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ЗЕЛЕНИШНО
СИДЕРАЦИЈА

ЂУБРЕЊЕ

/

Зеленишно ђубрење/ сидерација /
је један од најстаријих начина очувања
плодности земљишта и практиковало се
још пре примене стајњака .Сидерација
представља ситњење и и заоравање свеже
надземне и подземне масе биљака с
циљем
да
се
земљиште
обогати
органском материјом и ради побољшања
физичких , хемијских
и
биолошких
особина земљишта . Препоручује се пре
свега
на земљиштима
која
немају
довољно хумуса .
За зеленишно ђубрење претежно
се употребљавају легуминозе лупине
,грахорица ,сточни грашак , еспарзета ,
црвена детелина и друге .Ове биљке брзо
расту , дају велике количине зелене масе ,
имају снажан корен који дубоко продире
у земљиште и растреса оранични слој ,
извлачи минералне материје из дубљих и
остављаих у површинским слојевима
.Посебна важност легуминоза је у томе
што су са њима у симбиози бактерије
које фиксирају атмосферски азот и
стављају га на располагање биљкама .
Количине азота које ове бактерије могу
да фиксирају креће се од 250 - 300 кг
по хектару .

Хељда

Уљана репица
Употреба биљака за ђубрење земљишта ,
а које се сеју у пролеће , има и својих
недостатака , јер заузимају земљиште у
току летњег периода и искључују га из
производње у току године . Због тога се
препоручује сетва пострног или озимог
међуусева .
Гајење усева за зеленишно
ђубрење као пострног усева могуће је
после жетве раних предусева који се
убирају у летњем периоду . Да би имали
успеха у овој производњи неопходно је
да буде довољно падавина или да
постоји могућност за наводњавања . У
пострној сетви од усева се могу гајити :
лупине , грахорица , хељда , фацелија ,
уљана репица ,кукуруз и др .

Фацелија
Поред легуминоза за зеленишно
ђубрење употребљавају се и друге биљке
и то оне које дају велике количине
биљне масе , поправљају земљиште , брзо
расту и снабдевају земљиште хранљивим
материјама . У ову групу спадају :
кукуруз , хељда ,уљана репица и друге .

Грахорица
Озими међуусеви за зеленишно
ђубрење сеју се крајем августа или у
септембру .За ову сврху могу се
употребити : озими сточни грашак , озима
грахорица , уљана репица . Ако се , на
пример, у септембру посеје озима
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грахорица у смеши са озимим јечмом ,
она ће већ до половине маја следећег
пролећа бити подесна за заоравање .За
сетву грахорице потребно је око 120 кг
семена и 30 кг килограма семена озимог
јечма , који служи за потпору и повећање
биљне масе .

Летњом сетвом биљака и сетвом на
почетку јесени , земљиште се пођубри , а
не губи се производна година . Исти циљ
се постиже и раном јесењом сетвом и
раним пролетњим заоравањем .

За стручну службу ,
Дипл. Инг. Милисав Тиосављевић

Сточни грашак

ВOЋЕ КАО ХРАНА
Воће
представља
једну
од
најздравијих и најнеопходнијих намирница
која би требало да буде што више
заступљена у свакодневној исхрани.Свежи
плодови воћа су готово незаменљива
,здрава храна ,која врло често има и
лековиту и терапеутску вредност. Редовна
употреба воћа у људској исхрани успешно
делује на развој И здравствено стање
људског организма , на његову физичку
кондицију И радну способност, а у
одређеној мери И на дужину људског
живота.
Органске материје( шећери ,масти И
беланчевине ) које улазе у састав воћа
,често су изнад квалитета у другим
намирницама.Вредност плодова заснива се
на знатним количинама шећера ( фруктоза
,глукоза И сахароза) И минералних соли
,киселина И витамина.Шећер који улази у
састав воћа је фруктоза а не глукоза што
има за последицу његово спорије разлагање
од других намирница. То омогућује да
након конзумирања воћа ниво шећера у
крви расте па тако долази до равномерног
снабдевања мишића.

око 15 % шећера И до 35 % угљених
хидрата.Врло је значајна физиолошка улога
И других састојака воћа , као што су
органске киселине , пектини И несварљиви
угљени хидрати.

Хемијски састав плодова воћака се
разликује од врсте до врсте, тако да јабука у
свом саставу има највећи проценат воде од
83 % до 90 % ,затим 13.5 % угљених
хидрата , 0.4 % беланчевина , 0.6 %
киселина И 0.6 % минералне материје.
Крушка садржи највећи проценат
воде 83 %, И 13 % до 20 % угљених
хидрата, 0.5 % беланчевина ,0.2 % киселине
И минералне материје 0.3 %.

