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Жилогриз Capnodis tenebrionis

Одмарање
најзначајнија

земљишта”

мера

заштите

је

против

жилогриза.Обзиром на циклус развоја
ове

опасне

штеточине,

не

треба

подизати засаде воћа, после крчења
старих

засада,

најмање

Жилогриз

је

штеточина,

која

коштичаво

воће,

3

изузетно
напада
највише

године
опасна
углавном
вишњу

итрешњу, а затим кајсију, брескву,

Агропонуда
омогућава
маркетинг
информације о понуди воћа, поврћа, живе
стоке и житарица.

шљиву и бадем.

Ова прва берза пољопривредних производа
коју је покренуло
Министарство
пољопривреде пласира информације о
понудама произвођача који се баве
воћарством, повртарством, ратарством
и сточарством.
Истовремено, систем ће формирати
претраживи
регистар
малих
пољопривредних произвођача.
ПССС Крагујевац доо, са својим
саветодавцима, помоћи ће Вам у
пласману вишкова произведених на
вашим газдинствима.

Штете

се

манифестују

као

сушење и пропадање појединачних
стабала или целих засада. Жилогриз као
одрасла

штеточина

је

тврдокрилац

дужине 2-3 цм. Тело је црне боје без
сјаја. Јаја су млечно бела,овална (1-1,5
мм). Ларва је бледо жуте боје без ногу,
топузастог изгледа,тј. најшира је у
подручју првог грудног сегмента, а
3

онда се нагло сужава према крају тела.

напада уочавају се обично тек пошто

Када одрасте, може бити дугачка око 7

ларве причине одређену штету.

цм. Жилогриз презими као имаго или

Сушење почиње на вршном делу

као ларва. .

воћке. Један од првих симптома је

Имаго се може појавити већ у

смањена

лисна

површина,

односно

марту на околним коровским биљкама,

ситнији листићи, а ако и дође до

а након листања воћака прелази на њих.

оплодње, формирани плодови су ситни.

Једно време се храни гризући кору

Нападнута стабла се постепено суше и

младих грана, лишће и лисне дршке, а

на крају потпуно пропадају. Што је

онда долази до копулирања, након чега

нападнуто стабло млађе, то пре долази

женка полаже јаја (јун-август,око 200

до његовог пропадања.

до 600 ком.) на доњи део стабла, у

Сузбијање жилогриза је веома

близини кореновог врата или у земљу

тешко, јер већи део живота штеточина

око стабла. 10-20 дана од полагања јаја

проводи

долази до пиљења ларви које се крећу

спроводитии

према корену где се убушују.

интегралне заштите:
-

у

дрвету.
све

Морају

мере

Одмарање

из

се

система

земљишта

(не

подизати воћњак на парцели на којој је
претходно искрчен воћњак најмање 3-5
година)
- Чешћа површинска обрада и
наводњавање
Бушећи

ходнике

прелазе

воћњака

(утиче

на

смањење броја убушених ларви)

из

тањих у дебље корење, а могу доспети и

- Сакупљање одраслих јединки

у коренов врат и стабло испод или

трешењем стабла и постављање ловних

изнад површине земље. Развиће ларве

клопки (посуде светлијх боја) у које

траје једну до две године. Из рано

треба

одложаних

(доприноси смањењу популације)

јаја

одрасли

облик

се

усути

мало

воћног

сока

развије већ идуће године, док се из

- Спречавање женки да одложе

касније одложених јаја одрасли јављају

јаја у непосредну близину воћака,

након две године. У једној воћки може

односно приземни део стабла (доњи део

се наћи 10-15 и више ларви. После 12-

стабла и земљиште око њега може се

14 месеци развија се имаго. Знаци

прекрити црном ПВЦ фолијом која се
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прекрије земљиштем или се преко ње

Сетва пшенице

стави ПВЦ мрежа); скупа метода
-

Ууклањање

и

За

спаљивање

предстојећу

сетву

пшенице

потребно је водити рачуна о избору сорте,

заражених стабала; рупу након вађења

избору и примени семена, времену сетве,

истретирати земљишним инсектицидом

количини семена, начину и дубини сетве.

- Хемијске мере користе се за сузбијање
одраслих штеточина у време њихове
исхране, половином јула месеца (код
шљиве је то на пример када се ова
воћна врста третира против друге
генерације

шљивиног

смотаваца,

у

време почетка промене боје плода).
-

примена

земљишних

инсектицида у отворене јамиће за

Важно је одабрати високородну

садњу при подизању нових засада, као и

сорту која даје стабилан принос, отпорну

за време првих година развоја воћака у

на полегање, измрзавање, сушу и болести.

време одлагања јаја у јуну, третирањем

Да би се од одређене сорте добили

земљиста 30 цм (за саднице) или до 1 м

максимални ефекти произвођачи морају
знати

у пречнику око стабла (за младе воћке)

све

карактеристике

сорте

–

потенцијал родности, отпорност на ниске

уз инкорпорацију у горњи слој тла;

температуре, полегање, болести, квалитет

Када се ларва убуши у коренов

брашна и хлеба, захтеве сорте у погледу

врат, не могу се применити ефикасне

густине сетве, количине потребних хранива

мере заштите.

и др.

На

газдинству треба

одабрати

неколико сорти које се разликују по
времену сетве јер то газдинству осигурава
стабилнији укупан принос.
Семе за сетву мора бити сортно
чисто

и

биолошких

познате
и

репродукције,

механичких

без

примеса,

уједначене крупноће и масе. Боље је
крупније семе јер има бољу клијавост и
енергију клијања.

Дипл.инж.Бранивоје Анђелић
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Време сетве треба подесити тако да

семена, сортимент, рок сетве, климатске

биљке уђу у зиму у одређеној кондицији,

услове, предсетвену припрему, а резултат

одређеној

етапи органогенезе,

тога је неоправдано повећање трошкова

предуслов

најсигурнијег

која је

презимљавања.

сетве.

Биљке у зиму треба да уђу у стадијуму

Оптимална

јаровизације, у фенолошкој фази бокорења.

