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ДОБРОБИТ ОВАЦА И КОЗА (1 ДЕО)
Осећај задовољства пос тоји ако је животињ и омогућено да испољи природне облике понашања
на које је високо мотивисана и да испољавањем тих облика понашања, поред задовољавања
основних нагона, пос тигне осећај удобнос ти, сигурности и пријатнос ти. То значи да је човек
дужан да својој животињи коју гаји обезбед и такве смеш тајне услове у којима ће јој бити
омогућено да испољи девет основних облика понашања: одмор и сан, реактивност, хранид бено
понаш ање које подразумева не само уношењ е хране већ и воде, хигијенско понашање,
кретање, истраживачко понашање, социјалне и репродуктивне облике понашања. Ако
животињ и дуго није омогућено да испољавањем природних облика понашањ а пос тигне
задовољење нагона и наведених позитивних телесних и емоцијалних искустава, услед високе
мотивисаности на остваривањ е ових циљева, она ће покушати да их постигне на неки други
начин, односно испољавањ ем поатолошких облика понаш ања као ш то су поремећаји
реактивности. Неодговарајући смеш тајни прос тор, неодговарајућа брига и нега о животињ ама
као неодговарајући однос власника према животињ ама могу постати главни узрок поремећаја
здравља животиња. Уколико је те поремећаје проузроковао одгајивач, односно власник
животињ е грешкама у процесу гајења, они се зову технопатије.
Правило “пет слобода“ – зато да би добробит била обезбеђена, одгајивач или власник је дужан
да своје делатнос ти односно своју одгајивачку праксу испланира и спроводи у правцу очувања
физичке, психичке и генетичке целовитос ти животињ а о којима брине. Ово је могуће ос тварити
поштовањ ем правила “пет слобода“.

Прва је слобод а од глад и и жеђи која се пос тиже обезбеђивањем животињ и довољних количина
квалитетне и хигијенски исправне хране и воде и омогућавањем животињ и да их конзумира по
вољи и потреби, од носно у складу са својим потребама условљеним с таросном и производ ном
категоријом на природ ан начин карактерис тичан за врс ту којој припада. Друга је слобода од
неудобнос ти, која с е постиже обезбеђењем одговарајућих смештајних услова животињ и. Затим
следи слобода од бола, повреда и болес ти, која се обезбеђује спровођењ ем превентивних,
профилактичких и брзих дијагнос тичких метода и третмана животиња, па слобода испољавања
природних облика понашањ а и остваривања с оцијалног контакта са припадницима исте врс те и
напос летку слобода од непријатних емоционалних искустава као што су страх, стањ а слична
страху, досада, патња и д руго. Да би спош товао ове с лобод е сточар мора пажљиво да планира
и спровод и у пракси све неопходне одгајивачке активности, стално усавршава своје знање и
вештине и придржава се принципа добре с точарске праксе, обезбеди квалитетне смеш тајне
услове и с тално контролиш е њихов квалитет, упозна минималне с танд арде за безбедно
обуздавање животиња, утовар, транспорт и истовар, као и клање животиња.
Искуство и ве штина сточара
Основно правило којег сваки сточар треба да се придржава у обезбеђењу добробити оваца
јесте да број раса оваца као и густина насељенос ти објекта и искорис тивос т пашњака зависе
од стандарда предвиђених законим који се односе на заш титу жиботне средине и одрживу
пољопривредну производњу од капацитета фарме, компетентнос ти сточара и времена које му
је на располагању за гајење оваца. Ако раса и производни тип не одговарају расположи вим
условима гајења, а посебно екстензивним условима у неприкладним екогеографским
локалитетима, тада је сточар дужан да замени расу и производни тип оваца оним којој
расположиви услови и локалитет највише одговарају. Најзначајнији утицај на добробит оваца

