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Израчунавање сетвене норме / количине
семена / код стрних жита
Одређени број пољопривредника
из године у годину сеје исте количине
семена одређене врсте ,односно сорте
стрних жита не узимајући у обзир :
физичка својства семена , карактеристике
сорте , рок сетве , квалитет предсетвене
припреме, климатске услове. Резултат тога
јесте неоправдано повећавање трошкова
сетве . Оптимална количина семена је
стварно потребна количина семена по
јединици површине и она директно
зависи од претходних чинилаца. .Због тога
количина семена за одређену сорту ретко
када је иста .
Како израчунати
/количину семена / ?

сетвену

семена

Сорта јарог овса Ловћен

Теоретска

=
количина семена

На основу употребне вредности семена и
теоретске количине семена се израчунава
стварно потребна количина семена по
следећој формули :

норму

Од физичких својстава смена треба знати :
клијавост и чистоћу . Ови параметри се
налазе на декларацији за сваку партију
семена ( тражити од продавца) .На основу
ова два параметра се израчунава
употребна вредност семена по следећој
формули

=Употребна

Од карактеристика одређене сорте треба
знати : потебан број клијавих зрна по
метру квадратном и масу хиљаду зрна /
декларација/ . На основу ових параметара
се израчунава теоретска количина семена
по следећој формули :

вредност

Стварно потребна количина семена се
мора повећати за одређени проценат у
следећим случајевима:
- Када се сетва обавља ван оптималног
рока (0,5%за сваки дан закашњења).
-

Када је предсетвена припрема
лошијег квалитета( И до 10 %)

Употребна вредност

= 93,06 %

Број зрна по м2 - 45о
Клијавост - 94%

Теоретска кол.семена=

=

135 кг/ха

Чистоћа - 99 %
Маса 1.000 зрна - 30г

Стварно потребна кол.с.

x1оо =145кг/ха

Дипл.инг.Милисав Тиосављевић
ПССС Чачак
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СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У ЦРНОМ ЛУКУ
ПРОИЗВЕДЕНОМ ИЗ СЕМЕНА
Сузбијање корова у црном луку зависи од
тога да ли се лук гаји директно из семена
или из арпаџика. Директно из семена
производи се арпаџик И конзумни лук. Код
ове производње корови ничу пре или
заједно са црним луком, брже расту од
гајеног усева и зато је важно да се сузбију у
најранијим фазама развоја. Морају се
сузбити док су у фази два до четири листа,
јер ако прерасту дешава се да хербициди
слабо делују или уопште не делују.
Корови у црном луку се могу сузбијати
после сетве, а пре ницања црног лука И
након ницања, када лук формира први пар
правих листова. За сузбијање корова у
црном луку после сетве, а пре ницања И
корова И усева користи се хербицид на
бази пендиметалина који представља
основни хербицид у производњи лука из
семена. Добро делује на разне врсте мухара,
штир, пепељугу, горушицу, не делује на
амброзију, чичак и татулу. Ови корови се
сузбијају након њиховог ницања и ницања
лука. За сузбијање ових корова користи се
хербицид на бази флуроксипира и чија је
основна намена сузбијање корова у
пшеници, али се често у пракси користи и у
црном луку за сузбијање поменутих корова
као и попонца ( Convolvulus arvensis), дивље
купине (Rubus sp.), амброзије (Ambrosia
artemisifolia).
За сузбијање амброзије
користи се у дози од 1,0 л/ха, при узрасту
лука 1-2 листа и амброзије 2-4 листа. Веома
је важно да се за сузбијање амброзије не
касни јер поред тога што постаје отпорна на
хербициде, она наноси велику штету
гајеном усеву.
Након ницања лука користи се и хербицид
на бази оксифлуорфена и то у дози 0,3 до
0,75 л/ха што је знатно нижа доза од дозе
која је наведена у упуству за примену. То је

из разлога што је у упуству наведено време
за његову примену 3-4 листа лука, међутим,
у време узраста лука 3-4 листа, корови су
прерасли, па је ефекат примене хербицида
слаб. Препорука је да се хербицид на бази
оксифлуорфена примени у дози 0,3 л/ха
када су корови
млађег узраста и
осетљивији на хербицид, а лук у фази
узраста од једног правог листа, или се може
применити у дози 0,5 л/ха при узрасту лука
од два листа. У другом делу вегетације, у
каснијим фазама развоја црног лука (3-4
листа) може се применити у дози 1-1,5 л/ха
за сузбијање тек изниклих корова и
спречавање ницања нових. Добро делује на
мухарике и друге усколисне корове, а од
широколисних на штир, пепељугу, тушт,
дивљу роткву, помоћницу, мишјакињу. Не
препоручује се његова примена при дужем
периоду влажног времена због слабијег
формирања воштане превлаке на листовима
због чега може бити фитотоксичан. Такође
не сме се примењивати после сетве, а пре
ницања лука јер такође може бити
фитотоксичан.
За сузбијање паламиде у црном луку
користи се хербицид на бази клопиралида.
Поред тога што се паламида може сузбити у
црном луку, површине које су јаче
закоровљене паламидом треба избегавати за
гајење црног лука, јер јаки подземни органи
паламиде онемогућавају раст луковица.
Примењује се у дози 1,2л/ха за сузбијање
паламиде, док за сузбијање других
коровских врста доза је 0,6-0,8 л/ха. У
јесен исте године и у пролеће наредне
године на површинама на којима је
коришћен овај хербицид не сме се сејати
луцерка, грашак, мрква док за пшеницу,
јечам, овас и кукуруз нема ограничења.

