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ИСХРАНА ОВАЦА – ГРЕШКЕ ПРИЛИКОМ ИСХРАНЕ
Исхрана оваца неизбалансиранимм оброцима доводи до различитих поремећаја у
организму који могу имати несагледиве последице, како по здравље и кондицију грла
тако и по производне резултате целог стада. Недостаци појединих хранљивих материја
могу изазвати поремећаје у виду дефицита или појаву оболења узоркованих
неправилном исхраном. Децити се могу одклонити оптималним балансирањем оброка,
а оболења узоркована недостацима одређених хранљивих материја могу бити трајне
прироце и неизлечива и она која се са уклањањем узрока могу излечити. Одређени
поремећаји у исхрани везани су за уношење у организам штетних материја органске и
неорганске природе. Ово се најчешће односи на одређене микроорганизме и њихове
продукте(токсини).
Недостаци хранљивих материја, витамина и минерала: Недостаци појединих
материја могу имати негативне последице. Код недостатака енергије у оброку оваца
долази до успоравања и престанка прираста, губитка телесне масе, смањења
плодности или поремећаја репродукције, опадање млечности илии скраћивање
лактације, смањење квалитета и количине вуне, смањење отпорности на инфекције и
повећање смртности оваца. При недостатку протеина у оброку оваца долази до
опадања апетита, смањеног конзумирања хране и лошијег искоришћавања протеина,
успореног раста, лошијег развоја мишићног ткива, губитка телесне масе, смањења
репродуктивне способности грла и производње вуне. У случају израженог дефицита
долази до озбиљних поремећаја у варењу, нутритивне анемије и појаве едема.
Како недовоњно уношење енергије путем хране може имати негативне последице
тако је и претерано уношење енергије у организам непожењно, јер може доћи до
утовњености приплодних грла. Претерана гојазност може проузроковати поремећаје и
проблеме у репродукцији и довести до тешког јагњења оваца, као и рођење мртве
јагњади. Могићи проблеми који се могу јавити код оваца после јагњења су млечна
грозниоца и кетоза. Авитаминозе нису представљале проблем за домаће животиње
док су гајене претежно у природи јер су уносиле довољно витамина из природних
извора. Појаве авитаминоза и хиповитаминиза најчеешће се појављује у периоду
раста и развоја, размножавања, бременитости и лактације, када су потребе за
витаминима највеће. За овце је практично потребно храном обезбедити витамине А, Д
и Е, како се не би појављивле узгојне болести, поремећаји у репродукцији, расту и
развоју. То наручито важи за овце у задњој фази бременитости, лактацији уи приплоду.
Симптоми недостатка или поремећеног односа појединих минерала јављају се удлед
недостатка избалансиране исхране, односно недовољне заступљености свих материја
у оброку. Дужи недостатак појединих минерала у исхрани може довести до озбиљних
последица у функцији организма оваца.
Облења проузрокована неправилном исхраном: Осим појаве недостатка или
дефицита у исхрани оваца, неопходно је поменути и неке поремећаје изазване
неправилном исхраном, а убрајају се у групу оболења која је неопходно превенирати
или лечити.
Гравидитетна токсемија: Јавља се код високосјагњених, мршавих оваца које су
сиромашно и оскудно храњене, наручито код оваца са близанцима или тројкама.
Повезано је са лошим апетитом и изгладњивањем оваца које су биле предебеле нан
почетку гравидитета, као и с транспортним стресом високо гравидних оваца.

Хипокалцемија: Оболевају овце у високом гравидитету или раној лактацији као
последица квалитативно и квантитативно недовољне исхране, сиромашне минералима
и витаминима.
Хипомагнезиемија: Јавља се приликом промене начина исхране, најчешће при
пребацивању високогравидних и дојних оваца на сочне зелене пашњаке или код одјних
оваца на пашњацима који бујно расту.(пролећни пашњаци).
Кетозе: Разлог за настанак овог оболења је неизбалансирана исхрана. Потребе оваца
за енергијом пред крај бременитости су велике, а капацитети за конзумирање хране су
смањени. Када гло уноси довољне количине енергије кроз оброк организма реагује
мобилизацијим телесних резерви што доводи до стварања кетонских тела. Што се
више користи овај извор енергије то се више стварају кетонска тела и настаје оболење
које се назива кетоза.
Каменчићи у органима за варење: Метаболички поремећај при коме се стварају
каменчићи у органима за варење и мокраћним каналима а нутритивнохг су карактера,
везани су за уношење неадекватне количине воде, повећано уношење у оброку
фосфора и калијума, а недовољно витамина А, за напајање оваца тврдом водом,
оброке у којима су заступљени сирак, просо или памукова сачма.
Ацидоза: Метаболички поремећај који се карактерише депресијом, губитком апетита, а
у тежимм случајевима падањем, губљењем свести и угињавањем. Нутритивни разлози
настајања ацидозе су превелика продукција млечне киселине у бурагу услед наглог
уношења
веће
количине
хране
богате
лакосварљивим
угљеним
хидратима(концентрати). Обично настаје 6 до 17 сати после узимања већих количина.
Надун: Најчешће настаје услед конзумирања младе легуминозне зелене масе при
наглој промени оброка(прелазак са зимске исхране на пашу у пролеће) Ако се ради о
блажем облику нема озбиљних последица, али ако се ради о тежим облицима може
доћи и до угинућа.
Листериоза:“Силажна болест“ нејчешће је повезана са конзумирањем силаже, посебно
оне лошијег квалитета. Узрочник је Листерија моноцитогенес, бактерија која је
нормално присутна у земљишту и на биљкама. У блажем облику симптоми ове
болести манифестују се побачајем. У тежим случајевима болести код оваца и коза
смрт наступа обично 4 до 48 сати након појаве симптома. Спонтани опоравак је ретка
појава.

