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Компостирање
Годинама и деценијама човек се неодговорно понаша
према својој животној околини. Загађује је стварањем
дивљих депонија са огромном количином органског и
неорганског отпада. У неким земљама су уведене тачно
дефинисане методе и закони. Једна од широко засту
пљених метода је компостирање којим се добија ком
пост, производ који неки називају „црно злато“
Компостирање је природни процес разлагања и ре
циклирања органске материје и њеног претварања у
крајњи производ који се назива компост. Процес компо
стирања треба разматрати као поступак гајења микро
организама. Органски отпад обезбеђује храну (азот и
угљеник) неопходну микроорганизмима да би ефикасно
вршили разлагање. Топлота која се ствара повећава тем
пературу у компостној гомили до 700C. Компостирањем

долази до смањивања запремине компостног материја
ла. До ове редукције долази због ослобађања CО2, воде
и других гасова у атмосферу. Даље смањивање долази
са претварањем иницијалне компостне масе у компост,
у коме не може да се препозна структура почетног мате
ријала. Крајњи производ је компост који је састављен од
микроорганизама и бескичмењака, њихових скелета и
продуката разлагања и органске материје коју ови орга
низми нису могли да разграде. Зрели компост има многе
карактеристике хумуса, који је органски део земљишта.
По завршетку компостирања, компостна гомила се сма
њи по запремини за 20–60%, садржај влаге је испод 40%,
а тежина је смањена 50%. pH вредност добијеног ком
поста је око 7, значи неутрална, а однос угљеника према
азоту (C/N) треба да је испод 80 : 1. Карактеристичан,
непожељан мирис, који се редовно јавља у почетном ма
теријалу, мења се у мирис који подсећа на мирис земље.
који се компостира као и од метода компостирања. Сви
природни органски материјали с временом се разложе.
Под природним условима, процес разлагања може да
траје од неколико месеци до годину дана па и више, у
зависности од климатских услова. Међутим, природни
процес се може убрзати тако што се контролишу фак
тори као што су: – величина честица материјала који се
компостира, аерација, порозност, садржај влаге, темпе
ратура, рН вредност материјала, хранљиви елементи и
однос угљеника према азоту (C/N).
Драгана Јелић, мастер менаџер

Гајење цвекле
Цвекла је двогодишња биљка која се гаји ради сочног
меснатог тамноцрвеног или љубичастог корена која у
првој години формира задебљао корен а у другој цвет
но стабло. Корен може бити сферичног, округлог или
ваљкастог облика. Тамнозелено и љубичасто лишће се
користи за јело док је младо а и декоративно је. Цвекла
је богата беланчевинама, мастима, угљеним хидратима,
витаминима Б1, Б2, Ц, Б12, а садржи калцијум, калијум,
натријум, фосфор, гвожђе.
За гајење јој треба обезбедити отворен, сунчан по
ложај у башти и плодно, дубоко, растресито земљиште
неутралне pH реакције. Добро успева на умереној тем
ператури, добро подноси лето и хладноћу.
Сетву обавити у пролеће, почетком априла па сукце
сивно до половине јула. Семе се пре сетве може пото
пити у топлу воду на 30 мин. како би брже клијало. Семе
посејати плитко до 2cm, размак између биљака треба да
буде 10–15 cm у реду и 30–50 cm између редова. Што је
већи размак између редова то је корен крупнији. У по
вољним условима ниче за 7–10 дана. За добијање раса

да који се износи у башту половином априла, цвекла се
сеје током фебруара и почетком марта.
Што се неге тиче, биљке треба окопавати и прореди
ти. Друго проређивање се може спровести након 15–20
дана или још касније, када мале цвекле стигну за јело.
Требало би је чешће заливати током топлог и сувог лета
како корен не би одрвенео.
Цвеклу нападају лисне ваши, репина бува, а превен
тивне мере, сем плодореда и мешовите сетве, подра
зумевају и уклањање корова из породице пепељуга.
Младе цвекле се ваде за јело када достигну величину
2,5–5 цм у пречнику. Корен из летње производње се ва
ди пред зиму, јер презимљавањем на леји одрвени и по
стане храна бројним штеточинама. Корен треба вадити
чим достигне одговарајућу величину. Приликом вађења
руком лишће се откида увртањем. Цвеклу чувати, као
иостало коренасто поврће, на хладном, мрачном и вла
жном месту. Принос корена је 2–3 kg/m².
Љиљана Вуксановић
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Агроеколошки услови гајења лешника
Леска представља врло значајну врсту језграстог воћа
чији су плодови врло цењени на домаћем и светском тр
жишту. Језгра лешника у хемијском погледу представља
извор великог броја корисних једињења као што су уља,
беланчевине, угљени хидрати, минералне материје и ви
тамини. Животни век леске је од 70–100 година, почиње
да рађа у 3.- 4.години, а период пуне родности почиње
са 7–8 година. У пуном роду једно стабло даје 8–12 кг.
плода. Зависно од узгојног облика, формирања круне,
густине садње, времена старости идр. агротехничких
чинилаца лешник доноси род од 2,2 тоне плода па до
3,6 тона по хектару.
Услови гајења лешника

Подизање засада
Припрема земљишта за са ђење обухвата крчење
дрвенастих биљака и вађење жила свих дрвенастих
остатака уколико их је било на земљишту ради смањења
опасности изазивача трулежнице жила у новом засаду.
Коренов систем лешника развија се више површински,
те није нужно дубоко риголовање.
Ђубрење представља основну агротехничку меру која
има за циљ повећање приноса и побољшање квалитета
плодова. Леска је воћка која за своје успевање захтева
доста фосфора и калијума. Непосредно пре орања по
површини се растуре ђубрива и то најбоље сложена и
комплексна.