количина

семена

представља стварно потребну количину

Ако се пшеница сувише рано посеје тада

семена тј. то је најмања количина семена

уђу у зиму светлоном стадијуму због чега

која осигурава сигуран принос.

губи отпорност на мраз. Касна сетва има за
последицу да недовољно развијене биљке

Како израчунати сетвену норму?

пропадну због зиме, а у пролеће биљке

кијавост x чистоћа / 100 = Употребна

брже пролазе стадијуме развића и етапе

вредност семена (УВС)

органогенезе услед чега не успевају да
формирају, у потребној мери, елементе

број семенки/м² x маса 1000 зрна / 100 =

репродукције.

Теоретска количина семена (ТКС)

Приликом утврђивања оптималног
времена

сетве

треба

узети

у

ТКС/УВС x 100 = стварно потребна

обзир

количина семена

временске прилике, тип земљишта и његова

Стварна сетвена норма се може

влажност, квалитет основне и предсетвене
обраде,

предусев...

На

лакшим

повећати и до 20%, а то зависи од 1) рока

и

сетве – сетва након оптималног рока

сиромашнијим земљиштима сетву треба

повећава сетвену норму, 2) предсетвене

обавити раније него на структурним и

припреме ( лошија припрема повећава

довољно влажним земљиштима.
На
великим

основу
бројем

бројних
сората,

сетвену норму), 3) климатских услова (
огледа

за

са

подручје суровије климе тражи повећање

умерено

сетвене норме око 10%).

континентално подручје наше земље, могу
се дефинисати неколико рокова сетве:
Први рок од 01-10.октобра, други
рок од 11-20 октобра, трећи рок од 21 до 31
октобра, четврти од 01 -10 новембра и пети
рок од 11-20 новембра.
Многи произвођачи, из године у
годину, сеју увек истом количином семена

Начином сетве и размаком редова

не узимајући у обзир физичка својства

се
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настоји

да

биљке

имају

најбољи

хранљиви

простор,

да

правилно

Који

искоришћавају светлост, воду и минералне
хранљиве

материје.

У

ће се оптимални

термин

изабрати зависи од следећих фактора:

данашњој

-Уколико желимо да засад донесе

производњи пшенице у свету и код нас

род током јесени у години садње

постоји више начина сетве: ускореда ( 6-8
cm или 10-12cm), у пантљике, траке, на

потребно

је

банковима, кућице и тд.

средином

јула

Код нас се

примењује ускореда сетва а предност се

коришћење

даје сетви на размак редова од 10-12cm.

категорије

биљке
или

посадити
раније

фриго
А+

уз

живића

или

А

(по

редоследу). Поред приноса од 100
до 200 г/биљци , уз оптималан

Љиљана Вуксановић

режим исхране, бокор се може
добро развити и формирати цветне
пупољке за наредну вегетацију.

Одређивање времена за садњу
јагоде

-Уколико не желимо принос у
години

Јагода се захваљујући биолошким

садње

онда

се

могу

(вишегодиња,

користити живићи категорије А и

зељаста, зимзелена биљка) може садити

садња обавити до 20. августа. Прва

током целе године и када спољни

серија цветова, која

услови то дозвољавају. Од времена

непосредно накод садње 'фриго'

садње у знатној мери зависе родност и

живића, мора да се уклони. Бокор

квалитет плодова, не само у првој

ће се добро развити за наредну

години после садње, већ и у наредним

вегетацију , уштеда се остварује на

годинама.

цени живића и количини воде за

карактеристикама

Подизање засада јагоде на

се

појави

заливање, а такође, посађене биљке

ПЕ

улазе у период мањих врућина, па

фолији углавном подразумева садњу

су и губици од лошијег пријема

током лета, мада се она може обављати

живића мањи.

и у пролеће и у јесен.

Генерално, за летњу садњу најбоље

Садња се може обавити током свих

је користити 'фриго' саднице одређене

летњих месеци. Међутим, као најбоља

категорије, али и контејнерске саднице

се показала летња садња од почетка

показују

јула до средине августа.

одличне

резултате

јер

захваљујући њиховој укорењености у
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хранљивом

супстрату

дају

висок

формираних

цвасти

и

заметнутих

проценат пријема након садње, а и брже

плодова по бокору, јавља чак и потреба

ступају у род.

за

редукцијом

броја

цвасти.

У

противном може доћи до превеликог

За успех летње садње од велике
важности је обезбеђеност довољним

загушивања

бокора,

његове

слабе

количинама воде, како за заливање

проветрености и појачане инфекције

непосредно после садње, тако и за

патогеном Botrytis cinerea Pers.

редовна заливања у току вегетације.

Стога, који оптимални термин за

При садњи јагоде треба се држати

садњу ће се применити зависи од

правила да раније посађени живићи

избора самог произвођача, његових

(средином јула) дају већи принос у

потреба и захтева тржишта.

наредној

години

јер

имају

више

времена да се укорене, развију и

дипл. инж. воћарства и
виноградарства

образују више цветних пупољака у
односу на касније,

крајем августа

Биљана Милосављевић

посађене живиће.
Поред летње садње, у пракси се у
мањем обиму примењује и пролећна

Биљне ваши

садња јагоде. Она се изводи током
првог

Биљне ваши су инсекти, најчешче зелене

плодоношења већ након 50 до 60 дана

боје, ма да их има и смеђих, жутих,

априла,

са

фаворизовањем

ружичастих и црних. Одрасли инсекти могу

(почетком јуна). Други, главни род се

бити крилати и бескрилни. Ова група

добија следеће године на пролеће (мај-

штетоћина обухвата више од 3000 врста

јун).

лисних вашију и готово да нема биљних

У

првом

плодоношењу

врста коју не напада бар једна врста лисних

продуктивнст је мања и креће се од 90

вашију.