има сточар који мора да влада одговарајућим нивоом знањаи да
поседује потребене
одгајивачке веш тине. Искуство и одгајивачке вештине сточар стиче радом са д ругим искусним
сточарима, самозапажањ ем и континуираним образовањем, односно усавршавањ ем на
стручним састанцима и курсевима овчарства. Својим садржајем курсеви треба да буду
прилагођени образовним нивоу с точара. Сточар мора добро да познаје показатеље доброг
здравља оваца, односно њихову живахнос т, покретљивос т, начин кретања, ходове и с тавове,
положај тела, потребе за храном, напасањем и преживањем, као и способност да уочи ране,
повреде, отеклине и д руге промене на телу. Искуство и веш тина с точара имају пресудан у тицај
на формирање величине с тада. У с таду мора да буде онолики број оваца који сточару
омогућава да задовољи услове добробити сваког грла посебно. Одгајивач оваца мора да буде
свестан којим знањ ем и вештинама располаже како би испланирао време које му је потребно за
свакодневну инспекцију стада и све с точарске активнос ти које свакодневно спроводи у с таду.
Када сточар пос тане свес тан ових чињеница, својих искустава, нивоа знања и веш тина, тада
може правилно да планира помоћ у радној снази која му је потребна у сезони повећаног обима
посла као што је време јагњењ а, стриже, купања и спровођења других превентивних или
зоотех ничких зах тева у време год ишњих одмора или боловања.
Козе се гаје у екстремним условим , почев од екс тензивних пашних услова до интензивних
услова у смештајним објектима затвореног типа. Основи захтеви које треба обезбедити ради
заштите добробити коза су довољне количине квалитетне х ране и воде за одржавање
виталности и здравља д овољно смештајног прос тора у којем коза може д а заузима природне
ставове и положаје тела , да леже и устаје да се протеже, окреће и чисти, заш тити од
предатора, затим заш тита од повреда и болести, од екстремних климатских у тицаја и заш тита
од непријатних телесних и екоционалних искустава, као што су бол, стрес т, патња, с трах и сл.
Саветодавац за сточарство
дипл. инг. Драган Јаковљевић

ТОВ ЈУНАДИ
Разликују се две основне категорује товљеника:
-Млада у товљена јунад која код нас до 15 месеци дос тижу телес ну масу од 420 -450кг.
-Старија утовљена јунад, која у старос ти од 18-24 мес еца достижу 500кг.
Тов млађих животиња има значајне предности над товом ста ријих животиња. Млађе животиње
имају интензивнији пораст телесне масе од старијих,могу да конзумирају веће количине хране
по јединици телесне масе. Поред тога,знатно је повољнији однос меса и мас ти добијених од
млађих животиња у формираном прирас ту, него од с таријих, па је мањи у трошак хране за
јединицу прирас та.
За тов јунади су најпогоднија мушка некас трирана јунад, јер се ос тварују већи дневни прирас ти
и боља конверзија хране него код мушких кастрираних и женских животиња.
У зависнос ти од учешћа различитих хранива у оброцима товне јунади пос тоје три основна типа
това:
1. Концентратни тип това (интензивни)
За овај тип това корис те се смеше концентрата на бази зрна кукуруза, као основног извора
енергије. У смешама за интензивни тов јунади зрна житарица у чес твују са 60-70%. У оваквим
смешама протеинска хранива заједно са минералима и витаминима чине 10-15% смеше. У
комплетне смеше концентрата може се уносити и лу церкино брашно, а његово учешће обично
износи 5-20%. У интензивном тову јунади, поред концентрата могу се корис тити и мање
количине кабасте хране. Увођењем оваквих кабас тих хранива позитивно делује на процес
варењ а у бурагу, стиму лише конзумирање хране и развој од ређене микрофлоре.
2.Полуконцентатни тип това (полуинтензивни)
Ово је тов јунади ограниченим количинама концентроване и грубе кабас те хране. У овом типу

оброка, концентрати чине 45-60% од укупне суве материје оброка. У просеку се дају с ледеће
количине хранива на 100кг : житарице 1-1,5кг; уљане сачме 0,25-0,75кг; сува волуминозна
хранива 0,80-1,00кг.
Јунад храњена са оваквим оброцима пос тижу сасвим зад овољавајуће дневне прирас те, који се
у већини случајева крећу између 1-1,2кг. Квалитет овако храњених товљеника је добар, утрошак
хране је умерен а избегавају се и опаснос ти од појаве различи тих дигестивних и метаболичких
сметњ и. Зато је овај тип исхране наручито погодан за тов младе јунади.
У полуконцентратни тип това спада и тов јунад и кукурузном силажом. Оваквим начином
исхране могу се остварити високи прирас ти. Може се у потпунос ти заснив ати на квалитетној
силажи целе биљке кукуруза (3-12кг/дан), силираном влажном зрну или клипу кукуруза(37кг/дан) и одговарајућим допунским протеинским смеш ама(1-1,8кг/дан). Могу се корис тити и
силаже од различитих споредних производа пољопривредне и прехрамбене индустрије.
3. Тов кабастим хранивима (екстезивни)
Овај тип това заснива се на исхрани великим количинама кабас те хране, уз ограничену
употребу концентрата. Количина концентрата знатно ј е мања него у полуконцентратном типу
това.
Овакав тип това,по правилу, треба организовати где је могућа велика производња јефтине
кабас те хране. Због мањ их дневних прираста, овакав тов траје знатно дуже. Утрошак хране за
уздржне потребе, а и укупан у трошак хране за јединицу прирас та је знатно већи, а квалитет
товљеника је неш то слабији. За успешан тов јунади кабас том храном неопходно је да су јунад
довољно развијена и д а могу конзумирати велике количине кабас те хране. Неопходно је
кабас том делу оброка ред овно додавати и одређене количине концентроване хране.
Код опредељења за тов треба водити рачуна о рентабилности производње:
-Вреднос т материјала за тов(чес то се мењ а и зависи од тренутних тржишних прилика);
-Вреднос т хране (учествује са 70-80% трошкова);
-Вреднос т утрошеног рада;
-Амортизација објекта;
-Ос тали трошкови(карантин вакцинација, трошкови лечења,ситне поправке итд.).
дипл. инг. Верица Лазаревић