Саветодавац за сточарство
Дипл. инж. Драган Јаковљевић

ЗНАЧАЈ НЕГЕ ПАПАКА КРАВА У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ
Само здраве краве, правилно храњене и неговане, могу испољити свој генетски
потенцијал. Здравље, а тиме и производња млека, у многоме зависи и од неге крављих
папака.
Код крава које у летњем периоду бораве на пашњацима, где су у сталном покрету,
папци се развијају углавном нормално, јер је трошење рожине у границама њеног
раста. Међутим, данас када је заступљено стајско држање крава, кретање крава је
ограничено или се уопште не крећу. У оваквим случајевима раст рожине је већи него
што се она троши. То изазива њено прерастање и затим и деформисање , да би на
крају дошло и до разних врста обољења папака.

Одсуство бриге о здрављу папака проузрокује огромне економске губитке у
говедарској производњи која се огледа у :
- смањеној производњи млека,
- споријем прирасту у тову,
- смањеној плодности и
- трошковима лечења.
Највећи економски губици, настали као последица обољења папака, одражавају се у
смањеној продукцији млека која опада и до 20%.
Као последица великог бола због деформисаних и оболелих папака, такво грло дуже
лежи, губи апетит, мање конзумира храну, а то се све одражава на губитак телесне
масе, па самим тим и великих губитака у свим сверама производње.
Сточари морају примењивати све мере заштите за спречавање обољења папака у
које убрамо:
- хигијену стаје, а посебно лежишта,
- хигијену папака,
- обрезивање(коректуру) папака, два пута годишње,
- избегавање механичких повреда ногу и папака,
- давање избалансираних оброка и контролисана исхрана.
Обрезивање папака је једна од најважнијих мера неге и заштите од штетних
последица запуштених папака. Ову меру треба примењивати два пута годишње, а по
потреби и више пута. Правилним обрезивањем папака одржавамо њихов правилни
облик и величину, и тиме стварамо могућност да крава стоји правилно, сигурно и да се
нормално креће.
Да би се успешно обавила корекција папака, као једна од најзначајнијих мера њихове
неге, овај захват треба да обави:
- обучена особа,
- уз коришћење одговарајућег алата и
- примену сигурног и безболног начина фиксирања крава.
Дипл.инж Верица Лазаревић

ГЛАДИОЛА
Гладиола води порекло са простора Средоземља и јужних делова Африке, доста се
гаји као резани цвет и спада у породицу перуника. Има круте листове у облику мача
(латинска реч gladius – мач), а на врху се налазе лептирасти нанизани цветови.
Гладиола се развија из луковице сађене у пролеће, није отпорна на хладноћу и воли
сунчана места. Хумусна, благо песковита земљишта су најбоља за успевање гладиоле.
Није захтевна биљка, високе сорте захтевају мало дубљу садњу, 10 – 15 цм како би
биљке имале бољи ослонац, а ниже могу да се саде мало плиће. Размак између
биљака 10 – 20 цм. Гладиола расте 60 – 150 цм те с тога постоје ниже и више врсте.
Повезивање високих сорти практикује се да се не поломе због кише и ветра. Траже
доста компоста, а добро је ставити и слој малча. Луковице за садњу треба набавити од
проверених произвођача. Квалитет цвета је везан за величину луковице. Крупноцветне

гладиоле имају веома крупне луковице, а ситноцветне мале луковице. Луковице за
садњу неби требало да буду оштећене и да се на њима не уочавају симпроми суве или
влажне трулежи. Цветање почиње 60 – 100 дана након садње а моге се наћи у свим
могућим бојама (осим чисто плаве) белој, розе, смеђој, жутој, наранџастој, љубичастој
и свим варијатетима тих боја.
Дивље врсте гладиола познате су још у старом веку (коров између жита), а луковице
су се јеле испечене са брашном. У Старом Риму наводи се да се од осушене луковице
могу користити за лечење. У средњем веку луковице гладила носиле су се као
амајлије.