до 280 г/бокору зависно од сорте, док се

полифагне штеточине и оне оштећују
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велики

месеци

након

садње

појављује

захваљујући дугом периоду развоју
биљака. Код неких веома продуктивних
се

због

великог

број

врста

лисних
гајених

вашију
биљака

су
а

одржавају се и на коровима. Неке су

знатно већи други род, превасходно

сората

Већина

броја
8

специјализоване за одређене биљне врсте

изнад

па су по њима и добиле назив: јабукина,

применити инсектициде из различитих

бресквина, црна, репина ваш. Највећи број

група деловања због спречавања појаве

штетних врста лисних вашију спада у

резистентности. За тетирање користити

фамилију Aphididae

препарате

red

Hemiptere

. У

пољопривредној производњи се јављају на

фазама

формирају

развоја.

колоније

на

Врло

где

је

активним

материјама:

инсектицидима трба ускладити са бербом

брзо

плодова и водити рачуна о каренци.

нападнутим

биљкама, и то обично на младим биљним
деловима

са

наизменично

Важно је нагласити да сузбијање вашију

Лисне ваши оштећују поврарске биљке већ
првим

штетности

Tiametoksam, Lambda cihalotrin, Pimetrozin.

отвореном пољу а и у затвореном простору.
у

прага

Лидија Вуловић

најинтензивнија

дип.инг.за заштиту биља

циркулација биљних сокова.
Наносе директне штете исхраном, сисањем
сокова на лишћу, цвету проузрокујући

ЗАДРУГАРСТВО У ЗЕМЉАМА

деформацију нападнутих биљних делова.

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Јављају се као значајни преносиоци вируса

За

код многих биљних врста. Врло брзо се
размножавају,

имају

7-8

такозване

важно

је

спровести

више

управљају њени чланови, а својим радом и
другим активностима или коришћењем

гљиве

услуга задруге, на основу заједништва и

“чађавице”. За спречавање напада лисних
вашију

дати

самостално и независно друштво којим

слатке лепљиве течности “медна роса ‘’ на
насељавају

може

дефинисати као добровољно, отворено,

и до15. Лисне ваши излучују измет у виду
се

се

различитих дефиниција. Задруга се може

генерација

годишње, а у изразито повољним условима

које

задругарство

узајамне помоћи остварују циљеве због

добре

којих је задруга основана унапређујући и

хигијенске и агротехничке мере. Сузбијање

штитећи своје појединачне и заједничке

лисних ваши, када се већ појаве, могуће је

економске, социјалне, образовне, културне

само применом хемијских средстава. С

и друге потребе и интересе.

обзиром на велики број генерација и
чињеницу да се јављају целе вегетације,

У земљама Европске Уније задругарство је,

сузбијања су учестала и веома лако може

може се рећи, веома развијено, иако и ту

доћи

ових

има разлика између земаља, па и између

примењују

регија у једној земљи. Премда већина

хемијске групе. У

европских држава има дугу и богату

случају када је бројност вашију око или

традицију задругарства, а у такве свакако

до

штеточина

појаве
у

резистентности

колико

инсектициди из исте

се
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спада и наша, земље које чине Европску

Задруге стварају задружну имовину, која се

унију предњаче по броју и успешности

преноси

задруга. Како тежимо постати њен члан,

задругара. Та имовина је у функцији

осврт

локалне заједнице тако да за пословање

на

задругарства

неке

темељне

као

и

принципе

особености

с

генерације

на

генерацију

и

задруга европске државе осигуравају низ

карактеристике овог облика удруживања у

пореских повластица јер препознају значај

Европској унији може бити користан за

задругарства

будућност задругарства код нас.

нарочито осетљивих група попут омладине
последица

задруга, које осигуравају посао за готово
милиона

задругарства

људи.

У

унутар

свеукупном развоју државе.
Управо у кризним временима задруге,

Према подацима Cooperatives Europe, сваки

којима је приоритет бољитак чланова и

пети грађанин Европске уније члан је неке
Према

последњих

са тачке локалних политика, тако и у

1,1 милион запослених.

задруга.

удара

одавно препознат значај задругарства, како

задруга с преко 13 милиона чланова и око

бројних

кризних

европске пољопривредне политике јер је

уније

предњачи Италија, где постоји преко 41.000

од

запошљавања,

година. То је и стратешко опредељење

развијености

Европске

домену

у руралним срединама, и амортизацији

У Европи је регистровано око 263.000
5,5

у

локалне заједнице а не максимизација

другим

профита,

подацима то је чак сваки трећи становник

представљају

алтернативу

преовлађујућим економским моделима који

Европе. Примера ради, у Финској је 75

инсистирају

одсто грађана учлањено у задруге, у

на

профиту.

Суштинска

разлика садржана је у томе да задруге имају

Италији задружни малопродајни ланци

чланове једнаке у правима и обавезама, а не

држе трећину тржишта, док у Француској

акционаре. Одлуке се доносе гласањем по

оне запошљавају 4,5 одсто радне снаге.

принципу један човек – један глас, а добит

Када говоримо о земљама из окружења,

од пословања се заједнички контролише и

илустративан је пример Хрватске, где

дели у складу са договором задругара.

постоји

Хрватски

окупља

око

1.200

савез

задруга

задруга,

у

који
чијем

оснивању је партиципирало око двадесет
хиљада задругара. Оне запошљавају око
2.700 радника.
У многим европским земљама постоје

Дипл.инг. Мираш Заграђанин

посебно разрађени порески системи и
олакшице који се примјењују на задруге.
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АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА-НОВА
ШТЕТОЧИНА ВОЋЊАКА У
НАШОЈ ЗЕМЉИ

изузетно снажној тестерастој легалици.

У протеклих неколико година у нашој

производњи?

земљи

присуство

захваљујући таквој легалици може да

Drosophila suzukii и то на неколико

положи јаја у зрео плод, пред саму

локалитета. Како би били сигурни у

бербу, што друге мушице нису у стању.

