)

- употреба индустријских нус производа
киселог карактера
Употреба
физиолошких
киселих
ђубрива и кисео атмосферски талог
мање више имају глобални карактер.
Прекомерна нестручна примена ђубрива
и других хемикалија може да
проузрокује значајне поремећаје у
биолошкој равнотежи агросистема, а
може и да угрожава непосредно или
посредно здравље човека.
Од свих хемијских средстава у
пољопривреди се у највећој количини
користе минерална ђубрива, посебно
азотна која доприносе значајном
закишељавању
земљишта,
еутрофикацији воде и загађивање
подземних вода нитратима.
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Нега засада малине после бербе

Андрија Радуловић, дипл. инж.

Једнорода малина је воћна врста чији
наџемни део (стабло,изданак,летораст
,родно стабло)живи 18 месеци, а њен
животни век може бити 30 година па и
више.Од уложеног труда у засаду после
извршене бербе зависи какав род
можемо очекивати наредне године и
колико ћемо продужити животни век
засаду уопште.
Нега засада
подразумева:
-

-

-

малине

после

бербе

резидба
изданака(родних
стабала) који су донели род ове
године
уклањање орезаних изданака
резидба
и
проређивање
остављених изданака за род
наредне године
везивање остављених летораста
(шпалирање)од дирека до дирека
заштита засада од биљних
болести , штеточина и корова
отпуштање изданака и припрема
за презимљавање
евентуално наводњавање

Све
уве
мере
треба
извести
благовремено, квалитетно и савесно са
пажњом доброг домаћина
Стабла која су донела род и берба
завршена треба одмах орезати маказама
до земље .У исто време може се вршити

резидба и вишка нових летораста
недовољно одраслих да не црпе воду и
храну из земљишта јер они неће
достићи ниво горње жице и неће бити
везани .Ако имамо прераслих летораста
, а добар избор средње развијених, треба
и те прерасле орезати, јер су они расли у
засени и немају добар распоред родних
пупољака. Орезују се и сви сломљени и
оболели леторасти. Оставити око 10
нормално развијених летораста на 1m
дужни реда. Орезана стабла и леторасти
остају да се не извлаче из реда наредних
10 до 15 дана и да чине засену младим
леторастима да не буду оштећени од
прејаког осунчавања.
Одмах после резидбе нова и стара
стабла треба да буду третирана
одговарајућим хемијским средствима по
препоруци службе за заштиту биља бар
2 пута до завршетка вегетације, Време
извођења и број третирања зависе од
здравственог стања малињака.
Подизање –шпалирање,нових летораста
врши се ПВЦ везивом од дирека до
дирека са обе стране, а циљ је да се они
доведу у усправан положај да буду боље
опрскани (заштићени) и да буду добро
осунчани ради формирања већег броја
цветних пупољака.Ако
везиво већ
постоји од подвезивања родних грана
онда је довољно само младе леторасте
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провући и
положал.

усмерити

у вертикалан

У
случају
веће
закоровљености
пожељно је да се међуред изтримерише
или изтарупира како би се смањио
потенцијал закоровљености за следећу
годину.
Ако су нови леторасти остали врло
ниски неопходно је вршити додатно
наводњавање
и
ђубрење
фертиригацијом. Овде се такође мора
бити опрезно и не дозволити да
прекомерним
наводњавањем
и
ђубрењем млади леторасти зазиме
нездрвењени и да измрзну. Оптимално

време за наводњавање је половина
августа, све после
овога рока
представља ризик. Уношење стајњака у
родни засад малине може се вршити али
при крају вегетације тако да и рано
унешени стајњак не учини продужетак
вегетације и допринесе измрзавању
изданака за идућу годину.
Последњи рад у малињаку текуће
године је ослобађање
подигнутих
летораста који су већ достигли потребну
висину (30cm преко горње жице)
њихово идвајање од жице и благо
повијање у међуред да се обезбеди
добро презимљавање.

Опасност од микотоксина

Зорица Лазић, дипл.инж.