Садња
Пошто леска рано почиње са вегетацијом (има кратак
Вода
Лешник захтева у току године како довољно воде у зе период мировања), боље је садњу обавити у јесен него
мљишту, тако и релативне влаге у ваздуху посебно у фа у пролеће.. Пре садње жиле треба оштрим маказама
скратити на 20- 25 цм па их онда потопити у кашасту
зи интензивног пораста летораста и плодова мај- јун.
масу направљене од иловаче, говеђе баљеге и воде.
Саднице не треба садити дубље него што су биле у ра
Светлост
За добру родност је потребна и добра осветљеност- стилу. Размак садње зависи од бујности сорте, особине
репродуктивни органи су по периферији круне.
стабла (жбун или стаблашица),узгојног облика, и плодно
сти земљишта. Стаблашице се гаје на мањем растојању
(просечно 4x3м),u vidu жбуна бујне сорте се саде на ра
Ветар
Је веома пожељан у фази цветања због преношења стојању 5x 5 метара, средње бујне 5x4 метара и слабо
бујне 4x 4 метара.
полена, односно због оплођења плодова.
Земљиште
Је један од основних чинилаца за успешну производ
њу. Иако није велики пробирач, земљишта за леску су
најпогоднија растресита, пропустива и плодна земљи
шта. Земљишта са високим нивоом подземне воде, као
и она на којима се дуго задржава површинска вода нису
погодна за гајење леске. Према реакцији земљишта ле
шник је толерантан, јер добро успева на земљишту при
вредности ph од 5–8.

Избор сорти лешника
Треба одабрати оне саднице које су произведене ка
лемљењем или неким од вегетативних начина. Саднице
треба да буду здраве, са добро развијеноим кореном
и одговарајуће сорте. Боље су оне саднице које имају
добро развијен корен те се у том случају препоручују
саднице произведене калемљењем на мечјој лесци. При
ликом избора сорти мора се водити рачуна да у засаду
буду најмање две сорте које се међусобно опрашују у
супротном приноса неће бити.
Биљана Милосављевић
Дипл. инж. воћарства и виноградарства
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Сенажа у исхрани говеда
Kао одлично, а ускоро вероватно и увек заступљено
храниво у оброку за говеда се намеће сенажа. У разви
јеним земљама већ одавно као саставни део оброка, а
код нас релативно у новије време и на малом броју га
здинстава се користи сенажа.
Многобројни су разлози зашто је потребно ову врсту
хранива користити у исхрани домаћих животиња, наро
чито говеда. Поред концентрата, силаже и квалитетног
сена, сенажа доприноси значајном повећању млечности
музних крава, а самим тим и побољшању економских
параметара једног газдинства.
Најпре треба напоменути да спремање сенаже није
компликовано и да изискује много мање рада и ризика
од нпр. прављења сена. Травна маса се покоси у пре
подневним часовима, до поподне се просуши и тада
скупља и спрема на начин као и силажа. Дакле, маса се
уситни, може на мало дуже одреске него силажа (3–4
цм), транспортује до сило-објекта, и добро сабије. Од тог
сабијања умногоме зависи квалитет сенаже. Kао што је
већ напоменуто, травна маса се пакује у сило-објекте,
без потребе да се за ову намену граде нови објекти
специјално за сенажу. Kада се травна смеша добро са
бије у објекту, неопходно је, као и за силажу, што боље
затворити масу да се створе анаеробни услови, јер се
тако спречава кварење сенаже. Од великог је значаја
време косидбе. Траву је потребно покосити у фенофази

крај пупољка-почетак цветања траве. Тада је довољно
протеина, а и целулозе има таман колико је потребно за
дигестивни тракт преживара.
Дакле предности овог хранива у односу на сено се
огледају у томе да успех у спремању сенаже практично
не зависи од временских прилика, јер се у истом дану
заокружи цео процес справљања овог хранива (сено
мора да се суши више дана, па може да дође до појаве
буђи због влаге или да се пресуши). Листићи, који су нај
богатији протеинима се код сена често окруне, па се тако
смањује хранљива вредност сена. Kод сенаже нема тих
губитака јер је маса влажна. Животиње сенажу радо је
ду, а доказано је и да се увођењем исте у оброк за краве
повећава количина млека.
Предности у односу на силажу такође су значајне. На
име, трава се коси више пута у току године са исте пар
целе за сенажу, док се кукуруз за силажу убира једном
годишње. Сенажа има више суве материје од силаже и
више витамина А и витамина Д. Такође је већи и проце
нат беланчевина.
Дневни оброк од 3 кг сена, 5 кг сенаже и 15 кг силаже
по грлу, уз довољну количину концентрата, гарантује
успех у производњи млека.
Дипл. инг. сточарства Горан Јоксић