Тек у 19. Веку почиње масовно да се гаји као украсна биљка.
Саветодавац за ратарство
дипл. инж. Миодраг Симић

ЂУБРЕЊЕ КУКУРУЗА
Кукуруз је најзначајнија ратарска култура која се гаји у Србији. Заступљеност ове
биљне врсте је преко 50% од ораничних површина. Просечни приноси који се остварују
код нас су веома ниски и зависно од године крећу се у распону од 4 до 6 тона по
хектару. Како је генетски потенцијал савремених хибрида до 20 тона по хектару види
се да се остварује само око 25 – 30% истог.
Како би се приноси приближили генетском потенцијалу потребно је поред повољних
временских услова (ако немамо системе за наводњавање) и испоштовати технологију

производње.
Колико је важно квалитетно извести све агротехничке мере исто толико је важно да
се те мере ураде правовремено (у оптималном року).
Једна од битнијих агротехничких мера је свакако и примена вештачких ђубрива. Код
примене вештачких ђубрива потребно је изабрати одговарајућу формулацију ђубрива,
одредити количину изабраних ђубрива и на крају то ђубриво применити у одговарајуће
време.
Формулација и количина ђубрива која ће се применити зависи и разликује се од
парцеле до парцеле, због тога је једино исправно и прецизно оно ђубрење које се
изврши након обављене агрохемијске анализе земљишта. Иначе, агрохемијска
анализа земљишта на садржај азота,фосфора,калијума,хумуса, калцијум карбоната,
као и одређивање пх вредности ради се бесплатно за регистрована пољопривредна
газдинства у лабораторијама свих саветодавних служби.
Након извршене агрохемијске анализе земљишта добија се препорука ђубрења за
наредне четри године и то о количини и врмену примене ђубрива.
На основу резултата агрохемијских анализа земљишта, великог броја огледа и
дугогодишњег искуства, може се закључити да за принос хибридног кукуруза од око 10
т/ха у земљиште треба унети у виду ђубрива следеће количине основних хранива
• АЗОТ ( N) 120 - 150 кг/ха (180кг/ха ако се кукуруз залива)
• ФОСФОР ( P ) 70 – 120 кг / ха
• КАЛИЈУМ ( К2О) 40 – 120 кг / ха
Време примене ђубрива је јако битно, да би се оно правилно одредило потребно је
имати на уму чињеницу да се фосфор и калијум веома споро премештају по дубини, а
да се азот лакше креће и подлозан је спирању. Из тог разлога фосфор и калијум треба
унети у земљиште у зону у којој се налази коренов систем (значи у профилу од 0 до 30
сантиметара), а ово се може постићи растурањем 2/3 фосфора и калијума пред орање
док ће се преостала количина (1/3) применити у предсетвеној припреми.
Азотно ђубриво је добро додати у мањој количини (50 кг/ха урее) пред орање због
боље разградње зетвених остатака, а остатак предсетвено и евентуално у прихрани у
фази 3 до 7 листова,односно уз култивирање. Да би се ове количине испоштовале
најприкладније су формулације комплексних ђубрива које су у односу NPK 1:3:2,
односно ђубрива 8:24:16 или 10:30:20, док од азотних ђубрива предсетвено може се
применити уреа, ако земљиште није кисело, или КАН ако је пх вредност земљишта
испод 7. За прихрану треба користити азот у нитратном и амонијачном облику који су
брже доступни биљкама ( АН за базна земљишта или КАН за кисела земљишта).

Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миланка Миладиновић

БРОКОЛА
Брокола је слична карфиолу.За разлику од карфиола,на броколи се осим централне
„руже“ развијају и мање меснате руже на бочним изданцима које се постепено
беру.Постоји и једна група сорти са једном главичастом ружом и оне су погодне за
механизовану бербу.Руже броколе са зеленом,жутом и љубичастом бојом су
деликатесно поврће.Оне садрже значајне количине протеина,бета каротена,витамина
Ц,аминокиселина,минералних материја,...Значајан је и садржај антиканцерогених
материја.Користи се као салата,вариво и добро се замрзава

Брокола се гаји на сличан начин као и карфиол.Може да се гаји као рани усев,али
боље успева као касни јесењи усев.Има значајно краћу вегетацију од карфиола и брже
пристиже за бербу.Сади се почетком јула а за бербу стиже већ у септембру.Услови за
успевање и захтев за хранивима као и примена агротехничких мера иста је као и код
карфиола.Брокилу је најбоље гајити из расада.Расађује се на размак редова 50-60
цм,а у реду 40-50 цм.

Бербу цвасти треба обавити пре него што руже почну да се отварају.Пупољци броколе
расту и цветају и после убирања.Зато мора брзо да се троши или
замрзне.Температурни стрес,обилно ђубрење азотом и обилно заливање могу да
изазову појаве физиолошких обољења шупљег стабла и смеђе цвасти.Главне цвасти
се износе на тржиште појединачно,док се бочне цвасти везују у везице.Берба може
бити једнократна (за индустрију) или вишекратна (2 пута недељно).Могу веома добро
да се замрзну а чувају се на температури од око 0 степени Целзијусових (8-10
дана).Принос броколе је око 15-30 т/ха (главних и латералних цвасти).

Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Драган Мијушковић

УСПОСТАВЉАЊЕ ИПАРД СТРУКТУРА У СРБИЈИ
У склопу припреме за коришћење пете компоненте ИПА фонда (ИПАРД) у Србији,
успостављени су управљачки и контролни систем, као и оперативна структура.
Управљачки и контролни систем чине Министарства финансија (национални службеник
за одобравање и Национални фонд) који су именовани још у току 2009. Године, у
склопу припрема за акредитацију прве и друге компоненте ИПА.
У делу који се односи на управљање Оперативне структуре ( Управљачко тело и
ИПАРД агенција), прве припремен почеле су још 2008. године. Током 2009. године,
започет је пројекат израде сезонских анализа одабраних сектора пољопривредне
производње који ће бити предмет подршке ИПАРД фонда (млеко, месо, воће и

поврће). Ове анализе завршене су током 2010. Године, када постају део нацрта ИПАРД
програма. У другој половини 2010. Године, формално је именовано Управљачко тело
(део Сектора за рурални развој Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде). Крајем исте године завршен је и први нацрт ИПАРД програма, са три
одабране мере – инвестиције у пољопривредна газдинства , инвестиције у капацитете
прерађивачке индустрије и техничка помоћ.
Законом о пољопривреди и руралном развоју (усвојен крајем маја 2009. године),
основана је Управа за аграрна плаћања (ИПАРД агенција), као орган у саставу
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде задужена за плаћања у
пољопривреди. У склопу припрема за ИПАРД, почело се са применом две пилот
ИПАРД мере које следе логику ИПАРД мера, а финансиране су националним буџетом.
Прва је подршка инвестицијама у пољопривредна газдинства у сектору меса и млека
(одговара ИПАРД мери 101), док је друга подршка инвестицијама у прерађивачке
капацитете сектора меса и млека (одговара ИПАРД мери 103). Циљ ове активности је
припрема за примену ИПАРД – а, као и навикавање потенциалних корисника помоћи
на нове строже захтеве ЕУ.
Почетак коришћења ИПАРД средстава у Републици Србији биће значајан за
пољопривредну производњу у Србији из најмање два разлога. Прво, ЕУ фондови
намењени пољопривреди повећаће се за неколико десетина процената, а средства
намењена руралном развоју и до неколико пута. Тиме се средства намењена
инвестиционој подршци значајно увећавају и подстиче се развој пољопривреде и
њена припрема за озбиљну утакмицу на јединственом тржишту ЕУ. Друго, то ће бити
тренутак којим Србија трасира пут ка Заједничкој пољопривредној политици ЕУ и
отворена врата много значајним средствима (и до милијарде евра). Управо због тога
неопходно је припремити све предуслове за интензивно коришћење ИПАРД фонда,
укључујући и повећање доступности новца пољопривредном сектору кроз подршку
кредитним активностима, успостављање гаранцијског фонда за пољопривреду, итд.
Међутим, не треба заборавити да су ИПАРД средства намењена пре свега
успостављању институционалних структура и њиховом својеврсном тренингу за
коришћење много значајнијих средстава ЕУ из фондова Заједничке пољопривредне
политике ЕУ (ЗПП), али и у увођењу много строжих правила којих морају да се
придржавају потенционални корисници средстава. Због тога је најзначајнији циљ свих
земаља кандидата да повећају потрошњу ИПАРД средстава на максимум како би се
квалификовали за већа средства из фондова ЗПП после уласка у пуноправно чланство
ЕУ.
Највеће вредности које ИПАРД доноси у националне системе подршке пољопривреди
су непредвидљивост и транспарентност исплате средстава. У случају ИПАРД
средстава, буџет се одређује седмогодишње, у року буџетског периода ЕУ. То значи да
се износ средстава и форма подршке годово никако или врло мало мењају, што
омогућава корисницима дугогодишње планирање.
Приликом конкурисање неопходно је обезбедити пун износ новца потребног за
реализацију инвестиције. То значи да крајњи корисник мора на банковном рачуну да
има средства потребна за реализацију читаве инвестиције.