којој мери је ова штеточина присутна у

Да ствар буде гора, непосредно након

Републици Србији, систем Прогнозно-

овипозиције

извештајне

је

никакви симптоми на основу којих би

мрежу пунктова на територији целе

се могла препознати места на којима су

државе. Налази из Регионалног центра

плодови оштећени. Даље се унутар

Крагујевац

плода развијају ларве које се

потврђено

службе

је

организовао

потврдили

су

Зашто кажемо да је азијска мушица
толико озбиљна претња домаћој биљној

њено

Пре

не

свега,

постоје

на

она

плоду

хране

присуство и на терену Шумадије, због

садржајем плода, а из њих се најпосле

чега треба посебно скренути пажњу

развијају лутке које могу бити или

пољопривредним произвођачима. Њено

унутар или на површини плода. На

присуство код нас треба узети за

крају циклуса појављује се имаго који

озбиљно јер је реч о потенцијално

презими.

веома

опасној

штеточини

чије

је

Други

порекло из Азије па је названа азијска

неповољни

аспект

њене

биологије састоји се у чињеници да је

воћна мушица, будући да код нас нема

циклус развића веома кратак, број

одомаћен назив.

генерација у току године велик (до 15 у
повољним

условима),

размножавања

висок.

а

потенцијал
Још

једна

неугодна чињеница састоји се у томе да
су

паразитирани

различитих

плодови

веома

врста,

попут

воћних

Она је “сродник” обичној винској

малине, купине, јагоде, брескве, грожђа,

мушици, чак се од ње на први поглед

трешње, шљиве и других. Дакле, ова

готово и не разликује, али их одваја

врста напада широк круг домаћина. Са

једна

становишта

врло

битна

карактеристика.

заштите

неповољна

Наиме, интродукована врста се од

околност је и то што је штетна ларва

осталих домаћих мушица разликује по

која се налази унутар плода, те је
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могућност успешног сузбијања тиме

хигијенским

мерама,

отежана, а осим тога, посебан проблем

орезивање

представља каренца препарата, јер, како

плодова, које превентивно могу утицати

смо видели, ова врста паразитира зреле

на

плодове пред саму бербу. Због свега

инсеката.

и

као

уклањање

ограничење

што

су

нападнутих

популације

ових

тога, у овом тренутку чини се да би
мере сузбијања имале највише успеха

Дипл.инг Горан Варјачић

ако би се примењивале против имага,
али за тако нешто потребно је добро
упознати биологију ове мушице. Зато је
потребан

је

удружени

чинилаца

у

аграру

укључујући
произвођаче.

и

саме

и

напор свих
око

Полустабилни тип – мужа преко
стабилног млековода

њега,

пољопривредне

Неопходно је сазнати

како се ова врста адаптирала на наше

Мужа преко стабилног млековода спада у

агроеколошке услове. Пољопривредним

полустабилне типове машина за мужу који
има следеће карактеристике:

произвођачима се препоручује израда

-

ловних клопки за ову врсту и слање
ухваћених

јединки
и

идентификације.

не

долази

у

додир

са

ваздухом у стаји, јер излазећи из

Пољопривредној

вимена , под дејством вакуума,

саветодавној и стручној служби ради
потврде

млеко

наставља пут кроз млеководну цев

Овакве

све до прихватне млекаре, у којој

клопке се могу једноставно направити

се, преко отпусног вентила, прекида

од пластичне боце на којој се исече

дејство

вакуума

и

слободним

један отвор и покрије парчетом газе или

падом, или путем мање млечне

сличне тканине. Са стране се избуши

пумпе

неколико мањих рупа, а у боцу се сипа

прихватање, хлађење и лагеровање

мала количина мешавине јабуковог

млека.

сирћета и свежег квасца (може се

-

могуће

убацује

је

у

базен

циркулационо

за

прање

користити и вино уместо сирћета).

млековода, било преко отпусног

Оваква клопка се окачи у воћњак и с

вентила уз ангажовање човека или

времена на време се испразни од

преко аутомата за програмирано

садржаја и замени течни атрактант.

прање,

Засад

можемо

инсистирати

на
12

-

-

високи радни учинак по једном

киселине (10% палмитинска киселина).

музачу, који може успешно да ради

Створен је олеински тип сунцокрета,

са две па чак са три музне јединице,

који садржи 80% олеинске киселине.

могућност коришћења проточног

Уље је слично маслиновом и бољег је

откапљивача помоћу кога се врши

квалитета.

узорковање

млека

ради

Сунцокрет

лабораторијског испитивања и то

овог

повећаног

система

улагања,

је,

привредни

значај у прехрамбеној индустрији (уље

појединачно за свако грло.
Уградња

има

и

због

маргарин),

глицерин,

економски

хемијској

боје

и

(сапун,

лакови)

и

у

фармацеутској индустрији (лекови и

оправдана само у стајама са преко 16

козметички производи). Од значаја су и

музних крава, под условом да су
механизовани и остали радови, односно

нуспроизводи

(сачма)

изђубравање и напајање.

беланчевинама,
минералним

који

угљеним

обилују

хидратима,

материјама

и

другим

корисним састојцима и једна су од
важнијих

компонената

у

припреми

концентроване сточне хране. Главе
могу послужити као сточна храна, а
целе биљке се могу користити у
припреми силаже.

дипл.инж. сточарства Горан Јоксић

Агротехника или начин гајења,
односно

Ораганска производња
сунцокрета

сунцокрета
постојећи

хране

производње

хронолошки
мера,

низ

којима

агроеколошки

се

услови

прилагођавају захтевима сунцокрета у

спада у главне њивске биљке, који би у
производњи

је

агротехничких

Сунцокрет (Helianthus annuus L.)
органској

технологија

циљу

могао

што

бољег

искоришћавања

генетичког потенцијала родности.

имати велики економски и нутритивни

Органска

значај. Гаји се највише ради зрна које је

производња

у

богато уљем (48-52%). Преовлађују

суштини има циљ да се уз квалитетну

незасићене масне киселине (линолна

производњу очува животна средина.

60%, олеинска 30%) и засићене масне

При томе је од посебног значаја да су
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све

агротехничке

подређене

Због веома добро развијеног

очувању и побољшању земљишта. Зато

кореновог система сунцокрет захтева

је основ органске производње плодоред,

дубоки акумулативни хоризонт. На

систем биљне производње, постављен у

сиромашним земљиштима, захваљујући

складу

и

дубоком кореновом систему високе

и

активности,

са

мере

типом

производње

плодношћу земљишта.

