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уколико Ви желите да понудите свој производ на продају обратите сe
Пoљопривредној саветодавној и стручној служби

Садржај

Објекти за органско сточарство

Основни циљ органског газдинства је
самоодрживост што се остварује разноврсном
производњом. Од посебног је значаја да се
уравнотежи однос биљне и сточарске
Страна 2
производње. То значи, да се из органске
производње обезбеди довољно хране за
Аутор: Зоран Николић, дипл. инг.
исхрану домаћих животиња, односно да се
Објекти за органско сточарство
гајењем животиња обезбиједи органско
ђубриво. Одгој животиња се може обављати
Страна 3
само у органским производним јединицама
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инг.
које имају сопствене земљишне парцеле за
Летња садња јагоде
производњу хране за животиње. У органској
производњи животиње се држе слободно,
Страна 3
никако у везаном систему. Везивање може
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
бити само у ванредним ситуацијама (болест,
Гајење селена у плантажној производњи
ради побољшања сигурности и добробити
животиња и сл.). У случају постојања и
Страна 5
конвенционалне производње, органска и
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инг.
конвенционална производња морају бити
Плеснивост листа парадaјза (Fulvia fulva)
јасно физички и оперативно одвојени.
Одгој животиња у органској пољопривреди
Страна 5
врши се у пространим објектима који
Аутор: Горан Светозаревић, дипл. инг.
обезбеђују довољно свежег ваздуха и
Неопходне агротехничке мере после бербе
природне светлости, довољно простора за
јагоде
кретање, одмарање, храњење, напајање, уз
обавезан испуст. Унутрашњи простор објекта,
Страна 6
опрема и алатке морају бити очишћени и
Аутор: Срђан Видановић, дипл. инг.
дезинфиковани, ради спречавања појаве
Квалитет пшенице
заразних болести. Под мора бит гладак али не
и клизав. Најмање половина укупне површине
Страна 7
пода мора бити пуни под, који није од
Аутор: Срђан Чалић, дипл.инг.
попречних греда или решеткаст.
При
изградњи објекта се не смеју користити
Конзервисање намирница
потенцијално
токсични
грађевински
Страна 8
материјали, опрема и заштитна средства (нпр.
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
азбест, сипорекс, нитро боје и лакови).
Објекат мора да буде простран и да обезбеди
Доминантне цене са сточне и зелене пијаце
довољно свежег ваздуха и природне
светлости за одређену категорију животиња,
довољно простора за храњење, напајање,
лежање и кретање и при том, да приступ
свежој води и храни буде слободан. Обавезна
је вентилација као и изолација и грејање
објеката у екстремним условима.
У објектима мора постојати простран, чист и сув простор за лежање и одмарање животиња. За
простирку се може користити сува слама и други сличан природни материјал. Простирка се
након употребе може користити као ђубриво у органској производњи.
Стално држање животиња у објектима није дозвољено. Животиње морају имати приступ
пашњаку и испусту за вежбу и шетњу који треба да буде делимично покривен. Изузетно од

претходно наведеног, завршна фаза това говеда, оваца и коза може се обављати у објекту, под
условом да период који животиње проводе у објекту не буде дужи од петине њиховог живота,
односно максимално три месеца.
Николић Зоран дипл. инг.

Летња садња јагоде
Јагода се може садити током целе године. У широј пракси јагода се најчешће сади у јулу или
августу, рано с јесени или пролећа. Јагода се сади у јулу и августу из више разлога и то: у
првој години после сађења добијају се високи приноси од 7000-10000 kg/hа, затим гајењем
јагоде као једногодишње културе спречава се ширење вирусних оболења. Али сађење у овом
периоду захтева обезбеђивање живића и наводњавање.
За садњу се најчешће користe фриго саднице. При сађењу се требамо држати правила, раније
посађени живићи дају веће приносе од касније посађених. Живићи посађени почетком јула
дају за 75% веће приносе од живића посађених крајем августа. Што се тиче њивског гајења
јагоде садња се може обавити у простим редовима, у пантљикама , у редовима као и без
редова.
Садња у простим редовима је најпогоднија за веће површине јер омогућује примену
механизације и олакшава бербу плодова. Размак садње се креће ред од реда 75-105 cm а у реду
20-45 cm.
Садња у пантљикама је погодна у условима наводњавања и када се у програму заштите од
корова користе хербициди. Пантљике се састоје од два или три проста реда. Размак између
пантљика креће се од 75-105 cm, а одстојање између редова у пантљици од 20-45 cm, размак
између биљака у реду такође је 20-45 cm.
Сађење у лејама се примењује на мањим површинама и на окућници .Леје треба да су широке
75-105 cm а биљке у реду саде се 50x30 cm (бујне сорте) или 40x20 cm (слабо бујне сорте).
Сађење јагоде без реда може се препоручити за услове где прети опасност од зимских
мразева. Живићи се саде у простим редовима с размаком ред од реда 90-135 cm, а у реду 45-50
cm.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.

