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Агротехничким мерама до остварења високих и стабилних приноса стрних жита

Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.

Агротехничке мере као што су употреба здравог семена, правилан избор сорти и
адекватног предусева, прилагођен систем обраде и припреме земљишта за сетву,
правилан избор система ђубрења, придржавање оптималних рокова сетве, густина
сетве, квалитетно и благовремено извођење мера неге током вегетације, заштита од
штеточина, корова и болести, те благовремена жетва, без великих губитака може
представљати „кризну тачку“ у производњи уколико се грешком произвођача за сваку
од њих не испоштују основни принципи – благовременост и квалитет. Благовремено и
квалитетно извођење појединих агротехничких операција има највећи утицај на
висину приноса стрних жита. У противном, веома тешко или никако се додатним
мерама или често и повећаним материјалним улагањима не може надокнадити принос
изгубљен неквалитетно изведеном агротехником.
Једна од најчешћих грешака у пракси је честа употреба недекларисаног,
односно тзв. „семена са тавана“, што је велика заблуда о могућој уштеди. Многе
болести, штеточине и корови се преносе семеном (гар пшенице и откривена гар
јечма).
Гајење сорти отпорних на паразите и штеточине изузетно је важно. То је
најјефтинији метод сузбијања, без штетних последица по животну средину. Приликом
избора сорти не би смели давати предност гајењу осетљивих сорти, при томе, на
могућност значајнијег појачања хемијске заштите усева ради исправљања наведеног
недостатка. Код нас је последњих 30-40 година учињен значајан прогрес на стварању
генотипова ратарских култура са високим потенцијалом родности, отпорних према
неким паразитима. Код неких сорти пшенице унет је ген отпорности према рђама.
Благовремена обрада земљишта и основно ђубрење кључни су елементи
агротехнике пред сетву стрнина. Већина ратара зна да је најважнији циљ обраде да
створи оптималне услове за раст и развој усева, да омогући добру акумулацију влаге у
земљишту и побољша његову аерисаност. Осим тога, њен задатак је и уношење
минералних ђубрива и жетвених остатака предусева у оранични слој. Време извођења
основне обраде зависи од времена скидања предусева и треба је обавити у најкраћем
могућем року после њиховог скидања. Најчешћи предусев житима у нашим условима
је кукуруз. Услед његовог каснијег скидања и велике количине остатака, обрада
земљишта после кукуруза често може бити нешто компликованија. Први посао који
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се мора добро обавити је ситњење биљних остатака. Ако се оно не изведе квалитетно,
ни основна обрада се не може извести добро. Неопходно је да жетвени остаци буду
уситњени и заорани, тако да посејано семе оствари добар контакт са земљиштем,
уместо са биљним остацима.
Основну обраду треба извести на најрационалнији начин. Да ли ће се применити
класична обрада орањем или неки од конзервацијских (редукованих) система, зависи
првенствено од стања земљишне влаге пред почетак обраде. Идеално стање влаге у
земљишту пред обраду орањем јесте када се оно расипа под прстима и мрви, при чему
настају агрегати различитих величина. Да би основна обрада орањем била квалитетно
изведена, неопходно је испоштовати задату дубину орања, добро склопити проходе и
сложити пластице. Поорана површина мора бити изравната и уситњена, а семе
корова, коровских и биљних остатака заорано на пуну дубину. Од квалитета орања
зависи касније и квалитет предсетвена припреме, сетве и на крају жетве. У случају да
земљиште у време обраде није претерано исушено, може се орати али плитко, на 2025 cm, у зависности од количине жетвених остатака. У нашим агроеколошким
условима, посебно када су септембар и октобар сушни, редукована обрада је често
једини могући начин. У том случају најзаступљенија је употреба тешких тањирача.
Последњих година све су више у употреби и разривачка оруђа, у комбинацији са
различитим врстама ваљака. Она имају већу ефикасност од тањирача јер боље
