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Еструс код крава – знаци и
откривање
Препознавање полног жара је
веома значајан поступак у контролисаном
програму репродукције и основа за
правовремено осемењавање плоткиња.
Правом еструсу или "стојећем" полном
жару ("рефлекс стајања") претходи улазак
у еструс. Он просечно траје око 8 часова
(од 6 до 24), када се може приметити оток
и црвенило вулве, као и воденаст секрет
из ње. Грла која ће бити у еструсу
приближавају се другим животињама,
њуше их, и почиње њихово заскакивање.
Најпоузданији знак еструса је стајање
плоткиње када је друго грло заскочи.
Међутим, и грла у еструсу скачу на друге
животиње, и најчешће је то заскакивање
са стране или с главе. Осим овога, еструс
карактерише значајна количина стакластопровидне слузи из вулве (понекада до
скочног зглоба), немирно понашање,
пребацивање главе преко врата и леђа
других животиња, кретање дуж ограде у
испусту, приближавање другим грлима и
човеку, мукање и често мокрење. .
Одређен број млечних крава не показује
наведене симптоме еструса, иако код њих
долази до сазревања фоликула и
овулације. За таква се грла каже да имају
"тихи еструс" или "тихо гоњење".
Најчешће је ова појава код краве високе
млечности у везаном систему држања и
најизраженија код прве и друге овулације
после тељења.

Да би крава или јуница остала стеона,
треба да је осемењена, за шта је
неопходно
њено
правовремено
регистровање да је у полном жару.
Откривање и регистровање почетка еструса је веома значајан. Сматра се да је у мањим
стадима, до 60 крава, лакше индивидуално регистровање грла у еструсу, најчешће од стране
чланова домаћинства, јер је њима веома добро познато понашање појединих грла.
Постоји више начина откривања еструса. Најпоузданији је дневно посматрање стада, у
тачно одређеном термину и одговарајућег трајања. У том циљу могу корисно да послуже
одређена сазнања из репродукције, као што су:
• просечан заскок краве која је у "стојећем" полном жару, траје кратко - само 7 секунди,
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• у око 70% крава еструс настаје између 18 и 06 сати, а у скоро 50% од поноћи до 06 сата,
• време највеће активности грла у еструсу је између поноћи и 06 , а најмање од поднева до 18
сати,
• просечно трајање полног жара је око 18 сати, али од 25 до 45% крава показује активност од 8
и мање часова,
• у стадима са слободним држањем, важно је регистровати краве које леже рано изјутра, јер су
многе од њих биле укључене у еструсне активности током ноћи. Полазећи од ових података,
идеално би било да се посматрање стада врши три пута дневно од по 20-30 минута и то:
• пре јутарње муже,
• рано преподне и
• рано увече,
чиме ће 90% крава у еструсу бити регистровано. Ако се поступак детекције односи само на
време муже, могуће је откривање око 50% грла у полном жару, а повремено праћење еструса
током дана обезбеђује само око 40%.
У стајама с везаним системом држања, када нема јасно изражених промена у понашању
животиња у еструсу, пажњу треба обратити на естралну слуз и набреклу, ружичасту вулву, и
ако се вулва рашири, на црвенило и влажност слузокоже вагине.
Николић Зоран, дипл. инж.

