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Производња биодизела у Србији и ЕУ
Биодизел је обновљиво гориво произведено
од биљних уља, као што су уља од уљане
репице, сунцокретово уље, сојино уље,
животињских масти. Биодизел је показао да
има значајне еколошке предности у погледу
смањења утицаја глобалног загревања,
смањења емисија штетних гасова, веће
енергетске независности и позитиван утицај
на пољопривреду. Биодизел има изузетно
низак садржај сумпора, а има и високу
мазивост и брзу биоразградљивости. То су
све предности које су потврђене од стране
различитих програма Европске комисије и
тестовима
независних
истраживачких
института.
Као таква, повећана употреба биодизела у
Европи представља важан корак за ЕУ, како
би испунила свој циљ смањење емисије
штетних гасова као што је договорено у
оквиру Кјото споразума. Додатно смањење
емисије загађујућих материја ублажава разне
људске здравствене проблеме и чува
животну средину. За производњу биодизела
данас се користи око 3 милиона хектара
обрадиве земље у ЕУ. Биодизел се
производи на индустријском нивоу у
Европској унији од 1992, у великој мери као
одговор на позитивне сигнали из ЕУ
институција. Данас постоји око 120 биљака у
ЕУ производе до 6.100.000 тона биодизела
годишње. Ове биљке се углавном гаје у
Немачкој, Италији, Аустрији, Француској и
Шведској.

Најпопуларнији
уље
произведено
у
огромним количинама од стране америчких
компанија је сојино уље, док је у Европи,
најпопуларнији и најјефтиније уље за
биодизел је од уљане репице. У последњој
деценији у ЕУ је дошло до великог повећана
производње и потрошње биодизела.
У периоду о 2000-2010. године потрошња
биодизела је повећана са 500.000 тона на
више од 10.000.000 тона. Трећа генерација
биогорива,
укључујући
и
водоник
произведен из биомасе, очекује се да да
значајан допринос у путничким возилима и
градском превозу до 2030. Производњу
биогорива из алги је тренутно у фази
истраживања и развоја. Многе процене
говоре да ће због све мањих залиха нафтре у
свету доћи до драстичног повећања цене
сирове нафте. Управо због тога, али и због
чињенице да наша пољопривреда може
произвести знатно више сировина за потребе
производње биодизела, може се закључити
да ова производња има тржишни потенцијал.
Најзначајнија пољопривредна култура за
производњу биодизела код нас је уљана
репица. У земљама ЕУ се са једног хектара
под уљаном репицом произведе се око 1000
литара биодизела, а у Србији се са исте
површине произведе око 600 литара, што је
последица ниских приноса пољопривредих
култура.
Значајан потенцијал за производњу уљане
репице, лежи и у чињеници да у нашој
земљи према неким проценама постоји негде
око 200.000-250.000 хектара необрађених
ораница. Ове површине, као и оне које се
користе за гајење других култура, могу се
успешно користити за производњу репице,
која се у данашњим условима може сматрати
веома
профитабилном
и
исплативом
културом.
Дипл. инг Радован Шеварлић
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Корективно сузбијање корова у кукурузу
Кукуруз је веома важна ратарска култура.
Технологија гајења кукуруза захтева пуно
знања и уколико се желе постићи високи
приноси, није довољно обезбедити само
потребну количину минералних ђубрива и
оптимално време сетве, неопходно је да
кукуруз
ослободимо
конкуренције
коровских биљака. Предходне недеље биле
су у знаку сетве кукуруза. Након сетве
кукуруза произвођачима следи хемијско
сузбијање корова. Корови у кукурузу могу се
сузбијати након сетве, а пре ницања корова и
кукуруза
и након ницања и корова и
кукуруза. Због одсуства падавина ницање
кукуруза је отежано, а истовремено слабије
је и ницање коровских биљака.
Са
првим
кишама
при
повољним
температурама имаћемо експлозију ницања
коровских биљака. Обзиром да је након
сетве наступио сушни период, без падавина,
које су неопходне за успешно деловање тзв.
земљишних хербицида и да је ефикасност
хербицида које су произвођачи већ
применили после сетве, а пре ницања мала,
у
наредном
периоду
произвођачима
предстоји корективно сузбијање корова у
кукурузу. Допунско, корективно сузбијање
корова у овој години постаће на већини
парцела основна мера.

