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СТОЧАРСТВО
СКЛАДИШТЕЊЕ СЕНА
Спремање сена подразумева низ поступака који се предузимају у цилљу
одстрањења влаге из покошене масе са 75 до 85% до нивоа при коме се активност
ензима биљних ћелија и микроорганизама своди на најмању могућу меру. Добро
осушеним сеном сматра се оно које садржи мање од 18% влаге. Такво сено може
дуго да се чува до момента употребе, без опасности од појаве плесни или
трулежних микроорганизама. Оптималан ниво влажнсти сена зависи и од количине
протеина, масти, минерала и друго у осушеној маси. Због тога се неке врсте сена
могу чувати и са 21-22% влаге, а друге са мање од 18%. Да би се у што већој мери
очувала хранљива вреднист сена потребно га је и на што бољи начин
ускладиштити. Најмањи губици се постижу чувањем сена испд надстрешница и
шупа у сењацима. Међутим, изградња таквих сталних објеката за смештај сена
представља значајне материјалне издатке, који пољопривредни произвођачи често
не могу да обезбеде. У том случају, сено се до ммента употребе пакује у стогове и
камаре на отвореном простору. То је свакако најјефтиније решење, али због
директног деловања сунчевих зрака и падавина површински делови лагерованог
сена су изложени значајним променама и губицима. Паковање (дењење) сена у
стогове врши се у облику купе, у чијој се средини налази стожер, односно јака и
права мотка укопана у земљу, која служи као ослонац за обликовање стога.
Стожер је висине неколико метара, у зависности од планиране велчине стога и
требало би да је од неког јачег дрвета. Пожељно је да се доњи део стожера
премаже неким средством за заштиту дрвета од труљења, а да кора буде скинуа
целом дужином стожера. У основи стога се на одговараућим ослонцима
постављају дрвене мотке у виду решетке, тако да сено лежи на њима а не
директно на земљи.
Сено у стогу се слаже од споњне ивице па на унутра, уз добро гажене средине,
како би се она што мање слегала. Са одмицањем у висину стог се постепено
сужава тако да се у зависности од умешности радника добја купаст, шиљаст или
јајаст облик. Најпогоднији је јајаст облик јер су само горњи делови стога директно
излжени падавиама. Уколико се пакује нешто влажнии материјал, између слојева
биљне масе дебљине 59- 75 цм ставља се слој сламе, у циљу вентилације. Из
истог разлога, понегде се око стожера ставњају снопови голих стабљика кукуруза,
наручито у доњем длу стога. Врх стога се завршава сеном или сламом а ради
заштите од ветра постављају се оптерећења – лемези. То су тање мотке, камење
или цигле везане за жицу дужине 2-3 м. У оваквве стогове може да се упакује
неколико тона сена. Међутим када је реч о знатно већим количинама, сено у
расутом или балираном облку се пакује у камаре. Камаре имају мању висину и
формирау се по дужини.

Маса 1 метра кубног у килограмима у зависности од времена слегања и висине
стога
Ниски и средње високи стогови
Високи стогови
Време после дењења сена (у днима)
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Врста сена

3-5 дана

30 дана

90 дана

3-5 дана

30 дана

90 дана

Травно сено 1м3 50 кг 1м3 60 кг 1м3 65 кг 1м3 58 кг 1м3 68 кг 1м3 74 кг
Травно
55
67
70
63
75
80
легуминозно
сено
Легуинозно
57
70
75
66
77
83
сено

Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Драган Јаковљевић

НЕПЛОДНОСТ КРАВА И ВЕЛИКИ ЕКОНОМСКИ ГУБИЦИ

Да би пољопривредна производња, конкретно производња млека била
рентабилна мора бити и репродукција на завидном нивоу. А то значи да
поред одређене годишње литраже млека коју ће крава дати у токе једне
године, женско грло би требало да да и потомство, једном годишње и тек
тада можемо причати о рентабиној производњи. Значи плодност крава је и
један од главних услова за добру проиводју млека, за правилну репродкцију
стада. Плодност је способност грла да правилно изражавају свој нагон, да
се у периоду еструса благовремено осемене, да остају стеоне и да дају
потомство. Ако дође до поремећаја, фармери треба да затраже
ветеринарску помоћ.
На успешан ток олодње у великој мери утичу правилна исхрана и нега као
и други чиниоци. Насупрот плодности, уколико недостаје способност
размножавања, ради се о неплодности, јаловости или тзв. Стерилитету
грла. Неплодност крава може бири примарна и секундарна.
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Примарна неплодност је проузрокована урођеним недостаима или
наследним особинама. Секундарна неплодност је пак стечена током
живота. Она је већином последица недовољне и неисправне исхране,
неправилног начина држања, неправилног поступања према кравама, као и
обољња која се могу јавити код крава. Неплодност се огледа у губитку
млека код крава и у губитку подмлатка.
Узроци могу бити следећи:
-Поремећај наследне природе; телад могу имати урођене облике јаловости
(немају поједине полне органе или је реч о недовољном и неправилном
развоју);
-Женско грло близанац са мушким телетом у већини случајева ће бити
неплодно;
-Преухрањеност јуница; у просечним шталама , грла се често држе везана,
па се зато препоручује да се што више крећу не свежем ваздуху и сунцу уз
адекватну исхрану примерену узрасту и категорији;
-Грешке у исхрани крава (недовољна и неправилна исхрана) наручито у
зимском периоду могу довести до јаловости грла (тзв. Гладни стерилитет), а
такво стање може потрајати све док грла не пређу на зелену исхрану или
пашљачки начин држаља;
-Недостатак фосфора у оброку преживара који је посебно изражен у
сушним годинаама када је смањен принос сточне хране (која уједно не
садржи довоњно мин.мат.) фосфор има важну улогу у развоју полних
органа, недостатак овог минерала изазива поремећај функције јајника и
материце што има за последицу привремену или трајну јаловост;
-Код старијих крава временом долази до слабљења материчних
лигамената, тако да материца (утерус) пада на ниже;
-Држње грла у тамним и влажним стајама;
-Метиљавост такође погодује настанку јаловости;
-У случају упале полних органа чак и ако дође до оплодње, лод не може да
се задржи и даље развија на уопаљеној слузокожи те долази до његовог
угинућа.
Неплодност крава и јуница веома негативно утиче на рентабилност јер
доводи до смањења производње сировог млека и великих додатних
тошкова.

Саветодавац за сточарство
Дипл.инж. Верица Лазаревић
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РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ЗАГРЕВАЊЕ ПШЕНИЧНЕ МАСЕ У ТОКУ СКЛАДИШТЕЊА