Услови за пасивни статус пољопривредног газдинства
Пољопривредно газдинство које је уписано у Регистар може да буде у активном или пасивном
статусу.
Пољопривредно газдинство води се у Регистру у активном статусу, осим ако се стекну услови
за пасивни статус, и то:
1) ако се не изврши обнова регистрације у складу са чланом 13. овог правилника;
2) ако престане неки од услова за упис, односно обнову регистрације;
3) у случајевима неизвршавања преузетих обавеза када је то предвиђено посебним прописима
којима се уређују мере за подстицање развоја пољопривредне производње (ако не отплати
доспели краткорочни кредит или касни са отплатом рате дугорочног кредита најмање 90 дана,
односно закупа за закупљено пољопривредно земљиште у државној својини и не придржава
се других уговорних обавеза по уговору о закупу, не врати вишак средстава добијених на
основу подстицаја и др.);
4) ако се утврди да пољопривредно газдинство није уписало у Регистар све катастарске
парцеле земљишта из чл. 2. и 3. овог правилника на којима обавља пољопривредну
производњу, као и ако се утврди да је пољопривредно газдинство дало неистините податке у
захтеву за упис, односно обнову регистрације или промену података у Регистру или у захтеву
за коришћење подстицајних средстава, као и у приложеној документацији, а ти подаци имају
утицаја на остваривање права на подстицаје;
5) у случају непридржавања прописа, и то:
(1) достављања нетачних података који се односе на остваривање права, после одобравања
подстицаја, у поступку инспекцијске контроле, односно контроле подстицаја на лицу места,
(2) давања неистинитих података у поступку давања пољопривредног земљишта у државној
својини у закуп, односно на коришћење, а ти подаци имају утицаја на остваривање права,
(3) непридржавања уговорних обавеза по уговорима са Министарством,
(4) фалсификовања доказа који су у вези са предметом подстицаја,
(5) отуђења предмета подстицаја пре рока, супротно пропису за доделу подстицаја,
(6) нечувања документације у прописаном року, у складу са посебним прописима,
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(7) остваривања права на подстицаје за друга лица,
(8) подношења захтева за остваривање права на подстицаје за исту сврху по више прописа у
току календарске године,
(9) онемогућавања инспекцијске контроле, односно контроле подстицаја на лицу места,
(10) коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа,
(11) ометања поседа пољопривредног земљишта у државној својини,
(12) ометања поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у
државној својини у закуп,
(13) давања закупљеног пољопривредног земљишта у државној својини у подзакуп, односно
привремено коришћење,
(14) вршења инвестиционих радова на пољопривредном земљишту у државној својини или
мењања начина његовог коришћења без сагласности Министарства, осим у случају подизања
инфраструктуре на пољопривредном земљишту у државној својини пре ступања на снагу
посебног прописа који уређује поступак давања у закуп, односно на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини,
(15) спаљивања органских остатака после жетве усева,
(16) причињавање пољске штете на усевима, садницама, као и свако друго оштећење на
пољопривредном земљишту,
(17) коришћења биолошки неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном земљишту,
(18) подизања вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту
четврте и пете катастарске класе, односно подизања шума на обрадивом пољопривредном
земљишту без претходно прибављене сагласности Министарства,
(19) мењања намене и другог облика располагања на земљишту које је пренето селима на
коришћење, изузев изградње рибњака,
(20) неуспостављања плодореда и невођења књиге поља приликом коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини на основу уговора о закупу, односно
коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини,
(21) који се односе на производњу и промет вина, ракије и других алкохолних пића и пива,
(22) који се односе на производњу и промет етанола,
(23) који се односе на безбедност хране, здравље биља, биљних производа и прописаних
објеката, које се складишти, сеје, сади, производи, дорађује, прерађује и ставља у промет,
(24) започињања употребе генетички модификованих организама и производа од генетички
модификованих организама у затвореним системима, намерно увођење у животну средину,
стављање у промет или гајење у комерцијалне сврхе без одобрења Министарства,
(25) неуништавања отпада који садржи, састоји се или је добијен од генетички
модификованих организама, као и отпада који је настао употребом генетички модификованих
организама уз присуство овлашћеног лица тако да генетички модификовани организам више
не буде способан за размножавање и пренос генетичког материјала на друге врсте;
Ако је пољопривредно газдинство у пасивном статусу не може да остварује мере за
подстицање развоја пољопривредне производње, на које би имало право према посебним
прописима, нити земљишни фонд може да буде предмет уписа другог пољопривредног
газдинства. Поднети захтев пољопривредног газдинства у пасивном статусу за коришћење
подстицаја се одбацује без разматрања.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инж.
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Зеленишно ђубриво у органској производњи
Биљке намењене зеленом ђубрењу одликују се брзим растом зелене масе која се заорава и
обогаћује земљиште великом количином органске масе и минералних материја. За ту намену
се користе пажљиво одабране биљне врсте а њихова наменска сетва обавља се у пролеће, лето
или јесен.
Заоравање зелене масе ових биљака има много предности у односу на друге врсте ђубрива
(минерална, жетвени остаци, стајњак, компост) као што су трошкови набавке, превоза и
слично. Осим тога, заоране биљке постају идеална храна за глисте, разне земљишне организме
и микроорганизме, који стварају хумус и тако повећавају плодност земљишта. Ефикасност
зеленог ђубрења зависи од старости биљака. Вегетација биљака посејаних за зелено ђубрење
је од 4 до 10 месеци, у зависности од времена сетве. Младе и свеже биљке брзо се распадају у
земљишту, богате су азотом, док се старије биљке спорије распадају и треба им додати азот да
би се тај процес убрзао. Најбоље је биљке заорати у периоду бутонизације (биљке у фази
формирања цветних пупољка) или до половине фазе цветања. Треба избегавати биљке које су
формирале семе због самозасејавања.
Зелена маса се на тешким земљиштима заорава на дубину 6 - 8 цм, а на лакшим земљиштима
на дубину 12 - 15 цм. Заоравање је најбоље обавити 2 до 3 седмице пре сетве главне културе.
Уколико су биљке више од 20 цм, треба их претходно покосити или уситнити тањирачама.
Ако су биљке ниже од 15 цм, могу се одмах заорати.
За зелено ђубрење сејемо биљке које су храна организмима који живе у земљишту и који,
хранећи се заораним биљкама, повећавају плодност земљишта. Осим те функције, постоје и
многи други позитивни ефекти таквог начина ђубрења:
својим корењем уситњавају и растресају земљиште побољшавајући тако његову
структуру
својим корењем допремају минералне материје из дубљих слојева у површински
слој
спречава се ерозијаземљишта
зелена маса се може користити и као малч
штити земљиште од прегревања и исушивања лети
зауставља развој корова - усеви за зелено ђубрење треба да буду густо посејани
тако да између биљака не могу да никну и да се развију корови
чисти земљиште од изазивача биљних болести и штеточина
задржава органске материје у површинском слоју земљишта где је највећа маса
корена гајених култура
смањује употребу ђубрива, јер спречава њихово испирање
повећава садржај азота за 100 кг/ха
Оливера Гавриловић, дипл. инж.
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Мрежаста пегавост јечма
Мрежаста пегавост јечма је болест која се јавља све чешће. Проузроковач болести је гљива
Pyrenophora teres која се одржава и преноси зараженим семеном, жетвеним остацима и неким
зараженим травама. Споре шири ветар на мања растојања. На листовима јечма најпре долази
до појаве некротичних цртица или пега које се временом издужују и увећавају, те са развојем
болести настају уске тамномрке попречне и издужене пруге,
тако да цео симптом подсећа на карактеристичну мрежу на
листу. Мрежаста форма почиње у виду ситних некторичних
цртица и пегица. Оне се касније шире и заузимају већу лисну
површину и добијају карактеристичан мрежаст изглед, по
чему је и болест добила име. Око пега се ствара светлозелени
ореол од просветљеног ткива. Болест може да захвати и семе,
те да се на тај начин одржи у усеву. Развоју болести
одговарају услови високе влажности и прохладно време,
насупрот сушним и топлим периодима када се зауставља њен развој. Поред кише на развој
болести утичу повољно и магла и јутарње росе. До развоја болести може доћи још у јесењем
периоду. Уколико до појаве болести дође у ранијим развојним
фазама, биљке закржљавају и заостају у порасту. Симптоми су
видљиви на листовима, лисним рукавцима и семену. Смањење
асимилативне површине услед присутва пега на листу,
негативно се одражава на принос. Штете од ове болести могу
бити и до 25 одсто услед смањења асимилационе површине
биљке. Превентивне мере заштите су плодоред, заоравање
заражених биљних остатака, употреба декларисаног семена,
употреба отпорнијих сорти и слично. Уколико се у усевима јечма који су у фази 1. коленца
регистрије 10 одсто биљака са симптомима мрежасте пегавости, према препорукама
Прогнозно изештајне службе (ПИС), потребно је спровести мере заштите неким од
регистрованих фунгицида као што су: Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha,
Falcon
EC
460
(tebukonazol+triadimenol+spiroksamin)
0,6l/ha,
Prosaro
250EC
(tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha, Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha, Antre
plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5l/ha.
Зоран Панајотовић, дипл. инж.

