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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

НАПАЈАЊЕ ТЕЛАДИ КОЛОСТРУМОМ

Уколико је порођај протекао без проблема, телету у првих сат – два
времена по рођењу треба дати прве количине колострума. Колострум се може
дати телету на два начина:
Природним путем - сисањем мајке
Најприроднији и најједноставнији начин узимања колострума је сисање.
Обично фармери први пут пуштају теле да сиса чим се дигне на ноге по рођењу.
Неки након првог сисања одвајају теле од мајке па га пустају оброчно да сиса.
Друга варијанта је да теле прва 24 сата остане заједно са мајком а након тога се
одваја од ње. И у једном и у другом случају телету треба омогућити да сиса бар 3
до 4 пута на дан, при чему треба да посиса 1 до 1,5 литара млека при једном
сисању или 4 до 6 литара у току дана. Предност оваквог начина исхране је што
теле добија колострум увек на телесној температури. Недостаци су што можда не
добије увек довољну количину колострума, јер се дешава да теле након рођења
нема још изражену јаку тежњу да сиса о чему треба водити рачуна. Други
проблем који може да се јави при оваквом начину узимања колострума је
хигијена вимена. Постоји могућност да се на вимену и сисама налазе неки
патогени микроорганизми па да одмах по рођењу изазову неку од инфекција. Зато
хигијени вимена пре сисања телета треба обратити неопходну пажњу.
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Вештачки - напајањем колострумом
Овај начин давања колострума подразумева
да се теле одмах након рођења одваја од мајке у
посебан бокс и да се напаја колострумом.
Помужени колострум може се телету дати на више
начина:
-напајањем на цуцлу,
-појењем из кофе
-употребом млечне сонде.
Напајање телета на цуцлу је најуобичајенији и
најбољи начин напајања ако смо
се определили за вештачко давање колострума. Овај
начин је свакако и најсличнији сисању телета.
Напајање се изводи употребом флаше или кофе са
цуцлом. Код обе ове варијанте напајања
колострумом треба водити рачуна да се колострум
пре давања телету доведе на телесну температуру.
Такође треба изузетну пажњу обратити на хигијену
флаше или кофе као и цуцле за напајање. У
противном, прибор који користимо може да постане
извор неке од инфекција.
Напајањем на цуцлу, колострум на
релативно природан начин стиже у сириште.
Фармер увек има увид у количину колострума коју
је теле добило у току дана. Недостатак је што код
евентуалног каснијег преласка на напајање из кофе
теле може да одбија да директно из кофе пије млеко
обзиром на раније стечену навику да млеко добија
преко цуцле.

Друга варијанта вештачког напајања је да се
телету даје да пије млеко директно из кофе. И код
оваквог начина напајања телета предност је што се
има тачан увид у количину попијеног колострума.
Кофа за напајање се лакше пере и чисти него што је то случај код прибора где се користи
цуцла. Касније са порастом теле брже научи да пије воду из неке посуде. Недостатак оваквог
начина напајања је што се теле теже учи да пије директно из кофе, посебно ако се ради о
слабије виталном телету. Такође може да буде проблем ако теле халапљиво и у великим
гутљајима пије млеко, што може да изазове проблеме у варењу.
И у једном и у другом случају, број напајања је 3 до 4 пута дневно са по 1 – 1,5 литара
млека по једном напајању или 4 – 6 литара дневно.
Трећа варијанта вештачког напајања је напајање млeчном сондом. Изводи се тако што
се колострум сондом уноси директно у једњак. Ово је практично принудно уношење
колострума јер се перимењује у изузетним случајевима када је теле по рођењу преслабо
( због тешког телења и сл. ) да би могло само да сиса или пије млеко на један од раније
наведених начина. Не препоручујемо га произвођачима који нису сигурни да сонду могу да
уведу директно у једњак да неби дошло до повређивања телета и још веће штете.