Ратарство

даје

релативно

добре

сточарство су тесно повезани. Без добро

приносе, али су ти приноси знатно

развијеног

нижи

сточарства

нема

ни

од

оних

на

развијене биљне производње, као ни

земљиштима.

интегрално и органски оријентисаних

сунцокрет износи 6-8.

технологија гајења биљака.

нормалним

Најповољнији

Обавезна

мера

Ph

за

органске

Сточарство користи производе

производње је плодоред. Плодореди

ратарства, али му и враћа споредне

имају вишеструки значај у системима

производе у виду органских ђубрива.

органског ратарења, где представљају

На

главну агротехничку меру.

основу

познавања

биолошких

особина биљке (хибрид, сорта) и њених

основни

захтева према

плодности

условима спољашње

задаци

су

Његови
одржавање

земљишта,

односно

средине креира се и технологија гајења

допринос његовој структури, садржају

(избор

предусева,

азота и хумуса; регулација болести,

система обраде земљишта, система

штеточина и корова; смањење губитка

ђубрења, сетва, мере неге и жетва.

хранива

хибрида,

избор

испирањем;

добро успева на многим типовима

Такође, сунцокрет не подноси

земљишта, међутим најбоље резултате

монокултуру.

остварује

монокулуре

земљиштима

и

минимализација ерозије.

Сунцокрет је биљна врста која

на

спречавање

високе

Неповољан
највише

утицај

настаје

као

плодности, дренираним, са дубоким

последица напада болести и штеточина.

хумусним слојем, неутралне реакције-

Из тог разлога сунцокрет се на истој

типа

и

парцели може сејати тек после сваке

алувијума. Не одговарају му скелетна

пете године. Стварање нових хибрида

плитка

отпорних

чернозема,

ритске

земљишта,

а

црнице
требало

би

избегавати и песковита земљишта.

на

неке

проузроковаче

болести не решава у довољној мери
проблем
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болести,

па

је

због

превентивне
неопходна

и

интегралне

препоручена

заштите

ротација

се минерална ђубрива не користе у

и

органској производњи веома је значајно

правилна плодосмена.

имају

дугорочно

одржавање

Соја, уљана репица и грашак

земљишта.

Главни

неке

остваривање

заједничке

сунцокретом,

те

болести

временски

са

органске

размак

плодности

предуслов

основног

за

принципа

пољопривреде

(“храни

између сетве ових култура и сунцокрета

земљиште да би хранио биљке”) је

треба да буде четири године. Добри

повећање садржаја органске материје у

предусеви за сунцокрет су пшеница и

земљишту. Прелазни период (период

друга стрна жита, као и кукуруз.

конверзије)

Уколико се иста култура више година

искористити да се применом стајњака,

узастопно гаји на истој парцели долази

компоста, зеленишним ђубрењем и

до

а

другим мерама повећа садржај органске

последица тога је опадање приноса и

материје у земљишту. При уношењу

ширење биљних болести, штеточина и

органских ђубрива уносе се и корисни

корова.

микроорганизми,

преморености

земљишта,

Стајњак

главних питања органске производње,

прописано

пошто се успешна органска производња

отицањем

режима. Циљ обраде је одржавање

складиштити

уређеном

складишту,

у

циљу

и

инфилтрацијом

земљиште.

током
одржавање

акумулација резерви влаге.
значај

органским

ђубривима

незамењива

када

је

се

придаје
која

у

на
у

спречавања

повољног водно-ваздушног режима и

Велики

се

загађења воде директним изливањем,

структуре и повољног водноваздушног

периода,

треба

пољопривреди

снабдевено органском материјом, добре

вегетационог

истовремено

складу са правилницима о органској

заснива на земљишту које је добро

земљишта

а

максимално

активира и њихов рад у земљишту.

Обрада земљишта је једна ог

биогености

треба

су

питању

побољшање физичких, хемијских и

Драгана Јелић,
мастер менаџер

биолошких особина земљишта. Пошто
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у

посебан енглески специјалитет је ћурка

ВОЋКА ОД КОЈЕ СЕ НИШТА НЕ
БАЦА – ОРАХ

с поморанџом и

таратор истуцани ораси, бели лук и со,

Рекоше о ораху кроз разне
религије

света:

у

крошњама

па се додају кисело млеко и краставац,

му

черкерско пиле са орасима,ставља се на

обитавају вампири, ђаволи, вештице и

и у хлеб и на сваку врсту пецива,

зли демони, и дрво и плод су му у вези с

пикантна је француска супа од ораха а

доњим светом, доноси несрећу, ко под

сличну имају и Турци, добар је у

њим заспи изгубиће снагу, орах је

пролећним салатама, с поврћем, уз

тајанствено зборно место сила зла, а по

преливе, посне сарме и суве паприке, уз

Талмуду, на свакој ораховој грани има

пиринач или пасуљ, додаје се сецкани

девет листова и на сваком листу седи –

орах, уз аперитив је добра грицкалица, а

ђаво лично

ако је сиров, још је и здравији, гравче

Каква неправда према воћки

на тавче са орасима и сувим шљивама,

која је тако благотворна, издашна и
лековита,
апотека,

младим орасима,

човеку
у

шта

права
се

печене јабуке пуне се орасима, уз суве

божја

смокве, а све се прелива сосом од

свакодневно

јабука. Може свуда, само се треба

уверава савремена медицина! То је

сетити: орахово уље - добро за салате и

свето дрво у Хамурабијевом законику, у

за негу косе; орах се лепо слаже с

Старом и Новом завету и у Курану;

чоколадом,

Јупитерово краљевском воће, Римљани,

сушеним и понеким свежим воћем; од

до наших дана, младенце засипају

зачина

свадбеним орасима, ради плодности и

индијским орашчетом, каранфилићем, с

изобиља.