Свежи плодови садрже у просеку
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Од киселина преовлађује јабучна
киселина 80% до 90% И то код јабуке
,брескве ,кајсије,трешње,вишње, шљиве И
крушке, винска киселина код грожђа а
лимунска киселина код рибизле,лимуна И
поморанџе.
Од минералних материја
воће
садржи највећи проценат калијума .Од
једињења највише калцијум-карбоната
,калцијум –фосфата, магнезијум –сулфата.
Плодови воћа највише садрже витамин Ц ,
витамин А,Б,И Б2..
ПССС ЧАЧАК
Снежана Драгићевић-Филиповић

ОБЈЕКАТ ЗА ОВЦЕ
Величина и тип објекта зависи од:
Правца и типа призводње (месо, вуна,
млеко)
Броја оваца и структуре стада
Начина држања (на пашњацима, део године
у објектима, а део на испаши и само у
објектима
Објекат за овце треба да обезбеди:
• Склониште од лоших временских
услова
• Довољно удобног и сувог простора
за лежање
• Добру вентилацију без промаје
• Довољно простора за јасле
• Простор за јагњење
• Добар приступ човеку и
механизацији
• Довољно хране,воде и светлости
• Да буде у складу са свим законским
регулативама везаним за држање
стоке и заштита животне средине

Да буду јефтини
У саставу фарме за овце треба да буду
следећи објекти:
• Овчарник ( стаја за овце, двиске,
јагњад, шиљежад, овнове, просторија
за јагњење, просторија за мужу,
магацин за концентровану храну)
• Испуст
• Сењак
•
Објекти за силажу
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Објекти за стајњак
Приликом изградње фарме треба водити
рачуна о следећем:
• Избору локације-места градње
• Да се обезбеди вода, струја и путна
мрежа
• Да је удаљен од других објеката
• Да је заштићен од јаких зимских
ветрова
• Положају објекта према страни
света
Површина стајског простора-пода за
одређене категорије
• Овнови 1,5-2 м
• Овца 1,2-1,5 м
• Овца са јагњетом 2-2,2 м
• Јагњад 0,4-0,5 м
• Шиљежад 0,7-0,9 м
• Површина испуста је два пута већа
од површине пода у стаји

Кромпир је гајена биљка коју
паразитира велики прој патогена,
Клима у објекту
• Температура зими у овчарнику мин 6
Ц, а лети маx 25 Ц
• У просторији за јагњење зими 12-18
Ц
• Влажност ваздуха од 60-75 %
• Запремински простор у објекту по
овци са јагњетом 6,5 м
• Природна вентилација без промаје
до 0,5 м/сец
• Осветљење природно на сваких 2330 м пода довољно је 1 м прозора,
авештачке светлости 70 Луxа (5-7
W/м пода)

ПССС Чачак
Мирослав Јаћимовић

ПЛАМЕЊАЧА КРОМПИРА

Кромпир је пореклом из Јужне
Америке, са високих Анда, где се гаји од
давних времена. У Европу су га пренели
Шпанци око 1580. године. Из Шпаније је
пренет у Италију, затим Белгију, одакле је
перфект града Монса послао кромпир у
царски ботанички врт у Бечу где је први пут
детаљно описан и добио свој латински
назив. То је било 1601. године, када је
кромпир практично ушао у науку. На
подручје Србије, у Банат и Барању донели
су га Немци 1759. године.

проузроковача болести из групе гљива,
бактерија и вируса. Болести и штеточине
кромпира осим смањења приноса, утичу и
на погоршање квалитета кртола, умањујући
њихову тржишну вредност, као и могућност
чувања у складишту. Да би смо постигли
високе приносе, квалитетног и здравог
семенског и меркантилног кромпира,
неопходно
је
обезбедити
примену
савремене технологије производње која
подразумева поштовање плодореда ( избор
парцеле), коришћење здравог садног
материјала,
хемијске
мере
заштите,
избалансирана исхрана НПК хранивима,
5
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правилно
кромпира...

складиштење

и

чување

Хемијске
мере
заштите
подразумевају сузбијање најзначајнијих
болести и штеточина кромпира применом
пестицида.
Пламењача
кромпира
је
најзначајнија и најраширенија болест
кромпира коју проузрокује паразитна гљива
Пхyтопхтхора инфестанс. Нема године
када се ова болест не јавља, раније или
касније у току вегетације у различитом
интезитету у зависности од услова за развој
болести. Уколико су повољни услови за
појаву и развој паразита, а то су умерено
високе температуре са честим кишама и
дуготрајном росом, штете су велике, често и
потпуне. Жаришта болести најчешће се
налазе на местима где су најповољнији
услови за њен развој. То су увале, заклонита
и непроветрена места тамо где се дуже
задржава роса и где је због слабог
проветравања висока влажност ваздуха.
Симптоми се јављају на целој биљци
кромпира: лишћу, стаблу, бобицама и
кртолама.

Прво се јављају на листу у виду
маслинасто-зелених пега на ивици листа. На
наличју листа, посебно у условима повећане
влажности, на ивичном делу пеге уочава се
беличаста превлака од репродуктивних
органа гљиве, што је карактеристичан знак
за пламењачу.