остварују задату дубина рада, али им је мана што слабије мешају ђубрива са
земљиштем. Међутим, без обзира на биланс влаге у земљишту и избор оруђа, треба
настојати да се обрада обави до краја септембра.
Основно ђубрење тј. уношење NPK хранива је неопходно за добијање високих
приноса жита. Основно ђубрење има смисла само уколико се обави пре основне
обраде, а најбоље га је обавити после или истовремено са уситњавањем жетвених
остатака предусева. За прецизно и економично ђубрење стрних жита, повремено је
потребно извршити анализу земљишта на основна агрохемијска својства, чиме би се
између осталог одредио и садржај лакоприступачног фосфора, калијума и укупног
азота (што треба урадити једном у четири до пет година), и најчешће уштедело на
примени ђубрива.
Целокупне количине фосфора и калијума уносе се у оранични слој искључиво
основном обрадом. Они се везују у земљишту и не померају се по профилу путем
падавина као азот. Из тог разлога они се путем основне обраде морају измешати са
земљиштем и унети у дубљи слој, у зону где ће се налазити највећа маса кореновог
система. У исто време основном обрадом се уноси и ⅓ до ½ од процењене укупне
количине азота, док ће се остатак унети пред почетак пролећног дела вегетација у
прихрани. Уношење дела азота у јесен је важно и због његовог лаганог повлачења (а
тиме и повлачење корена биљака) у дубље слојеве, као и због бољег разлагања
жетвених остатака.
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Предсетвена припрема земљишта би требло да уследи одмах после основне
обраде, поготово ако се ова изводи орањем. Њен задатак је да омогући несметан доток
воде, али и ваздуха до зрна. Квалитет припреме је кључан за успешну сетву. Уколико
је земљиште јако влажно, после орања се мора сачекати неко време да се бразда
просуши, па тек онда започети припрему за сетву. Иза тешке тањираче такође треба
правити временску дистанцу до следеће операције. Битно је такође да се земљиште не
угази превише и да се омогући лако уношење семена на дубину од 3-5 cm. Ова
операција не би требало да се обави ни сувише касно, када се земљиште превише
осуши, јер се тако не постиже равномерно ситњење површинског слоја. Ако се
припрема изведе правовремено и квалитетно, добија се ситно мрвичаста структура
земљишта, чиме се постиже уједначеније ницање озимих жита.
Сетва је кључни елемент у технологији гајења стрних жита, при чему јој треба
приступити са неколико основних аспеката: времена, густине, начина и дубине сетве.
Једна од најчешћих грешака у пракси и честа употреба недекларисаног, односно
тзв. „семена са тавана“, што је велика заблуда о могућој уштеди. Такво семе није
познатог квалитета, односно није испитано на клијавост и чистоћу, те произвођачи
најчешће знатно повећавају количину семена у сетви, што у условима повољне године
може довести до прегустих усева и последица тога, које могу бити полегање усева
или интензивнији напад болести. Такође, код „семена са тавана“ проблематично је и
запрашивање, јер произвођачи најчешће недовољно познају и немају адекватну
технологију запрашивања семена, те се оваквим семеном могу пренети и неки
проузроковачи болести.
Време сетве је чинилац који највише модификује принос. Сетва у оптималном
року омогућава нормалан предзимски развој озимих жита, њихову добру припрему за
презимљавање и добро укорењавање. Сетва после оптималног рока доноси пад
приноса и повећање трошкова производње. За сетву озимих жита треба бирати
средину оптималног агротехничког рока, када је ризик производње најмањи. У нашим
агроеколошким подручјима најпре се сеје раж, затим тритикале, озими јечам и озима
пшеница. Озими усеви треба да уђу у зиму у фази од најмање три листа на главном
стаблу или почетком бокорења (1–2 бочна изданка).
Дубина сетве озимих жита варира од 3 до 5 cm. Дубља сетва се препоручује на
лакшим (песковитијим) земљиштима и у сувљим условима. Плића сетва се користи на
тежим земљиштима или оним са повећаном влагом. Дубља сетва од 6 cm успорава
ницање и исцрпљује биљке које лако страдају током зиме. Ваљање после сетве се
