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МЕЛИОРАЦИЈЕ
УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ ХЕМИЈСКИХ ОСОБИНА ЗЕМЉИШТА

Значај – Основни значај анализе хемијских особина земљишта проистиче из потребе
упознавања његових важнијих особина неопходних за извођење мелиоративних мера поправке
(калцификација, хумизација, фосфатизација и сл.), правилан избор и употребу минералних и
органских ђубрива. Хемијском анализом земљишта добијају се подаци о његовој киселости (pH),
садржају хумуса, калцијум карбоната, (CaCO3), азота, (N), фосфора (P) и калијума (K).
Узимање узорака – Узимање узорака земљишта представља једну од најзначајнијих мера у
правилној примени ђубрива. Од тога како је узет узорак земљишта у великој мери зависе и резултати
анализа, па отуда и исправност закључка и препорука за ђубрење.
Алат – за узимање узорака користе се сонде разних типова, ашов, педолошки нож, PVC или
платнене кесе, кофе етикете, прибор за писање.
Место узимања узорака – узорак се узима са једне катастарске парцеле, једног типа земљишта,
под истом културом и са типичног места.
Дубина узимања узорака – за ратарске и повртарске усеве она износи 0-30 цм, а за воћне врсте
и винову лозу узорци се узимају са две дубине: 0-30 цм и 30-60 цм.
Време узимања узорака – узорци се узимају после жетве стрних жита, бербе воћа и поврћа.
ОБАВЕЗНО је узорковање земљишта пре подизања вишегодишњих засада воћа и винове лозе и
луцерке.
Појединачни узорци се узимају са 20-25 места на површини од 1-2 ха.
Шема узимања појединачних узорака код једногодишњих усева (ратарство и повртарство) и
при подизању вишегодишњих засада.

Шема узимања појединачних узорака у воћарству (две дубине – две одвојене посуде).
Поступак – ашовом се извади грумен земље, затим се уз ивицу рупе поново забоде ашов од
површине до дубине од 30 цм. Пажљиво се извади тако да на ашову остане слој земље и поступи као
на следећој слици:
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Уколико се узорковање врши за воћарске културе, са истог места се узима и други узорак
земљишта са дубине од 30-60 цм.
Цео пступак се понавља на сваком од одређених места на парцели.
Све појединачне узорке треба добро измешати и узети просечан узорак тежине од 0,5 до 1,5 кг.
Сваки просечан узорак треба да прати етикета на којој се уписују следећи подаци:
1. Број узорака
2. Име власника газдинства
3. Место (потес)
4. Катастарски број парцеле
5. Култура
6. Дубина узимања узорака
7. Класа
Ради утврђивања прецизних норми ђубрења, потребно је да се код воћарских култура и винове
лозе наведу и подаци о оствареном приносу и квалитету плодова у претходној години.
Дипл.инж.Радојка Николић
саветодавац за ратарство

ВОЂАРСТВО
ЗЕЛЕНА РЕЗИДБА ЈАБУКЕ

Зелена резидба јабуке представља веома важну помотехничку меру у савременим системима
гајења вођака.
Циљ и задатак зелене резидбе је да из круне воћака уклони њене делове које су до тог времена
оправдали своје постојање односно убрзали повећани прилив воде и минералних материја из корена
у круну. Уколико се не би уклонили јако развијени ластари који су доста утрошили хранљиве
материје за свој развој, они ће и даље трошити воду и хранљиве материје у критичним фазама развоја
биљака па ће утицати на смањење квалитетног рода а биљка ће се слабије припремити за наредну
годину. Зеленом резидбом се постиже боља обојеност плодова у сората са црвеном покорицом, као и
боља заштита од биљних болести и штеточина.
Зелена резидба се посебно препоручује за бујне сорте на бујним подлогама (Глостер, Грени
Смит, Мелрозе и Јонаголд) јер се тиме делимично ограничава њихова бујност и боља припрема
родног дрвета за наредну годину, што такође има утицаја на смањење бујности.
Ову операцију треба обавити после завршетка активног раста, а то је обично у другој половини
јуна и почетком месеца јула. У том периоду долази и до диференцирања цветних пупољака, а поклапа
се почетком топлог и сунчаног периода у вегетацији. Ову помотехничку меру треба обавити
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правовремено и опрезно. Сувише рана или касна резидба неће дати жељене резултате, као ни
одстрањивање веће лисне масе која штити плодове од јаких сунчевих ожеготина. Препоручује се да се
зеленом резидбом може максимално уклонити до 30% зелене резидбе. Резидбом треба уклонити
водопије, затим бујне младаре из вршног дела круне, младаре који избијају под оштрим углом на
водилици, као и све бујне ластаре који нису потребни биљци, а који би се уклонили зимском
резидбом
Интензитет летње резидбе јабуке
Најинтензивније се орезују бујне сорте (Грени Смит, Глостер, Јонаголд, Мелрозе и друге) на
бујним подлогама. Нешто мање треба резати умерено бујне сорте на умерено бујним подлогама
(Ајдаред, Златни делишес). Сорте кратког родног дрвета (мутанти спура типови чувеног делишеса)
ред чиф, нетреба орезивати у летњим месецима. Ове сорте треба интензивно орезивати у току
мировања односно зимском резидбом.
Зелену резидбу не треба обављати уколико су температуре више од 35ºC.
Дипл.инг.Живомир Николић
саветодавац за воћарство и виноградарство

