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Појава опадања плодова у воћним засадима
Воћна стабла скоро свих врста
воћака обилно формирају цветове у
оптималним условима њиховог развоја.
Међутим, од укупног броја само мали број
цветова развија се у плодове. Код јабуке је
то 10-15 %; код крушке 10-20 %; код шљиве
5-10%; код трешње 20-30%; код вишње 1535 %; кајсије 10-30%; ораха 50-70% итд.
Иако се велики број заметне плодова
појединих година, у току пораста и њиховог
развитка, ни сви заметнути плодови не
остају на родним гранчицама до пуне
зрелости или бербе.
Доказано је да значајније опадање
плодова настаје и услед интензивнијег
стварања биљног хормона етилена који
активира ензиме који утичу на стварање
апцисног слоја на петељци.
Такође велики утицај има и
преоптерећеност родом ( јер неповољним
односом лист-плод смањено је снабдевање
плодова са угљеним хидратима. Осим тога
појачана минерална исхрана калијумом
нарушава однос калијума и магнезијума,
што доприноси већем опадању плодова.
Током
различитих
временских
периода
у
вегетацији
долази
до
појединачног или масовног њиховог
опадања са круне.
Ти временски интервали нису подједнаки
код свих врста, али су код већине воћака
углавном заједничка три таласа опадања
плодова и то:
први
почиње
непосредно
након
прецветавања и обично траје 15-25 дана;
- други период опадања (тзв. јунско
опадање) почиње крајем маја и завршава се
у јуну;
- трећи талас опадања плодова значајно је
слабијег интензитета од претходних и
региструје се пре бербе плодова.
Прво опадање плодова настаје у резултату
слабе и ненормалне оплодње, а директно је
повезано и са критичним временским

приликама које су карактеристичне за овај
период.
Јунско опадање плодова карактеристично је
за јабучасте и коштичаве врсте. Ризичан
период у зависности од фено фаза развоја
ових врста детерминише да степен
оплодње, исхрана и временске прилике
опредељују родност воћака. Ова појава се
јавља и као последица недовољне
исхрањености плодова азотом и угљеним
хидратима.
Овакве промене на родном потенцијалу
воћака, при јунском опадању, изражене су и
поклапају се обично са интензивним
порастом летораста који се у овом периоду
јављају као конкуренти плодовима у
потрошњи хранљивих материја, а поготову
воде, као и макроелемената азота и
калијума. Ова се појава интензивира по
кишном и облачном времену, због нешто
слабијег одвијања фотосинтезе, а смањује
се при топлом и сунчаном времену. У овом
стадијуму развоја плодова само опадање је
јаче код слабијих него код развијенијих
грана, а такође је израженије код ситнијих
плодова и код оних плодова са мањим
бројем семенки.
Оваква стања у родности морају се
правовремено спречити и предупредити.
Индиректна деловања воћара, усмерена на
спречавање значајнијег опадања плодова,
усмерена су на примену одговарајућих и
правовремених агротехничких мера ( а пре
свега правилна исхрана и наводњавање
засада), чиме се обезбеђује нормално
снабдевање
воћака
органским
и
минералним
материјама,
стабилизује
имунитет воћака, смањује ризик од напада
болести и штеточина. Тиме се знатно
отклањају последице јунског опадања
плодова из родних засада.
Мр Бранко Танасковић
ПССС Чачак
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Апсорпција хранљивих елемената код воћака

Воћке, као и друге културе, гаје се
превасходно ради производње органских
материја ( најважнији угљени хидрати,
беланчевине, масти). Међутим, биљке не
могу стварати органске материје без
минералних материја, које додате ђубрењем
учествују у формирању плодова, чија је
вредност
неупоредиво
већа
од
употребљених хранива. Ђубрење воћака
представља основну агротехничку меру која
има за циљ повећање приноса и побољшање
квалитета плодова, пружањем минералне
исхране воћкама. Њиме се поправљају
особине земљишта, али и утиче се и на
припремљеност воћака да издрже ниске
температуре, већу отпорност на сушу,
болести и штеточине.
Да би се остварили високи и стабилни
приноси одличног квалитета воћкама треба
обезбедити све хранљиве елементе у
оптималним количинама и односима.
Само
усвајање
минералних
елемената
мора
се
посматрати
са
физиолошког становишта, уз активност
надземног и подземног дела воћака.
Ефикасност искоришћавања хранива од
стране воћака може се детерминисати :
- садржајем одређених хранива у
јединици суве материје воћке;
 изношењем
минералних
елемената од стране воћака по
јединици површине; и
 односом појединих елемената
који су усвојени.
Садржај
хумуса
и
плодност
земљишта утичу на реаговање усвајања
унетих минералних елемената. Усвајање
ових елемената је боље на сиромашнијем
земљишту.
чији се јони тада брже усвајају.