Сузбијање корова у кукурузу после ницања
врши се када је кукуруз у фази 2-6 листова, с
тим што се неки хербициди могу применити
и у каснијим фазама пораста кукуруза. Овом
мером сузбијају се једногодишњи и
вишегодишњи
усколисни
(травни)
и
широколисни корови.
За
сузбијање
једногодишњих
и
вишегодишњих широколисних корова (стир,
пепељуга, амброзија, чичак, попонац,
паламида…) примењују се хербициди на
бази 2,4D, дикамба, бентазон + дикамба,
флуроксипир, сулкотрион, дифлуфензопир +
дикамба, мезотрион, темботрион. Ови
хербициди најбоље деловање испољавају
када су широколисни корови у фази 2-4
листа.
Уколико су присутни у усеву и травни
корови једногодишњи и вишегодишњи
(мухари, сирак из семена и ризома, коровско
просо….) за њихово сузбијање користити
хербициде
на бази никосулфурона,
римсулфурона,
форамсулфурон,
форамсулфурон + јодосулфурон метил Nа.

Време примене ових хербициди је када су
једногодишњи травни корови у фази 3-5
листа, а дивљи сирак у порасту 15-20 cm
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Који ћемо хербицид одабрати одређује нам
број листова кукуруза као и спектар корова
присутних
у
усеву.
Употреба
неодговарајућих хербицида може имати
негативне последице које се огледају у
изостанку ефекта примене, у расту трошкова
услед понављања третмана и паду приноса
услед оштећења усева. Сузбијање корова
након ницања има својих предности и

недостатака. Предност је што се циљано
сузбијају присутни и најзаступљенији
корови на парцели, а недостатак је цена
ових хербицида као и то што се у време
њихове оптималне примене може јавити
кишни период који спречава њихову
примену у оптималним фазама раста корова
и кукуруза.
Дипл.инг Весна Нишавић Вељковић

Неговање воћака оштећених градом
Град је најтежа елементарна непогода која
оставља неповољне последице и оне у
зависности од степена оштећења могу
трајати веома дуго. Штете на воћним
засадима зависе од јачине града и фазе
вегетације.Неупоредиво су већа оштећења
на засадима који су ступили у период
плодоношења. Уколико су плодови у
почетној фази развоја оштећења су
мања.Најтеже последице су ако град падне
касније током вегетације тада повреде које
су настале не могу зарасти до краја
вегетације. Повреде које настају као
последица оштећења од града испољавају се
кроз јачу изнуреност плодова, умањују
отпорност према мразевима ,повећавају
осетљивост
према
болестима
и
штеточинама, умањују родност и бујност
воћака. Повреде од града могу бити
ломљење и механичко повређивање
грана,повреде коре и дрвета, кидање и
цепање лишћа, оштећења плодова.Нарочито
су опасна ако су ова оштећења праћена
јачом појавом болести и штеточина.

Да би се последице оштећења од града
ублажиле неопходне су мере неге за засаде
који су претрпели оштећења од града.
После града треба уклонити оштећене и
поломљене гране и гранчице и оштећене
плодове. Уколико су оштећења већа треба
их неговати као при подмађивању и
прекалемљивању воћака.

Дипл.
инг
Филиповић

Снежана

Драгићевић4

__________________________________________________________________________________

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

Зачепљење једњака код крава
До дављења код крава долази када се у
једњаку задржи залогај хране или неки
страни предмет. Најчеће се дешава у пролеће
када се краве истерају на површине где је
био купус или на непреорана кукурузишта,
или уколико се даје кромпир, репа, бундева ,
а при томе нису довољно уситњени.
Углавном се дешава код крава, зато што
узимају нагло храну коју не жваћу, већ је
после из бурага враћају због преживања.
Дављење настаје зато што узета храна не
пролази кроз једњак, већ се у њему
задржава. Први симптоми дављења су
видљиви јер грла нагло престају да узимају
храну, а при искашљавању им цури слина.
Дављење прати надун и узнемиреност, при
чему треба одмах позвати ветеринара.
Указивање помоћи је углавном отежано због
узнемирености
животиње.До
доласка
ветеринара
сам
одгаивач
треба
да
интервенише, уколико се предмет још увек
налази у вратном делу, између прса и главе.
Са десне стране врата предмет се може
напипати руком. Предмет треба шаком или
врховима прсти гурати према глави. Друга
особа придржава страни предмет, са леве
стране од врата животиње, да се не помакне
према прсима, док јача особа притиска главу
говечета надоле. Због јачег притиска страног
тела на душник може да га избаци напоље.