белим луком

Орах има изузетан укусу, има
невероватно

ванилом,

медом,
румом,

Орах има изузетну нутритивну
и енергетску вредност: енергетска

слатким и сланим посластицама,

вредност 100 gr ораха 654 kcal, тј. 2.738

пикантним јелима, умацима: торте,

кЈ, 65% масти, 15% протеина и 13,7%

баклаве,

ораховаче,

угљених хидрата богато K, Мg, P, Fe,

ораснице, сервира се на ајвару, уз бели

витаминима B и C. Недозрели плодови

лук, ставља се у пикантне француске

ораха изузетно су богати витамином C

сиреве, прави

(чак

палачинке,

се
и

с

примену

с

кафом,

у

горгонзолом

широку

иде

шлагом,

њим крем с

маслиновим

уљем,
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1.800

милиграма

аскорбинске

киселине). Током сазревања се знатно

Ништа се од ораха не баца! Чак

смањује.

и листови служе за бојадисање, против

Спасилац срца: орах је мастан,

мољаца, прављење компоста, а дрво, по

али садржи добар холестерол, који

лепој боји и изузетној тврдоћи, за диван

смањује лош холестерол у крвним

намештај с дуборезом.

судовима и снижава шећер у крви због

Орах

је

дуговечна

воћка,

присуства омега 3 масне киселине и

појединачна стабла могу да живе и до

антиоксиданаса

300 година. Достиже висину и до 25 m,

и

мононезасићене

масти, које смањују холестерол у крви

а

и да спречавају оксидацију штетног

Експлатација ораха у засаду траје 50-60

холестерола

на

година.

јак

популације ораха се налазе у долинама

у

река што показује да се најбољи

зидовима

па

се

артерија.

антиоксиданс;

не

таложи

Орах

зашитник

је

здравља

пречник
У

дебла
нашој

и

до

земљи

природне

резултати

плодова се праве лековите тинктуре;

влажним земљиштима јер има снажан

орахово лишће, у коме има много

коренов систем који му омогућава да

витамина

успева и на сиромашним и мање

вишеструко

се

употребљава: за спремање лековитих
цревних

паразита),

довољно

влажним земљиштима.

чајева против многих болести (кожних
болести,

на

m.

борби против рака; од младих орахових

С,

постижу

1,5

При

за

подизању

плантажних

засада треба обратити пажњу на:

прављење витаминских концентрата,

Засад се не подиже на местима где се

ферментираних напитака. У лековите

задржава хладан ваздух (котлине) и где

сврхе користи се и ситно млевени прах

се јављају позни пролећни мразеви.

ораховог језгра (против надимања) с

Засад

мало вина. У народној медицини се

земљишту, а мелиоративно ђубрење

веома много користе и сирупи од

извршити на основу анализе земљишта.

незрелог ораховог плода или младе

Водити рачуна о избору основне сорте

коре. Чисти крв, лечи плућне болести,

и сорти опрашивача. Орах не воли

катар црева, упалу слузокоже, упалу

веома ветровита места али захтева

очију, уништава цревне паразите, јача

струјање ваздуха ради опрашивања и

мишиће, отклања пробавне сметње, јача

спречавања

вид, штити од опекотина при сунчању.

Простор за садњу ораха треба да буде
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треба

подизати

на

гљивичних

плодном

болести.

адекватан јер стаблима временом треба

никада нема оштећења од мраза, а

све више простора. За успешно гајење

дебље жиле издрже и до -10°С. млади

ораха важно је одабрати одговарајућу

плодови

сорту посебно

у невиноградарским

температуре само до -1°С, у првој фази

рејонима где род може да буде уништен

раста до -2°С, а отворени мушки

од позних пролећних мразева. Орах је

цветови до око -3°С. Ораху је довољно

воћна

око 750мм годишњих падавина, али

врста

код

које

се

почетак

ораха

могу

распоређених

издржати

вегетације појединих сорти и типова

добро

ораха разликује за више од 2 месеца.

реткост).

Поједине сорте вегетацију почињу у

вегетацији неопходно је наводнавање

марту, већина у априлу а неке тек у

ораха, и то с 40 – 50mm воде месечно.

јуну.

Орах је хелиофитна биљка - захтева

За

сушније

(код

нас

поднебље

је
у

Особине једне сорте су: родност,

много светлости за раст и развој, у

квалитет плода, отпорност на болести и

противном, раст ће само у висину, а

мразеве, време цветања и ресања, као и

плодност ће му бити смањена. У

могућност њихове међусобне оплодње

Србији, орах може да се гаји у целој

и др.

земљи – од најнижих терена па до
надморске висине од око 800m. Не

Наше сорте: Шампион, Срем,

одговарају му само планински терени

Тиса, Бачка и Мира и више селекција од

где се налазе шуме и пашњаци.

којих су најзначајније Расна, Касни

Избор положаја за подизање

родни и Сава.

засада: дубока плодна земљишта на

Агроеколошки услови: Орах не
поставља

неке

посебне

благим падинама или равним теренима

захтеве,

(алувијална земљишта богата хумусом);

одговарају му топли виноградарски

може

рејони; критична ниска температура -

ваздуха

почетку

на

ниске

каменитом

и

успешно гаји винова лоза, односно,

температуре
вегетације,

на

Експозиција: положаји на којима се

оштећују младаре, ресе и плоднике,
су

садити

глиновитом земљишту, као дрворед.

29° до -30°С. Позни пролећни мразеви
најштетније

се

благи нагиби. Није избирљив у погледу

а

земљишта: успева и на киселим (pH око

осетљив је на високе летње и ниске

4,5) и на алкалним (pH око 8,5)

зимске температуре. Корен у време

земљиштима, али најбоље резултате

зимског мировања и мразева готово

даје на слабо киселим, неутралним или
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слабо алкалним земљистима (pH 7–7,5),

обраду земљишта; из бразда треба

богатим хумусом (>3%), са 250- 300

обавезно избацити остатке пањева и

ppm лако усвојивог калијума, 80 – 100

корења дрвећа и дуговечних коровских

ppm лако усвојивог фосфора и 6 – 8

биљака.

ppm

лако

усвојивог

гвожђа.

