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Улога важнијих микроелемената у животу воћака

За разлику од макроелемената, бор,
манган, цинк, бакар, молибден налазе се у
земљишту и воћкама у малим количинама,
али значајно утичу на уравнотежење
исхране биљака. Иако су они за нормалан
развој и плодоношење потребни воћкама у
врло малим количинама њихов недостатак
може изазвати озбиљне последице, не само
у неправилном развићу плодова већ могу да
пропадну и гране и корен, а некада се и
цело стабло осуши. На нормално
снабдевеним земљиштима и не плантажне
производње њих, обично, има довољно у
земљишту,
али
код
интензивније
производње ови елементи могу бити у
озбиљнијем недостатку, због чега наступају
разни премећаји, познатији у воћарству као
болести исхране.
Бор (B) је један од највише проучаваних
микроелемената јер се услед његовог
недостатка јављају озбиљни и разноврсни
физиолошки поремећаји. Познато је да је
бор апсолутно неопходан за нормално
успевање воћака, поготову за добру родност
и квалитет плодова. Он регулише развитак
генеративних органа, цветање, оплодњу, као
и нормално образовање плодова. Симптоми
његовог недостатка у земљишту код воћака
се манифестују у сушењу врхова младара па
и целих грана на периферији круне. Такве
гране сасвим слабо крећу на пролеће.
Лишће је ситно и изгледа заморено. Јавља
се и сушење врхова једногодишњих
младара, а на тим гранчицама понекад се
образују чворновата задебљања. Уколико се
крајем лета сасуше врхови зелених младара,
испод осушеног места избијају нови
младари током исте вегетације. На тај начин
врхови грана оголе, а испод одумрлог дела

избијају бројни, слабије развијени младари.
Значајнија је појава лентицела, пуцање коре
и стварање задебљања која су мрке боје на
пресеку.
Цветови у дефициту бора опадају пре
заметања, или интензивније отпадају
заметнути плодови. Преостали плодови
формирају мрка, одумрла, плутаста места,
често су деформисани, а код коштичавих
плодова јавља се и смола.
Јабучасте врсте су осетљивије на
недостатак бора, који је, углавном , изражен
на
песковитијим
и
јако
кречним
земљиштима, поготову у сушним годинама,
када воћке могу изумрети за 2-4 године.
Цинк (Zn)
је неопходан за синтезу
индолсирћетне
киселине,
односно
фитохормона
ауксина.
Његовим
недостатком престаје пораст вршних
делова, а услед поремећених функција
лишће се ненормално развија, услед чега
долази до општег слабљења воћке и
неродности. Његовим недостатком више су
погођене јабука и трешња, а мање шљива и
бресква.
Недостатак
овог
елемента
најчешћи је на алкалним земљиштима,
током летњег периода.
Симптоми недостатка цинка су ситно
лишће, светле боје на врховима грана, а у
тежим случајевима и формирање кратких
интернодија и розета од лишћа по целој
грани. Цветање је у почетку нормално, али
је заметање значајно умањено и родност
опада. Кора се лако одваја, а на њој се
јављају хипертрофиране лентицеле.

3

________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
__________________________________________________________________________________________________________________________

Манган (Mn) је веома важан као
биокатализатор за образовање хлорофила,
убрзава процес фотосинтезе, стимулише
синтезу и акумулирање шећера
и
каталитички делује при оксидационим
процесима у биљкама. Такође, помаже
асимилацију
минералног
азота
из
земљишта. Највише га садрже делови
богати хлорофилом. Недостатак мангана
препознаје се по хлорозном ( жутичавом
лишћу), у тежим случајевима по ободу
листова јављају се ожеготине, тако да цела
површина листа добија хлоротичан изглед,
осим уског појаса око нерава, за разлику од
недостатка гвожђа, када су зелени само
нерви.

Симптоми недостатка Mn често се
пермутују са недостатком других састојака
или поремећаја у вегетацији. Недостатак
Мn је ретко присутан, али се може јавити,
нарочито код бресака и то најчешће на
кречним земљиштима са јачом алкалном
реакцијом, јер се тада Мn слабије апсорбује.