Услови за гајење шумске јагоде
На раст , развој и плодоношење шумске јагоде, поред климатских и педолошких услова као и
наследних особина, пресудан утицај имају примењена агротехника.
Светлост значајно утиче на развој бокора, принос и квалитет плодова, па је потребно гајити је
у подручјима са великим бројем сунчаних дана и прохладних ноћи. Током зимског периода
заштићена снежним покривачем и може да поднесе и до –35 °Ц, док у случају голомразице
измрзава на -20 °Ц. Међутим позни пролећни мразеви могу оштетити цветне пупољке,
отворене цветове или текзаметнуте плодове, па чак и плодове у првим фазама развитка.
Потреба шумске јагоде за великом количином воде у току вегетације условљена је релативно
плитким кореновим системом, великом лисном масом, са великим бројем генерација листова
и начином гајења. Најбоље успева на плодним, растреситом, пропусном и хумусном
земљишту, односно са више од 4% хумуса, са оптималном пХ вредности од 5,0 до 6,5.
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Брдско-планинска подруцја преко 500 метара надморске висине одговарају а најбоље је
користити отворене и благо нагнуте терене 2-5 степена.
Да би побољшали физичко-хемијске особине земљишта, потребно је повећати садржај
хумуса, а често и садржај важних елемената, односно фосфора и калијума. Kоличине ђубрива
зависе од типа, структуре и плодности земљишта, као и од резултата претходно урађене
агрохемијске анализе земљишта са препоруком за ђубрење а уносе се пре риголовања.
Оптимални садржај хумуса (3–4%), лако приступачног фосфора П2О5 (8–10 мг/100г
ваздушно сувог земљишта) и лако приступачног калијума K2О (18–20 мг/100г ваздушно сувог
земљишта). Најзаступљенији систем гајења јагоде је гајење на полиетиленским фолијама (ПЕ
фолије) са гредицама. Оштећене или суве листове треба одстранити, прегледати коренов врат
и централни пупољак, а уколико је коренов систем добро развијен приступити садњи. Садити
када је време облачно, а припремљено земљиште умерено влажно, ручно у претходно
направљеним отворима на фолији. Водити рачуна да се живићи посаде на правој дубини до
нивоа кореновог врата и да им се жиле равномерно распореде у земљишту, након тога добро
залити.
Летња садња јагоде на гредицама прекривеним полиетиленском фолијом подразумева
обавезно постављање система за наводњавање ˝кап по кап˝ и ово је једино прихватљив систем
наводњавања и инсталира се испод фолије, па су губици влаге скоро занемарљиви.
Нега јагоде гајене на полиетиленској фолији састоји се у одржавању земљишног простора
између гредица, ђубрењу фертигацијом (кроз систем за наводњавање) и додатном исхраном
преко лишћа (фолијарно), наводњавању, заштити од проузроковача болести и штеточина,
уклањању корова и старог лишћа. Поред редовне обраде земљишног простора између фолија,
препоручује се и застирање органским малчевима као пшенична и ражена слама, сено слабијег
квалитета, уситњена кукурузовина, плева, струготина од четинара или други подесан
материал, дебљине застирања око 5 цм. Тако се спречава пораст корова, стварање покорице
на површини и губитак влаге из земљишта испаравањем, да се спречи прљање и труљење
плодова за време падавина.
Горан Светозаревић, дипл.инж.