За

Појединачна садња -

копање јама

плантажно и интензивно гајењеје ораха

(дубина јаме = висина корена саднице,

потребно је одабрати дубока и пропусна

око 50-60 cm или више, по потреби;

земљишта, с реакцијом земљишта pH

ширина јаме је 1,5 до 2 m) или пак на

6,5 - 7,5 те с око 10 mg физиолошки

теренима с нагибом већим од 12°, због

приступачног

спречавања ерозије. После тога у сваку

P2O5

и

око

20

mg

приступачног К2О.

јаму треба додати по 2 до 3 kg
минералног ђубрива NPK чији је однос

Припрема земљишта за садњу:
крчење

терена,

равнање

терена,

0:15:30, затим ово ђубриво измешати са

ђубрење, подривање терена на 70-80

земљом па тек онда садити орах.

cm, дубоко орање на 50 cm, фина

Избор садног материјала: За

припрема пред размеривање, копање

гајење

рупе за садњу. По 1 хектару треба

плантажама

разастрети 1.000-1.800 kg комплексног

искључиво

PК ђубрива (отпорност на мраз) чији је

калемљених племенитих сорти ораха.

однос

повећања

Квалитетнији су ораси који се саде као

риголовање

саднице јер дају бољи квалитет и плода

0:15:30,

плодности

ради

земљишта

земљишта на 50-80 cm, у зависности од

дубља

–

интензивним

препоручује

се

квалитетних

садња
садница

Најбоље је садити садницу која

збијенија и плића земљишта - дубље, а
и

у

и дрвета.

његове дубине и растреситости (тежа,
растреситија

ораха

нема крошње. Младица ораха има врло

плиће).

велику срж, па је потребно, кад се
прeкрати при садњи, средину ране
премазати

иловачом

или

бакарним

препаратом и залити воћарским воском.
Код

подизања

засада

ораха

ради

производње плодова, саднице ораха
Риголовати

само

при

морају имати разгранат коренов систем,

умереној

а то се постиже одсецањем врха семена

влажности због утицаја на структуру и
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које

је

проклијало

пре

садње

1.Орезати жиле: саднице - здраве,

(скраћивањем главне жиле код подлога

добро

развијене и

потпуно праве,

пред калемљење).

индентичне траженој сорти или типу;

Избор сората: Водити рачуна о:

не смеју бити старије од две године; пре

времену цветања, родности, квалитету

сађења жиле треба орезати; повређене

плодова, осетљивости на биљне болести

скратити до оштећеног мест; сржну

и штеточине

жилу скратити за трећину ако садница
није одгајена у растилу.

Да би се подигао здрав воћњак
основни предуслов је да се засади

2. Корен потопит у кашасту смешу од

безвирусни

иловаче, говеђе баљеге и воде да би се

садни

материјал

саднице што пре примиле

(садница).
Време и техника садње: Садња

Након садње: око сваке саднице ораха

воћака се врши у јесен, најчешће, а

додати 20-30 kg стајског ђубрива, a

може и током целе зиме када земљиште

ђубриво се никако не ставља директно

није

на корен, нити близу кореновог врата.

превише

влажно

и

када

су

температуре изнад нуле и у пролеће пре
кретање вегетације (око сваке саднице

Виолета Петровић-Луковић

направити хумку - нагрнути садницу

дипл.инж. агрономије

земљом, која ће садницу штитити од
измрзавања).

МЕШОВИТО ПОЉОПРИВРЕДНО
ДОМАЋИНСТВО

План садње - зависи од намене
ораха и врсте садница. Размак садње
10x10m,

10x9m,

али

и

5x5m

(у

интензивним засадима са слабо бујним
сортама),

Све

с међукултуром - већи

имају приближно заједнички именитељ

садница по хектару од 90 до 400.

у стицању доходка на годишњем нивоу.

Поједина стабла ораха се саде тако да
сенком

не

штете

пољопривредних

домаћинстава више деценија уназад

размак, код неких сорти и 18x18m. Број

својом

анализе

Основ

другим

одрживог

домаћинства

чини резултанта укупног ангажовања

биљкама (калемљени орах - не расте

по групама и врстама делатности самих,

толико у висину као некалемљени).

односно свих расположивих капацитета

Припрема садница за садњу:
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као што су:

годишњем

нивоу.

Због

одрживог

- бар неколико видова пољопривредне

развоја руралног подручја а самим тим

производње

и позитивне демографије и простора
аграгне земље. Због позитивне аграрне

- евентуално нека од прерадних или

политике у смислу организовања као

складишних делатности

што

је

удруживање,

задругарство,

- занатско услужне делатности у оквиру

пољопривредне

домаћинства (неке занатске услуге,

монетарна

угоститељско туристичке и слично).

уређења земљишног поседа и тд.

коморе,

политика,

кредитно
инвестиције,

Да ли је неопходно и званично
прихватити и дефинисати мешовито
газдинство као основни вид одрживог
руралног простора?
Мишљење треба потражити не
биле

само код Републике Словеније него код

заступљене у мањем или већем обиму

већих развијених аграрних земаља и то

тј. садржају не представљају само

деценијских па и вековних проверених

претпоставку. То су већ искуствени

потврђених одрживих односа аграрне

садржаји без обзира на друштвено -

политике.

Све

наведене

одлике

државне односе као и облике аграрнее
политике. Наши простори спонтано,

Дипл.инж. Добривоје Поповић

сами по себи имају позитивне ефекте на
газдинствима руралног подручја, док
нпр.

Република

званично

словенија

дефинисане

има

односе

и

УСЛОВИ ЗА СИЛИРАЊЕ КЛИПА

са

И ЗРНА КУКУРУЗА У 2016. год

наведеним садржајима још 1991 године
. У документима аграрне политике без
већих

измена

до

данашнјих

Спремнање силаже подразумева

дана.

обезбеђење квалитетне сточне хране за

Зашто је повољљн наведени модел?

