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Матична евиденција домаћих животиња
МЕТОДСКА СЕЛЕКЦИЈА је могућа само
ако се тачно и уредно води матична
евиденција о пореклу и ако се имају
егзактни показатељи о производно
продуктивним особинама, по врстама и
расама домаћих животиња.
Матична евиденција се води кроз низ
законом прописаних главних и помоћних
књига .
Сви ови послови су регулисани Законом о
сточарству и правилницима и уредбама и
Главним одгајивачким програмом, који из
њега проистичу и на основу којег су
формиране институције којима су поверени
послови селекције.
• Главна одгајивачка организација
•

Регионална одгајивачка организација

•

Основна одгајивачка организација

Подручје рада ПССС Чачак-Регионална
одгајивачка организација
Моравички округ

●

Координација, стручна контрола и
надзор над спровођењем послова
селекције и матичне евиденције

●

Спровођење одгајивачког програма
и избор пожељних генотипова за
расу и поједине правце производње
Задаци основне одгајивачке
организације

●

1 СЕЛЕКЦИЈСКА СМОТРА И ОДАБИРАЊЕ
ГРЛА,

●

2. КОНТРОЛА ПРОДУКТИВНОСТИ
(МЛЕЧНОСТИ),

●

3. МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ РАЗВИЈЕНОСТИ (
линеарна оцена првотелки, екстеријерне мере
оваца и др.)

●

4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОВЕДА

●

5. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИПРЕМА
МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОР БИКОВСКИХ
МАЈКИ,

●

6. МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА
(ГОВЕДАРСТВО,ОВЧАРСТВО, СВИЊАРСТВО
…),

●

7. ТЕСТИРАЊЕ БИКОВА ( БИОЛОШКИ И
ПРОГЕНИ ТЕСТ НА МЕСО И МЛЕКО)

●

8. ИЗЛОЖБА ПРИПЛОДНИХ ГОВЕДА

ОПШТИНЕ
Чачак
Горњи Милановац
Лучани

Задаци регионалне одгајивачке
организације

Ариље
УЛОГА ОДГАЈИВАЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
•
Тачно и уредно вођење матичне
евиденције, по врстама и расама
домаћих животиња.
●

●

1 СТРУЧНА КОНТРОЛА РАДА ОСНОВНИХ
ОДГАЈИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

●

2. УЧЕСТВОВАЊЕ У ОДАБИРАЊУ
ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ

●

3. ОРГАНИЗОВАЊЕ ИСПИТИВАЊА
ПРОИЗВОДНИХ СВОЈСТАВА КВАЛИТЕТНЕ
ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ И ИСПИТИВАЊE
ПРЕНОШЕЊА ОСОБИНА РОДИТЕЉА НА
ПОТОМСТВО

●

4. ИЗРАДА ПЛАНА ОСЕМЕЊАВАЊА ЗА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ПОКРИВА О.О.О.

Савесно спровођење контроле
производних и наследних
способности

3

_____________________________________________________________________________________________________________________

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
_____________________________________________________________________________________________________________________

●

5. ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ МАТИЧНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ Г.О.О

Задаци главне одгајивачке
организације
●

1. ВОДИ ГЛАВНУ МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ЗА ГОВЕДА, СВИЊЕ, ОВЦЕ, ЖИВИНУ

Узраст при првом телењу: 24-27
месеци
Сервис период до 100 дана
Интервал између телења: 380-400
дана
ЕКСТЕРИЈЕРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

●

- ОБРАЂУЈЕ И ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊА О ПОРЕКЛУ
КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ

●

- ИСПИТУЈЕ ПРОДУКТИВНОСТ
КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ И
ПРЕНОШЕЊЕ ОСОБИНА НА ПОТОМСТВО

●

- ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН КОРИШЋЕЊА И
ДИСТРИБУЦИЈЕ СЕМЕНА КВАЛИТЕТНИХ
МУШКИХ ПРИПЛОДЊАКА

●

- ИЗРАЂУЈЕ РАНГ ЛИСТУ ПРИПЛОДЊАКА

●

2. ИЗРАЂУЈЕ СТРУЧНА УПУТСТВА И
МЕТОДОЛОГИЈЕ, РАДИ НА СПРОВЂЕЊУ
МЕРА СЕЛЕКЦИЈЕ СТОКЕ И ПРИМЕНУ МЕРА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА

●

3. ОБАВЉА КОНТРОЛУ ПРОПИСАНИХ
МЕТОДА И ПОСТУПАКА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ
СТОКЕ И МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
СТОЧАРСТВА.