Примери пољопривредних услужних задруга
Машински прстен - Просечна величина поседа једног породичног пољопривредног газдинства
у Србији је око 3 хектара. Овоме треба додати још и податак да и у тако малом поседу
газдинства, просечна величина парцеле изоси око 0,3 хектара. Није тешко израчунати да су
обрадиве површине таквог газдинства често „распоређене“ и на 10-ак локација. Куповина
трактора и прикључних машина за тако мали посед често је неоправдана. Набавка основне
механизације је озбиљна ставка у буџету газдинства. У таквим случајеви можда је боље
формирање машинских прстенова, где више домаћинстава договорно набавља различита
средства механизације како би сви учесници обављали неопходне радове у пољопривреди не
долазећу у ситуацију да свако појединачно купује све неопходне прикључне мљшине. У
таквим случајеви добро дође задруга која може да организује набавку машина а касније и да
координира радом набављених машина и опреме.
Продајна задруга – Мали посед иза себе има за последицу и релативно малу производњу.
Често се поставља питање рентабилности превоза мањих количина производа до продајних
центара или откупних места. Додатни проблем је да мала количина производа отежава и
компликује понуду и преговоре око цене и пласмана производа. Продајна задруга је та која би
у оваквој ситуацији могла и да прикупља мање количине производа, нуди и продаје исте
откупљивачима, штитећи интересе задругара. Продајне задруге могу да буду основане и са
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задатком да прерађују одређене производе, пакују их и тако прерађене продају даље.
Удружени у задругу и са већом количином одређеног производа у понуди, задругари лакше
могу наћи купца и да евентуално остваре и већу цену за свој производ. У оваквим случајевима
мора се водити рачуна и о томе да целокупна количина неког производа мора бити
уједначеног квалитета.
Снабдевачке задруге – Мали посед за собом носи и проблем око набавке репроматеријала.
Произвођачи су углавном појединачно упућени на малопродају, где као последњи у низу
плаћају високе цене репроматеријала. Удружени у снабдевачку задругу могу да веће количине
репроматеријала набављају од дистрибутера не велико користећи притом погодности типа,
попуст куповине на велико, мање транспортне трошкове по јединици купљене робе итд. На тај
начин смањују своје трошкове производње и повећавају рентабилност производње и
конкурентност на тржишту.
Ако се пак не иде на овакву специјализацију задруга на основу само једне делатности,
сложеније задруге могу истовремено, за потрбе својих задругара, обављати све ове послове.
Срђан Видановић, дипл.инж.