наредне производне циклусе. Поред

У првом реду због величине

прављења

поседа који не омогућава акумулацију

силаже

од

целе

биљке

кукуруза у овом случају издвајамо

доходка за егзистенцију породице на

спремање
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силаже

само

од

клипа

кукуруза или само од зрна кукуруза.

квантитативни

параметри

у

овој

година

производној 2016 имају задовољавајући

односно агроклиматски услови периода

ниво као и предуслов и гаранцију

вегетације сами по својим одликама већ

успешног прављења силаже од целог

одређују неке одлике меркантилног

клипа или само зрна кукуруза.

Производна

кукуруза

као

2016

веома

повољне

за

одређене намене. Искоришћавање или
облик

припреме

хране

одређен

Дипл.инж. Добривоје Поповић

је

врстом сточног фонда на газдинству.
ТОВ ЋУРИЋА

Те полазне основе опредељују
газдинство на справљање једне или
Тов

друге или више врста облика силаже.
У

овој

производној

ћурића

може

се

интензивно

обављати до узраста од 13 до 16 недеља

години

(тзв. производња бројлера), што се

услови који опредељују газдинство на

данас углавном највише и користи у

успешно прављење силаже од клипа

производњи ћурећег меса. Уколико

или зрна су веома повољни.У првом

ћурићи нису искоришћени за клање око

реду то је род или принос по јединици

3,5

пповришине, затим квалитетан клип, и

месеца,

у

зависности

од

производног плана, тов ћурића се може

повољан удео према целој биљци.

продужити на два начина. Пошто су

Повољан однос кочањке и зрна .

ћурићи после бобања веома отпорни,
могу

се

затвореним

товити

интензивно

просторијама,

у
или

полуинтензивно уз коришћење травних
површина.

Заступљенос пожељног процента
везане воде што омогућава изузетно
квалитетно силирање. као и више
других одлика као и виише других
одлика

меркантилне

производње

кукуруза. Све фенолошке одлике као и
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Тов ћурића може да траје 5-6

контролисати да ли је наставило само

месеци, када, у зависности од расе, тј.

да их узима. У противном, слаби

хибрида, могу да достигну 6-9 кг живе

ћурићи куњају 2-3 дана и угину услед

масе, па и више. Одрасле, селекцијом

глади и изнемоглости.

шкартиране

или

искоришћене

ћурке

за
и

ношење

Поступак са ћурићима до 14 дана

прекобројни

Свакодневно

ћурани достављају се у товилиште и у
зависности

од

хибрида

и

се

проверава

температура испод грејача и у објекту,

степена

затим се прати стање ћурића, као и

утовљености, могу да достигну тежине

исправност

од 8 до 30, па и више килограма.

и

чистоћа

појилица,

хранилица и простирке. Четвртог дана

Тржиште, више цени младу утовљену

се

ћурку, тј. бројлера тежине 4 – 6 кг.

повећава

површина

кружног

простора, тако што се ограда од
лесонита шири, или се два круга спајају
у једну већу елису.

Припрема за пријем ћурића и пријем
Пре пријема ћурића, објекат
треба

да

се

загреје

до

Почиње

потребне

висећих

се

хранилица

са

коришћењем
и

појилица.

температуре (око 36ºЦ испод вештачке

Уклањају се сијалице испод вештачких

квочке на нивоу простирке и око 23ºЦ у

квочки, јер су ћурићи у овом периоду

објекту).

научили да узимају храну и воду.

Ако

термогенима,

се
онда

објекат

греје

температура

у

Седмога дана се уклањају тацне за

објекту треба да буде око 36ºЦ. Око 12

исхрану и

појилице, а

сати пре пријема ћурића појилице треба

вештачких

напунити водом, а у тацне у танком

температура за око 3 степена сваке

слоју ставити смешу хране.

следеће недеље.

квочки

подизањем

смањује

се

По пријему треба настојати да

У узрасту од 10 до 14 дана ако је

што пре почну да узимају храну и воду.

неопходно ћурићи се обескљуњују (уз

Посебну пажњу треба обратити на

помоћ електричног апарата скраћује им

слабије ћуриће, који се обично налазе

се горњи део кљуна на 2 – 3 мм испред

поред кружних преграда и не показују

носних отвора). Два дана пре и два дана

жељу да узимају храну и воду. Свако

после сечења кљунова, у храну и воду

такво грло треба ухватити и замочити

за пиће треба додавати витамин Б

му кљун у воду и храну и после тога

комплекса
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и

К

витамин

ради

ублажавања стреса. Затим се укљањају

или поред објекта. Из силоса се помоћу

ограде од лесонита и проверава стање

изузимача храна по потреби допрема до

вентилације. Након завршеног сечења

коша за пријем хране, а касније цевним

кљунова, у току наредна 3 дана треба

конвејером

повећавати ниво хране у хранилицама.

хранилица. Све смеше се користе у

одавде

до

висећих

облику пелета одговарајуће величине и
дају се ћурићима у тову по вољи.
Препоручује се да се једанпут
недељно поспе по храни око 1 кг ситно
млевеног гранита на 100 грла. Састав
смеше за исхрану ћурића је исти до 12.
недеље това као и за приплодне ћуриће
до 12 недеље узраста.

Поступак са ћурићима од 2. до 14.

За ћуриће који завршавају тов у

недеље

касно лето и рану јесен препоручује се

У товилишту поред уобичајених

да у каснијим фазама това добију

свакодневних послова, у овом периоду

смешу са нешто већим процентом

треба обавити и следеће послове: од

протеина.

четврте недеље почети са коришћењем
друге смеше, а са 5 недеља евентуално
прекинути грејање. Већ са 8 недеља

Марко Вељковић

користи се трећа смеша, а сијалице се

Дипломирани инжењер

очисте од прашине. Са навршених 10

пољопривреде за сточарство

недеља почиње се са коришћењем 4.
смеше
Исхрана ћурића
После недељу дана ћурићи се
хране

из

висећих

аутоматских

цилиндричних хранилица. Храна се до
товилишта допрема у расутом стању
посебним

возилом

из

којег

се

механизовано пребацује у силос на челу
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