Гајење селена у плантажној производњи
За гајење су погодна плодна, дубока, хумусна, средње везана земљишта. Тешка глиновита и
песковита земљишта, као и подводна и плавна земљишта нису погодна. Потребно му је доста
влаге, а гајењем на влажнијим теренима може се избећи заливање, јер корен узима воду и из
дубљих слојева земљишта. Селен живи 6-8 година, али се у плантажи искоришћава само 3-5
година, јер се касније смањује принос листа и
стабла, а корен постаје шупаљ.Пошто се плантаже
одржавају 3-5 година, селен се гаји ван плодореда.
Најбољи предусеви су ђубрене окопавине. Због
заједничких болести и штеточина, после селена не
треба гајити неке штитарице (мирођија, ангелика,
ким, анис).Органско ђубриво се уноси у
предкултуру. Пре садње, односно сетве, треба
унети (у облику минералних ђубрива) 100 – 120 кг
П205, 140- 150 кг К2О и 100- 140 кг Н, на 35 -40 цм

дубине. Велика зелена маса селена износи више хранива из земљишта, па о прихрањивању
треба и касније водити рачуна.
Прихрањује се два пута годишње са 50- 60 кг/ха N – први пут у пролеће, после кретања
вегетације, а други пут крајем јула, након косидбе зелених делова. У јесен се приликом
међуредне обраде унесе 70 – 80 кг/ха Р205 и 60 – кг/хаК20. Микроелементи се дају заједно са
прскањем ради заштите од болести и штеточина. Корен селена продире дубоко, па се
земљиште у јесен оре на 35-40 цм дубине, а у пролеће изравна, дрља и ваља. Селен се
размножава производњом расада на отвореном простору, директном сетвом семена или ређе
дељењем корена. За производњу расада земљиште треба припремити тако да буде
ситномрвичасте структуре, а непосредно после сетве испрскати са 2 – 3 кг/ха прометрина.
Време сетве је март - април, али још бољи резултати се постижу сетвом у новембру. У случају
јесење сетве прска се хербицидом пред крај зиме или у рано пролеће, пре ницања. За сетву
треба 20 – 30 кг/ха семена, које се сеје на размаку између редова 25 цм и на 1 - 1,5 цм дубине.
Након сетве земљиште се поваља. Нега расада се састоји у заштити од корова. Ако за то
постоји могућност, препоручује се да се расад залије 2 – 3 пута. Пре вађења расада листови се
покосе на 3-5 цм од земље, па се расад плугом изоре из земље или се вади ашовом. Сади се у
септембру или октобру, на размаку између ре¬дова 50 - 60 цм и размаку у реду 30 – 40 цм,
садилицом или ручно. За један хектар потребно је 42.000 до 55.000 струкова расада, односно 1
– 1,5 кг семена за њихову производњу. Производња расада, вађење и садња су скупи и
захтевају много ручног рада, па се у последње време примењује сетва на сталном месту, како
је то описано код производње расада, с том разликом што се 6 – 8 кг/ха семена сеје на
разма¬ку 50 – 60 цм између редова. Селен се у периоду мировања може размножавати и
дељењем бусена. Биљке старе 4-5 година исеку се на толико делова да на сваком буде и корен
и пупољак. Овај метод је скуп, а због великих рана које настају дељењем, ни примање није
задовољавајуће. На формирање корена повољно утиче уклањање цветних стабала (из основе)
– нарочито када се селен гаји искључиво ради добијања корена. Ако се то не уради, корен ће
постати шупаљ, што квари квалитет дроге. Заштита од болести обично почиње у мају. По
потреби прскање се понавља до средине септембра сваких 10-12 дана. Корен се вади – у
зависности од развоја – у јесен треће или четврте године, након силаже вегетативних делова
биљке. Коренови се из земље изврћу помоћу плуга који ради на 35 – 50 цм дубине. Извађено
корење се очисти од земље и од остатака надземних делова, пре прераде опере, а потом исече,
у зависности од дебљине, на 2 – 4 дела дужине 10-15 цм. Корење се суши на засењеном,
промајном месту (таван) или у сушари. Од 4 кг свежег корена добија се 1 кг сувог. Очекивани
принос суве дроге је 1.500 - 2.000 кг/ха. У случају производње етарског уља, опрани и
иситњени коренови се стављају у котлове изме¬ђу редова сламе. Принос 3-4 годишњег засада
је 6-8 т/ха свежег корена. од чега се добија 5 – 6 кг етарског уља. За производњу етарског уља
из хербе, засад се одржава 4-6 година. Берба листова се у првој години обавља тек у јесен, пре
првих мразева, јер сувише рана берба неповољно утиче на развој бусена. Просечан принос
листова је 4-6 т/ха, а од тога се добије 2 – 4 кг етарског уља. Годишњи принос хербе јесте 10 –
20 т, од чега се добије 8-20 кг/ха етарског уља. Плодови се врло ретко убиру за добијање
етарског уља и дроге. Принос плодова је 400 – 600 кг/ха, од чега се добије 3 – 6 кг етарског
уља.
Оливера Гавриловић, дипл. инг.