Дешава се понекад да крава након телења из било којих разлога има поремећај у лучењу
колострума или да због здравственог проблема са вименом колострум не може да се
употребљава за напајање телета. Због тога би фармери са већим бројем грла требали да имају
увек у резерви по неколико литара замрзнутог колострума који је одмах након телења
помужен од здравих грла. Такав колострум се по потреби одмрзава, загрева на температуру
тела и тако темпериран даје телету.
Зоран Николић дипл. инж.
БЕРБА ВИНОГРАДА

Берба пројектованог сортимента представља обиман и значајан посао. Од правовремене и
успешно изведене бербе зависи не само физички обим производње него и квалитет
производње.
Сазревање грожђа је превасходно физиолошко-биохемијски процес. Шећери и органске
киселине се синтетишу, трансформишу, премештају акумулирају и разграђују. Промене у
хемијском саставу грожђаног сока одређују хранљиву вредност, укус и мирис бобица, али и
њихову боју и чврстину. После пуне зрелости грожђа – заустављања процеса акумулирања
шећера и разлагања органских киселина, промене на грожђу су превасходно физичке природе
– вода испарава, шећери се концентришу, бобице се смежурају.
Берба грожђа је завршни и веома значајан организационо-технички део технологије
производње грожђа. Грожђе се по правилу бере када достигне пуну зрелост, јер тада најјаче
долазе до изражаја сортна својства.
Основни показатељ зрелости грожђа је хемијски састав грожђаног сока. За практично
одређивање зрелости грожђа и момента бербе, најзначајнији је удео шећера и органских
киселина у грожђаном соку и њихов међусобни однос.
Постоји више начина да се утврди зрелост грожђа, а сви су сврстани у три категорије:
органолептички, физички и хемијски.
Органолептичка метода одређивања зрелости грожђа
Метода се заснива на субјективној оцени већег броја појава и стања на чокоту и грожђу.
Реалност процене зависи од искуства особе која врши процену, од осетљивости њених чула
(вид, мирис, укус, додир) И познавања сортних својстава. Процењивање се заснива у
процењивању следећих својстава:

-

лишће постепено мења боју
петељка и цео гребен грожђа почињу да испољавају промене – од свежег стања
прелази у стање сасушености
бобице добијају боју која је својствена за сорту
укус и мирис постају хармонични и карактеристични за сваку сорту

Физичке методе утврђивања зрелости грожђа
Ове методе се користе за брзо одређивање удела шећера у грожђаном соку. У пракси се
најчешће користе рефлектометри и широмери.Рефлектометри дају податке о уделу суве
материје у грожђаном соку. Добијање података о томе заснива се на физичкој закономерности
неједнаког преламања светлости при проласку кроз течности различите густине.Одређивање
удела шећера помоћу широмера заснива се на мерењу густине, односно специфичне тежине
грожђаног сока.Најпознатији широмери су Екселов и Клостернајбуршки.
Хемијска метода утврђивања зрелости грожђа
Постоји могућност да се хемијским поступком веома прецизно одреди удео шећера у
грожђаном соку. Међутим, овај поступак је веома сложен, захтева лабораторијску технику и
доста висок ниво аналитичко-хемијског искуства, па се стога не користи за практично
одређивање зрелости грожђа у циљу одређивања момента бербе.Хемијска метода међутим,
има широку примену и представља једини начин за одређивање процента укупних киселина у
соук.
Показатељ (индекс) зрелости грожђа
На основу података о уделу шећера и укупних киселина у грожђаном соку, може се
објективно закључити о зрелости грожђа и на основу тога одређивати време бербе. Као што је
познато, пуна зрелост грожђа (техничка зрелост) је остварена онда када се удео шећера у
грожђу не
повећава,
а
удео
укупних
киселина несмањује.
Да би се утврдило када се грожђе налази у пуној зрелости, са одређивањем шећера и киселина
треба почети 10 до 14 дана пре уобичајеног времена бербе грожђа.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.