Дуг сушни период ове године има
негативан утицај на принос и квалитет
овогодишњег рода кукуруза. Један од
битних фактора који не утичу повољно
на квалитет производа је присуство
микотоксина.Токсични су за по људе и
животиње. Човек је најчешће изложен
микотоксинима
путем
хране.
Микотоксини настали услед развића
гљивица-плесни. Акутна и хронична
оштећења
здравља
изазвана
микотоксинима су микотоксикозе.
Плесни
које
имају
значај
за
прехрамбену
индустрију
због
потенцијалне производње микотоксина
су из родова: Aspergillus, Penicillium,

Fusarium, Cladosporium, Alternaria,
Trichothecium, Byssochlamys i Sclerotinia.
Ове плесни контаминирају житарице
пре
и
после
жетве,
приликом
неадекватног
складиштења
и
последично се могу наћи у храни за
животиње и људе. До развоја
микроорганизама може доћи као
последица оштећења намирница од
стране инсеката, спорог сушења и
ускладиштења у влажним условима.
Микотоксини су веома стабилни и не
инактивишу их уобичајени поступци
производње и прераде хране. Изузетно
су термостабилни на Т и до 250°C, а то
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температуре која се не користе у
прехрамбеној индустрији.

ефекте, типични су токсини јетре где
изазивају оштећења и промене.

Афлатоксин
се
сматра
највећом
потенцијалном претњом по здравље
људи. Од житарица у нашим условима
је највише присутан у кукурузу и
производима од кукуруза. Постоје
бројне фракције афлатоксина, Б1(АБ1)
који је сврстан у групу најснажнијих
канцерогених материја. Млечни токсин
АМ1 настаје метаболисањем сточне

Настаје као последица присуства
Aspergillus spp. i Penicillium spp .
Инфекција клипа одиграва се у пољу 2-3
недеље после свилања биљака на
температуре од 26-30°C.Сматра се да
стресни услови од суше и високих
температуре
знатно
доприноси
контаминацији
кукуруза
афлатоксинима.
Да
би се спречио развој плесни
потребно је брзо и темељно сушење
житарица
и складиштење у сувим
условима
(детаљнији
опис
у
ПРЕПОРУКАМА).

хране
контаминиране
са
АБ1
афлатоксином, углавном је везан за
протеин млека казеин.
Афлатоксини изазивају код људи и
животиња
канцерогене,
мутагене

У случају појаве микотоксикозе најбоље
је променити храну, уколико садржи
микотоксине. У новије време примењују
се и различити биолошки адсорбенси
који вежу микотоксине и тиме
онемогућавају
њихово
штетно
деловање. Међутим, најбољи начин
спречавања појава микотоксикоза је
употреба
квалитетних
и
микробиолошки и хемијски исправних
сировина.
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Примена тоталног хербицида

Милена Ћирић, дипл.инж.

Тотални хербициди има различите
комерцијалне називе, али исту активну
материју глифосат. Тако да се у продаји
могу наћи: GLIFOMARK, GLIFOL,
GLIFOSAV-480,
CLINIC-480,
GLITOTAL и др. који имају различите
називе, а представљају исти хербицид са
480g/l активне материје.
То је транслокациони хербицид, који се
усваја преко зелене лисне масе и креће
се наниже и навише кроз биљку до
корена, ризома и других биљних делова,
нагомилава се у тачкама пораста и
блокира раст. Због ове особине јако је
добар за решавање вишегодишњих,
проблематичних
корова
(попонац,
ладолеж, пиревина, зубача, дивљи
сирак, коњско зеље и др.) који се
годинама јављају на појединим њивама.
Битно је сачекати да коровске биљке
после жетве стрних жита или других
усева, одрасту 10-20cm. Усколисни
корови су најосетљивији у фази
интензивног пораста до пред цветање, а
попонац и ладолеж у фази цветања.
Доза примене је 3-12 l/ha уз утрошак
200-400 l/ha воде и зависи од присутне

коровске
флоре.
Дивља
купина,
попонац, ладолеж, паламида и зубача се
сузбијају дозом 10-12 l/ha уз утрошак
300-400 l/ha воде. Најповољнији период
за сузбијање дивље купине је крај
августа,
почетак
септембра.
Концетрација 2,0 - 2,5% је показала
добре резултате у сузбијању амброзије.
Третирање би требало изводити у
вечерњим часовима, када је температура
ваздуха у опадању. У том периоду
биљке отварају своје стоме
и
интензивније усвајају активне материје.
Ове хербициде треба применити када је
време мирно, без ветра јер су они
неселективни и уништавају сваку биљку
са којом дођу у контакт.Симптоми
деловања хербицида су видљиви након
10-15 дана, а земљиште се може
обрађивати 25 дана након третирања.
Јако је важно да приликом примене
тоталног
хербицида
на
њивама,
срништима, у засадима, међама или на
рудералним стаништима не дође до
заношења препарата на суседне гајене
биљке.
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Субвенције за пољопривреду у сарадњи са
Светском банком

Бојана Нешић, дипл.инж.