Познато је да различите врсте воћака, па и
сорте, имају специфично понашање, које
долази до пуног изражаја и у њиховој
исхрани. Зато су и наведени показатељи
различити.
Температура утиче на све физиолошке,
биохемијске и друге процесе код воћака, а
посебно и на усвајање јона, односно на
ефекат минералних ђубрива. Сви се јони не
могу усвајати при истим температурама.
Доказано је да се при температури 10°. до
12°. C прво усвајају јони фосфора, затим
калијума, па тек азота и калцијума. Сама
апсорпција јона је најинтензивнија између
15°. и 25°. При температури 25°. апсорпција
јона за калијум је 3 до 4 пута већа у односу
на температуру око 13° C; за нитратни
облик азота 14 пута већа, док за фосфор и
калијум 4 пута. (Булатовић, Мратинић
1997).
На основу тога требало би и тражити
објашњења за различите ефекте од
минералне исхране воћака, пошто се током
године температура земљишта мења, а са
тим и усвајање јона. Сматра се да је
најбоље усвајање јона при температури 7°.21°. степен, док усвајање јона при
температури 32° C престаје, јер је активност
корена минимална.
При оптималним температурама
усвајање јона је брже, јер се убрзава синтеза
беланчевина и других једињења, у чији
састав улазе усвојени јони, који на тај начин
ослобађају место, а на њихова места долазе
нови јони из спољне средине.
Повећавањем температуре убрзава се
дисање, чиме се повећавају органске
киселине. Њихова заступљеност изнад
одређене количине је штетна. Међутим овај
процес
неутрализује
калцијум,
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Уколико је алкална реакција земљишта ( pH
изнад 7), обично је праћена већим
садржајем калцијума и доводи, врло често,
до
блокирања
усвајања
калијума,
магнезијума, бора, цинка и гвожђа.
Често се антагонистички понашају
N:P; N:K; K:Mg; Fe:Mn; Zn:Mg i P:Zn. Када
се поремете повољни односи, долази до
сложенијих поремећаја и тешких последица
у исхрани воћака.
Веома је значајан утицај pH вредности на
усвајање појединих елемената. Највећи број
воћака захтева оптималну вредност pH
између 5,5 и 6,5.
На усвајање јона и ефикасност минералне
исхране највише утичу : начин одржавања
земљишта,
микрофлора,
обезбеђеност
водом, аерација земљишта и други чиниоци.

Мр Бранко Танасковић
ПССС Чачак

ПРОФИЛАКСА МАСТИТИСА КОД КРАВА
Нехигијенски начин држања животиња је
један од важних предиспонирајућих
фактора за настајање заразних маститиса.
Њиховим уклањањем смањује се у знатној
мери
могућност
настајања
оваквих
обољења. Већина фактора , као што су
мрачне и недовољно проветрене штале,
прљава простирка и нечиста кожа
животиња, као и прљаве руке музача су чест
повод за настајање маститиса. Исте
последице за настајање маститиса може
имати и нередовна мужа а нарочито
непотпуно измузивање. Пре почетка муже
виме се пере чистом млаком водом и
посуши чистом крпом или папирним
убрусом, уради се предмужна проба на
црној подлози у посуди са дуплим дном а
по завршеној мужи сисе се дезинфикују

средством за спречавање продирања
микроорганизама кроз сисни канал у четврт
вимена. Сам поступак муже ( груба мужа ),
односно техника муже може проузроковати
повреде на кожи вимена и тиме омогућити
продор микроорганизама у виме.
Ако је, и поред примене превентивних
мера при мужи, дошло до појаве маститиса,
тада је потребно по могућности болесну
животињу уклонити од других крава и
обавити чишћење и дезинфекцију лежишта
где је боравила болесна животиња. Млеко
које се помузе из болесних четврти, не сме
се пуштати на под штале, него прокувати па
онда бацати. Музу се најпре здраве четврти
а затим болесне. Ако се у једној штали
налазе здраве и болесне животиње, треба
мусти најпре здрава грла а затим болесна.
После муже треба руке добро опрати и
дезинфиковати.
Дипл.инж Небојша Брајовић ПССС Чачак
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Технологија производње луцерке

Луцерка у нашој земљи се може сејати у два
рока: у пролеће и касно лето. Летњом
сетвом пружа се довољно времена током
јесени да биљке ојачају, укорене се и скупе
довољно хранљиве резерве да издрже зиму.
Мања је опасност и од суше у почетку
развоја, мада последњих година долази до
појаве септембарске суше и тада је
потребно вршити наводњавање.
Луцерка заснована у летњем року развија
корен у јесен до дубине 1м, несметано се
развија наредног пролећа, постиже принос
сена скоро као луцерка заснована у пролеће.
Неповољне околности су још у сушном
периоду
током
лета
немогућност
благовремене обраде земљишта и повољне
припреме за сетву као и измрзавање младих
усева при појави дужих голомразица.