КАКО ОДАБРАТИ ПРАВИ ХИБРИД КУКУРУЗА
Одабрати прави хибрид кукуруза је озбиљна од лука. Ризик у производњи кукуруза смањујемо
или повећавамо избором хибрида. Типични зах теви одређене сред ине где планирамо
производњу кукуруза су основ одабира хибрида. Узети у обзир временске услове, замљиш те,
наше искуство као и искуство из других производ них реона.
Каректерис тике хибрида нове генерације које могу допринети пр офитабилнос ти и сигурнос ти у
производњи кукуруза:
 Врхунски семенски
квалитети(клијавис т и брзи почетни
порас т).
 Толеранција на неповољне услове
у густом склопу
 Велика маса корена(толеранција на
сушу).






Брзо отпуш тање влаге из зрна.
Једновремено с тварањ е полена и
свиле чак и у стресним условима.
Метлице производе велики број
активних поленових
зрна(потенцијал за принос).
Дубоко усађена збијена тврда зрна.
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Произвођачи који у избору хибрида кукуруза испош тују горе наведене карактерис тике неће
моћи да ос тваре жељене резултате( високе приносе), ако се изос теве неке агротехничке мере пре свих употреба одговарајуће количине минералних ђубрива(одредити на основу агрох емиске
аналиже земљиш та)!!!
Саверодавац за ратарство
дипл. инг. Миодраг Симић

ЗНАЧАЈ И ВРСТЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
Дугогодишње испитивање примене минералних ђу брива у биљној производњи показало је
огроман значај ове агротехничке мере и његов велики утицај на висину,стабилнос т и квалитет
приноса.Највећа у лога ђубрења је у очувању плоднос ти земљиш та и то се најчешће своди на
примену азота, фос фора и калијума и ова три макроелемента имају највећи значај у минералној
исхрани.Велику улогу у начину ђубрењ а има агрохемијска анализа зем љиш та коју свакако
треба урадити за сваку парцелу и одредити тачну врс ту и количину минералних ђубрива за
сваку културу.
Ђубрење се најчешће обавља пре сетве и током рас та биљака. Минерална ђубрива се према
примени и саставу деле на две групе:
-проста ђубрива садрже један од три главна елемента (азот, фос фор или калијум)
-комплексна ђубрива су позната и као НПК ђубрива и она садрже у тачно од ређеном односу
три главна елемента – азот, фос фор и калијум а могу садржати и друге битне макро и
микроелементе.
Проста азотна ђубрива
УРЕА садржи 46 % азота и има највећи садржај азота у односу на ос тала азотна ђубрива.
УРЕА је високо концентровано азотно ђубриво чији је азот у амидном облику.Може се корис тити
и као предсетвено ђу бриво јер омогућује пос тепено пре тварање амидног азота у амонијачни и
нитратни у складу с климатским и агрохемиским условима у земљиш ту. Уреа у јесен у основном
ђубрењу служи за убрзану разградњу биљних ос татака, тј. активирање органског азота из
земљиш та. Уреом се прихрањује већина биљних ку лтура. Уреа се обично не меша са другим
ђубривима
а
може
се
корис тити
рас тварањ ем
и
као
течно
ђубриво.
КАН с адржи 27 % азота а може садржати и магнезијум 4, 5 - 5, 5 % И калцијум 6, 5 - 8, 5 %.