Друга врста пружања помоћи је затварање
носних отвора чистом крпом. Тада грло теже
дише, јер ваздух потребан за дисање увлачи
кроз ноздрве. Када се из ноздрва извади
крпа, грло почне грчевито да се искашљава,
па постоји могућност да избаци страно тело
из једњака. И у овом случају главу треба
гурати према земљи. Трећи начин помоћи је
да се предмет покуша извадити руком или
посебним кукама помоћу специјалних
отварача (уколико њима располажу ).Десном
руком се извуче језик говечета из уста,
колико је то могуће на леву страну, преко
кутњака. Тада се десна рука увуче у уста све
до ждрела, па чак и у сам једњак, и страни
предмет извуче напоље.
Због узнемирености животиње и надуна све
ово треба одрадити у што је могуће краћем
року.При томе треба водити рачуна о
хигијени рука, као и то да особа која пружа
помоћ, вади страно тело не буде са превише
јаким, мишићавим рукама да не би дошло до
озледе.
Ове врсте помоћи могуће је извести само у
случају ако се говече задавило предметом
који се може догурати до једњака.У случају
да се предмет налази у грудном делу једњака
и не може се напипати неопходна је
интервенција ветеринара.
Дипл. инг Љиљана Ћурчић

Уклањање првих серија младих изданака малине
Малина је воћка у засадима са густим
склопом биљака и добром родношћу
изданака. Самим тим захтева интензивну
негу, правилну резидбу, адекватно ђубрење
и друго у одржавању засада. Управо од
начина спроведене неге директно зависи
висина приноса, квалитет рода и дужина
експлоатационог
периода,
односно
целокупна економичност производње овог
воћа.
Након пролећног проређивања, везивања и
скраћивања једногодишњих изданака за
текући род у редовној нези итекако значајну
операцију представља уклањање првих

серија младих изданака малине. Ово су мере
у засадима које би требало изводити у 3 до 4
наврата и то од почетка кретања малине до
краја маја, односно у периоду када ови
изданци масовно избијају и интензивно
расту, користећи веома повољне услове
водно-ваздушног режима у овом периоду
године.
На само цветање, заметање и сазревање
плодова, али и диференцијацију цветних
пупољака за наредну годину јако утиче
интензивни пораст „превремених“ изданака
малине. Не сме се дозволити да они прерасту
висину 10 до 15 cm, како не би дошло до
5
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одрвењавања њиховог базалног дела, а

механичким путем, до основе, најчешће у
нашим мањим засадима, и применом
хербицида на засадима старијим од 2-3
године ( пр.касорон, грамоксон или др.),
када се истовремено могу уништавати и
корови и ниске родне гранчице.
Важно је обавити закидање оваквих
изданака до саме земље, јер ће се, у
противном, из остављеног дела изданка
развити превремене гранчице, чиме се
беспотребно троше влага и хранљиве
материје самој биљци. Tе гранчице су често
и заражене гљивичним патогенима, чиме су
директни извор инфекције новим, младим
изданцима.
Овим радовима у малињаку доступне залихе
влаге и хранљивих материја усмеравају се у
родне изданке, што се директно одражава на

самим тим и тежег уклањања. Њихово
елиминисање из засада може се вршити
функционалније и потпуније оплођење,
бољи пораст и наливање плодова, а самим
тим на квалитетнију и правовремену
родност. Осим тога, боља и потпунија
осветљеност родних изданака у значајној
мери смањује опасност од деструктивних
болести изданака и плодова ( какве су
пламењача- сушење пупољака (Didymela
applanata); пламењача изданака; антракноза
(пегавост) изданака; трахеовертицилиозевењење изданака и других).
Сам родни потенцијал изданака образованих
након примене ове методе ( која се по својој
исходној примени назива и „ариљски
метод“) знатно је већи од изданака који би
се развили од почетка вегетације, јер им се
главне развојне фазе одвијају у смањеној
конкуренцији пораста изданака. Али, све то
оправдано може дати добре резултате
уколико се обезбеди довољна количина
влаге у јуну, јулу и августу месецу, уз
адекватно, интензивно ђубрење, обраду
земљишта
и
редовну
заштиту
од
проузроковача болести и штеточина у
малињаку.
Мр Бранко Танасковић

Припрема живића јагоде за садњу

Основни услов профитабилне производње и
високих приноса у засаду јагоде јесте
потпуно здрав садни материјал и што боље
развијени живићи у моменту садње. Такође,
и временски период између вађења и сађења
живића требало би да је што краћи, а у
супротном резултат је осетно слабији пријем
и укорењавање садног материјала.
За јесењу садњу живићи се ваде од краја
августа до почетка октобра, уз одређене
нормативе у погледу стандарда садног