Ове године међу пољопривредним
произвођачима
влада
велико
интересовање за меру подстицаја коју у
сарадњи са Светском банком реализује
Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Још крајем
марта месеца изашао је Правилник о
додели бесповратних средстава у
оквиру Пројекта за конкурентну
пољопривреду
(SCAP
пројекат).
Подстицајима
су
обухваћене
инвестиције за изградњу објеката,
различиту механизацију и опрему
укључујући и тракторе до 80КW снаге.
За
средства
могу
аплицирати
регистрована
пољопривредна
газдинства. При томе се мисли и на
физичка
лица,
али
и
задруге,
предузетнике и привредна друштва која
су уписана у РПГ.
Финансирање инвестиције је планирано
на следећи начин: 50% од укупне
вредности инвестиције је субвенција од
стране Министарства, 40% је планирано
да буде кредит од пословне банке, а
свега 10% је учешће пољопривредног
произвођача. Износ инвестиције мора
бити минимум 20.000 ЕУР уколико су у
питању инвестиције за физичка лица,
односно 25.000 ЕУР за прерађиваче.
Максималан износ инвестиције је
50.000 ЕУР за физичка, односно
400.000 ЕУР за правна лица.
Предност односно већи број бодова ће
остварити она газдинства чији су

носиоци пољопривредног газдинства
жене или млади (који имају од 18 до 40
година),
затим
газдинства
у
маргиналним подручјима са отежаним
условима рада у пољопривреди, они
пољопривредници који су део неког
већег пројекта, као и сертификовани
органски произвођачи.
Процедура аплицирања за ова средства
је комплексија од оних које су
уобичајене за домаће подстицаје и
састоји се из неколико корака. Први
корак је подношење пријаве након које
се формира ранг листа произвођача
према оствареном
броју бодова.
Уколико је остварен одговарајући
пласман на ранг листи следи израда
бизнис плана и склапање уговора са
банком. За потребе овог подстицаја се
отвара посебан, наменски рачун на који
се уплаћује учешће, субвенција и
кредит. Тек по уплати се може ићи у
реализацију инвестиције (изградњу,
куповину, набавку...). Субвенција се не
може користити за већ започете
инвестиције.
На интернет адреси Министарства и
Управе за аграрна плаћања може се
наћи списак приватних консултаната
који
могу
пружити
подршку
пољопривредним произвођачима који
желе да аплицирају за ова средства.
Такође, ту се налази и листа банака које
могу да раде кредитирање за ове
инвестиције.
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Пријаве
заинтересованих
пољопривредних произвођача ће се
вршити по објављивању Јавних позива
који ће прецизније дефинисати услове,
начин и рокове у оквиру којих ће се
подносити захтеви. Објављивање тих
Јавних позива се очекује периодично, а
најављено је да у току 3 године (колико
траје SCAP пројекат) буде расписано
неколико Јавних позива. Они ће бити
расписивани у односу на то да ли се

инвестиција односи на биљну или
сточарску производњу, или су у питању
прерађивачи.
Све
детаљније
информације
пољопривредни
произвођачи
могу
добити лично у Пољопривредној,
саветодавној и стручној служби Ужице
или на интернет страницама Управе за
аграрна плаћања и Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде.

Посматрање знакова еструса у циљу
повећања плодности крава

Небојша Ђурић, дипл.инж.