Садржајем доломита (око 23 %) у тиче на делимичну неу трализацију киселос ти земљиш та, а
садржајем магнезија задовољава потребе биља и за тим биљним хранивом.КАН је неу трално
ђубриво , погодно за прихрану, без ш тетног утицаја на физичке и хемијске особине земљиш та.
АН садржи 33,5% азота и магнезијум 1%. Врло је растворљив.Има велику способнос т упијања
воде са порастом температу ре.Ово ђу бриво под дејс ту је с лично ђу бриву КАН с тим ш то дужом
употребом може доћи до закишељавањ а земљиш та.
Проста фосфорна ђубрива
Ди-амонијум фосфат (ДАП) садржи 46% фос фора и 18 % азота а моно-амониј ум фосфат
(МАП) садржи 48% фос фора и 11% азота.Ово су добра ђу брива за земљиш та где
агрохемијском анализом земљишта утврђен низак или врло низак садржај фос фора као И за
биљке које имају повећан зах тев за фос фор.Ова ђубрива се могу користити с амос тално или у
комбинацији са другим ђубривима.
Комплексна минерална ђубрива
Комплексна минерална ђубрива су ђу брива различитих форму лација и различитих комбинација
три
основна
макроелемента
(Азот,Фос фор,Калијум)
као
ш то
су
рецимо:
НПК 15:15:15,НПК 16:16: 16,НПК 8:16:24,НПК 10:20:30, НПК 10: 30:20…
Сва ова комплексна минерална ђубрива су намењена за основно и ли предсетвено ђубрењ е и
приликом употребе треба да се зна да је за њихово разлагањ е потребан дужи временски
период и из тог разлога се саветује да се за ђу брењ е пролећних култура обавезно врши
заоравањ е ових ђубрива у јесењем-зимском периоду.
Саветодавац за ратарство
дипл.инг.Миланка Миладиновић

ЂУБРЕЊЕ У ПОВРТАРСТВУ
Правилно и квалитетно ђубрење је основ озбиљне повртарске производње и уколик о се
направе грешке приликом ђубрења, сва даља улагања неће довес ти до жељених резултата.
Фертиригација је ђу брење преко система за наводњавање којом треба изврш ити
корекцију основног ђубрењ а без употребе превеликих количина вод отопивих ђу брива.
Уколико се ђубрење биљака врши искључиво фертиригацијом у одређеним временским
периодима јавља се велики дефицит хранива и то у моме нтима између заливања. Током
заливањ а када се уноси ђу бриво у земљиш те долази до с тварања превелике концентрације
које корен не мож е да искористити и јавља се вишак једног (или више елемената). Такође се
често дешава да се због превелике количине ђубрива унетих искључиво фертирига цијом
садржај соли толико повећа у земљиш ту да се оно више не може корис тити за пољопривредну
производњу и ово је веома чест с лучај у пракси. Зато је врло важно унети одређени проценат
чврстих комплексних ђубрива у земљиш те.
Комплексна минерална ђубрива су веома важна јер у свакој грану ли садрже све микро и макро
елементе и тим се обезбеђују да корену биљака у сваком делу земљиш та буду дос тупни сви
елементи. В рло је важно да минерална х ранива из ђубрива буду прис тупачна корену биљака
одмах по уношењу у земљиште. Приликом припреме земљиш та треба унети део чврс тих
комплексних минералних ђубрива да би се биљкама обезбедила равнотежена и правилна
исхрана током целог вегетационог периода.
Азот је елемент који има пресудну улогу у формирању вегетативне масе а у процесу
фотосинтезе с твара органску материју и транспортује у остале делове биљке. У поврта рској

