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Одржавање опреме за мужу
Садржај
Опрема за мужу, апарати као и затворени
системи, велика су помоћ одгајивачима
Страна 2
музних грла. Уз неадекватно одржавање
како у хигијенском тако и у техничком
Аутор: Зоран Николић, дипл. инж.
погледу, могу да за последицу имају већу
Одржавање опреме за мужу
штету од користи. Уз то треба имати на
Страна 3
уму да не музе сама машина ( апарат ) већ
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инж.
музе човек уз помоћ машине. Технички
Чување стоног грожђа
неисправна опрема за последицу има
углавном продужену мужу а на то се
Страна 4
надовезују проблеми са вименом и лош
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
квалитет млека. Ово треба имати посебно
Значај и гајење слачице као ратарске културе
у виду у времену када се све више
Страна 5
заговара доследна примена правилника о
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инж.
квалитету млека којим је прописано да
сирово млеко на месту откупа сме да
Европско жутило коштичавог воћа
садржи највише до 100 000 бактерија у 1
Страна 6
мл да би било сврстано у 1. класу.
Аутор: Горан Светозаревић, дипл. инж.
Опрему за мужу треба одржавати
Услови за успевање боровнице
свакодневно без изузетка. Уз прање
Страна 6
опреме, свакодневно треба контролисати
ниво вакуума и рад пулсатора ( број
Аутор: Срђан Видановић, дипл. инж.
пулсација ) ради правилног тока муже.
Посао који се не оставља за пролеће
Циљ самог прања је да се одстрани
Страна 7
масноћа као и евентуална ситнија
Аутор: Срђан Чалић, дипл.инж.
мечаничка нечистоћа, уколико пре тога из
Ток одвијања ферментације
неког разлога није добро одрађена
(Предферментација)
хигијена вимена пре муже. Само прање
Страна 7
апарата може се поделити у три фазе: Извештај о броју објевљених и реализованих
испирање хладном или млаком водом,
агропонуда за период 24.09.2019.-22.10.2019.
главно прање врућом водом уз примену
године
одговарајућег
( наменског )
Страна 9
средста за прање ове врсте опреме и
поновно испирање хладном водом и
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
дезинфекција.
Доминантне цене са сточне и зелене пијаце
Једном недељно требало би прегледати и
по потреби очистити вентиле за вакуум.
Упоредо са тим прегледати и сисне гуме.
Старе, дуго коришћене сисне гуме, губе
еластичност, дуго и споро музу и могу да имају веће штетне последице од користи. При
прегледу обратити пажњу да гуме нису оштећене ( испуцале ) што такође ремети мужу.
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Сисне гуме треба мењати 2 – 3 пута годишње, зависно од квалитета истих као и од броја
мужа. То је уједно и прилика за темељније чишћење и прање апарата.
Месечна обавеза била би чишћење пулсатора и вентила за млеко. Код вентила и путева за
млеко обратити пажњу на спојеве гумених и металних делова где се по правилу може да
накупља млечна маст која врло брзо ужегне и постаје врло погодна за развој бактерија које се
при мужи са млеком сливају у канте или директно у лактофриз зависно од система муже.
Затворени системи за мужу углавном имају програмирано аутоматско прање. Доследно
поштовање упутстава за прање и одржавање ове врсте опреме свакако подразумева како
примену одговарајућих детерџената тако и примену киселих и алкалних средстава са циљем
да се са опреме одстране остаци млека али и спречи нагомилавање каменца. Улога и задатак
музача код прања ове врсте опреме је само да доследно примењује упутства произвођача.
Николић Зоран, дипл. инж.

Чување стоног грожђа
Све сорте грожђа не могу да се чувају дуго и нису погодне за то. Зато треба пажљиво
одабрати сорту грожђа коју планирамо да чувамо. Одређују се елементи квалитета грожђа
којег намеравамо да чувамо. Тако да се бира сорта зависно од дужине чувања коју желимо.
Грожђе се троши и мимо сезоне тако да зависно од његовог квалитета може се чувати три до
шет па чак изузетно и осам месеци.
Оно што је потребно константно да раде виноградари јесте да прате стање грожђа, јер је оно
уствари најбољи показатељ времена бербе.
Kасне сорте и сорте веома касног ссазревања намењене су дужем чувању. Све промене на
гроду које се јаве током његовог жувања представљају губитке. Ако су током чувања долази
до великих промена тј. губитака онда је оправданост чувања мала.
Грожђе које се чува мора да поседује одређене особине. Гроздови треба да буду средње
крупни. Маса грозда која је оптимална је 200 до 300 гр. Бобице је пожељно да буду крупне,
оптималне тежине 5-7 гр. Потребно је да имају уједначен облик, величину и обојеност.
Покожица је пожељно да буде дебела, ћврста , добрих механићких својстава, али уједно и
топљива приликом конзумације. Месо бобице је пожељно да буде чврсто са добрим односом
жећера и киселинаа потребна је и мускатна арома. Семенки у бобици треба да је што мањеа
ако постоје треба да се лако одвајају од меса. Петељка грозда треба да буде дуга јер је тако
лакше паковање и манипулација са гроздом.
