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Клима у објектима за говеда
Клима ( микроклима ) у објектима за
стоку је један од врло битних фактора за
успешну производњу. Ранијих година на
то није обраћана посебна пажња из
неколико разлога: за утицај микроклиме
се и мање знало а мање се и обраћала
пажња на то. Уз то стока је била и мањих
производних карактеристика а самим тим
и мање осетљива. Временом се и једно и
друго мењало. Утицај микроклиме је све
више проучаван а говеда су селекцијом
достигла висок ниво производње како у
производњи млека тако и у тову јунади.
Све ово, нажалост пратило је и повећање
осетљивости
говеда
на
утицај
микроклиме. Из свега овога намеће се
закључак да за остваривање високе
производње млека и добрих резултата у
тову јунади о микроклими у објекту
итекако
треба
водити
рачуна
и
контролисати их тј. држати их у
границама пожељних вредности.
Под микроклимом се уствари подразумева
квалитет ваздуха у објекту за говеда а
њега одређују 3 параметра: састав,
температура и влажност.
Састав ваздуха
Највазнији део ваздуха је кисеоник. Њега
има у чистом ваздуху око 21% и троши
се дисањем. Штетни састојци ваздуха су
угљен-диоксид (који се ствара дисањем) и
амонијак. Као врло штетни су угљенмоноксид и сумпор-водоник ( водониксулфид ). Када се говори о нормама
ваздуха код говеда, онда се редовно мисли
на чисти ваздух. Јер, 1 м3 цистог ваздуха
са 21% кисеоника и 1 м3 ваздуха са на
пример 15% кисеоника није исто. Поред
овога, за праксу је важно знати још две
ствари. Угљен диоксид је гас без мириса а
као релативно тежи од ваздуха остаје у
доњем делу ( при тлу ) штале. Амонијак
има доста јак и оштар мирис који се
углавном и осећа при уласку у шталу.
Релативно је лакши од ваздуха и налази се
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у горњем делу у штали. Ово треба знати како би у пракси могла да се реши вентилација.
Температура ваздуха
Код говеда температура ваздуха је такође веома важан параметар. Оно што треба знати је
чињеница да говеда много лакше подносе ниске темперартуре али су осетљивијљ на високе.
Шира зона конфора је у интервалу 0 до 20 степени . Ужи интервал ( оптимална температура )
је 12 до 14 степени. Већ на 24 степена могу да се јаве први проблеми а на температури од 27
степени могу да се појаве и знаци топлотног стреса. И ово треба јако добро запазити и имати
стално на уму
Влажност ваздуха
Ово је још један, такође врло битан елемент микроклиме у штали. Оптимална влажност у
стајама требала би да буде 60 до 80 %. Ако је влажност мања и ваздух сувљи краве
испољавају знакове нервозе а и слабије једу. С друге стране, висока влажност је такође
неповољна како за краве тако и за опрему у штали. Посебно треба знати да је спој високе
температуре и високе влаге у штали врло опасна комбинација првенствено за здравље крава
али и са вишеструко штетним последицама на производњу млека.
Све ово напред наведено, упућује на закључак да се микроклими у објекту мора посветити
одговарајућа пажња и да у већини случаја природна вентилација није довољна да се успешно
реши проблем. Додатна решења су уградња вентилатора а у бољим објектима и систем за
орошавање и расхлађивање крава.
Николић Зоран, дипл. инж.