Бакар (Cu) јако је важан за развитак
воћака. То се нарочито показало код воћака
које се не третирају неким од бакарних
препарата против разних гљивичних
oбољења. Иако његова улога није до краја
расветљена, истраживачи сматрају да је
нарочито потребан воћкама на земљиштима
са високом подземном водом. Недостатак
бакра може се препознати у летњим
месецима по лишћу на леторастима које се
искриви и савија навише. Доње лишће на
таквим оболелим леторастима је, обично,
бледозелено са пуно ситних, неправилних,
некротичних пега. Крајем јула лишће
почиње да опада од врхова ка основи. Кора
стабла постаје врло храпава, а може имати и
некротична места, нарочито код стабала
крушака. Заметање плодова и њихово
одржавање је веома слабо.

У целини недостатком микроелемената
воћке слабије расту и често остају
патуљасте.

Мр Бранко Танасковић
ПССС Чачак
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Алтернативно рађање воћака
Алтернативно рађање или нередовно
рађање воћака је појава смене родних
година И година у којима нема
рода.Алтернативно рађање може бити
потпуно
И
делимично.Потпуна
алтернативност је када се недиференцирају
цветни пупољци у појединим годинама,то
значи да се смењују родне И неродне
године у период од 1-2 године, најчешће се
јавља код неких сорти шљиве, јабуке И
крушке.Сорте
воћа
које
имају
предиспозицију за овакав вид рађања увек
га испољавају чак И када су производни
услови бољи.
Осим потпуне алтернативности јавља се И
делимична алтернативност И она се
најчешће испољава у виду нестабилности
приноса И у повољним условима. Најчешће
овај вид неродности има сорта златни
делишес.

Узроци алтернативног рађања су склоност
сорте,
неадекватна
агротехника
И
помотехника И екстензиван узгој воћа као

И генетска склоност.Сорте које имају
редовно плодоношење неадекватном
агротехником, јаком зимском резидбом
Или претераном исхраном азотом могу
довести
до
слабог
диференцирања
генеративних пупољака за наредну годину
И слабију родност.Ова појава је чешћа у
младим засадима где је неусклађен однос
између раста И родности.Алтернативно
рађање у том случају ће се јављати све до
периода када ће се ускладити повољан
однос између раста И родности.Правилном
резидбом треба успоставити добра однос
између раста И родности да би се
формирала добра асимилациона површина
за снадбевање свих органа.Родност може
изостати И када је недовољна исхрана
минералним И органским ђубривима али
најчешће се враћа у моменту када се
акумулирају довољне количине резевних
материја.
Осим тога алтернетивно рађање је врло
често И последица суше али велике
влажности земљишта.Не само да се
самањује принос под утицаје суше већ се И
слабије диференцирају цветни пупољци за
наредну годину.Насупрот томе забаривање
земљишта доводи до гушења кореновог
система у земљишту а самим тим И до
поремећаја развоја органа што може бити
узрок појаве алтернативног рађања.
За производњу је веома важно да се
адекватним
агротехничким
И
помотехничким мерама може избећи појава
алтернативног рађања.

ПССС Чачак
Филиповић

Снежана

Драгићевић

-
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Фактори у служби приноса пшенице

Фактори који ће утицати на принос
пшенице у сезони 2017/2018. године а на
које свакако можемо утицати је агротехника
односно њени чиниоци: плодоред, основна
обрада, предсетвена припрема, ђубрење,
избор сорте, сетва и мере неге у току
вегетационог периода. Поред агротехнике
временски услови ће у многоме утицати на
принос.
1. Плодоред – Пшеница не подноси
монокултуту. Погодују јој предусеви који
рано „напуштају“ парцелу због адекватније
припреме земљишта за сетву као и
предусеви који земљиште остављају чисто
од корова добрих физичких, хемијских и
биолошких особина.
2. Основна обрада – Начин и време основне
обраде зависи од предусева, особина
земљишта и климатских услова подручја.
Ако је предусев била биљна култура за коју
је основна обрада извршена на већу дубину
основна обрада за пшеницу може бити
плића али се морају жетвени остаци
заорати. На тежим земљиштима оре се
дубље, док на лакшим песковитим
земљиштима плиће због чувања влаге.
3. Предсетвена припрема – Предсетвеном
припремом треба обезбедити растресит слој
који ће прекрити семе и оптимално збијен
слој на који ће се положити. Кашњење са
припремом неминовно ће проузроковати
каснију сетву и касније се одразити на
принос. На територији ПССС Чачак знатне
површине под кромпиром замениће
пшеница и др. стрна жита па они