Добри резултати у откривању еструса ће
се постићи ако се краве посматрају 3
пута дневно и то: - ујутро, пре и после
муже - послеподне, пре и после муже увече око 22 часа. Време потребно за
добру детекцију еструса зависи од:
искуства задужене особе, броја крава и
расе којој припадају,животних услова у
којима се краве налазе. Генерално,
потребно је најмање 20 минута сваки
пут да би се урадила добра провера
еструса. У већим стадима и при вишим
температурама амбијента, треба држати
краве под надзором и ноћу. Додатне
методе утврђивања еструса Неколико
додатних метода може помоћи фармеру
у откривању еструса крава, а оне су:
- обележавање бојом крава у еструсу
- справе осетљиве на притисак
залепљене на корен репа крава

- маркер који се ставља бику пробачу на
подбрадак
- педометар причвршћен за ногу краве,
а мери активност животиње јер је крава
у еструсу много активнија него инач
- други показатељи могу бити нагли пад
производње млека или потрошње хране.
Ове методе се могу користити додатно
уз посматрање, пошто је метода
осматрања знакова еструса ипак
најпоузданија.
Добра евиденција је
много важна у окривању еструса. Добар
систем за одговарајућу евиденцију
оплодње се састоји из календара за
краве (може и обичан календар),
здравља
у
стаду,
појединачне
евиденције крава.
Сви подаци који се односе на
репродуктивни статус грла требају бити
забележени, као нпр. датум када је грло
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било у еструсу (нпр. кад се примети да
је крава у еструсу, ово треба забележити
у календар или дијаграм оплодње ради
пажљивијег осматрања 3 недеље
касније), датум осемењавања, име
приплодњака, датум телења, лакоћа
телења, репродуктивни поремећаји и

третман истих итд. Ови евидентирани
подаци могу убудуће показати када да
се очекује следећи еструс у крава, којим
је кравама потребна специјална нега и
које краве треба да буду осемењене док
су у еструсу.

Однос воћака према води

Небојша Брзаковић, дипл.инж.

Вода је важан климатски чинилац без
које се не може замислити растење и
родност ниједне биљке, па према томе и
воћака.Без воде је живот воћака
немогућ.Њена улога у животу воћака је
многострука. Она служи као полазна
супстанца у синтези угљенохидратне
хране,затим као растварач у којој се
одвијају животни процеси, па као
средство које преноси растворне
супстанце из ћелије у ћелију.Разни
органи
воћака
садрже
различит
проценат воде:лишће и младари садрже
75-90%, гранчице, гране и дебло 4075%, корен 60-85% и плодови од 40%
(орах) дo 92% (јагода).
Воће подмирује своје потребе у води
падавинама, односно воденим талозима
(киша, снег, роса) и наводњавањем. Од
количине и распореда падавина у току
вегетације у великој мери зависи обилна
и квалитетна производња воћа.Поред
количине
падавина,
за
успешну
воћарску производњу од великог је
значаја и распоред падавина у току
вегетације. Свим воћним врстама вода

је неопходна у периоду цветања,
пораста летораста и плодова и
образовања цветних пупољака, односно
у периоду од априла до септембра.
Воћке се снабдевају водом из земљишта
жилама сисалицама. Број и распоред
тих жилица зависи од воћне врсте као и
од подлоге.
Важно је напоменути да од укупне
усисне количине воде из земљишта
воћке задрже незнатан део, свега 1-3%,
а остала количина се испари. У сушним
рејонима од 1 литра усисане воде, воћке
задрже 1 грам а 999 грама се испари
транспирацијом. Међутим у влажнијим
рејонима воћке задрже 2-3 грама.
Потребе воћака у води су неоспорно
велике, али оне нису исте у току целе
године, што зависи од одређених
фенофаза у току вегетације и зимског
мировања а такође и од воћне врсте.
Највеће потребе у води имају јабуке и
шљиве а затим дуње, крушке, орах,
трешња, кајсија и вишња. Све воћне
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врсте обилније рађају и дају бољи
квалитет плодова уколико су обезбеђене
са довољном количином воде а
нарочито у току вегетације, када се
формирају цветни пупољци и када је
најинтезивнији пораст плодова.
Обезбеђење
воћака
довољном
количином воде не зависи само од
количине падавина или наводњавања,
већ у великој мери од услова средине.
Тако нпр.песковита земљишта врло
лако губе влагу. Такође температура
земљишта и ваздуха има велики утицај
на очување влаге у земљишту. Утврђено
је да снижавањем температуре воде са
200 на 00 усисавање воде кореновим
системом се смањује за 25-30%.
Висока температура ваздуха изазива
велико испаравање воде из воћака путем
транспирације. Недостатак воде у
земљишту, нарочито за време великих
суша, воћкама причињава осетне штете,
које се одражавају не само у овој већ и у
наредној
години.
При
ниској
температури, лишће и младари почињу
да вену, затим лишће да опада, плодови
престају да расту и да опадају. Ако се за
време јаке суше земљиште у воћњаку