Плеснивост листа парадaјза (Fulvia fulva)
У производњи парадaјза у заштићеном простору, висока
релативна влажност ваздуха (преко 80%) и сувише густ
склоп који онемогућава проветравање може условити
појаву болести. Патоген проузрокује значајно смањење
приноса парадајза у пластеницима и стакленицима.
Симптоми болести се прво испољавају на старијем лишћу
парадајза. На стаблу и плоду појава симптома је ретка и
без штетних последица. На лицу листа најпре настају
светлозелене или жуте пеге са нејасним ивицама. На
наличју листа у оквиру пега долази до спорулације гљиве
при чему се образује густа, сомотаста, сивомрка превлака.
Заражено ткиво потом некротира, лист се увија, вене и
опада.
Мере заштите: Гљива се одржава у земљишту, у биљњим
остацима или семену заражених биљака па је због тога
веома важан плодоред, уклањање биљних остатака,
дезинфекција земљишта и семена, проветравање објеката,
гајење биљака уз наслон. Треба одржавати ниску
релативну влажност ваздуха, јер споре гљиве клијају на температури од 250C у капи воде или
при релативној влажности ваздуја изнад 80%, па заливанје
теба радити у јутарњим сатима. Парадајз за успешан за раст
и развој захтева релативно малу релативну влажност
ваздуха. У току читаве вегетације оптимум је 50-60%, а при
цветању 45-50%. У условима високе релативне влажности
ваздуха биљке су осетљиве на обољења, смањена је
оплодња, транспирација и тиме и нормална исхрана биљке.
Већина фунгицида који се користе за сузбијање пламењаче
и црне пегавости делује и на Fulvia fulva. Уколико се појаве
сиптоми неопходно је урадити третман да се болест не би
проширила и изазвала дефолијацију, али тек пошто је са биљака уклоњено заражено лишће.
Код нас су регистровани препарати као што су ORTIVA OPTI 480SC (a.m.
hlorotalonil+azoksistrobin), у количини 2-2,5 л/ха, каренца 3 дана (уз највише три третирања
током вегетације у размаку 10-12 дана), SIGNUM (a.m. boskalid+piraklostrobin),u količini 0,7
кг/ха, каренца 14 дана.
Зоран Панајотовић, дипл. инг.