Улога ПИС-а у интегралној заштити биља
Рационална употреба пестицида у пољопривредној
производњи представља циљ модерне пољопривреде.
То је основ интегралне пољопривредне производње
и у оквиру ње, интегралне заштите биља. Подразуме
ва употребу свих расположивих мера (агротехничких,
помотехничких, хигијенско-санитарних, физичких, би
олошких,…) пре употребе хемијских мера. Коришћење
хемијских мера препоручује се само у тренутку кад је
то заиста неопходно. Крајње време за употребу хемиј
ских средстава представља параметар „праг штетно
сти“- присуство штеточине или патогена која изазива
економски значајне штете, или, када степен оштећења
настала деловањем биолошких штетних агенаса прева
зилазе цену употребе пестицида.
Интегрална заштита подразумева тачно одређивање
правог момента третирања као и избор препарата, дозу
и начин примене. Поменуте параметер даје ПРОГНОЗНО
ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА ЗАШТИТЕ БИЉА (ПИС), на основу
праћења и анализе биологије штеточина и патоге
на, узимајући у обзир метеоролошке параметер. На
основу тих података крајњим корисницима, тј пољопри
вредним произвођачима, сервира комплетну инфор
мацију у виду препорука са тачно назначеном биљном

културом коју патоген или штеточина угрожавају, правим
моментум третирања, количином, врстом препарата
и методом апликације.
Са станишта редукције употребе пестицида ове ин
формације су од кључног значаја. Примена пестицида
против циљаног организма врши се у моменту када је
дати организам најосетљивији. У супротном ефекат мо
же бити недовољан, а врло често и да изос тане.
Количина и доза пестицида мора бити усаглашена са
произвођачком инструкцијом како би третирање било
успешно за циљану штеточину или патоген а самим тим
и на очување животне средине И здравље људи као
крајњих конзумената пољопривредних производа.
Препоруке садрже назив препарата и активне мате
рије, с тим да се препоручују препарати који су „eco fri
endly”, што значи да су њихови неповољни ефекти по
животну средину минимални и да су безопасни по пчеле
и друге полинаторе као и по корисне инсекте, предаторе
штетних врста. Осим тога, наглашава се значај употребе
препарата са различитим механизмом деловања у ци
љу антирезистентне стратегије. На овај начин избегава
се опасност од стицања резистентности код циљаних
организама, а такође продужава се век коришћења пре
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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парата. Досада се често дешавало да се упорно користе
исти препарати, односно препарати са истом активном
материјом, или чак ако су се користили препарати са
различитим активним материјама а истим механизмом
деловања, појављивала би се резистентност код пато
гена. То је даље повлачило навику наших произвођача
да повећавају дозе или учесталост третмана како би
надокнадили изостанак очекиваног ефекта. Улога ПИС-а
представља основе за промену овакве праксе, којом се
досада само повећавао списак штеточина и изазивача
биљних болести које су развиле резистентност на поје
дине препарате/активне материје уз повећање потро
шње тих истих препарата, с далекосежним последицама
по животну средину.
Препорука садржи и одређену методу апликације оп
тималну са становишта сваког појединог пестицидног
препарата, штетног организма, биљке домаћаина и усло
ва средине. На овај начин минимизирају се количине пе
стицида које ненаменски доспевају у животну околину.
За сваки појединачни препарат дефинисан је макси
мални број третирања (МБТ), а препоруке често наводе
овај податак као део препоруке, што је веом
 а значајно
како са аспекта смањења пестицидног загађења, тако и
као део антирезистентне стратегије, будући да се на овај
начин обезбеђује оптималан број третирања и спречава
развој резистентности код штетних организама против
којих се препарати примењују. Свако прекорачење МБТ
повлачи за собом опасност од загађења животне околи
не и развој резистентности код третираних штеточина
и проузроковача биљних болести.
Још један појам који везујемо за апликацију пестицида
је максимална дозвољена количина (МДК). То је макси
мална количина пестицидне активне материје (или ње
них метаболита) чији остаци су дозвољени у храни на
основу позитивних прописа. Прекомерном употребом
пестицида и неодг овајућом апликацијом ове количине
могу бити вишеструко премашене, што може кроз ку
мулативни ефекат у организму довести до појаве раз
личитих обољења људи и животиња који такву храну
употребљавају. Препоруке формулисане на горе описа
ни начин обезбеђују рационалну употребу пестицида
и самим тим обезбеђују да МДК не буду прекорачене у
пољопривредним производима.
Препоруке са свим овим информацијама, кључним за
ефикасно и безбедно коришћење пестицида, дају се на
основу детаљног праћења популације штетних органи
зама и њихове биологије, све у контексту метеор оло
шких фактора и осетљиве фено-фазе биљке домаћина.
То се постиже на више различитих начина; поједини ор
ганизми (штетни инсекти) се прате феромонским клоп
кама, а поједини светлосним лампама те се на основу
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максимума бројности и суме температура за поједине
биолошке догађаје (пиљење, пресвлачење…) одређује
оптимално време за третман када је штеточина најосе
тљивија (пред само пиљење, на пример, када би се ларва
неког штетног инсекта убушила у биљно ткиво, може
бити касно за било какву реакцију). Нарочито је значајно
континуирано праћење на терену свих патогена који су
од значаја за нашу пољопривредну производњу, што
употпуњује све остале методе и омогућава да читав си
стем функционише.
Саме препоруке налазе свој пут до крајњих корисника
на више различитих начина. Вероватно најпопуларнији
јесте SMS порукама за које пољопривредни произвођа
чи могу сами да се пријаве уколико желе да их добијају
а за њих је ова услуга потпуно бесплатна. Такође, ту је
и портал ПИС СРБИЈЕ (http://www.pisvojvodina.com) где
се осим препорука могу наћи и различити прилози и
актуелности везане за заштиту најзначајнијих биљних
култура.
Успостављањем оваквог система значајно се утиче
на редукцију пестицидног загађења у свим његовим
аспектима
Прецизним препорукама смањује се број третирања
и сувишне количине хемијских средстава које би ина
че завршиле у земљишту, води и биљкама, преко ко
јих би ушле у ланац исхране на чијем крају стоји човек.
Редукцијом употребе пестицида у биљној производ
њи смањују се и остаци пестицида у храни за људску и
сточну употребу, а на тај начин минимизира се опасност
од последица хроничне изложености овим хемијским
материјама, што често подразумева настанак тешких
болести. Посебно треба нагласити значај поштовања
каренце (период који обавезно мора проћи између по
следњег хемијског третмана и тренутка бербе или жетве
и који осигурава да се активна материја и квалитативно
и квантитативно разградила до нивоа нешкодљивих по
људско здравље). Препоруке инсистирају на правилној и
безбедној употреби пестицида, како по самог руковаоца,
тако и по његову непосредну околину и животну среди
ну уопште, као и на ротацији пестицида са различитом
групом деловања, одлаже се могућност појаве рези
стентности. Управо је учестало коришћење препарата
с истим механизмом дејства доводило до прекомерне
употребе пестицида.
ПИС најчешће препоручује препарате који се корисре
у интегралној заштити биља, а то значи да води рачу
на о очувању популација корисних инсеката и очувању
биодиверзитета.
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Лидија Вуловић
Дип. инг за заштиту биља