Саветодавац за повртарство
Дипл. инж. Мира Миљковић

ПРОБЛЕМИ ПРИЛИКОМ ПРОИЗВОДЊЕ КАЈСИЈЕ У СРБИЈИ
Кајсија је воћна врста која се гаји у свим воћарским рејонима Србије. Међутим, због
ограничавајућих вактора у гајењу кајсије, годишња производња током последњих
година варира од 12.747 тона 2000. године до 40.754 тона 2004. године.
Поред слатких и ароматичних плодова, нарочито су код кајсије интересантне језгре са
слатким укусом, јер су богате уљем, беланчевинама, шећерима и минералним
материјама. Кајсија је погодна воћна врста за сушење. Значајне количине сушене
кајсије се валоризују на светском тржишту. Иако је сушење плода кајсије пре свега
производ неких суптропских подручја, експерименти у нашим условима
(Пољопривредни факултет у Новом Саду) показали су да је квалитетно и економично
сушење могуће и у домаћим условима. Комбинацијом осмотског сушења у раствору
сахарозе и класичног конвективног сушења обезбеђује се веома добро очување
квалитета свеже кајсије током прераде.
У прошлости, у Војводини су произвођачи доносили разне сорте и неговали и ширили
спонтане међусортне хибриде – сејанце. У циљу унапређења кајсије у Војводини, на
Пољопривредном факултету у Новом Саду, Институту за воћарство и виноградарство
се око 30 година ради на селекцији кајсије из природне популације у циљу стварања
нових сорти каснијег времена цветања и веће отпорности према мразевима., с добром
подношћу и квалитетом плодова.
Процес селекције се одвијао у три фазе. Прикупљено је 65 матичних стабала
интересантних за проучавање. Након трогодишњег испитивања у огледном засаду,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије је 13. априла 2004.
године донело решење о признавању сорти кајсије под називом: НС-4, НС-6,
Новосадска родна и Новосадска касноцветна.
Поједини рејони Србије и Војводине имају веома повољне природне услове за
плантажну производњу кајсије. У циљу интензивирања производње кајсије морају се
користити кржљавије вегетативне подлоге. У интензивним засадима размак садње у
густом склопу кајсије износи 4 х 2 метра. Џанарика у таквом случају није најбоље
решење за подлогу, јер су воћке калемљене на њу бујне, у јесен касније завршавају
вегетацију, а у пролеће раније почиње кретање сокова и зато кајсија на овој подлози
често страда од мразева. Осим тога код кајсије, показало се да различите сорте дају
различите резултате на појединим посредницима. За генеративне подлоге најбоље је
користити семе с типова белошљиве који имају крупне плодове, код којих се месо лако
одваја од коштице и који сазревају крајем јула.
Доскора су у Србији и Војводини Мађарска најбоља и Кечкеметска ружа биле водеће
сорте. Убудуће се саветује следећи сортимент различитог времена сазревања , од
најранијих до најкаснијих које су се добро показале у производњи; Аурора, селекција
ДМ-1, Цегледи бибор, Новосадска родна, НС – 6, НС – 4, Новосадска касноцветна,
Роксана, Хиндукуш.
Ако услови спољне средине нису одговарајући, чак и најбоља сорта уз најбољу агро и
помотехнику неће дати добре резултате. Ниске зимске температуре посебно погађају
кајсију која је мање толерантна према ниским температурама од осталих воћних врсти.
Ако се упореде два различита локалитета плантажа кајсије која се налазе на две
различите надморске висине (разлика већа од 100 м) може се уочити, да је у
зависности од сорте, разлика у измрзавању доста велика (чак и преко 85%). Рани
пролећни мразеви у Србији проузрокују велике штете код ове воћне врсте. Велико
измрзавање било је 1998, 2002. и 2012. године. Једна од мера заштите против мразева

је и систем распрскивача за заститу од пролећних мразева који све више произвођача
у Војводини инсталира у воћњак. Летњом резидбом треба подстицати развој
превремених гранчица које касније цветају па се на тај начин продужава цветање и
смањује опасност од раних пролећних мразева. Летњом резидбом се добија већи број
цветних пупољака у круни, њихова већа отпорност према ниским температурама у току
зиме и одлагање фенофазе цветања за три до седам дана. Такође, као мера заштите
од измрзавања могућа су и третирања неким од препарата који садрже хемијска
средства која повећавају отпорност, поготово цветова и тек заметнутих плодова.
Када се анализирају критичне тачке у технологији производње воћа, осим великих
штета које настају од позних пролећних мразева, град наноси огромне штете у
воћарству. Град директно оштећује плодове, младаре, листове и гране. Велике штете
од града на кајсији искусили смо 2010. године. Осим директне штете, повреде на кори
изазивају појаву гљивичних и бактериозних болести. У последњих неколико година
долази и до наглих промена температура у зимском периоду, што раније није био
случај. Осим наведених, недостатак влаге је један од значајних фактора у гајењу
кајсија. Кајсија је воћна врста која има висок транспирациони коефициент иа за њену
дуговечност обавезно је наводњавање. Поред свих негативних фактора који су напред
наведени, ипак појединих година потребно је вршити проређивање цветова кајсије, а у
ту сврху се могу користити ATS или KTS, а постоје и други Wilthin, Dormex, TergitolTMN-6 и др.
У наредном периоду мора се више пажње посветити интродуковању вегетативних
подлога за кајсију у циљу подизања интензивних густих засада с растојањем 4 х 1,5
метара и бројем биљака од 1.200 до 1.600 стабала по хектару. Потребно је и
интензивније ђубрење – поготово калијумом, повећање бројака биљака по хектару,
обавезно постављање противградних мрежа, увођење зелене резидбе и постављање
антифрост система ради заштитеод раних пролећних мразева.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл. инж. Дејан Јоцић