Уз поштовање основних принципа
генетике и селекције из главног
одгајивачког програма дефинисан је
ОДГАЈИВАЧКИ ЦИЉ за контролисану
популацију сименталске расе.
●
ПРОИЗВОДНЕ ОСОБИНЕ:
●

Млечност: преко 5500 кг млека у
стандардној лак.

●

Млечна маст мин 4.00%, протеин
мин 3.40%

●

Дневни прираст телади: 1200-1300
гр.♂, 1100 гр♀
РЕПРОДУКТИВНЕ ОСОБИНЕ
Узраст при првој оплодњи 15-18
месеци
Маса преко 400 кг.

Висина крста бикова преко 155
см.
Маса преко1100 кг.
Висина крста крава преко 140 см.
Маса преко 650 кг.
ФИТНЕС ОСОБИНЕ (ДУГОВЕЧНОСТ),

преко

5 лак
ГЛАВНА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА (Herd
book) води се у Главној одгајивачкој
организацији и састоји из два дела:
ГЛАВНИ ДЕО матичне
евиденције (ХБ број). Овде се
уписују квалитетна приплодна грла
чисте расе или оплемењене са 25%
гена РХФ или Монбелијара, која су
уписана у регистар телади и имају
познате и под контролом две
генерације предака.
Женска квалитетна грла треба да
су стално под контролом
производних способности

ДОДАТНИ ДЕО матичне
евиденције (РБ број)
Овде се уписују грла која
одговарају стандардима расе након
екстеријерне оцене и задовољавају
минималне производне особине ради
уписа у главну матичну евиденцију.
Потомство ових грла може бити
уписано у главну матичну
евиденцију.
Дипл.инг Мирослав Јаћимовић ПССС Чачак
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Сезона парења оваца
У нашој земљи се јесен сматра најбољим
периодом припуста( од почетка септембра
до краја новембра), јер се полни нагон у то
време највише испољава, а јагњење је у том
случају у пролеће када има довољно паше.
Јагњење се може спровести и у јесен и у
зиму уколико се обезбеди добра исхрани за
зимски период , као и топли и удобни
овчарници.
Парење се врши природно, када овнови
оплоде овце скачући на њих, а вештачки се
осемењавају помоћу убацивања сперме у
вагуину овце. Претходно припремљена и
разређена сперма
се помоћу ктетера
убацује у вагину овце.
Припрема оваца и овнова за сезону
парења огледа се у поправљау телесне
кондиције. Тиме се постиже повећање броја
јајних ћелија спремних за оплодњу, бивају
брзо оплођене, раније се јагње, дају
крупнију јагњад и већи број близанаца.Ако
су овце мршаве издвајају се из стада,
посебно хране и негују, да би се до сезоне
парења
поправила
њихова
телесна
кондициција. Уколико сезону парења
дочекају са лошом телесном кондицијом,
остају неоплођене и долази до повећања
трошкова производње.
Месец дана пред сезону парења овце се
напасају на добрим пашњацима и
прихрањују концентратом. Уколико се не
располаже са квалитетним
пашњацима
онда се исхрана допуњ-ава са 200-500 гр
концентрата по овци на дан, у зависности
од кондиције. Таква исхрана тре-ба да се
настави најмање три недења после сезоне
парења и оплодње. Болесна, стара и грла
која се не јагње редовно се избацују из
стада. За грла која су оболела од бруцелозе,
заразне шепавости, шуге или неке друге
заразе болести , за њих се посебно одређује
ован, ако то није могуће прво се оплоде
здраве , па онда болесне овце.
У току године овнови су одвојени од
оваца, добро се хране и негују, да би

одржали приплодну кондицију. Храна мора
да садржи беланчевине, минералне материје
(Ca, Fe), витамине (A,D,E) и мора бити
заступљена у довољним количинама. Не
треба дозволити да се превише угоје, онда
отежају и изгубе вољу за скоком. Да би се
повећала
полна
активност
овна
употрбљава се исклијали јечам и овас, код
који је повећан проценат витамина Е.
Овнови се највише држе напољу, не само
лети већ и зими. Ако се предуго држе у
овчарнику постаће неактивни, јер се неће
довољно кретати. Зато их треба држати у
засебном овчарнику или делу овчарника из
којег могу излазити у испуст, и тако
боравити на ваздуху. Стаје у којима су
овнови морају бити светле и простране.
Повременио овновима треба прегледати
папке, а оне који су прерасли обрезати. Код
оних са прераслим папцима оплодна моћ је
неискоришћена. Пред сезону парења овнове
треба
ошишају по трбуху, уколико се
парење изводи лети, нарочито у топлим
крајевима, треба их потпуно ошишати, јер
повећана телесна температура утиче на
слабу плодност .