Летња сетва се изводи целог августа до
половине септембра, док пролећна сетва у
другој половини марта односно тај
временски рок зависи од временских
услова. Сувише рана сетва и касна зимска
сетва није препоручљива због спорог и
неравномерног
ницања.
Дужина
искоришћења у многоме зависи од
правовременог заснивања луцеришта. За
успешну производњу луцерке земљиште
треба да буде дубоко, растресито, плодно и

са повољним водно-ваздушним системом.
За гајење луцерке неопходно је да
земљиште буде ph 6,6-7,5. Дубоком
основном обрадом ствара се растресит
оранични слој, добар развој корена,
интезивнији рад микрофлоре и већи
интезитет квржичних бактерија. За луцерку
поред калцијума изузетно битно је да
земљиште има довољну количину фосфора
и калијума. Потребна количина фосфора је
100-150 кг/ха, 60-100 кг/ха калијума.
Препорука је 50 кг/ха азотних ђубрива. Ова
количина потребна је пре свега да поспеши
развој клијанаца. На основу свега
претходног долази се до закључка да је
зазаснивање луцеришта неопходно 500-600
кг/ха NPK у основној обради у формулацији
10:20:30 и предсетвено 100-200 кг/ха NPK.
Сетва луцерке се најчешће изводи
ускоредим сејалицама, а на мањим
површинама ручно. Семе луцерке је ситно,
због тога је врло битно да земљиште буде
добро припремљено. Сетву треба обавити
на дубину од 0,5-3 цм зависно од типа
земљишта. На тежим земљиштима 0,5-1 цм,
док на лаким 2-3 цм. Уколико је земљиште
добро припремљено, а сетва се врши
сејалицама потребна количина семена је 1520 кг/ха. Уколико је сетва ручна, а
земљиште лошије припремљено норма
сетве се повећава. У периоду после сетве
ако наступи сушан период неопходно је
наводњавање.
Дипл. Инг. Борко Ивановић
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ПРОИЗВОДЊА ПАСУЉА (PHASEOLUS VULGARIS)

Пасуљ је једногодишња биљка из породице
махунарки.
Најпознатија
и
најраспрострањенија махунарка у целом
свету и као повртарска култура убраја се у
групу зрнастих махунарки. Донесен је из
Америке у Европу у 16 веку заједно с
кромпиром
и
кукурузом.
Највећи
произвођачи су Индија, Кина, Индонезија,
Бразил и САД.
Пасуљ као чист усев у Србији гаји се на око
20.000 ха, са просечним приносом од 1,3
т/ха. Спада у групу легуминозних биљака
на
чијем
корену
живе
бактерије
азотофиксатори.
Бактерије
користе
атмосферски азот и годишње у земљишту
створеног азота може остати и преко
150кг/ха.
Земљиште за пасуљ треба да је растресито,
плодно и хумусно. Знатно лошији резултати
ће бити на тешким, збијеним и киселим
земљиштима. Минимална температура за
клијање је од 8-10 степени. Ниске
температуре већ од – 0.5 до 1 степен
уништавају усев. Високе температуре
заједно са ниском релативном влажношћу
ваздуха утичу на опадање цветова и
значајно смањење приноса. Само уз
правовремено наводњавање може се
рачунати на сигуран род и одговарајући
принос. Обрада земљишта зависи од
предусева. Пасуљ одлично реагује на
дубоко орање 30-35цм. Пасуљ има
могућност асимилације азота, те за његово
дјубрење треба користити формулације са
мање тог елемента. Количина харанива