Неопходне агротехничке мере после бербе јагоде
После бербе јагоде почиње припрема рода за следећу годину. Родни потенцијал –
диференцијација цветних пупољка почиње од септембра. Kолико ће се диференцирати
цветних пупољака највише зависи од примењених агротехничких мера након бербе –
уклањање столона и старијег лишћа одржавање и обрада земљишта, уништавање коровских
биљака, ђубрење, наводњавање и заштита од болести и штеточина. Закидање столона спада у
неопходне мере како би се обезбедио континуитет приноса, квалитета плодова и оптималан
развој бокора. У зависности од сорте и њене бујности као и климатских чинилаца закидање
столона се изводи 3-4 пута у току вегетације. Уклањање столона доприноси бољем развоју
матичне биљке, као и повећању приноса који може бити и до 50%. Столоне је најбоље
уклањати када достигну пораст од 10-15 цм ручно оштрим маказама или ножем. Не треба их
чупати јер се на тај начин може оштетити матична биљка. У засадима јагода које се гаје на
отвореном, без малч фолије, уклањање столона се може извести механизовано, приликом

међуредне обраде, док се у засадима подигнутим на малч фолији уклањање столона мора
вршити искључиво ручно, јер би се у супротном уништила фолија. Уклањање старијег лишћа
је пожељна мера и изводи се крајње једноставно. У једној руци се покупе сви стари листови,
и испод шаке, оштрим маказама се пресеку лисне дршке старих листова. При резидби, треба
водити рачуна да се не оштети централно стабло или пупољак. Након обављене резидбе,
одбачено старо лишће треба изнети из јагодњака и уништити у циљу спречавања појаве
болести у засаду. Одржавање земљишта у чистој обради обавља се ради разбијања покорице,
уништавања корова и чувања влаге плитком обрадом (5-7цм) због плитког кореновог система
биљака и комбинује се са уклањањем столона. Основно ђубрење комплексним минералним
ђубривима потребно је применити
током септембра, допунско азотом током лета
инкорпорацијом, зависно од агрохемијске анализе земљишта, односно препоруке за ђубрење
(формулација и количина). Током лета може да се обавља прихрана преко лишћа неким
препарата са макро и микроелементима који се могу применивати заједно са средствима за
заштиту. Јагода је воћна врста која има доста потребе за водом због плитког кореновог
система, тако да наводњавање треба да буде основа савремене производње јагода. У периоду
после бербе јагоде обично се јавља сушан период када је потребно применити наводњавање
ради што успешнијег формирања цветних пупољака у каснијем периоду. Наводњавање се
може обављати браздицама или још боље системом "кап по кап". Потребно је штитити засад
јагоде од пегавости листа и других болести и штеточина.
Горан Светозаревић дипл.инг.

Квалитет пшенице
Често се поставља питање квалитета пшенице а то подразумева следеће:
Kвалитет пшенице одређује се :
органолептичким својствима
садржајем и врстом примеса
садржајем воде
хектолитарском масом
квалитетном класом, одређеном на основу процента сирових протеина и
седиментационе вредности
присуством штеточина
присуством микроорганизама и
присуством остатака средстава за заштиту биља, уништење корова и штеточина
Пшеница квалитет и наши стандарди квалитета ( органолептичка својства)
Пшеница која се ставља у промет као сировина за млинску индустрију мора бити зрела и
здрава , својственог изгледа , мириса и укуса и не сме имати страни мирис и укус следећег
порекла: на складишне штеточине, на плесни, на семенке житних корова , поквареност услед
лошег складиштења или неправилног транспорта, на стране материје ( нафту , сумпор и др),
на средства за заштиту биља и уништења складишних штеточина.
Класе квалитета : На основу садржаја сирових протеина и седиментационе вредности
пшеница се разврстава у I , I I, I I I класу:
Класа
Сирови протеини у %
Седиментационе вредности
I
Најмање 13,0
Најмање 40
II
Најмање 11,5
Најмање 30
III
Најмање 10,0
Најмање 18
Под стандардним квалитетом пшенице који се узима као основа за обрачун у процентима
подразумева се пшеница са 13 % воде, 76 кг хектолитарске масе и са 2 % примеса. Минимални
услови квалитета по стандарду за пријем пшенице код откупа је, највише 15% воде,
хектолитарска маса најмање 74 кг и количина укупних примеса највише 8 %.
Срђан Видановић дипл.инг.