Сви облици самозагревања ускладиштене пшенице настају као резултат
биохемијских процеса у зрну, микробиолошких процеса на површини зрна и због
активности инсеката. Који је од ових фактора утицајнији, предмет је многих
испитивања. Утврђено је да се физиолошки процеси, а са тим и самозагревање
пшенице, одвија и у потпуно стерилним условима, али са знатно слабијим
интензитетом.
Према томе сва три наведена процеса, ако се за то стекну потребни услови теку
упоредно, а као крајњи резултат је самозагревање пшенице које за последицу има
кварење.Одлучујући фактори који утичу на интезитет самозагревање су влага
зрна и температура.
Најуочљивији показатељ самозагревања је пораст температуре. За кратко време
температура порасте до 55 степени да би успоренијим темпом достигла максимум
од 65 степени. Након постизања максималне температуре зрнена маса почиње да
се хлади, јер престају сви процеси у зрну, на зрну и у међузрном простору.
У почетном стадијуму процеса самозагревања долази до бурног развоја
бактерија и плесни. Даљим повећањем температуре од 25-40 степени још увек се
повећава број плесни. На температури од 40-50 степени плесни нестају, а
појављују се спорогене термофилне бактерије. Код максималне температуре
самозагревања
пшеничне
масе
драстично
се
смањује број
живих
микроорганизама, што значи да је живот зрнене масе скоро потпуно замро.
На основу особина ускладиштене пшенице и температуре зрнене масе разликују
се три стадијума самозагревања.
Први стадијум представља почетак самозагревања када температра порасте на
30 степени. На овом стадијуму зрно поприма слаб амбарски мирис без измена
боје. Брзом интервенцијом, пребацивањем и проветравањем зрнене масе зрно се
може довести у првобитно стање без значајних промена у квалитету и губитка у
маси.
Други стадијум представља развијени облик самозагревања који настаје од 3-7
дана од пријема пшенице. У овом стадијуму температура расте од 34-38 степени.
Зрно мења боју у тамну, а мирис прелази из амбарског у сладни. На зрнима која су
претрпела други стадијум самзагревања остају трајне последице погоршаног
квалитета.
Трећи стадијум представља запуштене форме самозагревања са температуром
која достиже до 50 степени. У овом стадијуму зрно потпуно изгуби биолошку и
технолошку вредност и постаје практично неупотребљиво. Зрнена маса је јако
непријатног мириса и угрудвана је. Никаквим мерама стање зрна се не може
поправити.
Саветодавац за ратарство
Дипл.инж.Миланка Миладиновић
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ФОЛИЈАРНА ИСХРАНА БИЉАКА
Лакши начин прихране је исхрана биљака преко листа, али уношење хранива
преко кореновог система је главно у исхрани и незаменљиво. Фолијарна прихрана
је изузетно важна за унос микроелемената.
Велики број фактора утиче на прихрану преко листа: старост и влажност
површине листа; температура, струјање и влажност ваздуха; сунчево зрачење;
хемијска формула раствора и Ph раствора.
Предности фолијарне прихране:
- бржи унос хране преко листа него преко корена;
- може се применити у свим фазама развоја биљака;
- лако се наноси ђубриво;
- унос оптималне количине хранива без загађења животне средине;
- квалитетна својства биљака (боја и чврстоћа плодова);
- дуже чување воћа и поврћа;
- преброди стрес настао временским променама.

Храна за биљке су вода, угљен диоксид, кисеоник, сунце и минерални
елементи. Треба знати да ђубрење обезбеђује само елементе потребне за
нормално обављање хемијских процеса у биљци.
Ђубрење усева одређеном количином ђубрива може деловати двојако: биљке
се правилно развијају и расту или оштећују и умиру.