ЈЕСЕЊЕ ЂУБРЕЊЕ ВИНОГРАДА

Од расположивог асортимана, комплексних ђубрива за ову сврху су најпогодније
следеће формулације: 7:14:21 или 7:20:30 или 5:20:30. Однос хранива у овим ђубривима
одговара потребама винове лозе за ђубрењем. Применом 500-700 кг споменутих комплексних
ђубрива по хектару у земљиште се уноси 30-50 кг азота (Н), 70-140 кг фосфора, (П205), и 110250 кг калијума (К20) по ха. Толиким количинама фосфора и калијума подмирују се
целокупне годишње потребе винограда у овим хранивима, а са 30 - 50 кг азота осигурава се
довољна исхрана лозе азотом у јесењем и зимском раздобљу.
Примена већих количина азота у јесен није пожељна, и то из два разлога: прво зато што
би преобилна исхрана азтом могла продужити вегетацију и учинити лозу осетљивом на
измрзавање, а друго због тога што би дошло до губитака азота његовим испирањем из
земљишта. Због тога се виногради у јесен смеју ђубрити фосфором и калијумом, и мањим
количинама азота. Што се тиче ђубрења винограда фосфором и калијумом, ствари стоје
другачије. Наиме, иако лоза током јесени и зиме не узима веће количине фосфора и калијум,
они се неће испрати, јер се ова два хранива чврсто вежу у земљишту. Штавише, фосфор и
калијум је потребно унети што ближе кореновом систему, тј. што дубље у земљиште.
Истраживања су показала да се фосфор и калијум врло споро премештају у дубље слојеве
земљишта - годишње свега 1-2 цм. Такође је познато да винова лоза има највећу масу корена
развијену у слоју земље између 25 и 60 цм. Већа виноградарска имања основно ђубрење
обављају на дубину 40 цм помоћу депонатора иза тракторског подривача.
Дубоком јесењом обрадом земљишта у винограду постаје растреситије, па лоза у
таквом земљишту може боље искористити хранива и влагу из земљишта. Наиме, током зиме
мразеви уситне земљиште, па оно садржи више крупних и ситних пора. У крупнијим порама
налази се ваздух, а у ситнијим вода. На тај начин у земљишту се скупи више зимске влаге па
лоза лакше одолева суши. Осим редовног ђубрења минералним ђубривима, винограде треба
повремено ђубрити и стајским убривом. То је врло важно ради одржавања добре структуре
земљишта и његове растреситости. Уколико се ђубрење стајњаком не би спроводила, или се
органска материја у земљишту винограда не би надокнадила на неки други начин земљиште
би с временом постало све збијеније, па би његова обрада била знатно тежа. Да се то не
догоди, потребно је да се виногради сваке три до четири године ђубре са 20-40 т стајњака по
ха. Напомињем, треба користити зрели, ферментирано стајско ђубриво, јер ће тада његово
деловање бити највеће. У години у којој се примењује стајњак, количине минералних ђубрива
могу се смањити за трећину, јер нпр. 100 кг стајскога ђубрива садржи само 0,60 кг чистога
калијума. Према томе није тешко закључити да САМО стајско ђубриво не може потпуно
задовољити потребе винове лозе за калијумом, ако желимо постићи високу производњу, уз
одговарајући квалитет грожђа, односно вина. Обрада земљишта у винограду у јесен је
истовремено и најпогоднија прилика за, уношење стајњака.
Љубиша Ђорђевић, дипл.инг.
ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА БИЉА

Интегрална заштита биља је део интегралне производње који
се односи на сузбијање штеточина и болести.Интегрална
заштита биљака је систем заштите који се заснива на добром
познавању биљака домаћина, штетних организама и њихове
интеракције са условима спољашње средине.Она представља
систем заштите биља који подразумева коришћење свих
расположивих метода сузбијања штеточина, проузроковача
болести и корова (гајење отпорних сорти, агротехничке,
механичке, биолошке, хемиске и др.) у циљу спречавања

пораста њихове бројности преко границе код које долази до економски значајних штета.
Дакле, овим системом дозвољава се извесно присуство штеточина али испод
економског прага штетности, али не и њихово уништавање по сваку цену. Праг штетности је
степен напада штетних организама који прети већим штетама на биљкама од вредности
предузете заштите. У вези са тим јавља се и појам критичног броја који представља густину
инсеката, корова, број пега на лишћу или слично, када се приступа мерама сузбијања. Из свега
произилази да је прогнозно-извештајна служба, која предвиђа, прати и даје оптималне рокове
за сузбијање штеточина, проузроковаче болести и корова, веома значајна у систему
интегралне заштите биља. У новије време се понекад уместо израза интегрална заштита биља
користи интегрално управљање популацијома штетних организама.
Спровођењем мера интегралне заштите смањује се број хемиских третирања, чиме се
чува и омогућава већа активност природних непријатеља. Њихова улога је толико важна да
многи стручњаци под овим појмом подразумевају само комбинацију примене природних
непријатеља и хемиске заштите. Гајење и испуштање природних непријатеља за сада је
ограничено и далеко је важније сачувати постојеће непријатеље у природи и побољшати
њихову деструктивну улогу на штетне организме. Приликом избора пестицида за хемиско
сузбијање треба водити рачуна о њиховој селективности у односу на најважније природне
непријатеље штеточина у датој култури. Такође треба избегавати непотребно прекомерну
употребу хемиских средстава. Сузбијањем штеточина у земљишту третирањем читаве
површине уништавају се скоро сви природни непријатељи, а исти ефекат се постиже
уношењем средстава само у зони редова биљака, чиме се чувају бројни корисни организми.
Примена система интегралне заштите биља доводи мање употребе пестицида, па према
томе и јефтиније заштите, што је крајњи циљ. У засадима јабуке директни трошкови заштите
могу бити смањени и до 40%. Осим тога се смањује и загађење животне средине. Међутим,
увођење и ширење оваквог система заштите до сада је ограничено на мањи број економски
значајних штеточина, па ће хемиски начин сузбијања и у наредном периоду остати
најважнији. У пракси треба користити и комбиновати све непестицидне мере, које доприносе
мањој бројности штетних организама, а када и поред тога они достигну прагове штетности
односно критичне бројеве као крајња нужда остаје примена хемиских мера борбе. Са друге
стране, научна служба у заштити биља сваким даном настоји да уведе што је могуће више
оваквих решења која ће наћи примену у пракси.
Зоран Панајотовић, дипл.инг.
МАКРООГЛЕД СА ХИБРИДИМА КУКУРУЗА
У 2013.ГОДИНИ