Агроеколошки услови за гајење јагоде
Температура
Јагода измрзава на температури од -15 °Ц до -18 °Ц. Ако нема снежног покривача, нарочито
при крају зимског периода када отопли, страда и на -5 °Ц до -7 °Ц. Цвет јагоде измрзава на -2
°Ц. Током вегетације најбујнији пораст је при температурама од 20 - 24 °Ц (оптимум 23 °Ц).
Вода
Услед недостатка влаге у земљишту, коренов систем се недовољно развија у површинском
делу земљишта; не формирају се столони на стаблу, услед чега се смањује бујност и родност,
а плодови су ситни и неупотребљиви. С обзиром да се јагода сади у врло густом склопу и има
велику лисну масу, препоручена влажност земљишта је 75 - 80 % ПВK. Биљкама је потребно
наводњавање почетком цветања, током зрења и по завршетку свих берби.
Земљиште
За производњи јагоде најбоља су песковито-иловаста земљишта и земљишта богата органским
материјема (хумусом). Земљишта морају бити довољно дубока и дренирана. Најповољнија
киселост је од пХ 4,6 - 6,4. Лоше предкултуре за јагоду су грашак, парадајз, бели кромпир,
репа и кукуруз јер све као и усеве нападају исте штеточине.
Избор положаја за подизање засада јагоде
За јагоду су најповољнији они положаји који нису изложени ветру и акумулацији хладног
ваздуха. За ране сорте најбољи су јужни положаји, где се не јављају касни пролећни мразеви
јер је на њима омогућено раније сазревање плода за око 10 дана у односу на северне положаје.
Северне и источне положаје треба кориситити за средње стасне, а северне и равничарске
површине за касне сорте јер оне обично касније цветају и нема опасности од касних
пролећних мразева.
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Припрема земљишта за садњу јагоде
Земљишту се мора поправити структура, уништити корови, риголује се на дубину од 30 цм и
на крају равна. Пре риголовања, ако је земљиште недовољно плодно, додаје се око 15 - 20 т/ха
стајског ђубрива. Ако је земљиште сиромашно хумусом потребно је унети 30-40 т/ха стајског
ђубрива или се у претходне две године гаје и заоравају биљке за зеленишно ђубрење. При
ђубрењу органским ђубривима, додајемо 300 - 600 кг НПK 5:20:30.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инж.