СТОЧАРСТВО

ВАЖНЕ ПРАКТИЧНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ИСХРАНУ КРАВА

 Обезбедити кравама пуно светла, ваздуха, воде, кретања и наравно квалитетне хране
 Кравама у раној фази лактације и кравама са високом производњом давати најквалитетније
сено и силажу
 Краве треба да имају на располагању храну и светло најмање 20 часова у току дана, а свежу
воду током 24 часа
 Давати свих 365 дана у години иста хранива у оброку
 Комплетан оброк, односно хранива (сено, силажу и концентрат) треба измешати путем микс
приколице или ручно вилама и на тај начин спречити да краве могу да бирају храну
 Храну у јаслама треба што чешће превртати, пошто се на тај начин подстиче њено
конзумирање
 У случају да се концентрат даје посебно, треба га давати у више доза по 2 до 3 килограма
 Ако температура у објекту пређе 24ºC долази до смањеног конзумирања хране, и у том случају
треба већи део хране давати током ноћи
 Кравама не смета ниска температура и веома је важно да у стајама и зими има довољно свежег
ваздуха
 Кравама у фази засушењна давати иста хранива која су конзумирала током лактације
 Засушеним кравама у првој фази засушења (од момента засушења па до три недеље пред
тељење) треба давати малу количину концентрата (1,5-2 кг/дан) са високом концентрацијом
витамина и микроелемената
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 Засушеним кравама у другој фази засушења (последње три недеље пред тељење) давати 3 до 4
кг/дан концентрата и на тај начин краве благовремено прилагодити на повећане количине
концентрата које треба да конзумирају након телења
 Након телења постепено повећавати колилчину концентрата за 0,5 до 1 кг/дан
 У циљу спречавања појаве кетозе не допустити гојење засушених крава

Дипл.инг. Драган Гуњак
Саветодавац за сточарство

Агроекономија

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов
Свиња у 2012.години.

Право на подстицајна средства по основу ове уредбе имају:
1. Физичко лице- носилац породичног пољопривредног газдинства,
2. Предузетник,
3. Правно лице.
Лица из овог става имају право на коришћење средстава ако су :
- Уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,
- Ако је власник грла која су регистрована у Централној бази података о обележавању животиња
или је власник грла члан његовог газдинства.
Подстицајна средства се остварују једном за период това и то после завршетка това,за најмање 10
грла у тову чија је просечна телесна маса изнад 90 кг по грлу,и ако је товно грло предато кланици
након ступања на снагу ове Уредбе.
Подстицајна средства остварују се у износу од 500 дин,по грлу.
Уз захтев се подноси копија пријемнице издата од кланице и копија уверења о здравственом стању
животиња оверене од надлежног ветеринарског инспектора.
Захтеви се подносе Управи за аграрна плаћања до 31.12.2012.год.

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади

Право на коришћење подстицајних средстава има:
1.Физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства.
2.Предузентик
3.Правно лице.
Лица из овог става имају право на коришчење подстицајних средстава ако су :
-

Уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,
Власник грла која су регистрована у Централној бази података о обележавању животиња,или је
власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.
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Право на подстицајна средства, власници грла могу да остваре, ако је товно грло произвео у
сопственом запату у 2012.год, купио грло отељено у 2012.год, односно увезао грло у 2012.год, и
ако је товно грло провело или ће провести у власништа тог лица најмање 185 дана,ако је исто
намењено за производњу меса и по завршетку това ће бити предато у кланицу,
Подстицајна средства остварују се у износу од 5.000 дин, по товном грлу.
Право на подстицајна средства може да се оствари једном за период трајања това.
Захтев за подстицајна средства подносе се до 31.01.2013.год Управи за аграрна плаћања.
Корисник средстава дужан је да најкасније до 31.03.2014.год, поднесе Управи копију пријемнице
издату од кланице и копију уверења о здравственом стању.

Дипл.инж.АЕ Зоран Старинац


ПССС К Р У Ш Е В А Ц
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