Развој српског задругарства
– Кнежевина Србија је као трећа земља у свету основа
ла своју прву задругу, ону у Бачком Петровцу, 1846.го
дине. Србија је такође међу првим земљама у свету која
је основала свој задружни савез, а затим са још десет
земаља била оснивач Међународног задружног савеза.
Међутим, Развој задругарства у Србији ишао је затим
узлазном путањом негде до половине прошлог века, а
затим следи пад све до почетка седамдесетих година.  
Тада поново долази до преокрета набоље. Опште зе
мљорадничке задруге су подржане тадашњим Аманд
манима на Устав (1972.година), јачале су куповином
земљишта, механизације, упошљавањем школованог
кадра, унапређењем стручности и знања задругара,
увођењем нових технологија, раса, сорти, хибрида, ме
лиорацијама, оплемењивањем и очувањем земљишта...
Искључиво сељаци - задругари су тада управљали имо
вином коју су својим радом стварали и повећавали у сво
јим задругама. Седамдесетих година Србија је доживела
„зелену револуцију“ јер се по успеху и резултатима пољо
привредника сврстала међу водеће земље Европе.
Све наведено, базирало се на две кључне ствари које
су у основи и једини прави пут развоја и одрживости
система задруга. Прва је квалитет људских ресурса у
сваком смислу те речи (и стручни, и специјализовани,
едуковани, добровољно укључени, поштени, одговорни,
вредни људи), док други фактор одрживости била су
управљачка права задругара.
Добровољност...
Функционисање задруга у свету доживљавало је број
не промене, али је одрживост омогућена применом не
ких основних принципа који су примењиви свуда, па и
код нас.
– У земљама са задружном традицијом главна пола
зна тачка за новог задругара јесте његово добровољ
но чланство, односно право на добровољно иступање
из система. Ова полазна тачка је логична с обзиром да
се ради о генерацијама потенцијалних чланова које не
треба да стичу поверење у задругарство, већ да му се
прикључе или не у складу са сопственом моћи или не
моћи у тржишној трци.
Следећи принцип је демократска контрола чланова.
Сви чланови задруге прате пословање непосредно или
преко својих представника. Сваки члан мора да буде
правовремено обавештен о свим пословним потези
ма и одлукама пре њиховог спровођења. Наравно, за
спровођење свих радњи мора да постоји одлука већине
чланова задруге.
Чланови задруге обезбеђују почетни капитал уплатом
договорених улога, или га обезбеђују у току рад преко
задруге чији су члан а преко које послују.
– На тај начин побољшавају се финансије задруге, али
и члана задруге који има адекватан удео у добити коју
његова задруга остварује током пословне године.

Једно од начела развијених задружних система, које је
већ подразумевано и у складу са тим није на врху задру
жних принципа је аутономија и независност. За земљу
као што је Србија, која је у задругарству прошла веома
турбулентне периоде за релативно кратак период, овај
принцип је требало поставити као темељ даљег развоја
и унапређења задругарства.
Aутономија и независност
Аутономија и независност значи да само чланови за
друге могу да управљају пословањем задруге. Чланови
задруге својим одлукама треба да обавежу руководство
или савремено менаџере/директора да их спроведу. Од
луке које чланови донесу морају бити искључиво у ин
тересу већине чланова, чак и када укупно чланство није
донело наведену одлуку, рачуна се воља већине, али
никако воља руководиоца.
Подзаконским актима треба дефинисати, односно
обратити пажњу да лица која имају својство запосле
них у задрузи, никако не треба да буду управљачи већ
руководиоци, боље рећи спроводиоци одлука задругара.
Овај проблем може се подзаконским актима регулиса
ти јасним одређењем права, обавеза, одговорности и
ограничења.
Информисање и учешће у раду задруге је право сваког
задругара. Такође, руководство задруга мора обезбеди
ти и стручну помоћ или образовање, обуку, едукације
својим члановима како би на најбољи и најрационалнији
начин постигли задовољавајући ниво приноса и квали
тета производа.
– Пољопривредне саветодавне и стручне службе Срби
је а ПССС Крагујевац за шумадијски управни округ, могу
квалитетно и правовремено да пруже непосредну помоћ
у погледу стручног оспособљавања у технологијама га
јења, вођењу рачуноводствених података, коришћењу
државних подстицаја, аплицирању за ИПАРД фондове,
увођења стандарда и свим другим важним питањима од
значаја за рад задруга.
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Задругарство пружа велике могућности не само чла
новима већ и њиховим породицама. Добро пословање
задруге, може утицати на повећање обима производње
на самом газдинству, може отворити могућност упо
шљавања млађих лица или женске популације развојем
складишних или прерађивачких капацитета, може укљу