Овнови се држе у приплоду 5-8 година,
зависно од њиховог квалитета. Приплодна
способност може трајати 12 година , па и
више. Држе се за приплод све док дају
квалитетно потомство.
Пссс Чачак,
Љиљана Ћурчић,инж. сточарства
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Начини чувања воћа

Ради
смањења
супротности
између
сезонског и кварљивог карактера воћака,
али и неопходности његовог што дужег
коришћења у свежем стању у исхрани,
обране плодове требало би адекватно
сачувати. За што мање погоршање његовог
квалитета
тежи
се
успоравању
биохемијских и других процеса који и даље
трају и након бербе плодова. Успешна
технологија чувања је предуслов за њихову
трајашност у свежем стању, али се при том
морају добро познавати начини да се
плодови што боље сачувају до момента
коришћења, као и биолошка својства
плодова који утичу на дужину и квалитет
чувања.
Обрани плодови за комерцијалну продају
чувају се у за то намењеним складиштима,
која могу бити обична ( без контролисане
атмосфере) и хлађена ( у контролисаним
режимима). Ова два типа складишта битно
одређују и разликују услови за чување, пре
свега : температура, релативна влага, као и
атмосфера.
Температура ваздуха је од изузетне
важности за успешно чување плодова. Она
мора бити оптимална ( за одређене врсте
или сорте – пример за јабуку 0,1,2,4,6
степени C; за крушку 0,1,2 степени C; за
брескву и шљиву око – 1,1 степен C итд).
Ниска температура требало би да успори
брзо дозревање воћа као и кварење, било
физиолошко, физиолошко-биохемијско или
технолошко. Требало би подесити стабилну
температуру, што је изводљиво само у
вештачким складиштима – хладњачама.
Важан чинилац је и релативна влажност
ваздуха, а његове оптималне вредности
карактеристичне су за одређену врсту
воћака и врло је слична за сорте у оквиру
врсте. За јабучасте врсте износе 85-90 %, за
брескву и кајсију око 85 %, за трешњу око
85-90 % и др. (Булатовић, Мратинић 1997).

Обична складишта ( било да су укопана,
полуукопана или надземна) имају озбиљан
недостатак у немогућности одржавања
константне температуре и релативне
влажности ваздуха ). Услови су неповољни ,
јер за време благих зима температура у
њима је висока, плодови раније дозревају,
те им је трајашност мања. У данашње време
она се, углавном користи за чување мање
количине плодова и то најчешће за
сопствене потребе.
Најсигурнији начин да се плодови дуго и
квалитетно сачувају и у већим износима и
минималним падом квалитета јесте чување
у хлађеним складиштима. Она могу бити
различита по типу ( приземна и надземна);
по величини; по систему хлађења ( у којима
се хлађење обезбеђује помоћу врло
испарљиве течности ( на пример амонијака,
фреона, или помоћу незаледиве течности –
гликолизоване воде и др.

Међутим, веома је значајно разликовати
хлађена складишта по саставу атмосфере,
односно складишта са тзв. нормалном и
контролисаном атмосфером. Управо у
хлађеним складиштима сатав ваздуха у току
чувања плодова може се знатно изменити.
Најчешће долази до нагомилавања CO2 ,
етилена и испарљивих материја из плодова.
На тај начин ремети се састав ваздуха, што
се негативно одражава на трајашност
плодова.
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У
данашње
време,
савременог
и
интензивног типа гајења и складиштења
воћа, за што дуготрајнију употребу и
квалитет чувања плодова све се више
користе хладњаче са контролисаном
атмосфером , где у сатаву ваздуха одржава
константна количина CO2 и О2 , које су
оптималне за одређене сорте. То се постиже
циркулацијом, мешањем и обновом ваздуха
у коморама за чување. Самим тим
квалитетно чување већине комерцијалних
сорти ( на пр. јабуке и крушке) може се
продужити за 2-4 месеца.
Мр Бранко Танасковић
ПССС Чачак