Анализа – испитивање земљишта на сваке три године је најбољи пут ка
утврђивању праве количине као и типа – врсте ђубрива за ђубрење усева.
Саветодавац за ратарство
Дипл. инж. Миодраг Симић
ПАСУЉ КАО ПОСТРНИ УСЕВ
У протеклим годинама код нас у Србији постним усевима се није давао велики
значај, пострни усеви могу да нам донесу озбиљну зарадау. Многе биљне врсте
могу успешно да се гаје у постној сетви, а ако знамо да легуминозе након жетве
оставњају земљиште богато азотом онда њима треба дати предност. Значај
сталног присуства неког од усева на њиви смањени су проблеми са болестима и
штеточина,али треба наћи адекватан сортимент стних жита и пасуља с гледишта
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висине приноса и потреба за квалитетним намирницама. На успех производње у
појединим годинама утичу временске прилике, дужина вегетације усева који се гаје
на планираној површини.
Фактори који имају највећи утицај на пасуљ у пострној сетви су топлота и вода.
Вегетациони период пасуља у пострној сетви је око 90 дана а потребе за водом у
том периоду износе 250-400 мм, недостатак воде је један од основних узрока
слабијих приноса пасуља као и осталих бињака из породице легуминоза. Код
избора сортимента мора се водити рачуна јер постоје сорте које су осетљиве
надужину дана (немогу да формирају генеративне органе – цвет). Приноси у
пострној сетви могу бити исти као и у редовној, квалитет зрна је често бољи, зрна
су крупнија, наливена (имају бољу хектолитарску масу).
Сетва се обавља након жетве јечма или пшенице, почетак јула - важно је да се
обрада земљишта после жетве обави у што краћем року, са што мање губитка
влаге. Одмах после сетве, најбоље истог дана, засејану површину залити са око 30
милиметара воде да би усев добро изникао, после ницања, ако је пет-шест дана
било без падавина, потребно је још једно заливање, а након тога пустити усев да
се "укорени" - не заливати га и не култивирати једну до две недеље, Након ницања
пасуља, на парцели остаје семе претходног усева расутих жетвом, усев би
требало третирати хербицидом за сузбијање једногодишњих трава али бити
опрезан јер хербициди за сузбијање травних корова, у комбинацији с високом
температуром и осетљивим генотипом може да изазове стрес који успорава раст
биљке и продужава вегетацију, па и о томе треба водити рачуна.
Као што је већ наведено за успешан развој пасуља потребно је 250-400 мм воде.
То значи да је пасуљу, осим редовних падавина и почетних заливања, најчешће
потребно обезбедити још око 150 милиметара воде.
Пасуљ не гајити на парцелама на којој има остатака атразинских препарата,
- није препоручљиво гајити пасуљ на парцелама на којима има ризомских корова.
- сетва се обавља машински са склопом од 400.000 - 500.000 биљака по хектару,
- култивација је обавезна мера којом контролишемо корове,одржава повољан
водно, ваздушни и топлотни режим земљишта,
- прва култивација треба да се радити пажљиво да се не би повредио плитак и
нежан коренов систем, јер то може много да продужи вегетацију,
- не улазити у усев када су биљке влажне,
- у пострној вегетацији пасуља често се појави рђа (гљивично обољење) али не
изазива
економски
значајно
смањење
приноса,
- усев тртирати превентивно бакарним препаратом први пут у фази трећег листа, а
касније по потреби,
- заливање се изводи сваких 10-15 дана са по 30 милиметара воде све до
физиолошке зрелости биљака тј. првих смптома сушења лишћа, не каснити са
жетвом, након жетве одмах треба обавити чишћење добијеног зрна пасуља од
биљних остатака и прљавштине, обавити заштиту од пасуљног жижка.