добро залије, онда ће се спречити
пропадање воћака.
Ако је воћка добро пођубрена било
органским или минералним ђубривима
мање троше воду за своје потребе и
обрнуто.
Потребе за водом зависе и од густине
воћног засада. Засади с већим бројем
воћних стабала троше по јединици
површине веће количине воде. На
ветровитијим местима и стрмијим
теренима губљење влаге из земљишта је
веће. На северним положајима потребе
за водом су мање него на јужним.
За воћке је штетна и сувишна влага,
нарочито када се близина подземне воде
пење до нивоа у коме се налази највећи
број ситних жила воћака.До ове
штетности долази углавном због
недостатка
довољних
количина
кисеоника услед чега долази до гушења
корена. Од сувишне влаге у земљишту
највише пате бадем,бресква, кајсија и
малина.
О овом чиниоцу трба повести рачуна
при подизању воћног засада.

Одгајивачки циљеви -Il de frans расе

Дејан Станковић, дипл.инж.

Основни одгајивачки циљеви су
повећање продуктивности домаћих
животиња, измена и побољшање расног
састава, као и спречавање смањења
бројног стања. За испуњење основних

одгајивачких циљева за Il de frans расу
која припада комбинованим расама
(намењене производњи меса и вуне)
користиће се селекцијске мере за
спровођење циљева из одгајивачког
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програма. Одгајивачко – селекцијски
рад мора бити подређен дефинисаном
одгајивачком циљу, тј.
Индекс јагњења 1,40 -1,70
Финоћа вунских влакана 20-25 микрона
омогућавање бржег генетског напретка
популације за већу производњу меса и
вуне. Матична евиденција мора бити
ажурирана
за
што
успешније
селекцијске
поступке.
Према
одгајивачком циљу за Il de frans расу
пожељне су следеће мере:
Производне особине:
- Висина гребена одраслих оваца 70-75 cm

- Висина гребена одраслих овнова 75-80 cm
- Маса тела одраслих женских грла износи
70-80 kg

- Маса тела одраслих овнова 120-130 kg
- Годишњи настриг вуне оваца 4-5 kg
- Годишњи настриг вуне овнова 7-8 kg
- Телесна маса јагњади од 3 месеца 3035 kg
Изглед и опис:
Крупна овца меснатог типа одличне
конформације, са израженим ширинама
и дубинама трупа. Нарочито су
наглашене ширине леђа, сапи и бутови,
који су заобљени и чија се маса спушта
све до скочних зглобова. Врат је
мускулозан и кратак, чело широко са
кожним наборима изнад носа. Ноге су
средње висине и чврсто грађење.
Обрасла је белом вуном доброг
квалитета. Руно је затворено и вуна је
уједначена.

Одређивање количине алкохола у
ракијама

Снежана Јањић, дипл.инж.

Количина алкохола (етил алкохола) у
ракијама
одређује
се
помоћу
алкохолометра
најбрже
и
најједноставније, а изражава се у
запреминским
деловима
или
волуменима %. Волумен % означава
број
литара
чистог,
апсолутног
алкохола који се налази у 100 литара
пића.Ако кажемо да је једна ракија јака
40 вол % или 40 што значи да у 100
литара те ракије има 40 литара чистог
алкохола. Данас се још увек, поготову
на селу, јачина ракије изражава градом,
односно мери у градима. Један град је
приближно једнак 2,5% волумена

односно 25% волумена алкохола. Ракија
од 20 гради је љута са око 50 волумена
алкохола. Важно је напоменути да
директно одређивање јачине ракије
алкохолометром можемо вршити само
уколико је ракија безбојна и ако јој нису
додавана екстрактивна средства за
поправку пуноће. То је зато што се
одређивање количине алкохола у
ракијама заснива на бази њихове
специфичне тежине која је нижа
уколико имају више алкохола. Када би
се ракији додавао карамел ради боје или
шећерни сируп или слично повећали би
се њена густина и она више не би
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представљала
скоро
искључиво
алкохолно водну мешавину.