Припрема терена за травњак
Погрешно је мишљење да леп изглед травњака највише зависи од доброг избора смеше врста
трава и од редовног одржавања. За правилно заснован травњак потребно је спремити терен
пре сетве на тај начин да се земљиште на коме ће се обавити сетва прекопа и добро уситни да
би се створио фини површински мрвичасти слој дебљине десетак центиметара.Потребно је
очистити површину од свих биљака (корова или неког другог биља) механички – чупањем или
хемијски
применом хербицида.
Терен за травњак мора се испланирати и измерити јер ће нам добијена површина бити
основа за израчунавање количине семена, ђубрива, плодне земље, песка и времена потребног
за заснивање и одржавање травњака.При планирању земљишта терен не сме бити потпуно
раван већ мора имати пад од најмање 0,5 % ради несметаног отицања атмосверских вода. Све
неравнине се одклањају насипањем или растурањем земљишта.
Земљиште се прекопа ручно или култиватором ,на дубини од 10 цм за плодна хумусна
земљишта,10-20 цм за тешка ,збијена, глиновита земљишта.Механички састав земљишта се
може поправити ако је потребно.Уситњена земља се након ових мера ваља ваљцима.Након
ваљања површински слој земље се протресе грабљама и остави да се слегне неколико дана.
Квалитетни травњак се развија само на плодном средње тешком земљишту, добре
структуре , што значи и добрих водних, ваздушних и топлптних особина На тежим
земљиштима је потребно обавити дренажу и одвести сувишак воде, а додавањем песка
повећати капацитет за вездух.На исувише песковитим земљиштима потребно је додавати
компост, тресет и на тај начин повећати плодност земљишта, адсорптивни комплекс и самим
тим капацитет за воду. На врло тврда и збијена земљишта потребно је нанети хумусни слој
дебљине 5 цм.
Оливера Гавриловић, дипл. инж.
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Златасто жутило винове лозе (Flavescence doree)
Златасто жутило винове лозе је једна од најштетнијих болести
винове лозе коју проузрокује фитоплазма Flavescence doree. На
њу треба обратити посебну пажњу у току зимске резидбе
винограда као и у току вегетације. Прошле године на
територији пиротског округа, од укупно 40 узетих узорака, са
подручја Пиротске и Белопаланачке општине, 30 је било
позитивно на ову болест. Kао основна мера у спречавању
ширења јесте крчење заражених чокота.
У фази зимског мировања винограда, симптоми се могу уочити
на ластарима у промени структуре и боје. Јавља се тамнија,
мрка до црна боја, на делу или целом ластару. Ластар није крт
као здрав ластар,често има скраћене интернодије и повија се ка
земљи. Ластари лакше измрзавају током зиме и пупољци
касније крећу у пролеће или уопште не крећу. На зараженим
чокотима долази до промене боје листа и појаве некрозе између
главних лисних нерава. У каснијим фазама листови се савијају
по ободу према наличју. Боја листова је различита у зависности од сортимента винове
лозе. Код црних сорти инфицирани листови су тамнољубичасти до светлоцрвени, а код
белих сорти светложути до златножути.
Код заражених чокота долази до некрозе цвасти, тако да нема формирања гроздића или
су они рехуљави, смежурани и лошијег квалитета.
Ова фитоплазма се шири помоћу цикаде винове лозе (Scaphoideus titanus). Има једну
генерацију годишње и презимљава у стадијуму јаја испод коре двогодишњих ластара.
Ларве се пиле од половине маја и пролазе кроз пет развојних
стадијума. Одрасле јединке се појављују у јуну и остају у
винограду све до септембра. Директне штете од исхране
ових цикада (исхрањују се флоемским соковима) су
занемарљиве, али су зато индиректне штете, као вектори
фитоплазме изузетно велике. Да би цикада постала
инфективна мора се најпре исхрањивати на зараженим
чокотима винове лозе у трајању од неколико сати. Затим мора да прође инкубациони
период (време које је потребно да прође од момента уношења фитоплазме у тело цикаде
до могућности да их цикада пренесе на другу биљку) који за ову цикаду износи 21 дан.
Узимајући ове чињенице у обзир, тек ларве трећег развојног стадијума могу да постану
инфективне и ту способност задржавају до краја живота.
Ове цикаде исхрањујући се на зараженим чокотима винове лозе имају способност
преношења фитоплазме на здраве чокоте. Против овог обољења не постоје хемијске мере
сузбијања.
Мере контроле златастог жутила винове лозе подразумевају:
1. Сталне санитарне прегледе засада
2. Обавезно уклањање оболелих чокота
3. Сузбијање вектора, преносиоца фитоплазме – цикаде Scaphoideus titanus. Регистровани
инсектициди у засадима винове лозе за сузбијање цикада су: Todome 24-SC
(buprofezin+fenpiroksimat) 0,1% i Elisa (buprofezin) 0,06%.
4. Уништавање дивље лозе у окружењу производних засада
5. Уништавање корова
6. Уништавање и крчење напуштених засада винове лозе
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Препорука виноградарима је да обрате пажњу у току зимске резидбе на присуство
заражених чокота, и уколико их примете, изврше њихово уклањање и уништавање.
Такође потребно је уклонити и дивљу лозу, павит уколико се налазе у близини
винограда.
Зоран Панајотовић, дипл. инж.