производњи се ретко среће проблем са ниским садржајем азота у земљиш ту, без обзира што су
неки његови облици веома склони испирању у току заливања. Чешће се среће проблем вишка
азота који се манифес тује кроз: веома бујне биљке, велику осетљивос т према болестима,
одбацивање цветова, кашњење у заметању у сазревању плод ова. Азот је склон испирању које
нас таје услед заливањ а или кише, добро реш ење проблема који настаје у исхрани биљака
азотом је д а се у јед ној грану ли НПК или Н ђубрива налази азот у амид ном и амонијачном
облику. Амонијачни облик је прис тупачан за биљке и теже се испира. Амидни облик азота није
подложан испирању и пос тепено се преводи (транс формише) у амонијачни облик. Овим се
обезбеђује континуирана исхрана биљака азотом и испирање се своди на најмању могућу меру.
На овај начин избегава да се у одређеном трену тку у окружењу корена нађе превише
прис тупачног азота, већ ће биљка током целог вегетационог периода константно добијати
потребне количине овог хранива.
Фосфор је елемент који је веома значајан за добро укорењ авање и формирањ е цветних
пупољака. Веома је битно да минерално ђубриво садрзи фос фор у таквом облику да се може
одмах усвајати од с тране биљке, тако да се може унети у земљиш те непосредно пред садњу
или сетву. Фос фор је скоро непокретан у земљиш ту (изузев песковитих земљишта) веома је
важно унети га у зону кореновог система јер након уношења ђу брива у земљиш те коренов
систем мора доћи до фос фора, а не фос фор до корена биљке. На кис елим земљиштима након
уношења у земљиш те долази д о блокаде фос фора од стране алуминијума и гвожђа а на
алкалним земљиш тима фос фор се блокира од с тране калцијума, који са њим гради калцијумове
фос фате .Из ових једињењ а фос фор је биљкама тешко приступачан или тотално
неприс тупачан и овај проблем се реш ава регулисањем пХ вреднос ти земљиш та. Једна од фаза
рас та када биљка трпи с трес и када је фос фор као елемент веома значајан је расађивање. Ако
се сади „чупани” расада долази до великих повреда кореновог сис тема биљака и неопх одно је
да после расађивањ а прође одређени временски период да се биљка прими. Фос фор који је
унет у земљиш те пред расађивање није прис тупачан биљкама условиће мањ е примљених
биљака,
а
биљке
које
нас таве
са
рас том
имаће
слабије
развијен
корен.
Калијум је елемент који већина повртарских биљака највише троши. В еома је значајан за
висину приноса и квалитет плод ова. Као и фос фор, калијум је слабо покретљив елемент у
земљиш ту (осим песковитих земљиш та) и веома је важно у носити калијумова ђу брива у зону
кореновог сис тема, као и да буду прис тупачна за биљку одмах по уношењу. Нове технологије
производње минералних ђубрива омогућиле су да се хранљиви елементи искорис те у право
време и у високом проценту што омогућује врло високе приносе и квалитет производа, тако да
биљке могу да се ђубре више пута у току вегетације са различитим формулацијама. Обавезно
је наводњавањ е пос ле сваког уношења ђубрива у земљиште, што је у већини с лучајева и
стандардна пракса наших повртара. Уколико се на овај начин примене ђубрива то даје високе
приносе и квалитет плод ова а земљиш те ос таје у добром с тању и пос ле дужег низа година
гајења интензивних повртарских култура.
саветодавац за повртарство,
дипл. инг. Драган Мијушковић

ПРИПРЕМА ЗА ТОПЛЕ ЛЕЈЕ
Пош то је сада време припреме топлих леја за предс тојећу сетву цвећа и поврћа, мора се
обратити посебна пажња на земљиш те које ће се користити у тим топлим лејама. Да би се
биљке добро развијале у тим топлим лејама, земљиш те треба да садржи хранљиве састојке
које су лако прис тупачне за биљке, а уз то да има добар ваздушни и водни режим.
Земљиш те се припрема на следећи начин:
1.Горњи, обрадиви слој баш танског земљиш та, без корова или шумска земља уколико се
има могућнос ти да се набави, добро се уситни и прос еје, па од ложи близу топле леје.
2. Добар компос т се такође просеје и ос тави поред топле леје. Потом се довезе песак и
остави се поред ове две гомиле. Смеша се прави од два д ела компос та, једног дела
баш танског и ис то толико песка. Нека мањ а одс тупања су дозвољена. Тако припремљена
земљиш та се морају дезинфиковати. Дезинфекција се врши воденом паром и хемијским
средствима.

Термостерилизација (или в оденом паром) - земљиште се изложи воденој пари преко три часа
на температури изнад 90°Ц, исто тако се обави термос терилизација површина у стакленичким
објектима. Ово је један од најбољих начина за д езинфекцију али је и нај скупљи начин, веће
количине се стерилишу машинским пу тем, а за мањ е количине ставља се решеткасти суд са
земљом на посуду у којој се загрева вода до испаравања.
За хемијску дезинфекцију примењују се препарати који делују гасом – фумиганти - као ш то је
метил-бромид, вапом у виду грану ла као што су басамид и д руги. Температура треба да је
изнад 15°Ц и они углавном делују на микроорганизме, а такође имају и хербицидно дејс тво.
Од дезинфекције па до сетве треба да прође од једне па до три недеље, ш то зависи од
средстава која се корис те. Овако припремљену земљу даље можемо да корис тимо у топлим
лејама.
Саветодавац за повртарство
дипл. инг. Мира Миљковић