МЕТЕОРОЛШКИ ПОДАЦИ У ТОКУ ВЕГЕТАЦИЈЕ
( Аутоматска метеооролошка станица ПССС - Пирот)
МЕСЕЦ
Април
Мај
Јун
Јули
Август
Септембар

Средња месечна
температура
14,2
17,0
19,2
24,7
26,5
У К У П Н О

Напомена: оглед није наводњаван

Количина падавине у мм
48.4
33,4
119,9
32,3
/
/
234,0

Број кишних дана
5
4
12
4
/
/
25

ред.
број

ХИБРИД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ЗП 735
ЗП 684
ЗП 666
ЗП 606
ЗП 600
ЗП 560
ЗП 555
ЗП 434
ЗП 427
ЗП 341
НС 3014
НС 4015
НС 4023
НС 5043
НС 5051
НС 5063
НС 6030
НС 6102
НС 6083
АС 54
АС 63
АС 66
АС 72

Број
биљак.
по/ха
000
49
43
43
47
52
48
44
49
37
38
62
53
66
55
50
48
51
53
57
61
55
50
53

Полегањ
%

Устилаго

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

% влаге
зрна у
берби
22,8
18,2
17,8
22,4
17,8
18,2
21,2
16,6
16,2
14,8
12,6
11,6
12,6
18,0
15,6
15,0
15,4
14,8
23,6
13,6
17,0
15,0
16,4

%
окласк
21,2
23,3
17,9
20,2
19,1
19,6
18,9
19,9
18,0
18,9
17,0
15,8
18,3
18,3
18,8
18,6
16,3
21,3
22,2
18,7
17,7
17,4
22,9

Принос
са 14%
влаге
5.984
5.325
6,042
6.463
7.137
8.144
6.907
7.060
5.942
6.549
7.300
5.063
5.700
6.000
6.323
5.513
8.135
8.958
6.366
7.700
6.930
8.227
8.935

КОМЕНТАР ИЗВОЂАЧА ОГЛЕДА:

2013. година у просеку је боља у односу на предходне две године. Временске прилике које
су владале на овом подручју у току вегетације кукуруза су биле углавном добре до краја јула
месеца. Кукуруз који је засејан 19. априла добро је никао и развијао се добро јер су му
временске прилике углавном погодовале, мада треба поменути мајску сушу која је утицала на
нешто слабије ницање кукуруза јер све падавине забележене у априлу су биле до средине
априла ( пре сетве).
Крајем маја, цео јун и почетком јула пале су значајне количине кише које су довеле до тога
да кукуруз има оптималне услове за развој.Појава метлица код хибрида у огледу је већ била
крајем јуна, а до средине јула завршило се опрашивање тако да је усев изгледао
репрезентативно, обећавајући рекордан принос.
Ипак то се није десило јер од средине јула месеца па до краја вегетације падавина на овом
подручју више није ни било.Кукуруз је формирао принос, почела је фаза наливања зрна и та
фаза је трајала све док је било влаге у земљишту.
Под утицајем високих температура у августу месецу се осећао знатан недостатак
земљишне влаге а већ крајем августа добар део кукуруза је завршио вегетацију.
Услед оваквих временских прилика кукуруз је просто спржен за само неколико дана од
средине до краја августа.Период наливања зрна на овај начин је знатно скраћен што је дало
резултат да зрно остане плитко, ситно, мањи број редова у клипу и знатан пад приноса. Ипак
није реално ни очекивати веће приносе од постигнутих са количином падавина од 230 л/м у
вегетацији.
Срђан Видановић дипл.инг.