течности тј. на месту где површина
течности „сече“ алкохолометар.

Алкохолометар који се може код нас
купити по димензијама и изгледу је
веома сличан Ексловом широмеру.
Израђен је од стакла, вретенастог је
облика, доле проширен са уграђеним
термометром, а горе се сужава у
стаклену цев у којој се налази скала
идући одозго најпре 10-70 волумена %.
Он је конструисан тако да уколико је
температура ракије 150C не треба
вршити било никакву корекцију.
Међутим уколико температура одступа
од 150C било навише или наниже врши
се корекција очитаних волумена
алкохола на основу табела које се
добијају уз алкохолометар.

Детаљном анализом ракија, одређивање
алкохола, киселина, екстракта, естара,
алдехида, виших алкохола, фурфурола,
метил –алкохола и др, баве се енолошке
станице и неке лабораторије на
пољопривредним факултетима.

Алкохолометар уроњен у ракију која се
налази устакленој мензури не сме да
додирује зидове мензуре, а очитавање
волумена процента алкохола на њему
врши се у нивоу доњег мениска

Познато је а и пожељно да се ракије
препеченице чувају у већој јачини (6070) % волумена алкохола до момента
паковања , односно флаширања. Стога
постоји
потреба
за
њиховим
разблаживањем, односно свођењем на
жељену
јачину.
То
се
ради
дестилованом водом.
Примера ради, ако за 100 литара ракије
јачине 70% вол. алкохола желимо да
добијемо ракију јачине 50% вол.
алкохола морамо додати 39 литара
дестиловане воде.

Берба плодова леске

Ана Ђоковић, дипл.инж.

Берба лешника је од средине јула до
почетка септембра, што зависи од
особина сорте и подручја гајења. При
одређивању времена бербе треба се
држати принципа:уколико се плодови
лешника чувају дуже, треба их брати
када су потпуно сазрели. Продови су
сазрели кад промене боју и кад лако
испадају из омотача. Сасвим сазрели
плодови добијају жуто смеђу боју.
Прерано обрани плодови губе у

квалитету: језгра се смежуравају,
постају жилаве и сл. Плодови обрани у
пуној зрелости имају најбољи квалитет:
повећава
се
количина
олеинске
киселине од које зависи арома.
Берба плодова неких сорти може да
буде отежана, јер сви плодови не
сазревају у исто време и код неких
сорти плодови се тешко ослобађају од
омотача. Раније се берба у великој мери
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обављала ручно, а сада се у великим
засадима користе машине за бербу.
Једном машином плодови лешника се
отресу и другом се сакупљају са земље.
За механизовану бербу земљиште треба
да се поравња. Прво се површински слој
разбије ротационом ситнилицом, а
затим се ваљком поравња тако да
машина лако сакупља плодове. Плодови
се сакупљају у неколико наврата пошто
неједнако сазревају. Због тога је важно
да се сорте у засаду групишу према
времену сазревања како би трошкови
били мањи. Трошкови бербе износе око
50% укупних трошкова производње.
Ручна берба плодова се примењује на
мањим површинама, а за бербу се
користе корпице. Један радник може за
1 дан да набере 50 кг плодова, али то је
оријентациона норма. Обрани плодови
се пропуштају кроз машине, које могу
бити стационарне, ради одвајања
омотача, гранчица, делова лишћа, земље
и др. Чисти плодови се односе на
сушење. Приликом бербе плодови имају
око 30 – 35% воде. Суше се на

температури до 400C. Сушење траје док
се не смањи садржај воде на стандардну
количину од око 10%.
Плодови могу да се беру ради поправке
боје љуске као код ораха. Уколико се
ради о мањим количинама, могу се
раширити на неку мању површину у
танком слоју, како би се лакше и боље
сушили. Поред тога треба их чешће
промешати. Омотач плода при сушењу
пуца и ослобађа плод. За ослобађање
плодова од омотача постоје и посебне
машине. Пошто се сасвим одвоје
плодови од омотача, оставе се 4 – 5 дана
да се просуше на сунцу. Плодови
лешника осушени до 10% влаге
класирају се по крупноћи (постоје
посебне машине) па се пакују у вреће и
складиште до употребе. Чувањем
плодови изгубе око 22% масе.
Препоручује се продаја у новембру. У
току
чувања
треба
подешавати
температуру и влажност ваздуха
просторије
што
се
постиже
проветравањем.