На стаблу се јављају тамне пеге које се
спајају, тако да читава стабљика бива
захваћена.
На
парцели
се
осећа
карактеристичан мирис. Болест може да се
прошири и на кртоле. У почетку се на
зараженим кртолама јављају тамне пеге које
захватају већи део површине кртоле. На
пресеку кртоле уочава се оболело ткиво
црвенкасто-мрке, рђасте боје. Заражене
кртоле се тешко чувају и обично брзо
пропадају.

Заштита кромпира од пламењаче
подразумева комбинацију агротехничких
мера и примену хемијских средстава.
Обично се са заштитом кромпира од
пламењаче почиње када је кромпир у фази
склапања редова што је наравно погрешно,
треба пратити услове за појаву и развој
болести, јер ако су повољни временски
услови и у присуству инокулума, заразе се
могу остварити и доста раније, у почетним
фазама раста кромпира.
На почетку
вегетације док су биљке мање, а тада су
обично и услови за појаву пламењаче
слабији треба користити фунгициде
контактног деловања (Polyram Df, Dithane
DG Neo Tec, Dakoflo, Antracol WP 70,
Cuproxat.....). У време интезивног пораста,
пред, током и након цветања препоручује се
примена препарата бржег системичног
деловања (Ridomil Gold, Consento, Infinito,
Acrobat, Fuzija......). На крају вегетације, у
време
споријег
развоја
биљака
употребљавају се спорији системици и на
самом крају вегетације, фунгициди који
спречавају инфекције
6
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кртола пламењачом са надземних делова
биљака (Shirlan 500SC).
Примена фунгицида мора бити превентивна
са добром апликацијом препарата на све
надземне делове биљака, јер само
превентивна примена и добра покривеност
истретиране површине, може осигурати
заштиту од заразе и тако спречити развој
болести. Интервали између третирања су 78 дана, ако су повољни услови за развој
болести, односно 10-14 у условима
неповољним за развој болести.

Економски значај и тржишни
потенцијал производње соје
У последњих неколико година соја је
постала веома цењен тржишни артикал,
како на домаћем тако и на иностраном
тржишту. Поред производње за потребе
исхране стоке и прерађивачке индустрије,
све већи број пољопривредних произвођача
се одлучује за гајење соје у циљу пласмана
на инострана тржишта. Ово је довело до
појачане
конкуренције
на
домаћем
тржишту, а произвођачима је омогућило
добру зараду.

Извоз соје је драстично повећан у 2011.
години у односу на 2006. годину, док је
увоз стагнирао. Највећи део соје је продат
купцима у Италији, Белгији, Грчкој,
Мађарској, Хрватској, БИХ.

Веома важан моменат код примене
фунгицида је коришћење довољне количине
воде по јединици површине. Препоручује се
у зависности од пораста биљне масе од 600900 л воде за један хектар, да би фунгицид
био нанет и правилно распоређен по читавој
површини биљке.
ПССС Чачак
Весна Нишавић -Вељковић, дипл.инг.

Према неким прогнозама може се очекивати
даљи раст цене соје, обзиром да се
површине под овом културом не
повећавају, док тражња на тржишту бележи
стални раст. Соја има велики привредни
значај, а од ње се добија велики број
производа који се користе за
исхрану стоке, у прехрамбеној индустрији и
производњи уља. Интезивно савремено
сточарство не може се замислити без
употребе производа од соје (термички
обраћени производи).
Што се тиче земљишта, соја најбоље успева
на плодним и дубоким земљиштима
неутралне реакције. За успешну и
профитабилну производњу соје неопходна
је квалитетна основна обрада, која
подразумева јесење орање. Предсетвена
припрема, која се изводи непосредно пред
сетву, изводи се на дубину од 5-10 cm.
Ђубрење соје у нашим условима изводи се
искључиво минералним ђубривима. За
гајење соје користи се између 20-30 кг
чистог азота по хектару.
Прихрањивање соје у нормалним условима
се не изводи, осим у случајевима када
изостане формирање квржица на кореновом
систему. За успешно гајење соје потребно је
унети и одговарајуће количине фосфорних
и калијумових ђубрива.
Потребне количине фосфора су 50-70 кг/ха,
а калијума 40-60 кг/ха.
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ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
____________________________________________________________________________________________________________________

Соја повољно реагује и на уношење бора,
бакра, мангана и молибдена. Сетва соје, у
нашим агроеколошким условима, изводи се
када и сетва кукуруза (10-25 априла).
У централној Србији под сојом су засејане
доста мале површине, иако за њено гајење
постоје повољни агроеколошки услови.

Просечни приноси соје на нивоу Србије
доста заостаја за генетским потенцијалом и
крећу се око 1,5-2 тоне. Овако ниски
просечни приноси доводе у питање крањи
финансијски резултат, који би сигурно
могао бити доста бољи уколико би се
просечни приноси повећали.
Дипл.инг агроекономије Радован Шеварлић
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