чити чланове газдинства у спровођењу обука, едукација,
радион ица, екскурзија, семинара. Другим речима, време
је да се подсетимо и применимо нека од вишедецениј
ских позитивних искустава задругарства у Србији.
Ma Сузана Нешковић

Утицај високих температура на говеда
Говедима много више сметају високе температуре у
односу на ниске зимске температуре. Говеда ће лакше
поднети температуре од минус 30 °С, него температуре
преко 30°С. Како је ова година по много чему специфична
у погледу временских услова, држаоци говеда треба да
обрате посебну пажњу на утицај високих температура
и високу влажност ваздуха.
Негативни ефекти климатских промена у говедар
ству остварују се на индиректан начин преко утицаја
на производњу, количину и квалитет сточне хране, рас
положивост воде, промену агроеколошких зона, појаву
неспецифичних болести за поједине агроеколошке зоне
итд и на директан начин кроз учестало и интензивно по
јављивање топлотног стреса. Топлотни стрес изазивају
високе температуре и висока влажност ваздуха који се
манифестује одређеним поремећајима. Код осетљивих
грла млечних говеда топлотни стрес може да се јави већ
при температури од 24°С и влажности ваздуха од 66%.
Са повећањем температуре и влажности ваздуха укљу
чује се одбрамбени механизми отпуштања топлоте из
организма. Овај механизам функционише до једног од
ређеног момента, након чега све теже испуњавају своју
функцију што постепено доводи до прегрејавања и до
повећања телесне температуре, а самим тим и до појаве
топлотног стреса.
Код већине крава јављају се знаци хипертермије, те
лесног прегревања које је праћено различитим физи
олошким и здравственим проблемима, што доводи до

смањења производње млека, нарушавања особина
плодности и директог економског губитка у производњи.
Код говеда је битан и период изложености топлотном
стресу. Краве које су изложене амбијенталној темпера
тури од 27ºС у трајању од 40 или 80 дана имају знатно
мању производњу мелка у односу на краве које су истој
температури изложене током 20 дана.
Најчешћи видљиви знаци топлотног стреса код млеч
них говеда су интензивније знојење, повећање фреквен
ције дисања (са отвореним устима и појавом „дахтања“),
појава бала око уста, смањивање уноса хране и губитак
телесне масе, нарушавање телесне кондиције, повећано
конзумирања воде, учесталије и интензивније мокрење,
смањивање производње млека, нарушавање квалитета
помуженог млека, теже уочавање еструса, смањивање
успеха осемењавања итд. Смањење производње млека
може да буде и 30 до 50%, а смањење процента осеме
њавања и до 50%, смањење имунолошке способности
грла и до 60% уз повећану појаву маститиса.
Утицај исхране на топлотну осетљивост млечних крава
је изузетно битан. Краве храњене висококвалитетним
протеинима, лако сварљивим влакнима и већом коли
чином антиоксиданаса су мање осетљиве на топлотни
стрес.
Технолошке методе за смањење ефекта топлотног
стреса су:
1) обезбеђивање природне вентилације,
2) засенчење простора на коме бораве краве,
3) расхлађивање штала,
4) стратегије исхране и
5) стратегије репродукције.
Говеда са симптомима топлотног стреса треба брзо
склонити под надстрешницу, где има довољно хлада и
омогућити им константан приступ свежој пијаћој води.
Извршити расхлађивање говеда постављањем влажне
крпе на главу и потиљак говеда. Говеда не излагати про
сторима са промајом, не квасити зидове и подове штала
и не не купати говеда хладном водом, већ поступно рас
хлађивати прскањем.
мр Виолета Петровић-Луковић
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Садња лозних калемова методом Хидробура
Подизање засада винове лозе се кроз историју ме
њало. Током периода пре филоксерне кризе уобичајени
начин садње винограда је био само побадањем резница
најчешће неожиљених племените винове лозе. Појавом
филоксере дошло је до великих промена у подизању
винограда.
Засади винове лозе се сада подижу лозним калемови
ма претходно произведеним у расаднику. Сама садња
лозних калемова може се вршити на више начина:
• Садња у претходно ручно ископане јамиће (ашо
вом)
• Садња помоћу специјалног алата (риљке, виљушке)
• Садња методом „хидробура“ уз употребу водених
У претходно направљен отвор се пажљиво спуста
сонди
• Садња помоћу специјализованих машина аутомат лозни калем који претходно мора бити припремљен на
нешто другачији начин од стандардног. Наиме пошто
ских и полуаутоматских
је отвор направљен воденом сондом мањег пречника
коренов систем лозног калема мора бити скраћен на
свега 2–3цм. Могуће је скраћивање кореновог система на
дужину 4–5 цм, али је онда сама техника учвршћивања
нешто другачија. Отвор који воденом сондом правимо
у земљишту мора бити нешто дубљи да би лозни ка
лем могли да потопимо дубље па се онда повлачењем
на горе жиле исправљају и добијају нормалан положај.
Учвршћивање лозних калемова врши се уношењем и
пажљивим сабијањем ситне земље док се отвор у пот
пуности не напуни.