ИНТЕНЗИВНИ СИСТЕМИ ГАЈЕЊА ЈАБУКЕ
Високоинтензивни – савремени системи густе садње допринели су последњих
деценија значајном повећању приноса, а број стабала је 10 – 30 пута повећан по
јединици површине. Избор одговарајућег узгојног облика и система гајења непосредно
зависи од степена интензивности воћарске производње, стручне оспособљености
радника, избора сорти и агроклиматских услова локалитета.
Витко вретено
Овај узгојни облик поседује централну вођицу (без скелетних грана) из које се директно
развијају полускелетне гране и обрастајуће гранчице. Дужина полускелетних грана је
обично 0,5 – 0,8 метара, а положај углавном вертикалан (90°), с тим што се сви бујнији
прирасти са оштрим углом гранања уклањају. Осим класичног ослонца (стубова са два
реда жице), може се користити и арматура са једним редом жице, бабусовим или
дрвеним штапом за свако стабло. У циљу одржавања формиране круне, ради се
прекраћивање појединих полускелетних грана на неко бочно разгранавање, док се
једногодишњи леторасти по правилу не прекраћују. Све сорте нису подједнако погодне
за формирање овог узгојног облика па се морају изводити специфични помотехнички

захвати. Због великог броја стабала по јединици површине (2.500 – 5.000) приноси су
већи у односу на друге узгојне облике. У већем броју високопродуктивних засада ,
данас се производња заснива на вретенастим формама – типа витко вретено и разне
модификације витког вретена.
Модификовано витко вретено
Модификовано витко вретено има на централној вођици 30 – 35 родних јединица
(чворова) спирално распоређених од основе до врха вођице. Овај узгојни облик
погодан је за сорте јабука с отвореним углом гранања (Ајдаред, Златни делишес,
Јонатан) али не и за бујне сорте с оштрим углом гранања (Грени смит, Глостер,
Ричаред).
Супервретено
Овај узгојни облик представља модификацију витког вретена који омогућава подизање
засада велике густине (8.000 – 12.000 стабала/ха). Најчешће се за овај узгојни облик
користе вегетативне подлоге М9 и М27, с релативно кратким временом експлоатације
(десетак година). Размак садње је 3 – 3,5 х 0,3 – 0,5 метара.
Хајтек (hi – tec) модификација вретена
Размак садње код ове модификације витког вретена, у зависности од комбинације
сорта/подлога, исти је као и код витког вретена. У засаду је неопходна арматура
(стубови, жица). Овај узгојни облик нема ширу примену у високоинтензивним засадима.
Систем „V“ узгоја вретена
Формирање и одржавање овог система изводи се као и код класичног витког вретена. У
зависности од бујности појединих комбинација сорта/подлога, размак садње износи 3,5
– 4,0 х 0,5 – 0,8 метара (1.480 – 2-970 стабала/ха).
Солен
Код бујнијих комбинација сорта/подлога приликом формирања овог узгојног облика
формирају се два крака, односно један крак код мање бујних комбинација. Овај узгојни
облик формира се на растојању 3,5 – 4 х 2 метра (1.500 стабала/ха) при чему висина
не прелази 2 метра („воћњак на дохват руке“). Добро је осветљен хабитус што
омогућава одличну обојеност плодова.
Солаксе
Представља комбијацију вретенастих узгојних форми и солена (солен + аксе =
солаксе), односно произилази из система солен код мање бујних комбинација
сорта/подлога. У годинама плодоношења, витко вретено се може превести у ову
узгојну форму, с родним потенцијалом дуж целе централне вођице.
Двоструки солаксе
Састоји се од две централне вођице које стоје под углом од 30° на једном деблу.
Формирање (резидба и одржавање) је као код солакса. Садња се обавља на растојању
4 х 1 метар (2.500 стабала/ха), односно 5.000 савијених осовина. Трошкови подизања
су мањи од стандардног солакса, а резидба је једноставнија него код стандардног
вретена.
„V“ систем садње и узгоја савијене осовине – солаксе
Код овог система хабитус је добро осветљен, плодови су добро обојени.за одржавање
у току плодоношења неопходно је користити арматуру као код „V“ система. Брзо ступа
на род, плодови су добро обојени а приноси су високи.
Трансверзални „Y“ систем (Tatura Trellis)
Погодан систем за сорте веће бујности , на средње бујним и бујним подлогама (ређе на
подлогама слабије бујности). Осветљеност хабитуса и обојеност плодова је добра.
Дупло вретено