Конзервисање намирница
Припремање и чување намирница је проблем са којим се људска раса бори готово од свог
настанка. Наши преци су усољавали месо и тако га чували. Додавањем разних биљака и
зачина побољшавали су укус својих јела. Воће се помоћу шећера чувало за каснију употребу,
док је за поврће коришћена туршија. Све се то и данас чини, и није нарочито компликовано,
све док је реч о мањим количинама.
Ипак, пораст броја становника и њихова удаљеност од места производње хране створили су
потребу за масовном производњом хране, а рецепти по којима су одређена јела спремана
вековима прилагођени су индустријској производњи и хиперпродукцији.
Самим обезбеђивањем количине, посао није завршен. Конкуренције ради, потребно је да
производња буде што рентабилнија, а да би се производ уопште продао неопходно је да
његове видљиве карактеристике буду измењене у што мањој мери. Природни процеси у
производу су морали бити спречени, измењени или заустављени, а то је учињено уз помоћ
ТЕХНОЛОГИЈЕ.Ове чињенице, којима наше баке нису биле условљене, разлог су за
коришћење разних нових супстанци у производњи хране.Те супстанце некада јесу, али у
већини случајева саме по себи нису хранљиве; неке од њих нису препоручљиве, док су друге у
већим количинама и штетне. На основу напред изнетог следи, да је задатак технологије
конзервисања да пронађе и примени различите методе које омогућују да лакокварљиви
пољопривредни производи не подлегну нежељеним процесима разлагања. То значи да се у
циљу конзервисања примењују одређени смишљени поступци који обезбеђују и гарантују да
се лакокварљива намирница одржи дуже него што то дозвољава њена природа.
Поступцима конзервисања лакокварљива намирница треба да се сачува од:
спонтаних (аутолитичких) процеса и
нежељене микробиолошке активности.
Обе групе реакција, по правилу, доводе до опадања квалитета и кварења намирница.
Поред спречавања кварења лакокварљивих намирница, као примарног задатка конзервисања,
потребно је да се води рачуна и о другим аспектима. Сем очувања хранљивих састојака важно
је да таква намирница буде здравствено безбедна, као и да се сачува боја, мирис и укус
конзервисане намирнице. Ништа мање значајно није ни очување витамина.
Примењени поступци при конзервисању, у одређеној мери доводе до опадања неког
параметра којим се дефинише квалитет. Међутим, савремена техника конзервисања омогућује
не само очување пуног квалитета исходне сировине већ додатком одређених компонената и
примењеним поступком може да се побољша хранљива вредност као и органолептичка
својства намирница. Исто тако у току прераде и конзервисања, намирница може да се обогати
састојцима којих нема или бар не у довољној количини — у циљу производње тзв.
формулисане хране — намењене посебним категоријама потрошача.
Конзервисана намирница са ограниченим временом употребе (5–6 месеци) а чија је употребна
вредност углавном условљена одређеним условима складиштења (обично температура 0–5
°Ц), назива се полуконзерва. Занемарујући економски аспект, најбољим се сматра онај
поступак конзервисања који у поређењу са почетним карактеристикама намирнице обезбеђује
најдужи рок чувања уз најмање непожељних промена.
Савремени трендови конзервисања намирница у свету заснивају се на комбинованом односно
синергистичком деловању више принципа, техника и операција. При томе се обраћа пажња на
састав намирница (природни односно измењени), и комбинује се са физичким поступцима
(хлађење, загревање, сушење), уз евентуалну примену хемијских конзерванаса и одговарајућег
паковања. У смишљеној спрези свих ових чинилаца и уз одговарајуће услове складиштења —
на радост и добробит човечанства — могу да се произведу и осигурају здравствено безбедне и
квалитетне конзервисане намирнице.
НЕ ЖИВИ ДА БИ ЈЕО, ЈЕДИ ДА БИ ЖИВ И ЗДРАВ БИО.
Срђан Чалић дипл.инг.

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