Садња лозних калемова методом „хидробура“ подра
зумева коришћење специјалног алата (водених сонди)
којим се уз воду под притиском прави отвор у земљишту
пречника 6–7 цм.
Предност садње методом „хидробура“ је велики учи
нак по једном раднику, уз садњу се врши и заливање ло
зних калемова, у потпуности се водом истискује ваздух
око кореновог система, могућност растварања водото
пивих ђубрива и прихрана биљака у старту.
Неповољне околности су што је потребна специфична
опрема која се не може користити за друге намене, иску
сна радна снага, већа количина воде.
Генерално узевши све аспекте садња уз помоћ воде
них сонди „хидробура“ је један од најбољих начина (уз
машинску садњу) за подизање винограда.
Дипл. инж. воћарства и виноградарства
Данко Петровић
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Агротехника као вид профилактичких (превентивних) мера у
сузбијаnjу фитопатогених бактерија
Бактерије су једноћелијски, хетеротрофни организми
који немају способност да сами стварају органску храну,
већ је користе од других организама. На паразитираним
биљкама узрокују бројне патолошке промене, бактерио
зе. Успешно сузбијањефитопатогених бактерија могуће
је применом профилактичких (превентивних) и терапе
утских мера. Превентивним мерама интервенише се пре
појаве патогена и пре видљивих симптома као реакције
биљке на његово присуство и деловање. Агротехничке
мере припадају групи превентивних и у оквиру њих нај
значајније су:
Избор отпорних или имуних сорти – поједине сорте
различито реагују на присуство патогена и испољавају
различиту осетљивост / отпорност. У ређим случајевима
испољава се имуност, односно неспособност паразита
да изврши инфекцију. Отпорност биљке условљена је
анатаомскохистолошким особинама биљке (дебља кути
кула, воштана превлака, присуство плутастог ткива, уже
и ситније стоме, длакавост лишћа, повећавају отпорност
према патогену) и хемијским саставом ћелијског сока (не
достатак хранљивих материја (нпр. аминокиселина), које
су неопходне патогену за развој, повећавају отпорност
биљке). До данас, селекцијом није створена сорта која би
у потпуности заменила осетљиву, односно која би испо
љила отпорност према свим патогенима.
Употреба здравог семена и садног материјала –
фитопатогене бактерије преносе се семеном, кртола
ма, луковицама, резницама, садницама… Промене на
зараженом семену могу бити видљиве или не. Из тог
разлога врши се здравствени преглед (апробација) усе
ва намењеног за сетву. Тек након оцене здравственог
стања овлашћеног лица доноси се одлука о могућности
стављања у промет. Семе и садни материјал могу бити
заражени и накнадно, у објектима у којима се чувају. Ин
фициран материјал мора се дезинфиковати.
Увођење плодореда – фитопатогене бактерије могу
одржати виталност у земљишту дужи или краћи период
(Agrobacterium tumefaciens (проузроковач рака коре
на) – (3–4 године); Xanthomonascampestrispv. campestris
(проузроковач црне трулежи (судовне бактериозе) ку
пуса и других крсташица) –(3–5 година); Erwiniacartovora
ssp. cartovora (проузроковач бактериозне влажне труле
жи)– (1–2 године). Применом плодореда, односно сменом
биљних врста које нису домаћини појединих бактерија
смањује се њихово присуство у земљишту.
Примена ђубрива и микроелемената – пракса је по
казала да азотна ђубрива повећавају осетљивост, а фос
форна и калијума отпорност биљака према болестима.
Применом калијумових ђубрива смањује се инфекција
бактеријама: Agrobacterium tumefaciens (проузроковач
рака корена), Xanthomonascampestrispv phaseoli (проу
зроковач мрке (бактериозне) пегавости или обичне пла
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мењаче пасуља), Xanthomonascampestrispv. translucens
(проузроковач прозрачне пругавости лишћа и црнила
плевастрних жита), Xanthomonascampestispv. сampestris
(проузроковач црне трулежи купуса и других крсташица).
Микроелементи, цинк, манган, бор и др. утичу на бројне
процесе у биљци, који су у вези са повећаном отпорно
шћу према фитопатогеним бактеријама.
Заоравање и спаљивање биљних остатака – биљни
остаци (орезане гране, опало лишће, плодови, жетвени
остаци…) домаћини су бројних бактерија. Након изврше
не резидбе, све орезане гране треба изнети из засада
и спалити. Заоравањем биљних остатака, у дубљим сло
јевима земљишта долази до њихове разградње, чиме
бактерије губе неопходну храну и виталност.
Време извођења пољопривредних радова (време
резидбе, садње, сетве, жетве) – примера ради јесењом
– зимском резидбом кајсије, настају резови који предста
вљају одличан медијум за развој бактерија, које узрокују
појаву рак – рана, а у наредној вегетацији и изум
 ирање
грана. Пролећном – летњом резидбом избегава се на
пад патогена, јер су биљна ткива, а тиме и одбрамбени
механизми биљке боље развијени. Раном садњом, избо
ром раних сорти и ранијим вађењем кромпира, смањује
се могућност инфекције бактеријом која узрокује црну
трулеж приземног дела стабла, док се са друге стране
вађењем кртола после пуне зрелости смањује могућност
развоја патогена који узрокује прстенасту трулеж кртола
кромпира. Каснијом садњом расада купуса смањује се
појава Xanthomonascampestrispv. Campestris.
Наводњавање – влага погодује развоју већег бро
ја фитопатогених бактерија. Ређом сетвом, поставља
њем редова у правцу дувања доминантних ветрова,
дренажом земљишта, мањим нормама наводњавања,
отежава се развој патогена, а тиме и ширење болести.
У затвореном простору (пластеници, стакленици и др.)
редовним проветравањем и контролисањем температу
ре и влажности ваздуха и земљишта стварају се услови
који нису погодни за развој фитопатогених бактерија.
Сузбијање инсеката и нематода(преносиоца бакте
рија) – бројни инсекти могу бити вектори бактерија, па се
њиховим сузбијањем смањује и могућност ширења ин
фекције. Пример су: купусна и лукова мува које преносе
Erwiniacartovora ssp. cartovora (проузроковач бактерио
зне влажне трулежи), бувач који преноси Erwiniastewartii
(проуз роковач бактериозне увелости кукуруза) и др..
Уништавање корова – коровска флора може бити
прелазни домаћин фитопатогеним бактеријама ка дру
гим биљним врстама. Врсте фамилије Solonaceae (по
моћнице) помажи ширењу Pseudomonas solanacearum
(проуз роковач бактериозне увелости и мрке трулежи
кромпира), a вресте фамилије Аpiaceae (штитоноше) ши
рењу Xanthomonascampestrispv. carotae (проузроковач
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бактериоз непегавости (пламењаче) мркве). Уништава
Бројним агротехничким мерама може се утицати на
њем коровске флоре бактеријама се смањује могућност ограничено ширење и развој фитопатогених бактерија,
ширења и преношења заразе.
али њихов пун ефекат може се остварити искључиво у
комбинацији са другим расположивим мерама.
Ма Марија Ивановић