пољопривредни произвођачи који на време
извадe кромпир имаће времена да на време
изврше припрему за сетву и посејаће у
оптималном временском периоду (10-25
октoбар).
4. Ђубрење – Количину мин. ђубрива коју
треба применити зависи од:
• Предусева ( ако је кромпир
предусев нема оправданости за ђубрење јер
кромпир каo претходни усев није
искористио целокупну количину ђубрива);
• Агроеколошких услова;
• Потенцијала региона и
• Генетског потенцијала сорте
5. Избор сорте – Приликом избора сорте
пшенице треба водити рачуна на: биолошке
особине (приносне сорте, хлебне сорте,
сорте побољшивачи); економске аспекте
(различита цена) и организационе елементе
( треба гајити више сората јер се продужава
оптимални рок сетве).
Код пољопривредних произвођача још увек
у знатном проценту се сеје семе „ СА
ТАВАНА“ али тај новац који се покушава
уштедети много је мањи од новца који ће се
добити на повећању приноса сетвом
декларисаног семена пшенице.
На основу претходног можемо закључити
да треба користити сортно чисто семе јер се
повећањем приноса оправдава мало већа
новчана средства уложена у сортно семе.
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6. Сетва – Пре сетве потребно је одредити
норму сетве која зависи од предсетвене
припреме, типа земљишта, начина сетве (
сејалицом или ручна сетва), временског
периода у којем се сеје ( повећање количине
семена
са
кашњењем
са
сетвом),
агроеколошких услова ( надморска висина,
временских услова) итд. Пшеница се сеје
ускоредо на 12,5 цм ( мањи је број сејалица
15 цм), дубина сетве 3-5 цм. На лакшим и
сувљим земљиштима сетву треба обавити
дубље, а на тежим и влажним плиће.

7. Мере неге у току вегетационог периода –
Изузетно је важно третирање од корова,
болести и штеточина. Фусариум наноси
велике штете. Од овог патогена изузетне
резултате показало је третирање у фази
цветања.

Дипл. инг. Борко Ивановић ПССС
Чачак

Силирање целе биљке кукуруза
Припрема квалитетне кукурузне силаже је
предуслов за
успешну и стабилну
производњу меса и млека уз минималне
трошкове. Она је основа дневног оброка
говеда (40-60% укупног оброка). Колико ће
је животиње радо конзумирати зависи од
њеног квалитета. Неки од фактори који
утичу на квалитет силаже су: врста и
зрелост усева, висина кошења, дужина
одреска, временске прилике, усклађеност
транспорта и сабијања масе, додавање
инокуланата, правилно затварање силоса,
довољно оптерећење...
У годинама као што је ова, када је маса
кукуруза због велике суше пребрзо сазрела
(има мали проценат клипа и кукуруза) треба
користити инокуланте или додавати
кукурузну прекрупу и квасити. Тиме се
обезбеђује стабилност млечно-киселинског
врења.
Коришћење
бактеријских
инокуланата
за
појачање
корисне
ферментације и боље чување силаже је све
више распрострањено у пракси. Показало се
да значајно смањују губитак суве материје,

смањују кварење
и загревање силаже,
повећавају сварљивост оброка.
Уколико имамо парцеле са различитим
садржајем зрна у маси кукуруза, пожељно је
да се маса меша и на крају пуњења сило
објекта буде заступљена маса са већим
садржајем клипа и зрна. Оваква маса треба
да буде боље угажена и покривена већим
теретом у односу на године када је добар
квалитет силиране масе.
Кукуруз се силира у фази воштане зрелости
зрна. Најбоље време за силирање је када се
млечна линија на зрну кукуруза налази на
1/2 до 2/3 од врха зрна. Тада цела биљка
има укупно између 65% влаге, 30-40% суве
материје у зрну. То је идеалан садржај суве
материје, тада се маса сецка. Укоико има
кукуруза са доста сувог стабла , треба
подићи систем за сечу на комбајну на
висину од 15-20 цм, па чак и на 50 цм ако је
силажа намењена за исхрану млађих грла,
како би се избегло да отврдли делови
стабљике уђу у силос.
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Сецкање вршити оштрим ножевима на
дужину од 1-1,5 цм. Финоћа сецкања
омогућава продирање сока који садржи
шећер у силажну масу, боље сабијање и
хомогенизацију силаже. На тај начин се
ствара анаеробна средина која погодује
развоју млечно -киселинских бактерија и
млечно киселинској ферментацији, што
побољшава ефикасност конзервирања и
квалитет силаже.