зависи од агрохемијске анализе и
планираног приноса. Требало би обезбедити
40-60 кг Н/ха, 70-90 кг П2О5/ха и 80-100 кг
К2О/ха.
Посебну пажњу треба обратити при избору
сортно чистог семена, стандардних особина:
чистоћа семена(мин. 97%), клијавост семена
(мин. 70%), и максимална влажност семена
(14%). Коришћење несортног и неиспитаног
семена је чест узрок смањења приноса.
Најзаступљеније сорте код нас су: Галеб,
Двадесетица, Златко, Сремац, Панонски
градиштанац, Панонски тетовац, Бисер,
Побољшани градиштанац 22 итд.
Сетву треба вршити на основу клијавости,
апсолутне тежине и планираног броја
биљака. Количина употребљеног семена
зависи пре свега од апсолутне тежине која
се креће од 270-400 гр, па стога за планиран
број биљака од 400.000 потребно је око 150
кг/ха. За ниске сорте(чучавци) међуредним
размаком од 50 цм и размаком у реду од 5
цм постиже се број око 400.000 биљака/ха,
оптимална дубина сетве је од 3-5 цм.
Сетвом на међуредни размак од 70 цм не
обезбеђује се адекватан вегетациони
простор, биљке не склопе редове па у фази
цветања у усеву је ниска релативна
влажност ваздуха, а самим тим смањује се и
оплодња. Одговарајућом густином биљака
ствара се могућност за добар принос. У
нашим агроеколошким условима сетву
треба обавити у трећој декади априла ако
су температуре земљишта и ваздуха
задовољавајуће за сетву.
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Нега пасуља се пре свега односи на
медјуредну обраду
(култивирање)
и
наводњавање. Прво култивирање се врши
десетак дана након ницања да би се разбила
покорица и уништили евентуални корови.
Пре почетка цветања мора бити обављена
последња међуредна обрада. У периоду
цветања и наливања зрна највеће штете
настају услед недостатка воде па је
наводњавање неопходно.Само орошавање у
фази цветања позитивно утиче на принос.
Поред ових нега потребна је и хемијска
заштита од корова, болести и штеточина.

Дипл.Инг. Борко Ивановић ПССС Чачак

Јавни позив за остваривање права на подстицаје за набавку нових машина и
опреме у биљној производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Управа за аграрна плаћања,
расписало је Јавни позив за подношење
захтева за остваривање права на подстицаје
за инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинстава за набавку
нових машина и опреме за унапређење
примарне производње биљних култура у
2019. години.
Подстицаји обухватају инвестиције у
набавку нових машина и опреме за
примарну производњу биљних култура у
заштићеном
простору,
примарну
производњу воћа и грожђа, производњу
поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог
биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа,

ароматичног и лековитог биља, примарну
производњу житарица, индустријског и
крмног биља, обраду земљишта, заштиту
биљака од болести, корова и штеточина,
прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт
примарних пољопривредних производа и
наводњавање биљних култура.
Право на подстицај остварује подносилац,
који је између осталог, у потпуности
реализовало инвестиције за које подноси
захтев у периоду од 1. јануара текуће
године, а најкасније до дана подношења
захтева за остваривање права на подстицаје.
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Поступак за оствaривање права на
подстицаје покреће се подношењем Захтева
за остваривање права на подстицаје за
инвестиције
у
физичку
имовину
пољопривредног газдинстава за набавку
нових машина и опреме за унапређење
примарне производње биљних култура у
2019.
години
у
периоду од 27. маја до 30. августа 2019.
године преко
Писарнице
републичких
органа управе у Београду, улица Немањина
број 22-26, Београд, или поштом на адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управа за аграрна плаћања,
Булевар краља Александра бр. 84, 11050
Београд,
Уз захтев за остваривање права на
подстицаје подносилац захтева доставља:
1) рачун за набавку предметне инвестиције;
2) отпремницу за набавку предметне
инвестиције за коју је, у складу са посебним
прописима, утврђена обавеза издавања
отпремнице, односно међународни товарни
лист ако је подносилац захтева директно
извршио увоз предмета инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне
инвестиције и то: потврду о преносу
средстава или извод, оверене од стране
банке, а у случају када је физичко лице

извршило готовинско плаћање или плаћање
картицом може доставити само фискални
исечак;
4) гарантни лист, односно изјаву о
саобразности
за
извршену
набавку
предметне опреме, машина и механизације
за коју је утврђена обавеза издавања
гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања
гарантног листа;
5) јединствену царинску исправу ако је
подносилац захтева директно извршио увоз
предмета инвестиције;
6) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода, издато
од стране надлежне пореске управе;
7) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода, издато
од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе;
8) потврду надлежног органа јединице
локалне
самоуправе
према
месту
пребивалишта,
односно
седишта
подносиоца захтева да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по
неком
другом
основу
(субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка
за коришћење подстицаја;
Дипл.инг Радован Шеварлић
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Број објаљених агропонуда

1

Број реализованих агропонуда

1

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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