www.agroponuda.com

Корисници система су пољопривредници, банке, привредни субјекти, медијске куће, саветодавци, аналити
чари...
На систему ради 18 градова-центара са 3–5 известача по граду, Институт за примену наук е у пољопривре
ди - ИПН, и МПШВ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Цене житарица и сточне хране у Србији
за период 09.-15.04.2018. године

50

Сточни јечам

џак 50кг

Газдинство

24

џак 50кг

Малопродаја

џак 25кг

Малопродаја

Пшеница

џак 50кг

Малопродаја

Сојина сачма (44%
протеина)

џак 33кг

Малопродаја 79

Сточно брашно

џак 33кг

Малопродаја

џак 33кг

Малопродаја 30

Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Луцеркино брашно (min
15% протеина)

20

20 20 20

18

20

21

23

40

17
19

73 70 65 80

79 85

78

19

26 26

23 25

26 35

39 36

29

Пијаца

бала 1225кг

Пијаца

Пшеница

џак 50кг

Пијаца

Сојино зрно

џак 50кг

Пијаца

Сточни јечам

џак 50кг

Пијаца

Сточно брашно

џак 33кг

Пијаца

Кукуруз (окруњен,
природно сушен)

ринфуз

Силос

25

Пшеница

џак 50кг

Силос

25

Сојино зрно

џак 50кг

Силос

Сточно брашно

џак 33кг

Силос

22

22

18

18

20

џак 50кг

17

49.5

50

26

16.0

19 18.1

29

Сунцокретова сачма
(33% протеина)
Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Луцерка (сено у
балама)

12

18 16.2
20

18

Сомбор

Газдинство

Панчево

џак 50кг

21

Нови Сад

Сојино зрно

Кикинда

24 20

Зајечар

Газдинство

Врање

џак 50кг

23 25

ВОЈВОДИНА
Смедерево

Пшеница

Пожаревац

Газдинство

Пирот

бала 1225кг

Ниш

Газдинство

Лозница

ринфуз

Краљево

Газдинство

Крагујевац

џак 50кг

Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Луцерка (сено у
балама)

Чачак

Место
продаје

Производ

Београд
Обреновац

Јединица мере

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

24 22 25

22

25

20

20

17

25 26 22

53.5

17.5
16.2

23

20 18.1

50

49.5

24

26 24

18.0

17

22

18
18
16

17
18
47.0 45

19

18
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11 10 10

8

9

10 11

9

10 12 11 12 11

11

Јаја (C)

комад 14

11

8

7

8

9

8

9

11

11 10

Јаја (S)

комад 14

14

15 15 12 11 11 12 13 12 12 14

14 13

9

9

10

Доминантна
цена Србија

12

Зрењанин

комад 12

Суботица

Сомбор

Јаја (B)

Кикинда

12

Зајечар

10 11 12 10 11 13 12 13 12

Врање

9

Пирот

13 12 11

Ниш

13

Лозница

комад 13

Чачак

Јаја (А)

Београд
Каленић

Панчево

Нови Сад

Смедерево

ВОЈВОДИНА
Пожаревац

Краљево

Крагујевац

ЦЕНТРАРЛНА СРБИЈА
Београд
Скадарлија

Назив производ

Јединица мере

Цене јаја, пилећег меса и млечних производа - зелене пијаце у Србији
за период 09.-15.04.2018. године

11

13

13

11

11

10

9

12

Пилетина (све
расе)

кг

220

250 270 310 220 280

Бели сир (масни)

кг

450

450 450 400

Бели сир
(полумасни)

кг

350

350 250 320 300 300 300

350 300 300 360 330 350 300 330

Кајмак

кг

900

800 600 700 600 600 600

900 800

14

280 270 210 250 270 300 280 300 250 240 220
350 600 400 350 300 400 600 450 500 450 450 500 450
350 300