препоручује, нарочито при сувом земљишту, међутим, треба бити опрезан уколико су
земљишни агрегати сувише влажни и ако се земљиште лепи за ваљак.
За остварење високих и стабилних приноса неопходно је применити и одређене
мере неге. Све мере неге се деле према временским периодима у којима се обављају
на јесење (само код озимих форми), зимске и пролећне.
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У јесење мере неге спада ваљање усева после сетве. У интензивној производњи
пшенице ваљање је обавезна мера. Овом мером се постиже брже и уједначеније
ницање, боље укорењавање и припрема биљака за зиму.
Зимске мере неге се ретко примењују, а то су одвођење лежеће, површинске воде
која се јавља у микродепресијама. Сувишна вода у ораничном слоју може довести до
гушења и пропадања биљака због мањка кисеоника.
Пролећна нега обухвата низ поступака који треба да допринесу повећању приноса
и квалитета зрна пшенице. Најпре треба проверити слегнутост земљишта по изласку
из зиме. Уколико је површински слој сувише растресит треба извршити ваљање. Пре
тога би било добро да се обави прихрањивање усева. Наизменично смрзавање и
отапање површинског слоја земљишта доводи до „подлубљивања”.
Покретање земљишта под утицајем мразева доводи до оштећења биљака. Због
тога такође треба обавити ваљање чим се земљиште добро исуши. Дрљањем у
пролеће, применом ротомотика, треба разбијати покорицу и збијени, површински слој
земљишта. Тиме се делимично уништава коров.
Корови могу јако смањити приносе стрних жита. Штетно дејство коровских
биљака огледа се пре свега у томе што оне одузимају биљкама неопходну земљишну
влагу, хранљиве састојке и светлост. Коровима се шире и разне болести, те их зато
треба енергично и систематски сузбијати, најбоље применом превентивних мера, тј.
одговарајућом обрадом земљишта и плодосменом. Стрна жита као релативно високе
биљке густог склопа, спречавају раст многих корова нижег раста. Уколико се корови
високог раста јаве у већем броју у усевима стрних жита, могу допринети осетном
смањењу приноса и тада је примена хербицида оправдана.
Наводњавање се примењује уколико за то постоје могућности, пред наступање
критичних фаза стрних жита у погледу захтева за влагом (клијање и ницање, влатање,
формирање зрна). Стрна жита су, углавном, отпорнија на недостатак воде од
окопавина.
Највећи принос стрних жита се постиже при крају воштане зрелости зрна, при
садржају влаге од 20 до 24%. Жетва при тој влази зрна омогућује остварење високог
приноса са најмање губитака при раду комбајна. Међутим, зрно се тада мора
досушивати. У пракси жетва усева стрних жита се обавља када је влажност зрна веома
близу граничне вредности која омогућује безбедно складиштење, а то је влажност од
око 12–15%.
Код нас често касни жетва, што повећава губитке, а доприноси и појачаном
размножавању бројних врста штеточина и паразита. Након жетве стрнина,
одношењем сламе са поља, смањује се размножавање скочибуба, а брзо одношење
жетвених остатака неповољно делује на исхрану и скривање разних глодара.
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Значајни пропусти у технологији производње стрних жита чине се приликом
примене азота у прихрањивању, које се код великог броја произвођача обавља
насумично, без претходних анализа земљишта. Познато је да међу елементима
минералне исхране азот има најважнију улогу у повећању приноса пшенице.
Правилна исхрана азотом важна је у току целог живота биљке. Усвајање азот код
стрних жита почиње већ од фазе два листа (укорењавање), а завршава се у фази
формирања или у почетку наливања зрна. Оптималне количине, благовремена и
избалансирана N-исхрана посебно је важна у периоду формирања класа и
диференцијацији класака у класу, дакле већ у фазама бокорења и влатања.
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Регистрација и обнова пољопривредних
газдинстава 2016. године
Регистрација и обнова пољопривредног газдинства је први и основни корак у
коришћењу подстицаја у пољопривреди. Неопходну документацију чине :
1.
обрасци за попуну који се могу добити у Управи за трезор,
2.