ОПШТА ПРАВИЛА РЕЗИДБЕ ВОЋАКА
Иако је тешко дати прецизна упу тства за резид бу воћака пос тоје опш ти принципи резидбе којих
се увек треба прид ржавати:
-

-

-

избегавати, уколико је могуће прављење резова на дебљим гранама јер су веће ране
изложеније нападу болес ти и ш теточина, ш то је неповољно за дуговечност и виталнос т
воћака
воћке које д онос е род на једногодишњим гранчицама (нпр. бресква, вишња итд.) морају
се јако орезивати да би се обновило род но дрво за идућу годину
јачу резид бу треба применити и приликом резидбе родних сорти, старих и изнурених
стабала и воћака које имају више цветних пупољака
степен орезивања треба прилагодити количини, дужини и дебљини прошлогодишњих
летораста
резид бом треба спречавати прекомерно издуживањ е скелетних грана и родног дрвета
резид бом треба одржавати и угао грањања у првобитном с тању, правилним
скраћивањем врхова скелетних грана. У противном, скелетне гране се под те ретом
плод ова и лис това повећавају угао који закалапају са вођицом ш то успорава кретање
минералних материја према врховима грана и органске хране ка корену. Због тога се
код оваквих биљака привремено повећава родност, а потом смањује прирас т
једногодишњи младари се по правилу не прекраћују. Они се одс трањују из основе или
се остављају цели.
Старије гране које носе родне гранчице или једногод ишње неродне младаре, прекраћују
се по потреби али увек на јак двогодишњи леторас т

Уколико се орезује круна запуштених или неправилно формираних воћака треба се вод ити
правилом д а се најпре одстрањују густе и неправилно распоређене скелетне гране а тек потом
танке и издужене гране гране које рас ту у уну трашњос ти. При том треба нагласити да је
успештонст обнављања круне условљена с тарошћу воћака и да се треба примењивати
углавном на млад им, неродним или с таблима која тек почињу да рађају. ( на таквим стаблима
пресеци који се праве су знатно мањи). Такође треба водити рачуна да ос тављене скелетне
гране између себе заклапају угао од 40 до 50 степени.
Резидбом се раст скелетних грана усмерава у жељеном правцу и подстиче се обрас тање нижих
делова крошње родним дрветом. Код пирамид алних обика круне понекад је потребно скратити
или уклонити главну (централну) вођицу.
Код брескве, вишње и кајсије круна се може обнављати само док су стабла млада.
Такође, приликом резидбе треба добро проредити круну што подразумева одс трањивањ е свих
осушених, закржљалих, повређених и болесних грана и гранчица,а потом оних које се укрштају ,
рас ту ка уну трашњос ти или близу једна д ругој. Приликом проређивањ а круне у лоше
одржаваним и екстензивним воћњ ацима неки пу т се уместо више мањ их грана прибегава
уклањању само једне развијеније гране, углавном скелетне. Ипак, овакву праксу треба
избегавати јер се на овај начин воћке изнурују и више с трад ају од мразева.
саветодавац за воћарство виноградарство
дипл. инг. Дејан Јоцић

СОРТИМЕНТ БРЕСКВЕ И НЕКТАРИНЕ У СРБИЈИ
Бресква је воћна врс та са највећом динамиком сортимента. Међу тим, динамичну промену
сортимента брескве у земљама са највећом производњом брескве (Италија и САД) није пратио
и сортимент у Србији. Данас се у нашим плантажним засадима брескве налазе махом сорте
средњег и средње касног времена сазревањ а: Редхевен, Глохевен, Санкрес т, Крес тхевен и
Фајет.
Новоинтродуковане с орте брескве, које су се у досадашњим сортиментима спомињале као
перспективне и намењ ене производ о-огледним засадима, данас се у Србији у ограниченим
размерама гаје само у белоцркванском и подунавском рејону.
Од ових сорти најраније
сазревају Ерликрес т, Голдкрес т, Ерли Мејкрес т и Мејкрес т (већ почетком јуна). На
локалитетима са нормалним кретањ ем вегетације за континенталне климатске услове оне су
интересантне само у обиму задовољења локалног тржиш та , ако нема понуде крупниј их
плод ова сорти каснијег времена зрења гајених на раним експозицијама. Од каснијих

перспективних сорти у нашим засадима могу с е спорадично наћи Спринг Бела, Спринг лејди,
Ројал Глори, Маја, Ром Стар, Болер о, О Хери, Аутум гло и Феиртајм.
У Србији се нектарине мање гаје у односу на брскву а сортимент је сведен на свега пар сорти:
Ерли Сангранд, Индипенденс, Флејвортоп, Старк Редголд и Фантазија. Ис ту структуру одражава
и сортиментска структура која с е калеми у расадницима а намењна је подизању нових
плантажа.