Препоручује се за бујније комбинације сорта/подлога које због бујности нису погодне за
форму витко вретено. Користе се за неке сорте јабуке и крушке, посебно за сорете
добре обојености плодова. Овај узгојни облик заслужује ширу примену за поједнине
комбинације сорта/подлога.
Троосовинске и четвороосовинске структуре (Mikado и Drilling систем)
Препоручује се за бујније комбинације сорта/подлога како би се с већим бројем
вретена смањила бујност и улагања у садни материјал. Размак садње за троосовинску
структуру је 3,5 – 3,8 х 1,2 – 1,3 метра. За одржавање овог облика необходна је „V“ или
„Т“ арматура
Теса
Овај узгојни облик сличан је солену – с деблом висине 1,20 метра. Круна поседује пет
– шест неизменично распоређених грана под углом од 120° до 180° („савијена круна“).
Препоручује се за средње бујне комбинације сорта/подлога.
За формирање схих предходно наведених узгојних облика и система гајења неопходне су
посебне конструкције и наслони, а изнад свега одлично познавање биологије одређене
врсте воћака као и све неопходне помотехничке мере у трајању од три – четири године, а у
неким случајевима и више.
дипл. инж. Игор Андрејић

БОЛЕСТИ ЛИСТА СТРНИХ ЖИТА И МЕРЕ СУЗБИЈАЊА
У току 2014.године на пшеници су се болести листа појавиле у јаком интензитету .
На парцелама на којима није обављено правовремено ,превентивно, третирање
фунгицидима дошло је до смањења приноса од 20-30% а на неким парцелама и
више.Потенцијал заразе за 2015.годину постоји, велика је влажност земњљишта, па
очекујемо да ће са порастом температуре доћи до јачих инфекција патогенима који
нападају лист пшенице и јечма. Па је препорука пољопривредним произвођачима да
обаве превентивни третман против следећих гљива:
- Erysiphae graminis-проузроковач пепелнице пшенице
- Septoria tritici- проузроковач сиве пегавости пшенице
-Pucinia spp.- проузроковач рђе стрних жита
-Pyrenospora teres – проузроковач мрежасте пегавости јечма
Пепелница пшенице (Erysiphae graminis)
Симптоми болести се јављају на свим надземним деловима биљке .Најлакше се
се уочавају на лишћу. Појава симптома је прво на доњем лишћу и касније се шире и
на горње лишће.На оболелим деловима листа
уочавају се појединачне беле
пепељасте навлаке ,које могу касније захватити већи део лисне површине.Ова
превлака је од мицелије гљиве са конидијама.Временом навлака постаје тамнија и на
њој се могу уочити ситна црна телашца –клеистотеције.Паразит који изазива
пепелницу презимљава углавном мицелијом .Рано у пролеће презимела мицелија
масовно производи конидије које се шире ветром и остварују примарне и секундарне
заразе.Пепелница се јавља више код густих усева пшеницеи код усева који су више
ђубрени азотом . Презимљавању патогена погодују благе и кратке зиме каква је и ова
а у пролеће је развој интензивнији у условима повишених температура и више
релативне влажности ваздуха.Сузбијање се врши у току вегетације применом
фунгицида.

Сива пегавост пшенице ( Septoria tritici)
Симптоми сиве пегавости прво се уочавају на доњем лишћу у виду
хлоротичних пега ,пеге се спајају и могу захватити велики део лисне површине
.Хлоротичне пеге постају сиве боје ,лисно ткиво у оквиру пега некротира и у оквиру
пега се уочавају црна телашца –пикниди .Примарне и секундарне заразе остварују
пикноспоре које продиру кроз стомине отворе . Патоген се шири током вегетације
преношењем пикноспора ветром. Влажно време са честим кишама и температурама
од 15-26 степени погодују развоју и ширењу ове гљиве. Сузбијање пегавости се врши
током вегетације фунгицидима.

Рђе стрних жита( Pucinia spp.)
Симптоми се јављају на надземнним деловима биљака ,прво на доњем лишћу у
виду уредопустула које се налазе између нерава листа у виду уздужних
пруга.Уредопустуле пуцају и ослобађају се споре које шире заразу .Може бити
захваћена велика површина листа као што је било у току прошле године,када је зараза
била и на листу заставичару . Од свих болести пшенице појава рђе је била у најачем
интензитету,тако да је она и довела до великог смањења приноса. Прохладно и
влажно време погодује појави и развоју патогена.Сузбијање током вегетације
фунгицидима.

Мрежаста пегавост јечма (Pyrenospora teres)
Симптоми болести се јављају на лишћу у виду зеленкасто водених пега .Пеге се
увећавају ,издужују,мењају боју од бледо жуте до мрке.Око пега се јавља хлоротични
ореол у оквиру кога се виде тамне линије повезане у виду мреже.Већи број пега се
јавња на доњем лишћу.Симптоми се могу јавити и на лисним рукавцима,плевицама и

зрну.Паразит се одржава у биљним остацима у виду мицелије или псеудотеција и на
семену конидијама.Влажно и хладно време погодује развоју патогена .Мере заштите се
остварују на више начина,уклањањем биљних остатака,плодоредом,третирањем
семена фунгицидима као и третирањем у току вегетације фунгицидима.