Kабарне Совињон
Најпознатија и најраспрострањенија сорта црног винског грожђа, која се шири и код нас.
Kаберне Совињон (Цабернет Саувигнон) је најпознатија и најраспрострањенија сорта црног
винског грожђа, које порекло води из реона Бордо у Француској, прави је краљ црних сорти
грожђа а на основу генетских истраживања сорте, она је хибрид добивен из сорти Совињон
Бланк и Kаберне Франк. Kаберне Совињон је једна од најважнијих сорти за стварање
најбољих француских вина, први пут се помиње још у 17. веку, али широку распрострањеност
добија у 18. веку, када тим холандских стручњака исушује мочваре око Медока и Бордоа
стварјући нове површине за винограде, оснивају се највећа винарска имања, која и дан-данас
постоје. Земљиште је перфектно за галење Kаберне Совињона, песковито је крупне струткуре
које има дубину од неколико метара веома лако одводи вишак падавина. Преко дана
земљиште се загрева под јаким сунцем, а преко ноћи топлота прелази на винову лозу,
помажући природно сазревање гроздова. Изван реона Бордо, у Француској гаји се у Прованси,
у Лангедоку и на малим поседима на обалама Лоаре./
У Европи се Kаберне Совињон сусреће у скоро целој Италији, у Шпанији у свим важнијим
реонима за црно вино, распрострањен је и у нашим крајевима са винарском традицијом. У
Новом свету доста се гаји у Kалифорнији где винари праве изузетна вина, у Аустралији се
постижу изванредни резултати у Kунавари, Јара долини, у Викторији, у Јужној Америци
веома питка вина са воћним укусима од ове сорте углавном долазе из Чилеа.
Разлог велике распрострањености је његова мала захтевност и лака адаптација на различите
климатске услове -тамо где има одговарајућих услова за гајење било које сорте црног грожђа,
са сигурношћу се може гајити и Kаберне Совињон. Грозд је мали до средњи често са једним
израшеним крилом, средње збијен, зрно средње, округло, покожица модро љубицасте боје,
чврста, месо средње чврсто. Средње је бујна сорта, са средњом или касном вегетацијом,
повољна је за подручје умерене климе. Не одговара влажно и претерано плодно земљисте.
Погодан је за разне системе гајења и резидбе, родност је средња и редовна, спада у сорте
средње епохе дозревања.
Оно што Kаберне Совињон чини краљем црних вина је беспорно јасно изражен карактер и
високи квалитет са добром и богатом тамноцрвеном бојом, интензивном аромом малина,
купина, рибизла, трешње. Kаберне Совињон и храстово дрво одлично узајамно сарађују, па
због тога вино често проводи различите периоде времена у храстовим бурадима, просечно од
5 до 10 година, када и достиже врхунски укус. У разним климатским условима и на
разлицитом земљишту даје и различите карактеристике, али ипак успева да задржи део својих
основних карактеристика. Његова
индивидуалност, јединствена способност да очува
карактеристике сорте, без обзира на факторе гајења, па се најлакше препознаје међу осталим
врстама црних вина.
Горан Светозаревић, дипл.инж.
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Време је за сетву луцерке
Луцерка има ситно семе,чија је клица нежна и осетљива,ако је сетва плитка земљиште око
клице се може исушити пре него што биљка никне.У случају дубоке сетве,семе не ниче.То је
разлог што је равно и фино припремљено земљиште толико важно за сетву.
Луцерка је вишегодишња биљка,која се искориштава четири-седам година, при чему треба
водити рачуна о плодореду.Монокултура јој не одговара и на исто место је треба сејати после
најмање три-четири године,али је добро да овај размак буде већи јер ће бити мањи проблеми
са „замором“ земљишта,болестима и штеточинама.
Најбољи предусеви за луцерку су ђубрене окопавине иза којих земљиште остаје
плодно,чисто, растресито и незакоровљено.Такође су добри предусеви и стрна жита,
једногодишње легуминозе и купусњаче.Треба водити рачуна о примени хербицида у
предусеву,јер хербициди на бази триазина неповољно делују на развој луцерке.
За постизање високих приноса луцерке, као и дужину искориштавања умногоме зависи од
квалитетног заснивања усева.Слаба припрема земљишта,предубока сетва, неповољна
влажност земљишта(суша) после клијања,мразеви,болести,конкуренција за светлост и храну
са коровима, оштећења од хербицида и инсектицида као и сетва семена лошијег квалитета јесу
разлози лошег заснивања усева луцерке.
Луцерка је једна од биљака најосетљивијих на киселост земљишта. Захтева средње тешка
земљишта,неутралне реакције типа ливадска црница, гајњача, алувијуми, а и мелиорисане и
култивисане ритске црнице. Основну обраду треба изводити по могућству одмах после
скидања предусева. Раном обрадом се омогућава да се земљиште природно
слегне.Предсетвеном приремом треба земљиште превести у мрвичасту структуру и