Хемијске промене у току ферментације
У току ферментације долази до значајнијих промена у хемијском саставу плодова, а такође и у
сланом раствору. На почетни хемијски састав плодова првенствено утичу сортне
карактеристике, начин гајења, климатски услови и степен зрелости. Што су плодови зрелији
— садрже већу количину воде, односно мању концентрацију сувих материја. У саставу суве
материје се повећава учешће шећера и целулозних материја, а редукује учешће азотних
састојака, пектина, минералних материја и витамина Ц.
Након извлачења ћелијског сока у околни слани раствор, хемијски састав плодова ће се битно
изменити. Услед активности микроорганизама шећери ће се утрошити, а као крајњи продукти
ферментације створиће се претежно органске киселине, и у мањим количинама гасови (CO2),
етилалкохол и нeка друга једињења, као што су естри и етерична уља, која су носиоци
ароматских својстава. Најуочљивије промене ће се одиграти у погледу концентрације шећера,
киселина, pH вредности и кухињске соли.
Дијаграм на слици 1. приказује промене садржаја шећера у току ферментације — посебно у
плодовима и посебно у сланом раствору.

Слика 1. Промена садржаја шећера у плодовима и сланом наливу у току ферментације
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Садржај шећера у плодовима ће опадати, док ће садржај у сланом наливу у почетку нагло
порасти, али ће се касније — како се постепено троши од стране микроорганизама —
равномерно смањивати.
Слика 2. приказује промене у погледу садржаја киселине и pH вредности у сланом наливу за
време ферментације. Kао што се из дијаграма види, концентрација укупних киселина у
почетку благо опада, док се у даљем току интензивно повећава. Након завршетка
микробиолошког процеса, садржај киселина се зауставља, уз евентуално незнатно смањење.
Kонцентрација киселина и pH вредности у самим плодовима се крећу аналогно као и у сланом
раствору, а по завршетку процеса биће и количински потпуно изједначени.

Слика 2. Промене у садржају киселина и pH вредности у сланом раствору у току ферментације

У табели 1. приказан је хемијски састав свежих и киселих краставаца. На основу тих података
се може закључити о насталим променама у току ферментације.
Табела 1. Хемијске промене у току ферментације

САСТОЈЦИ (%)
Свежи краставци
Кисели краставци
Вода
95,0
93,8
Азотне материје
1,3
0,8
Целулоза
0,5
0,5
Пектинске материје
0,2
0,1
Шећери
2,4
–
Органске киселине
0,1
1,1
pH вредност
6,9
3,5
Минералне материје
0,4
2,6
Витамин Ц (мг/100 г)
12,5
3,7
Kао што се из табеле види, шећери су утрошени (око 95 % је трансформисано у млечну
киселину), а осетно су смањене концентрације азотних и пектинских материја.
Пораст садржаја органских киселина и минералних материја указује на степен развијања
млечне киселине и на присуство додате кухињске соли.
Срђан Чалић, дипл.инж.
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
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