Дипл.инг.Весна Нишавић-Вељковић
ПССС Чачак
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Радови у воћњаку током марта
месеца.
Протекла зима је била дуга и хладна и
радови у воћњацима који су у предходном
периоду требало да су већ завршени ,тек
сада предстоје. Веома мали је број воћара
који су успели да део послова обаве током
децембра И јануара када су временски
услови погодовали радовима у воћњаку
тако да се радови у воћњацима
продужавају током фебруара И марта
месеца .
Послови који предстоје у наредном периоду
су:

осетљивости коштичавог од јабучастог воћа
на
ниске
зимске
температуре.
Такође,коштичаво воће има краћи период
дубоког зимског мировања и пре ступа у
вегетацију.
Током марта месеца посебну пажњу треба
посветити резидби младих воћних засада
јер је сада право време за њихову
резидбу.Пролази опасност од јаких мразева
који могу допринети измрзавању.

Ђубрење засада

Резидба воћака
Резидба воћака се разликује по томе да ли
се обавља у младим или старим воћним
засадима, да ли се обавља за формирање
узгојног облика или регулисање родности и
вегетативног
пораста
у
родним
засадима.Осим тога разлика је и у резидби
јабучастог воћа

У случају да се из било ког разлога основно
ђубрење не обави у јесен, тада се количина
биљних хранива предвиђена за основно
ђубрење у јесен и она за прво пролећно
ђубрење унесе у земљиште заједно,
приликом прве пролећне обраде земљишта
(или разбаца по површини).
Редовно годишње ђубрење воћњака у роду
представља
једну
од
основних
агротехничких мера у савременој воћарској
производњи. Ђубрењем воћака осигурава се
редован и висок принос, добар квалитет
плодова, и равнотежа развоја вегетативних
и генеративних органа.

Или коштичавог воћа. Резидба јабучастог
воћа може се радити већ по завршетку
године, током децембра месеца. Иста се
може безбедно одвијати и током зимског
периода, уколико су погодни услови за рад
у засадима.
Резидба коштичавог воћа треба да се ради
почетком пролећа. Разлог је у већој

У редовном годишњем ђубрењу код већине
врста воћака разликује се основно ђубрење,
рано пролећно ђубрење и прихрана.
Основно ђубрење која се обавља у јесен
после
бербе
представља
уношење
комплексних НПК ђубрива са мало азота у
односу на фосфор и калијум. У основно
ђубрење спада и ђубрење стајским
ђубривом.
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није урадио јесенас сада је право време, под
условом
да
је
земљиште
добро
припремљено. Таконе је веома значајно ако
је извршена анализа земљишта .Нажалост
недовољно пољопривредника се ослања на
анализу земљишта као основу за подизање
засада, а управо је она та која нам казује да
ли се воћњак исплати подигнути на том
У раном пролећном ђубрењу уноси се азот,
најчешће 1/3 до 1/2 укупне потребе
годишње количине са једним од азотних
ђубрива или комплексним НПК са
наглашеним садржајем азота (НПК 20-1010, НПК 15-15-15,). Ђубрење се обавља
приликом прве пролећне обраде земљишта.
Прихрана се обавља после заметања
плодова крајем априла азотним или НПК
ђубривима са наглашеним азотом .

месту и које су формулације и количине
ђубрива потребне за мелиоративно

Обрада земљишта
После обављеног ђубрење неопходно је
земљиште обрадити, било орањем или
чешће у
засадима малине фрезирање редне траке
комбиновано са окопавањем у самом реду.

ђубрење, као и за које врсте воћака је
одренена парцела погодна.
Такође, водити рачуна о сортименту који се
одабира за нови воћњак. Сортимент је
динамична категорија и стално се појављују
нове сорте (које могу бити боље или не).
Одабрати сорте које су тренутно актуелне
како код нас тако и у свету, како не би било
проблема са пласманом када воћке ступе у
род.
И наравно, куповина сортно и здравствено
исправних
садница
од
поузданог
произвођача.

Подизање нових засада

Дипл.инг.Снежана Драгићеви-Филиповић
ПССС Чачак

Пролећну садњу треба обавити што пре.
Јесења садња воћака је повољнија, али ко то
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