И на крају грожђе треба да је добро зрело, без механичких оштећења и здраво.
Посебну пажњу треба обратити и на траспортабилност грожђа. Показатељи који оцењују
трансортабилност су механичка својства грожђа, а то су реакциона чврстина бобице,
(отпорност бобице на гњечење) и отпорност бобице на откидање (способност да се одупре
откидању од петељчице).
Само здраво грожђе може да се дуже чува. Сорте које поседују све ове наведене критеријуме
могу да се дуже чувају.
Грожђе може бити нападнуто плеснима у винограду, током бербе или уношења у складиште.
Приликом уношења у складиште утврђује се могућност његове заразе плеснима. Уколико је
она већа чува се краће или се не чува у складиштима.
Веома битан критеријум који одрежује период чувања је и зрелост грожђа. Најдуже се чува
оптимално зрело грожђе.
За оцену степена зрелости грожђа користи се гликоацидиометријски индекс (однос садржаја
шећера и укупних киселина у грожђу) и он варира зависно од сорте и агроеколошких услова.
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У оцени стоног грожђа учествују чуло вида, чуло укуса и чуло мириса. Чуло вида одређује
облик, обојеност, велићину бобица. Чуло укуса одређује ћврстину покоживе и њену дебљину,
сласт и киселост сметњу семенки при конзумацији. Чуло мириса оцењује мирис грожђа и
његовог сока.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инж.

Значај и гајење слачице као ратарске културе
Слачица је биљка којој највише одговарају хумусна, плодна и незакоровљена земљишта.. Бела
слачица има веће захтеве за водом од црне. У току јесени треба обавити основну обраду на
дубини од око 25цм, након тога прећи дрљачом и поравнати површину за сетву. У пролеће,
пред сетву, треба припремити парцелу са циљем да се образује растресит и поравнат сетвени
слој јер је ситно семе. Важну улогу има исхрана биљака, потребне количине хранива које је
најбоље одредити хемијском анлизом земљишта. За добар принос и квалитет семена потребно
је око 80 – 100 кг/ха азота, 60 - 90 кг/ха фосфора и 50 - 60 кг/ха калијума.
Слачица има двоструку улогу као ратарска култура.
Гаји се у циљу производње семена као лековита и
зачинска. У смеши са житима и зрненим
махунаркама за производњу сточне хране. Најбоље
и оптимално време сетве је у рано пролеће у току
марта месеца. Код семенске производње примењује
се широкоредна сетва,нпр. од 25 – 50 цм уколико су
биљке бујне или је потребно да се сузбије коров
међуредном обрадом (култивирање,окопавање). Дубина сетве је на 3цм а растојање се
одређује затварањем појединих сетвених апарата да би се добило жељено међуредно
растојање. Прецизнију сетву можемо да добијемо повртарском сејалицом. Норма сетве се
разликује у односу на крупноћу семена (која се разликује од врсте до врсте ), начином сетве и
прецизности сејалица којима се она изводи. Норма за густу сетву износи око 6 - 8 кг/ха,
широкоредна око 4 – 6 кг/ха. Сетвом у рано пролеће слачица је у фази пуне зрелости у току
јуна.Највећи проблем код жетве је њено неравномерно сазревање и просипање семена. Из тог
разлога жетва треба бити правовремена и најпогоднија. Може се извести комбајнима
(једнофазно) или прво косидба па комбајнирање (двофазно). Двофазна берба подразумева да
се покошена слачица остави неколико дана на сунцу како би дозрела семена у вршном делу.
Принос зависи од врсте,услова успевања и примењене агротехнике. Код беле слачице се
креће од 1500 - 2100 кг/ха, а црне 1000 - 1300 кг/ха. Већ је напоменуто да има велики
привредни значај, користи се у прехрабеној, фармацеутској, хемијској и у другим
индустријским гранама. У исхрани домаћих животиња за спремање кабасте сточне хране.
Најважнији готови прехрамбени производ ја сенф.
Оливера Гавриловић, дипл. инж.
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Европско жутило коштичавог воћа
Изазивач европског жутила коштичавог воћа је
фитоплазма European stone fruit yellows phytoplasma.
Биљке домаћини су шљива, кајсија, бресква. У околини
Чачка је први пут 2003. године уочена инфекција
кајсије, шљиве и виноградарске брескве. Ова болест је
присутна како у Европи тако и у нашој земљи. На
таквим воћкама лишће се најпре у једном делу крошње
уврће, суши и опада. Карактеристика ове болести је да
се прво појављује лишће, па се тек касније отварају
цветови. Лисни пупољци заражених биљака се развијају
неколико недеља раније од здравих. У пролеће листови
су хлоротични, да би касније добили црвенкасту боју.
Карактеристичан симптом је и губитак листа на вршним
деловима круне, да би на крају дошло до потпуног
сушења стабала.