Саветодавацзаповртарство
Дипл.инж. Драган Мијушковић
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ВОЋАРСТВО-ВИНОГРАДАРСТВО
МОРФОЛОГИЈА МАЛИНЕ

Корен представља основни вегетативни орган малине чије су најважније
функције:
- причвршћавање биљке за земљиште;
- апсорпција воде и минераних материја из земљишта и њихов транспорт
у надземни део (лист);
- складиштење резервних органских материја у току зимског мировања;
- синтеза разних органских једињења (фитохормона, протеина, липида,
нуклеопротеина, аминокиселина итд.) која имају важну улогу у метаболизну
читаве биљке;
- размножавање (кореновим изданцима и кореновим резницама)
Стабло малине се састоји од подземног и надземног дела. На подземном
делу стабла (ризому), који је вишегодишњи, образују се вегетативни
пупољци, из којих се у пролеће наредне године развијају надземна стабла
са листовима и пупољцима (изданци). Изданци малине живе непуне две
године. Обично су прекривени трњем (емергенцама), које се код неких
сорти у току јесени губе. Код једнородних малина у другој години се из
родних пупољака развијају младари са листовима и цветовима. Пошто се
на овим младарима формирају плодови , они се често називају
плодоносним младарима.
Лист малине је сложен и састоји се од 3 или 5 лиски. На изданцима
листови су распоређени спирално.У листовима се врши дисање.
Пупољци. Малина ствара две врсте пупољака. На подземном стаблу и
корену малине образују се пупољци вегетативног карактера из којих се у
пролеће развијају изданци, а на изданцима се у току вегетације образују
мешовити (родни) пупољци. Плодоносни младари који ће се развити из
родних пупољака носе листове и цветове, али пошто на њима нема нових
тачака раста (пупољака), по завршетку зрења плодова плодоносни младари
малине се суше. Код једнородних сорти , као што су виламет, микер,
тјуламин и др. мешовити пупољци у јесен по правилу улазе у стадијум
физиолошког мировања, презиме и активирају се тек у пролеће следеће
године, дајући плодоносне младаре. Сви пупољци на изданку малине не
носе једнак родни потенцијал ( најроднији су пупољци на средини изданка,
док су пупољци у бази изданка и на његовом врху , мањег родног
потенцијала).
Цвет. Зачеци цветова у родним пупољцима једнородних сорти малине
обично започињу образовање у септембру, до краја вегетације на њима се
диференцирају примордије чашичних листића, круничних листића и
прашника, а даљи развој се наставља на пролеће. Код двородних сорти
цветови се потпуно формирају у текућој вегетацији и цветање наступа рано
у јесен. Привредно значајне сорте малине су самооплодне у довољној мери
, тако да могу да се успешно гаје и у једносортним засадима. Најважнији
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опрашивач малине је пчела, цвет малине ствара доста нектара и пчеле га
радо посећују.
Плод малине је збирна коштуница код које се у средишту сваке
појединачне коштунице формира коштица са семенком. Пожељна особина
је да све појединачне коштунице у збирном плоду сазревају једновремено.
Код неких сорти (нпр. молинг промис) коштунице на вршном делу плода
сазревају касније од остатка плода , што представља ману. Према крупноћи
плодови црвене малине могу бити : врло ситни ( лакши од 2 грама), ситни (
2 – 3 грама), средње крупни (3 – 4 грама), крупни ( 4 – 5 грама) и врло
крупни ( преко 5 грама). Према чврстини плодови малине могу бити меки,
недовољно чврсти, средње чврсти и чврсти. За стону употребу малине
треба форсирати сорте слатког и слатконакиселог укуса, док су сорте
накиселог укуса погодније за прераду.

Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Дејан Јоцић
ВРСТЕ И ТИПОВИ МАЛИНЕ

По количини и вредности производа малина је најважнија јагодаста воћка
у нашој земљи. У свету се годишње произведе 500-600 хиљада тона на око
100 хиљада хектара. Прерачунато по глави становника то је количина од
70-80 грама што нам говори да је малина дефицитаран производ на
светском тржишту. Србија уз Русију, Пољску и САД спада у највеће
произвођаче у свету (на површини од око 15 хиљада хектара произведе се
60-90 хиљада тона). Србија се такође сврстава и у највеће робне
произвођаче и извознике смрзнуте малине. Карактеристика производње
малине у Србији је да се ова култура гаји углавном на малим парцелама.
Просечни приноси малине у Србији износе 5 – 6 т/ха, док рекордни приноси
постигнути у ариљском малиногорју иду и до 40 т/ха.
Врсте малине
Познато је више од 200 врста малине у свету, од којих највећи значај
имају црвена, црна и пурпурна малина.
- Црна малина. Црна (купинолика) малина (Rubus occidentalis) је
распрострањена у Северној Америци. Карактерише је јак коренов систем
који јој омогућава да боље подноси сушу од црвене малине.
- Пурпурна малина. По свим карактеристикама пурпурна малина је на
прелазу између црвене и црне малине.
- Црвена малина. Црвена малина (Rubus idaeus) је распрострањена у
шумама северне Земљине полулопте.
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Типови малине
- Једнородне малине. Доносе род само у једној години и то на
прирастима (изданцима) који су ушли у другу годину старости. Сазревање и
берба плодова код једнородних малина траје просечно четири недеље и у
зависности од сорте дешава се у периоду од почетка јуна до почетка
августа. Најзначајније сорте једнородних малина у Србији су микер,
виламет и фертоди заматос.
- Двородне малине. Двородне малине доносе род два пута у току две
различите године ( горњи и средњи делови изданка плодоносе у току прве
године старости у периоду од половине јула или почетка августа , а доњи
делови на којима у току прве године није било плодоношења, род дају у
следећој години, обично у току маја и јуна, али је овај род по правилу
значајно мањи него род у првој години. Најзначајније сорте двородних
малина у Србији су полка и полана.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Игор Андрејић
РЕЗИДБА ОРАХА
Постоји недоумица да ли орах треба резати или не. Орах се, као и све друге
воћне врсте орезује. Ово знају сви већи произвођачи и они који желе да им то
макар и једно стабло лепо изгледа и да доноси сталан и максималан род.
Резидбом се постиже стална равнотежа између раста и родности стабла.
Добијају се крупнији и квалитетнији плодови , боља осветљеност круне и стално
подмлађивање стабла. У природи орах најчешће образује пирамидалну круну . У
интензивној производњи најчешће се среће котласта круна, а нешто ређе
побољшана пирамидална круна. Резидбу вршимо од момента садње формирајући
облик будуће воћке и у току плодоношења. Након садње ораха садница се скраћује
. Висина зависи од висине стабла коју желимо и од величине саднице . Стабло не
треба да буде предугачко, нити прениско . Предугачко стабло одлаже време
плодоношења, отежана је резидба, берба, заштита итд. Ако желимо стабло висине
1-1,2 м резаћемо га на 1,2 до 1,5 м, значи 20 до 30 цм изнад. Пресек треба извести
0,5 цм изнад добро развијеног пупољка благо укосо од пупољка. Пресек треба
обавезно премазати неким од средстава за зарашћивање пресека. Ову меру треба
извести одмах по престанку могућности измрзавања садница (касно пролеће).
Мале саднице се не прекраћују све док не израсту до жељене висине. Резидба
ораха у периоду плодоношења није интензивна као код јабучастих и коштичавих
воћних врста . Обавља се непосредно пред кретање вегетације, од средине марта
и током априла, када прође опасност од позних пролећних мразева, као и током
вегетације, тзв. зелена резидба. Орах има особину огољавања грана и преношења
вегетационе масе и плода на периферију. Резидбом се настоји да се ови процеси
успоре, а да се добије што више квалитетних плодова. Ово се најлакше постиже
зеленом резидбом . Зелена резидба се састоји од закидања врхова младара
(пинцирања) дугих 10 ? 15 цм, у првој половини јуна. Каснија резидба, током јула
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или августа може довести до продужетка вегетације и недовољног сазревања
летораста. Јаку (кратку резидбу код бујних стабала треба избегавати, јер то води у
касније ступање на род. Блага (дуга ) резидба бујних стабала повољно утиче на
смањење бујности и убрзава ступање на род.Котласта круна је основни узгојни
облик код ораха. За разлику од осталих врста воћа она у основи има 4 -5
скелетних грана распоређених кружно на стаблу са вертикалним растојањем 15 до
20 цм (не полазе све из истог места). Око њих се уклањају све друге изникле гране
које могу да конкуришу скелетним гранама. Одабрани леторасти се пред почетак
следеће вегетације скраћују за 1/3 своје дужине . Слабији леторасти могу се
оставити да појачају лисну масу ради бољег прираста основних грана и грана које
ће се развити из њих . Ти мали прирасти уклониће се у наредним годинама. У
другој години током вегетације на основним гранама развиће се већи број
младара. Бирају се младари који ће представљати будуће секундарне гране. Оне
треба да се налазе на растојању од 50 цм од основе скелетних грана и треба да
буду наизменично распоређене на примарној грани. Како у другој тако у наредним
(трећој и четвртој години ) гране изникле из грана од претходне године се скраћују
за 1/3 до 1/4 правилног распореда , а остале се уклањају (посебно оне које расту
усправно и у средини круне).
Побољшана пирамидална круна је други узгојни облик који се среће у засаду
ораха. Из прекраћене саднице током пролећа развиће се више младара. У јулу се
одаберу 2-3 младара од којих издвојимо један најразвијенији за вођицу, а остали
се распоредјују за бочне основне гране. Њихов размак треба да буде по висини 3040 цм. У наредним годинама поступак се понавља и скелетне гране се спирално
распоређују по целој дужини вођице. После четврте године вођица се прекраћује
на последњу скелетну грану. Из круне се избацују сви вертикални прирасти који
конкуришу вођици. Распоред грана треба да омогући равномерно осунчавање
целе круне без међусобног засењивања грана. Пожељно је све пресеке премазати
неким средством за зарашћивање и дезинфекцију.