Сузбијање гљива на стрним житима може се обавити фунгицидима:
Фунгицид
Болести које сузбијају
Количина
Време примене
примене
Alert –s
Пепелница,пегавост,рђа
0,8-1л/ха
Од бокорења
До почетка класања
Alto combi
Пепелница,пегавост,рђа
0,5 л/ха
Од бокорења до
цветања
Acanto plus
Пепелница,пегавост,рђа
0,6 л/ха
По појави симптома
Tilt,Presing,Bumper Пепелница,пегавост,рђа
0,5 л/ха
По појави
Falcon
Пепелница,пегавост,рђа
0,6 л/ха
Од заставичара до
почетка цветања
Impact 25-Sc
Пепелница,пегавост,рђа
0,5 л/ха
По појави симптома
Artea 330-EC
Пепелница,пегавост,рђа
0,5 л/ха
Од првог коленца
до заставичара
Prosaro 250-EC
Пепелница,пегавост,рђа
1л/ха
По појави симптома
Duett ultra
Пепелница,пегавост,рђа
0,5л/ха
Од влатања до
цветања
Antre
Пепелница,пегавост,рђа
1,5 л/ха
По појави симптома
Antre plus
Пепелница,пегавост,рђа
1,5 л/ха
По појави симптома
Мрежаста пегавост јечма
Sphere
Пепелница,пегавост,рђа
0,5л/ха
По појави симптома
Мрежаста пегавост јечма
Karika
Пепелница, рђа
2 л/ха
По појави симптома
Мрежаста пегавост јечма
Charisma
Пепелница,пегавост,рђа
1-1,5 л/ха
По појави симптома

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инж. Љиљана Јеремић

ШТЕТОЧИНЕ РАСАДА ПАРАДАЈЗА
Штеточине које се најчешће јављају и наносе штете у производњи расада су лисне
ваши, ровци, пужеви голаћи, жичњаци, мишеви и кртица. Лисне ваши су ситни инсекти
нежног тела које наносе штете расаду сисајући биљне сокове и преносећи неколико
веома штетних вируса.

Жичњаци
Наносе значајне штете у лејама са расадом уколико се појаве у већем броју. Нападају
семе и изникле биљчице расада бушећи у њима уздуţне канале од корена навише.
Одрасла ларва је дуţине 1,5-2 цм, тамножуте боје и подсећа на комад жице по чему и
носи назив жичњаци.
Ровци
Својом активношћу праве хоризонталне канале испод површине супстрата у леји.
Изгризају младе биљке и уништавају посејано семе. Појављују се у већем броју у
лејама које се загревају на загорелом стајњаку. Ефикасно се сузбијају применом
гранулираних инсектицида (Галитион Г-5) уношењем у површински слој земљишта у
време предсетвене припреме. Од препарата препоручује се Галитион Г-5 1кг/ 100м2.
Грануле се равномерно растуре по површини земље, а затим се унесу у супстрат до
дубине 10цм. Овај препарат се може применити и касније у зони појаве роваца у виду
гомилица које се постављају у вечерњим часовима.
Пужеви
У расаду штете праве пужеви голаћи. Пужеви голаћи имају издужено тело обавијено
слузавим плаштом, а код неких се на леђној страни могу уочити и остаци љуштуре.
Праве оштећења грицкајући лисно ткиво. При масовној појави могу изазвати и
голобрст. Како се појављују углавном ноћу по ободу леје и са дојне стране листа веома
их је тешко приметити. Најбољи доказ њихове појаве јесте изрешатано лишће расада у
виду неправилних рупа величине 5-10 мм. Сузбијање се изводи применом препарата
Пужомор 30-50г/100м2, расипањем гранула око биљка, али не смеју доспети на биљке.
Посипање ивичних делова леја или међуродног простора пепелом од дрвета, гашеним
или негашеним кречом, минералним ђубривима и другим средствима које пужевима
одузима слуза и доводи до дехидрације такође је екикасна мера.
Кртица
Кртица је дуга 12-15 цм, има ваљкасто тело прекривено црним крзном. Копањем
ходника и избацивањем земље на површину (кртачњаци) уништава се млади расад. У
току ноћи једна кртица може да уништи топлу леју уколико у слоју земље, у коме се
расад развија има глиста. Кртице се уништавају ископавањем из земље у моменту
када праве кртичњак. Најчешће се то обавља у јутарњим или поподневним часовима.
Могу се уништити и убацивањем затрованих мамака од Цинкфосфида и глиста.

Саветодавац за заштиту биља
дипл. инж. Ружица Ђукић