копија личне карте носиоца ПГ,

3.

копије личних карата чланова ПГ ако се они пријављују у газдинство,

4.

лист непокретности,

5.

отворен наменски рачун у банци,

6.

извод из центалне базе регистра о обележавању животиња и

7.

остала документација која није неопходна, али се може доставити ако носилац
газдинства инсистира (овлашћење за заступање, изјава о привременом носиоцу у
случају смрти носиоца газдинства, изјава о именовању носиоца од стране чланова
пољопривредног газдинства).

Приликом уписа у регистар ПГ , пољопривредник се изјашњава да ли је његово
пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство
(планира да користи субвенције) или некомерцијално породично пољопривредно
газдинство (не планира да користи субвенције).
Измена Закона о подстицајима доноси измене када је у питању процес регистровања и
обнове регистрације пољопривредних газдинстава:
1.
Пољопривредна газдинства која постоје у регистру на дан 31.12.2015. године,
оствариће своје право на подстицаје са земљишним фондом који се на тај дан
налази у регистру у Управи за трезор.
2.
Земљиште које пољопривредни произвођачи планирају да упишу као ново
земљиште (ново власништво, закуп….) могу пријавити тек приликом обнове
регистрације која почиње 01.02.2016. и траје до 31.03.2016. године.
3.
На земљиште које пољопривредни произвођачи пријаве приликом обнове
регистрације у 2016-ој као ново немају право да остваре субвенције у 2016-ој
него тек у 2017-ој години.
4.
Уколико пољопривредни произвођачи региструју ново газдинство 2016-те
године, субвенције ће моћи остварити тек 2017-те године.
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Изменом закона о подстицајима, као стање на дан (пресек стања) узимаће се
30.09. текуће године, а не као до сада 31.03. текуће године. Изузетак је у 2015ој години где је тај датум одређен као 31.12.2015. године.
6.
Уколико пољопривредним произвођачима истичу уговори о закупу, неопходно
је да контактирају Управу за трезор према пребивалишту и распитају се на који
начин их њихов софтвер брише из регистра у зависности од датума истека уговора.
Досадашња пракса је била да уговори који истичу закључно са 31.10. текуће
године, буду аутоматски избрисани из земљишног фонда. Претпоставка је да
уговори који истичу 31.12.2015. године неће бити избрисани те је неопходно да
исте приликом обнове регистрације пољопривредни произвођачи продуже.
5.

7.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је нове
обрасце за регистрацију пољопривредних газдинства који су објављени у
„Службеном гласнику РС”, број 102/15 од 11. децембра 2015. године. Од
20.12.2015. године, све што је везано за упис, обнову регистрације и пријаву
промене података породичног пољопривредног газдинства у Регистру
пољопривредних газдинстава, мора бити на новим обрасцима.

Приликом уношења података о сетвеној структури на новим обрасцима пријављују се
културе које се налазе тренутно на пољопривредном земљишту, односно оне културе
које ће своје плодове дати у текућој години. Уколико се усеви и плодови планирају
осигурати, неопходно је да се подаци о сетвеној структури која је пријављена, слаже
са оним што се на парцелама и налази. Овде треба напоменути да број хектара који се
осигурава треба да буде мањи или једнак броју хектара који је пријављен у Управи за
трезор. Уколико то није случај, неће се моћи у потпуности остварити право на
регресирање осигурања од 40%.
Када су у питању уговори о закупу, није свеједно је да ли произвођачи имају класичан
уговор о закупу или имају уговор о уступању пољопривредног земљишта без
надокнаде (са пореске стране ово није исто и боље је имати уговор о уступању
пољопривредног земљишта без надокнаде).
Када је сточни фонд у питању, уколико се одређена врста стоке не пријави у регистру,
а касније се изврши набавка стоке, губи се право на подстицаје у сточарству.
Приликом обнове или регистрације новог ПГ пожељно је на увид доставити копију
било ког документа из кога се може утврдити ХИД број када су животиње у питању.
Уколико постоји нека недоумица око податка који треба унети, обавезно
консултовати Пољопривредну саветодавну и стручну службу која покрива терен
према месту пребивалишта пољопривредног произвођача.

спец. инж. пољ. Гордана Цветковић
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За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ САВЕТОДАВНОЈ И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШ
Дипл.инж. Божидар Стојановић , директор 064/8435500
Саветодавна служба за ратарство и повртарство
др Саша Станковић, 064/8435502
дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
дипл. инж. Рашић Сузана, 064/8435506
Саветодавна служба за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Срећко Вукашиновић, 064/8435509
дипл. инж. Тања Живковић, 064/8435510
Саветодавна служба за сточарство
дипл. инж. Јанковић Предраг, 064/8435504
Саветодавна служба за мелиорације
дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
маст. инж. Душан Стојановић, 064/8097484
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