Најчешће се користе следећи типови
објеката за силирање: хоризонтални сило
тренчеви (од тврдог материјала), сило
камаре без зидова, сило јаме, ретко сило
бале. Силосе треба направити што ближе
месту храњења, изолован од подземних и
површинских вода, обезбедити добар
приступ механизације.

Сабијање силаже је од велике важности за
брзо одузимање кисеоника из силажне масе
и започиње анаеробна фаза.

Након пуњења и гажења покрити фолијом
и оптеретити земљом,гумама...Најчешће се
користи двострука фолија која може бити
једнобојна или двобојна, стабилизована на
UV зраке бар 12 месеци.

На тај начин се спречава раст аеробних
микроорганизама, као што су квасци,
плесни, буђ и трулежне бактерије које лоше
утичу на њен квалитет као и здравље
животиња и саму производњу. Припрема
објекта за силирање подразумева темељно
механичко чишћење и дезинфекцију.

Љиљана Ћурчић,
саветодавац Пссс Чачак
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Кредитирање пољопривреде

Најважнија
ствар
код
управљања
инвестицијама
и
финансијама
на
пољопривредним газдинствима односи се
на избор најповољније алтернативе, која
даје одговарајуће резултате уз ризик који је
инвеститор спреман да прихвати.
У саврменим условима финансирања,
потенцијалним корисницима кредита на
располагању стоје:
•
•
•
•

Стандардни комерцијални кредити;
Посебни комерцијални кредити;
Трговци и дилери;
Појединци који су спремни да уложе
свој новац;
• Разни фондови и др.

Код класичних комерцијалних кредита
постоји велика разлика између оних који су
уско специјализовани за кредитирање
пољопривредне производње, и оних који то
нису. Комерцијалне банке су свуда у свету
главни извор кредита за финансирање
пољопривреде.
Врло често се ови кредити нуде у пакетима
са другим банкарским услугама. Многе
банке настоје да успоставе поверење и да
што боље упознају своје клијенте, што
може бити од пресудне важности код
пољопривредних произвођача који се по
правилу тешко задужују.
Често се настоји да планови и услови за
одобравање зајмова буду прилагођени
потребама и могуђностима
самих
пољопривредника.
У нашој пракси се полако уводи новина да
се од добављача машина и опреме,
продавница сточне хране и других купује
роба на одложено плађање. Већина ових
трговинских кредита је краткорочна, а врло
често се дају и без камате како би се
повећао промет роба и услуга.

Пољопривредницима
у
Србији
на
располагању
стоје
субвенционисани
кредити
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде који се могу
користити за следеће намене:
1) развој сточарства који обухвата набавку
животиња и премију осигурања животиња
прописану овим правилником;
2) развој ратарства, воћарства,
виноградарства, повртарства и цвећарства;
3) инвестициона улагања у пољопривредну
механизацију и опрему;
4) набавку хране за животиње;
5) инвестициона улагања у одређене врсте
механнизације и опреме која се користи у
биљној пољопривредној производњи.
Кредити, чији је рок од једне до три године
са грејс периодом до годину дана, или од
три до пет година, одобравају се и
исплаћују у динарима – без валутне
клаузуле
и
предстаљају
једне
од
најповољнијих кредита на тржишту, где
фиксна каматна стопа износи 3% на
годишњем нивоу, односно 1% за физичко
лице са пребивалиштем које је на подручју
са
отежаним
условима
рада
у
пољопривреди, односно које је навршило
највише 40 година живота у текућој години,
односно које је женског пола. Кредити чији
је рок отплате до три године враћају се у
месечним, тромесечним, шестомесечним и
годишњим ануитетима, а кредити чији је
рок отплате од три до пет година се враћају
у шестомесечним ануитетима.

Дипл.инг Радован Шеварлић ПССС Чачак
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*Савић Драгомир ,понуда крушке
*Јовановић Дејан ,понуда крушке
*Шундерић Бојан , понуда крушке
*Радовановић Милан ,понуда телади
*Лековић Бранислав ,понуда кромпира
*Ђокић Милорад, понуда прасади
*Капларевић Слободан ,понуда телади

Поштовани пољопривредни произвођачи,
у циљу побољшања пласмана пољопривредних производа, продају својих
производа можете огласити на сајт www.agroponuda.com
( Берза пољопривредних производа и произвођача Републике Србије). Унос понуда
у систем врше саветодавци.
За детаљне информације обратите се :

Пољопривредној саветодавној служби Чачак 032/320-710
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