Стаклавост и посмеђивање меса плодова у складишту

Одвајањем плода од биљке престаје
притицај хранљивих материја, те се у њима
промене после бербе своде на преображаје
и разлагање супстанци, у директној вези са
одређеним
трансформацијама
при
потрошњи и ослобађању енергије. Те
биохемијске промене у току дозревања
плода, у којима доминирају оксидације
имају далекосежне последице на квалитет и
дужину чувања воћа.
Стаклавост се јавља у месу плода у
виду стакласто провидних поља. Настаје
услед физиолошких поремећаја ћелија које
чине меснати део плода из којих вода
прелази у интерцелуларе ( међупросторе) и
испуњава их уместо ваздуха. У почетку
захвата, углавном, васкуларни део ткива
плода, а касније се шири даље , али ретко
када може захватити цео плод. Ова
физиолошка промена најчешће се јавља код
јабуке а врло ретко код крушке.
Узроци појаве стаклавости нису у
потпуности објашњени.
Неки аутори сматрају да је то типична
болест младих и слабо родних стабала код

којих је поремећен однос лисне површине и
броја плодова. Ово становиште базира на
чињеници да сви узроци који доводе до
развоја
релативно
превелике
лисне
површине ( као на пример преобилно
ђубрење, прејака резидба , неадекватно
наводњавање и други), погодују и развоју
ове болести. ( Булатовић,Мратинић 1997)
Неки пак сматрају да је један од вероватних
узрока
појаве
стаклавости
брзо
нагомилавање шећера у ткивима плода уз
истовремено
повећавање
осмотског
притиска у ћелијама. Ћелије због тога
узимају много воде која се потом разлива у
међућелијске просторе.
Највећи број аутора стаклавост плода
доводи у тесну везу са недостатком Ca у
плоду. То је изазвано поремећајем
равнотеже између Ca, сорбитола и азота,
што узрокује већу пропустљивост ћелијских
зидова, те вода из ћелија прелази у
интерцелуларе , односно међупросторе.
За праксу је веома значајно да се појава
стаклавости везује за степен зрелости плода
и да се чешће јавља код касније бербе.
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Требало би имати на уму да је то једина
физиолошка болест која може током чувања
у складишту и ишчезнути. Али, уколико се
јавља у јачем интензитету, веома је
неповољна, јер појачава подложност
плодова унутрашњем разлагању.
Интензитет оваквих промена може се
смањити
благовременом
бербом
и
вишекратним
третирањем
стабала
раствором калцијум хлорида и калцијум
нитрата.

Унутрашње
посмеђивање
(
тамњење) мезокарпа обраних плодова може
се запазити код свих врста плодова који се
дуже време чувају у хлађеном складишту.
Ове промене су нарочито честе код јабуке,
крушке, брескве и шљиве.
Као и код посмеђивања покожице,
ову болест изазивају и различити узроци
који
изазивају
различите
типове
посмеђивања меса. Испољава се у
посмеђивању, смекшавању и пропадању
или читавог меса плода или, зависно од
узрока, појединих делова плода.
Ипак, највећи број аутора разликује
два основна типа посмеђивања меса:
− Примарно посмеђивање – због
ниских температура у складишту или
старости плода, и
посмеђивање
–
− Секундарно
узроковано је повредама ( услед
притиска ) или поремећајима у
развоју плода ( пр. стаклавост плода
)
Мр Бранко Танасковић
ПССС Чачак
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www.stips.minpolj.gov.rs
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Објављене и реализоване агропонуде на порталу www.agroponuda.com
*Лековић Бранислав Вапа, понуда црвеног и белог кромпира
* Јанковић Милан , понуда јабуке
* Јелић Томислав ,продаја јабуке
* Божовић Ненад, понуда јуница
*Јевтовић Лазарија, понуда телади

Поштовани пољопривредни произвођачи,
у циљу побољшања пласмана пољопривредних производа, продају
својих производа можете огласити на сајт www.agroponuda.com
( Берза пољопривредних производа и произвођача Републике Србије).
Унос понуда у систем врше саветодавци. За детаљне информације
обратите се :
Пољопривредној саветодавној служби Чачак 032/320-710
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