материјала. Уколико се живићи ваде касније,
могу се користити као „фриго матреијал“ (тј.
у фази мировања).
Садни материјал првог квалитета мора
имати добро развијен коренов систем и
добро развијена 3-4 листа са изражено
развијеним тачкама раста у средишту између
листова. Такође, могу се користити и слабије
развијени живићи, који се у овом случају
морају утрапити и чувати до
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пролећа, или у специјалним условима
хладњаче, одакле ће се, уз добро развијен и
жиличаст коренов систем садити директно у
предвиђени засад.
Више
пута
неодговорност
и
непрофесионализам произвођача садног
материјала, односно у промету недовољно
квалитетног садног материјала директно се
одражава
на
развој
и
родност
новоподигнутих јагодњака.
Само класиране живиће требало би стављати
у промет запаковане у везе по 25 комада, или
сложене у сандуцима у „ринфузном“ стању и
то од 200 до 300 у једном паковању. Свака
веза или веће паковање морају поседовати
декларацију о аутентичности сорте и
сертификат о производњи тог материјала.
Припремљене живиће до времена садње
корисно је чувати у засењеним и
прохладним условима, или, најидеалније у
коморама хладњаче.
Живиће са нешто већом лисном масом не би
требало транспортовати на температурама
изнад 2°C, због могућег увенућа старог и

труљења младог лишћа, односно изумирања
тачака раста као и кореновог система.
За сам транспорт најпогоднији су камиони
хладњаче са клима уређајима и довољно
кисеоника, док за одлагање до момента
садње користити услове високе влажности (
као што су подруми са влажним песком), у
којима би требало положити живиће јагоде у
расутом стању.
Непосредно пред садњу неопходно је
обавити општи преглед садница, при чему се
уклањају, евентуално, поломљени листови,
предебели или оштећени делови корена и
друге примесе. Крунице са тачкама раста
важно је да су добро развијене са уоченим
младим листовима. Такође се препоручује
потапање кореновог система у кашу
сачињену од растресите земље, свеже
кравље балеге и воде, да би се повратила
свежина и функционалност сваког дела
кореновог система, што ће се непосредно
одразити на проценат пријема, бољи пораст
и високу родност живића.
Мр Бранко Танасковић

Минерални додатаци и адсорбенти за сточну храну, минерални комплекс за силирање
сточне хране и адсорбенти за фарме
Минерални додатак за животиње

Додаје се сточној храни за свиње, говеда,
овце, живину, дивљач и рибе
Адсорбује штетне материје из организма :
микотоксине,тешке метале,пестициде и
остале отровне
елементе . Одржава
стабилним здравствено стање животиња и
тиме доприноси мањој употреби лекова.

Омогућава производњу здраве хране
Побољшава све производне резултате за 612%

Побољшава конверзију хране и повећава
количине и квалитет добивеног млека,меса
и јаја
Скраћује дужину това животиња
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Минерални комплекс за силирање сточне
хране

Потпомаже процес млечно киселинског
врења и успешно конзервирање кабасте
сточне хране.
Не дозвољава развој плесни, зауставља
њихов развој и елиминише микотоксине из
силаже.
Одржава горњи ниво оптималног присуства
органских киселина као што су пропионска,
лимунска и бутерна.
Минерални комплекс је прашкаст производ
и посипа се сваки слој уситњене масе
биљака равномерно.Следи сабијање са
трактором и све се то понавља до завршетка
силаже.
Препоручује се концентрација од 0,5-1%.

као и за чување и поправку квалитета
стајњака
Минерали из овог додатака имају
природну особину да адсорбују (упију као
сунђер ) хранљиве елементе из стајњака и
да их вежу за своју кристалну решетку
Додавањем минералних додатака ,
свакодневно неколико шака по стајњаку
или по решетки у једном слоју у количини
од 0,100 – 0,200 кг/м2 сачуваћемо
квалитет стајњака
Адсорбује воду,амонијак и непријатне
мирисе у објектима
Минерални додатак за фарме повећава
квантитет ( прираст преко 10% ) и поправља
квалитет крајњих производа

Минерални додатак за фарме
Користи се у фармама за поправку
амбијенталних услова гајења животиња,
Дипл.инг Мирослав Јаћимовић
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