Новији подаци о сортној с труктури у новим засадима у Италији говоре да нектарина потискује
брескву. Конс татацији да ће нектарина у потпунос ти заменити брескву, иду у прилог и цене
нектарина које су и по два и по пу та више него за брескву , пре свег а од половине јула до
половине августа. Од новоинтродукованих сорти посебно су интересантне крупноплодне
нектарине белог меса изузетних помолошких карактерис тика су Суперквин и Вајт Глори,
У нашој земљи индус тријска прерада је увек била резервна опција за произвођаче уколико
тржиш те буде презасићено понудом брескве или за д ео приноса који не зад овољава
квалитетом плодова. Такав однос према индустријској брескви је погрешан.јер је квалитет
оваквих прерађевина испод сваког комерцијалног с танд арда. На светс ком тржиш ту постоји
сталан дефицит прерађевина од брескве: воћне салате, сокови, дечија храна, џем, мармелада,
ракија, ликери итд., а реализују се по изузетно високим ценама. Сортимент индустријске
брескве и нектарине чине сорте Марија Серена, Адриатика, Вила Ада, Вивиан, Бејби Голд
6,Бејби Голд 7, Бејби Голд 8 Јангермен и Андрос.
Пред ложене сорте брескве, нектарине и индустријске брескве имају изузетне биолошке
особине које би требало да унапреде укупну производњу и квалитет брескве, као и дужину и
равномерност понуде плод ова у свежем с тању и за прераду. Могућнос ти извоза плод ова
брескве су велике јер се дефицит брескве и нектарине на прос тору Европе креће око 1 000 000
т.
дипл. инг. Игор Андрејић

СУЗБИЈАЊЕ ГЛОДАРА И ЗАШТИТА ОД ДИВЉАЧИ

Сушно лето је у тицало на повећање бројнос ти глодара.Пољски мишеви су бројнији у
воћњацима и виноград има,а пољске волухарице на необрађеним површинама и луцериштима.
На луцериш тима ,црвеној детелини и пољима под крмним смешама,и на пољимна под с трним
житима обавезно треба пратити бројнос т пољских миш ева и волухарица.Бројнос т се одређује
по броју активних рупа.Ако је бројнос т велика преко 500 активних рупа/ха,потребно је изврш ити
сузбијање. Сузбијање се најуспешније врш и применом препарата на бази а.м.цинкфос фида :



Цинкфос фид мамак ,Цинкосан у количини примене од 5 -10 г мамка по активној рупи
Цинкфос фид прах –који се користи за справљање мамака 4-8 г мамка по активној рупи



Фацирон прах –за справљање мамака 5-10 г мамака по активној рупи

По пос тављању мамака у активне(нас тањ ене) рупе потребно је рупе затрпати због велике
отровнос ти препарата ,како не би дош ло до тровањ а дивљачи и домаћих животиња.
Поред ових препарата могу се корис тити и препарати на бази а.м. бромадиолон:
( Бродилон блок,Бродилон мамац,Бродилон пе лете,Фацирон форте мамац и други) у количини
од 10-20 г мамка по нас тањ еној рупи.
У воћњацима ,посебно у млад им засадима треба извршити сузбијањ е глодара.Глодари у
зимском периоду могу нанети велике ш тете воћкама.Може доћи до оштећења корена и коре
испод површине земљиш та, оштећења коре корена до подземног с табла и до ош тећења коре
стабла изнад земље.У пољопривредним апотекама има велики избор род ентицида ,али треба
водити рачуна д а се не користе мамци на бази а.м. цинкфос фида поред извориш та воде и
водотокова ,бара и канала ,јер може доћи до спирања препарата у воду.
Млад е воћке обавезно треба заштити од зечева и других врс та дивљачи стављањ ем заш титних
мрежи или премазивањем с редс твима за одбијање д ивљачи .У нашим пољопривредним
апотекама може се наћи препарат Кунилент Р-12.Кунилент се корис ти за премазивањ е или
прскање дебла и рамених грана.Дејс тво препарата траје од 50 -80 дана у зависнос ти од
примењене концентрације. Концентрација примене је од 5 -10% (0,5-1л у 10 л
воде).Концентрација од 5 % пружа заш ти ту од 50 дана ,а концентрација од 10% око 80
дана.Када ис текне дејс тво препарата потребно је поново обавити премазивање. Третирање се
може поновити највише три пу та годишње и обавља се по сувом времену када су температу ре
изнад 10 степени. Третирање Кунилен том се не препоручује у засад има воћа подигну тим ове
године са садницама где су коришћена средс тва за превремено опадање лиш ћа(д есиканти).
Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инг.Љиљана Јеремић