Саветодавац за воћарство и виноградарство
Дипл.инж. Ивана Глигоријевић

ЗАШTИТА БИЉА
ТРИПСИ
Космополитска штеточина на биљним врстама. Храни се на многим биљним
врстама како гајеним тако и на коровским. Насељава преко 150 биљних врста.
Већа је појава ове штеточине у топлијим крајевима, али се редовно среће на
дувану, паприци, луку и др.
Код нас се среће на око 30-40 коровских врста.Ларве и одрасли инсекти хране се
биљним соковима. Бушењем листа својим усним апаратом, убацује пљувачку у
лист и исисавају биљни сок. Ваздух који испуњава празне ћелије даје
карактеристичне симптоме сребрнкасте боје на лишћу. На плодовима паприке
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настају светло браон пеге углавном око петељке плода, али порастом плода пеге
постају издужене и уочавају се као светлобраон пруге. Током исхране може да
смањи лисни пораст за око 35%. Сама исхрана на плодовима и цветовима смањује
квалитет и количину образованих плодова. Трећа врста штете је у преношењу
вируса. Трип је преносилац ТWСВ вируса бронзавости парадајза који наноси
штете већем броју гајених биљака пре свега парадајзу и паприци. Да би трипс
постао преносник вируса потребно је да се храни на зараженој биљци 15 мин и да
продје инкубациони период од 3-15 данa
Дуванов трипс је сламасто жуте боје, величине 0.8-1 мм. Цветни трипс је већих
димензија (1.5 мм). Усни апарат им је за бодење и сисање. Штете наноси директно
самим чином исхране на гајеној биљци и индиректно као преносилац вируса који
изазивају болести код гајених биљка. Цветни трипс презимљава чешће у
затвореном простору у земљишту.
Трипс презимљава у стадијуму имага (одрасли инсект) на коровској флори,
биљним остацима, травама, луцериштима, као и на заклоњеним местима на
земљишту. У пролеће када температуре достигну 10-12оЦ у трајању од 5 до 7
дана, прелазе на биљке хранитељке где причињава штете. Женке трипса полажу
јаја испод епидермалних (површинских) ћелија у паренхимко лисно ткиво у
предходно направљен зарез тестерасто назубљеном легалицом. Само мали део
јајета вири изнад површине листа. Има већи број генерација годишње. Цветни
трипс више полаже јаја у тек формиране плодове. Јаја су разбацана по листу
између нерава, али најчешће на средњим листовима у централној зони лиске. Број
положених јаја на једном листу је 28-141 у зависности од временских прилика.
Густина положених јаја је просечно, једно јаје на 1цм2 . Ембрионални развој траје
5 до 10 дана што зависи од времена, идеални услови за развој трипса је 25-27оЦ и
влажност ваздуха 65%. Стадијум нимфе и протонимфе траје 1 до 4 дана на дубини
2-8 цм у земљишту. Развој од јајета до одраслог инсекта траје око 10-30 дана.
Сама женка живи око 12 до 30 дана.
Добра заштита подразумева одређивање прага штетноси и почетка сузбијања
штеточине. Инспекција се врши бројањем ларви и одраслих инсеката на 100
листова.
Слаб напад 0.1-1 трипс. Средње јак напад 1.1-3 трипса . Јак напад више од 3
јединки. У производњи користити ловне клопке и третмане почети кад се утврде
први ухваћени трипси или када се уочи више од 3 трипса на једном листу.
За разлику од дувановог трипса који је осетљив на препарате на бази органо
фосфата и пиретроида, цветни трипс је врло отпоран што због његовог начина
живота и исхране, а и због саме биолошке отпорности.
У циљу заштите од трипса примењивати препарате
а.м. бифенитрин (Bifenicus) 0.05%.
a.м. спиносад (Laser 240SC) 0.05%
Интервали између третмана не треба да буду већи од пет дана. Пожељно је где
је то могуће урадити инсектицидни третман земљишта препаратом Bifenicus (1
лит/ха), уз плитку инкорпорацију или применом система кап по кап. Ово је
обавезна мера у производњи у затвореном простору (пластеници и стакленици).
Поновне оцене присуства штеточине спроводити на 3 до 5 дана јер врло брзо
долази до миграције ове штеточине нарочито у реонима интезивне производње.
Саветодавац за заштиту биља
Дипл.инж.Ружица Ђукић
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АГРАРНА ПОЛИТИКА
МЕРА ИПАРД 3 ПРОГРАМА - ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ

Прихватљиве инвестиције у сектору млека
1.Изградња/проширење/ модернизација сабирних центара за млеко и
постројења за прераду млека.
2. Опрема за складиштење и хлађење млека и специјализована опрема за
превоз млека.
3.Опрема и технологија за унапређење и контролу квалитета и хигијене.
4. Инвестиције за успостављање система безбедности хране.
5.ИТ хардвер и софтвер за регистар млека и праћење , контролу и
управљање производњом и прерадом.
6. Улагање у технологију за уштеду енергије, заштиту животне стредине ,
опреме и постројења за прераду отпада и међупроизвода.
7. Специјализована возила за превоз млека.
Прихватљиве инвестиције у сектору меса
1. Изградња/реновирање објеката за клање/ објеката за прераду меса и
расхладних просторија за складиштење, као и опрема за кланице и објекте
за прераду меса.
2. Технологија и опрема за третман отпада и пратећих производа.
3. Инвестиције у успостављање система безбедности хране.
4. ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управњање.
5. Улагање у обновљиве изворе енергије( изградња, инсталација и опрема).
Прихватљиве инвестиције у сектору воћа и поврћа
1. Изградња/проширење/модернизација просторија које се користе за
прераду хране у складу са релевантним стандардима ЕУ.
2. Објекти и опрема за прераду воћа и поврћа( чување,
пастеризацију,сушење, замрзавање итд.
3. Опрема за паковање и етикетирање, укључујући линије за пуњење,
умотавање, обележавање...
4. Улагање у обновљиве изворе енергије(изградња, инсталација и опрема)
првенствено за сопствене потребе.
5. Физичке инвестиције у успостављање система безбедности хране и
система квалитета.
1. Права за остваривање подстицаја има подносилац захтева који нема
доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода.
2. Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према
министарству надлежном за послове пољопривреде по основу раније
остварених подстицаја, субвенција и кредита.
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3. Да су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за који
се подноси захтев за одобравање пројекта у његовом власништву или на
њима има право закупа, односно коришћење на основу уговора закљученог
са закуподавцем, односно уступиоцем- физичким лицем или јединицом
локалне самоуправе или црквом или манастиром, на период закупа,
односно коришћенја од најмање десет година почев од календарске
дозволе у којој се подноси захтев за одобраванје пројекта, с тим ако је
објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не
може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права
коришћења.
4. Да није преузело ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре
доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак.
5. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица.
6. Да има три прикупљене понуде за набавку инвестиције за вредност већу
од 20.000 евра, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност
до 20.000 евра, а који су важечи за дан подношења захтева за одобравање
прохекта.( за опште трошкове који су настали раније доставља се рачун).
6. Да се предмет инвестиције односи на прераду и марјкетинг
пољоривредних
производаи производа рибарства датих у листи
полјопривредних производа.
7. Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по
предходно одобреном пројекту у складу да овим правилником
8. Да роба која је предмет набавке потиче из прихватљивих земаља.
9. Да се објекат који је предмет инвестиције у сектору млека и меса не
налази на листи одобрених објеката Генералног директора Европске
комисије за безбедност хране.
10. Да за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу,
односно решење за извођење радова, у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња.
11. Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки
створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД
програму.
12. Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат , лице остварује
право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има
употребну дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објекта.
Саветодавац за повртарство
Дипл.инж. Мира Миљковић
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Поштовани пољопривредни произвођачи, уколико желите да купите или
продате одређене пољопривредне производе (воће, поврће, житарице или
живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите лично у
просторије ПССС Јагодина ДОО, Капетана Коче 21.

http://www.agroponuda.com/
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