поравнати.Посебно је важно да површински слој земљишта до пет сантиметара буде
збијен,како семе не би прошло на већу дубину приликом сетве.Добро припремљено земљиште
олакшава сетву и осигурава добро заснивање луцерке.Повећана количина семена није решење
за грешке начињене у предсетвеној припреми.
У заснивању луцерке препоручује се примена НПК-а минералних ђубрива Формулације
10:30:20 у количини 500-600 кг/ха са основном обрадом, а 200 кг у предсетвеној
припреми.Примени ђубрива у засвивању луцеришта треба да предходи хемиска анализа
земљишта.
Сетва луцерке треба да буде од друге половине марта до средине априла.Рано посејани усев
може да страда због појаве позних мразева,а касно посејани услед ране појаве сушног периода
што доводи у питање ницање и развој луцерке,а самим тим и успешно заснивање
луцеришта.Сетва у јесен ствара мање проблеме са коровима и штетним инсектима али су већи
ризици заснивања у сушним годинама.
Семе за сетву мора бити чисто,без семена корова а нарочито вилине косице. Неочишћено
семе,а посебно семе са вилином косицом,никако не треба сејати.
Сетва луцерке се може обавити и ручно на мањим површинама.Предност треба дати сетви
сејалицама за ситнозрне усеве или житним сејалицама.Дубина сетве треба да је од 1 до 3
сантиметара.У случају дубоке сетве семе не ниче.У случају плитке сетве земљиште око клице
се може исушити и нежна клица врло брзо страда. То је разлог што је равно и фино
припремљено земљиште са сабијеним доњим слојем и растреситим површимским слојем од 45 сантиметара толико важно за сетву. Количина семена од око 20 кг/ха на добро
припремљеном земљишту у нашим условима би биле довољне.У пракси се још увек користе
25 до 35 кг семена а за сетву ручо чак и 40 кг по хектару. Ако се добро припреми земљиште и
користи боља сејалица,успешно заснивање усева могуће је и са 10 до 15 кг квалитетног семена
по хектару.
Срђан Видановић, дипл.инж.
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Физичке промене у току ферментације
Почетак одигравања физичких промена запажен је непосредно по додавању кухињске
соли. Со поремети равнотежно стање ћелијских колоида и структуру ћелијских
мембрана, које постају пропустљиве. Услед насталих разлика у осмотским притисцима
из ћелија ткива започиње дифундирање ћелијског сока, заједно са раствореним угљеним
хидратима, органским киселинама, азотним једињењима и минералним материјама у
околни слани раствор. Истовремено започиње дифузија у супротном смеру: продирање
соли у ћелије ткива — али у почетку много спорије од изласка ћелијског сока. Последице
ових дифузионих кретања су промене у запремини, густини и маси почетне сировине.
Ови процеси су најинтензивнији у етапи предферментације, доста успорени у етапи
главне ферментације, док се у завршној фази стање полако смирује све до достизања
равнотежног, егализованог стања. Брзина егализације зависи од концентрације соли, од
димензија плодова, од физичке структуре плодова, од владајућег притиска и од
температуре.
Производ ће бити потпуно ферментисан — „зрео” — након завршетка фазе накнадне
ферментације, када ће и попримити типичне структуралне, саставне и
органолептичке карактеристике.
Графички су ове промене приказане на слици 1. Највеће почетне промене у маси плодова
регистроване су првих дана, док се након 25–30 дана сви показатељи већ приближавају
крајњим вредностима. Густина плодова ће у односу на почетак нешто порасти, маса
плодова ће најчешће поново достићи полазну вредност, док ће запремина плодова по
завршетку ферментације бити нешто мања од почетне. Kроз сличне промене пролазе и
запремина ваздуха (у почетку повећана, а затим осетно смањена испод полазне) и
запремина сланог раствора (најпре повећана, а касније смањена приближно до почетне
вредности).

Слика 1. Физичке промене плодова код ферментације краставаца

Срђан Чалић, дипл.инж.
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Извештај о броју објевљених и реализованих агропонуда за период
01.01.2019-14.03.2019.
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име и презиме саветодавца
Зоран Николић
Срђан Видановић
Зоран Панајотовић
Оливера Гавриловић
Горан Светозаревић
Мимица Костић-Ђорђевић
Срђан Чалић

Број агропонуда

Укупно:

1
5
2
3
4
3
6
24

Објављене понуде су се односиле на понуду живе стоке, житарица и воћа.
Што се тиче реализованих понуда имамо повратну информацију од пољопривредних
произвођача да је постојало интересовање за понуђене пољопривредне производе и да су
успешно реализоване понуде.
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
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