БОЛЕСТИ СПАНАЋА
Гљивичне болести у периоду ницања
У периоду ницања спанаћ нападају гљиве из тла.Најчешће се спомињу Пхyтопх тора, Пхома, и
Рхизостониа. Пхyтиyм и Пхyтопхтора јављају се на хладном и влажном земљиш ту . Биљке или
не никну или се јавља некроза кореновог врата па пожуте и полегну. Рхизос тониа изазива
трулеж кореновог врата а Пхома бетае нагло увенуће поника. Потребно је с творити услове за
брзо ницање биљака, па с е зато не препоручује сејати дубоко као ни рано у пролеће кад а нису
створени услови за ницање . Препоручује се третирање семена фунгицид има на бази каптана.
Увенуће спанаћа(Fusarium оxysporum, Verticilium )
Јавља се на спанаћу од формирања трећег лис та па до пуне зрелос ти. Спољни лис тови жу те и
губе тургор. Ако је време суво и топло с имптоми су јаче изражени. Б олес т нападакоренове
длачице и корен, они пос тају тамни, проводни снопићи не могу да преносе воду и минералне
материје а биљка вене. Паразит живи у земљи а зараза се јвља на температури 15,5 Ц до 33
Ц.Заштита се састоји од плодореда, униш тавања биљних ос татака, или стерилизацијом тла.
Пламењача спанаћа(P. spinaceae)
На тек изниклим биљкама напад може бити опасан, јер тада биљке најчешће угину. Пламењ ача
се развија у ус ловима повећане влаге и н а температурама од 8-18 Ц.Најбоље је гајити отпорне
сорте, ако то није случај, онд а је плодоред важн а мера .Ако се пламењача редовно јавља,
потребно је хемијско третирање када се појаве прва 4 листа бакарним препаратима, или
препаратима на бази фосетила и металаксила.
Пегавост листа

Тамну пегавос т изазива гљива Цолетотрицхум, преноси се семеном а у пољ у се шири кишним
капима или наводњавањем веш тачком кишом. Оптимална температура је 20-280Ц. Заштита
подразумева примену здравог семена а у току вегетације примена фу нгицида на бази бакра или
пропинеба.
Вирусна обољења
Вирус мозаика краставца изазива жућењ е лис та И коврџање. Вирус мозаика репе чешћи је код
пролећне сетве а симптоми су жуте мрље које се спајају И с тварају некрозу од врха лис та
према петељци.Вирус жутице репе узрокује жуте мрље на лиски, листови су савијени у луку а
петељке чес то увијене. Св а три вируса се преносе лисним вашима па је потребно њ ихово
сузбијање.
Штеточине спанаћа
Репин бувач
Инсект је дуг 2мм, тамнозелене боје металног сјајаДобро скаче И лети а у лис ту буши ситне
рупице које се касније повећавају. Највеће ш тете прави кад је топло време .Презимљује
одрасли инсект,који излаз И почиње да се храни на почетку априла.Лети на температури изнад
200Ц, И полаже јаја а ларве не праве ш тете јер живе на коровским биљкма.Нови одрас ли
облици јављају се сред ином лета И хране се до повлачењ а на презимљење. Спанаћ треба
гајити даље од поља са шећерном репом , потребно је уништавати корове , примењивати
плод оред ,а у случају јачег напада корис тити средства на бази фосалона И малатиона.
Пипе
То су тврдокрилци чврста тела, а глава је издужена у рило. Одрасли изгризају лишће у облику
рупица, а главне ш тете праве полагањ ем јаја у петељке лис та спанаћа У петељкама се
развијају ларве које се хране. Сузбијање ових инс еката је ретко потребно, а спровод и се ис то
као код бувача.
Репина мува
Мува се јавља с редином априла, одлаже јаја у групама 2, 4 или 6 јаја, И након 3 -5 д ана излазе
ларве ако је влажност ваздуха најмање 70%.Ларве изгризају паренх им правећи мехурас те
мине. В ажан је плод оред, униш тавањ е корова, а хемијско сузбијање средствима на бази
диметоата само ако се утврде положена јаја на листу.
Саветодавац за заштиту биља
дипл. инг. Ружица Ђукић