Азијска воћна мушица Drosophila suzukii

Миленко Гавриловић, дипл.инж.

Од половине августа на подручју
Златиборског округа појављује се
азијска воћна мушица као штетни
организам који прави штете на
плодовима
купине,
ремонтантних
сората малине и шљиве током
сазревања и бербе плодова.

Одрасле јединке су величине око 3mm.
Мужјаци су са тамним пегама на
предњим крилима и два чешља на
предњим ногама, док женке имају
карактеристичну тестерасту легалицу
којом засецају покожицу плода у који
полажу јаја. Једна женка у току свог
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животног века положи и до 600 јаја (у
просеку око 400).

купине и зове који се налазе у близини
засада.

Јаја воћне мушице су овална и величине
до 0,6mm, ларве беле боје и величине до
4mm, док су лутке величине до 3mm и
браон боје.

Мере контроле

У годинама са повољним условима за
њен развој, штете могу бити и до
потпуне, а манифестују се на тај начин
што женке полажу јаја, при чему
тестерастом
легалицом
оштећују
плодове. Из положених јаја ларве се
пиле за веома кратко време, зависно од
температуре у просеку од 7 до 10 дана, а
у једном плоду може бити већи број
ларви. Нападнути плодови услед
исхране ларви убрзано пропадају и
подложни су труљењу.
На подручју Златиборског округа у
засадима ситног и јагодастог воћа је
већином берба завршена. Зрење и берба
плодова је у току у засадима купине и
малине сорте Полка, Енросадира и сл.
па се у таквим засадима и могу
очекивати штете. У циљу контроле
популације овог штетног организма
препоручује се редовна берба и
уклањање трулих плодова из засада. У
засаду распоредити што већи број
посуда за масовно изловљавање
штеточине. Посуде се могу правити од
пластичних флаша- пет амбалаже у коју
се сипа црно вино, јабуково сирће у
једнаком односу (1:1) и неколико капи
детерџента за судове. У циљу уклањања
домаћина на којима се мува одржава
корисна мера је сузбијање дивље

1. Постављање великог броја клопки за
масовно изловљавање у циљу смањења
броја инсеката како за смањење
тренутних штета, тако и за редукцију
броја
адулта
за
презимљавање.
Препоручују се клопке направљене од
пластичних флаша са црним вином,
јабуковим сирћетом и неколико капи
детерџента.
2. Неопходна је редовна берба и
уклањање оштећених и трулих плодова
из засада.
3. Спровођење санитарних мера је
сталан и обавезан део у борби против
овог штетног организма. Остављањем
заражених плодова на стаблу доприноси
повећању броја одраслих и драстичном
повећању бројности овог инсекта у
воћним засадима. Контрола гајбица и
друге опреме у којој се могу задржати
плодови са ларвама и преносити из
једног региона у други.
4. Обавезна хигијена ивица парцела у
којима се налазе дивље купине и друге
биљне врсте које могу бити домаћини
овој штеточини.
5. Хемијске мере контроле могу
допринети смањењу одраслих инсеката,
али не и јаја и ларви који су заштићени
у плоду. Самим тим, примена
инсектицида
има
ограничену
ефикасност по питању регулисања
бројности овог штетног организма.
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Имаго на плоду купине

Одарсле јединке азијске мушице на презрелом плоду
малине сорте Полка

АГРОПОНУДА БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СРБИЈЕ

Извештај ПССС Ужица за III квартал - агро понуде. У току III квартала објављено је 73
агропонудa на сајт www.agroponuda.com , од чега је реализованао 5 агропонуда.
Поштовани пољопривредни произвођачи посетите страницу www.agroponuda.com или
нам се обратите ако желите нешто да огласите да продајете или купујете.

Цене

пољопривредних

производа

преузете

са

СТИПСа

број

38/2021.
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