900 700 800 900

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Зајечар

Врање

Смедерево

ВОЈВОДИНА
Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Тежина/узраст

Чачак

Производ

Београд

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Доминантна цена
Србија

Кланичне цене живе стоке у Србији по окрузима 
за период 09.-15.04.2018. године

Бикови

>500кг

250

Двиске

све тежине

240 200 160 130

Јагњад

све тежине

350 310 300 280 300 340 300 300 300 290

Јарад

све тежине

Јунад

350-480кг

Јунад

>480кг

Козе

све тежине

Краве за клање

све тежине

Краве за клање

све тежине

Крмаче за клање

>130кг

Овца

све тежине

160 160 120 120 160 150

Прасад

16-25кг

280 270 260 250 270 280 280 320 280 280 260 270 300 250 280

Прасад

<=15кг

300 290

Телад

80-160кг

320

Телад

80-160кг

440

330

400

Товљеници

80-120кг

160 160 140 160 200

150

170 130 160 160 150 160

Товљеници

>120кг

140 140 140 120

130

Шиљежад

све тежине

240

180

170 200 200 230 220

290 300 300 300

280 240

210

250 200

220
240
120

230

150 110

230 230

140
140

150

150 140

160 130 120 120

280

150 150
120 150

120 120

120 150 150

120 120 120 120

280 320 300 300 300 280 300

120 140

300

140 140

ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Цене воћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 09.-15.04.2018. године

Банана (Banana) 180
Грејпфрут (Grape200
fruit)
Јабука-Ајдаред
100
(Apples Idared)
Јабука-Делишес
златни (Apples100
Golden Delicious)
Јабука Грени Смит
(Apples Granny
100
Smith)
Јабука остала
100
(Apples-other)
Киви (Kiwi)
280
Крушка (Pear)
200
Лимун (Lemon)
170
Мандарина (Tan200
gerine)
Орах (Walnut)
1000
Поморанџа (Or150
ange)

ВОЈВОДИНА

ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА

Доминантне
цене

СРБИЈА

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Кикинда

Зајечар

Врање

Смедерево

Пожаревац

ВОЈВОДИНА

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Чачак

Београд
Каленић

Производ

Београд Скадарлија

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

150 160 130 150 150 150 150 150 120 150 150 150 150 165 150 150 150 150
130
80

130

130 120

130 130 160

80

100

90 120 70

70

100 120

100

90 150

80 100 160

90

80 150 150

100
100

80 100

100

70

50

80

130 130 130

100 60

80 140

100 100
100 150
50 100 100

250 220
250 130 200 160
250 250 200 250 250 250
200
200
200 200
200 250
200 200
160
120 150 150 150 140 230
140 170 150 160 160 180 150 150 150
200

170 170

1200 1200

1100 1000 900 1000 800 800 1000 900 900 1200 1000

160

170

130 140 200

120 120 130 120 130

150 200
1000 1000

120 100 110 120 100 110 120 120 110

Цене поврћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 09.-15.04.2018. године
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250
250
200
70
80
500
30
70
300
300
200
350
250
50
150
200
60
70

250
200
220
50
30
500
60
300
250
250
60
100
150
20
50

30

130

250
250
180
50
60
400
50
350

200
300

250
300

80

100
40
80
200
30
60

30
80

100

35
50

30
60
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200
140
50
50
400
20
50
200
280
30
70
200
40
60

200
50
50
300
30
50
400
200
300
300
100
30
100
200
40
60

230
200
50
50
500
20
50
130
300
90
40
100
170
30
50

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац
120
50

250
200
50
80
500
30
50

Зајечар

280
250
200
80
80
700
30
80
350
300
250
400
300
80
50
150
180
60
80

Врање

Броколи (Broccoli)
Карфиол (Cauliflower)
Краставац-салатни (Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук млади-црни (Spring onion)
Лук-црни (Onion)
Паприка-Babura (Pepper-babura)
Паприка-šilja (Pepper-shilja)
Парадајз (Tomato)
Пасуљ-бели (Beans white)
Патлиџан (Eggplant)
Празилук (Leek)
Ротквица (Radish)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице (Zucchini)
Зелена салата-комад (Lettuce-piece)
Шаргарепа (Carrot)

Чачак

Београд
Каленић

Производ

Београд Скадарлија

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

150
50
50
400
20

170
50
50
400
50

200
60
60
500
35
60

200

200
250

220
260

35
100
170
25

25
80
150
25
50

80
40
120
35
80

Цене поврћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 09.-15.04.2018. године

250
250
200
50
50
500
30
60
300
300
200
300

250
250
200
50
50
500
30
60
350
300
200
300

80
50
100
200
40
60

80

250

50
50
400

200
50
50
500

250
65
60
600

50
300

50
300

60
250

350
300
220
70
50

150
300

40
50

60
90

260
50
150
50
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ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Сузана Нешковић, директор
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Агенција Круг, Крагујевац
Штампа:
ГА Сквер, Крагујевац
Тираж:
300 примерака

Сомбор

220

Панчево

Нови Сад

Броколи (Broccoli)
Карфиол (Cauliflower)
Краставац-салатни (Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук млади-црни (Spring onion)
Лук-црни (Onion)
Паприка-Babura (Pepper-babura)
Паприка-šilja (Pepper-shilja)
Парадајз (Tomato)
Пасуљ-бели (Beans white)
Патлиџан (Eggplant)
Празилук (Leek)
Ротквица (Radish)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице (Zucchini)
Зелена салата-комад (Lettuce-piece)
Шаргарепа (Carrot)

Кикинда

Производ

200
40
40
500
40
50
200
260
70
150
40
60

100
200
30

ВОЈВОДИНА

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Доминантне цене

СРБИЈА

ВОЈВОДИНА

50
50
500
50
300

50
150
40
50
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