У пролеће су листови хлоротични, па добијају
црвенкасту боју. Листови се увијају на горе и имају
изглед „цигаре“ нарочито код шљиве. Такви оболели
листови су тврди и храпави. Симптоми код кајсије су
увијање дуж страница листа и он има облик троугла.
Симптоми увијања су најуочљивији у септембру. Нерви
на листу касније некротирају. Симптоми који су
присутни на појединим гранама касније се шире
годинама и на крају захватају целу крошњу воћке.
Долази до промена боје спроводних судова односно до
некрозе флоема. Нарочито је изражена на гранама, које
носе делове круне са симптоматичним лишћем. Код
младих воћака кајсије и шљиве је
системична
инфекција, а код старијих воћака (преко 5 година),
симптоми су у почетку локализовани (само поједине
гране).
Симптоми код плодова шљиве је да су они мањи, са
деформацијама који се јављају када плодови почну да
зру. Код брескве, симптоми су на листовима који се
слабије развијају, долази до увијања и хлорозе. Такви
листови који се налазе на врховима грана прерано
опадају. Месо плодова је исушено. Јавља се некроза
ткива и сушење врхова грана и целих стабала.
Извор заразе су заражене биљке, па је здрав садни
материјал главна мера борбе против ове болести. Преноси се инсектима, неким врстама
лисних бува, и због тога је обавезно њихово сузбијање. Обавезна мера у сузбијању
фитоплазме је и механичко уништавање заражених стабала и њихово спаљивање.
У случају да произвођачи примете биљке са напред описаним симптомима, потребно је да
се јаве у ПССС Пирот и контактирају стручњаке за заштиту биља.
Зоран Панајотовић, дипл. инж.
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Услови за успевање боровнице
Боровница је воћна култура која има перспективу и поред специфичних агреколошких
услова успевања. Природно је распрострањена је у боровим шумама, као и пределима где је
смрека присутна и бука. Цветање је током маја и јуна, сазревање је од јула, током августа и
почетком септембра. Боровница током фазе зимског мировања може поднети веома ниске
температуре од -22 степена целзијусових, а уколико је присутан снежни покривач може
издржати и знатно ниже температуре.Током вегетације боровница тражи доста влаге,
нарочито током вегетације обзиром да је прилично плитак кореов систем. Међутим, корен је
прилично осетљив на прекомерну влагу и одсуство кисеоника. Боровници одговара кисело
земљиште са пХ 3,5 - 4,5 оптимално око 4, уколико се ради о кречном земљишту успева само
ако постоји довољно дубок слој киселог хумуса. Одговарају јој топлији и осунчани положаји,
с благим нагибом од 3% до 5% где је проветравање добро, самим тим смањен ризик од
произроковача болести као и евентуална заштита од већих количина површинских вода.
Најбоље успева када је у потпуности изложена сунцу и доброј вентилацији, обезбеђена
довољном количином влаге. Међутим, оштећења могу да изазвати позни пролећни мразева
као и високе летње температуре. Гајење боровнице на нагибима окренутим ка југу може бити
штетно због пролећних мрзева. Kод нагиба окренутих у правцу ветрова може доћи до
измрзавања услед сталне изложености сувим и хладним ветровима. Најбоља су високо
пропустљива земљишта, песковита иловача са органском материјом најмање 3,0%. Плитка
земљишта и земљишта са високим садржајем глине, са слабом дренажом, и локалитети где
долази до забаривања нису добра.
Горан Светозаревић, дипл.инж.

Посао који се не оставља за пролеће
Орање у поређењу с осталим агротехничким операцијама,тражи више енергије и времена.
Управо због тога потребно је размотрити када,на коју дубину и колико пута ће се применити
овај начин основне обраде.Најважнији задатак јесење обраде јесте довођење земљишта у
такво стање да може примити и сачувати зимске падавине.Други, такође значајан циљ јесте
да олакша предсетвену припрему за усеве који ће се сејати на пролеће.
Оптимална и економична дубина јесењег орања мења се не само у зависности од типа
земљишта већ и од захтева појединих усева.Осим тога, треба имати у виду и дубину обраде у
предходној години. Јара стрна жита, као и озима, не захтевају дубоку обраду, као ни грашак,
грахорица и други усеви.За ове усеве готово на свим типовима земљишта довољно је орати до
20 сантиметара дубине.Окопавине као и неке крмне биљке траже нешто дубље јесење орањеизмеђу 20 и 30, а шећерна репа луцерка и кромпир 30-35 сантиметара.
Стање влажности при којој се земљиште најлакше и најквалитетније обрађује назива се
физичка зрелост за обраду.Земљиште је физички зрело када је 50-60 одсто укупне запремине
пора испуњено водом.
У нашим агроеколошким условима, у последњих неколико година често се догађало да
јесењи период буде изразито сув или превише влажан.То је условљавало веома отежано
извођење основне обраде.Основну обраду ни под каквим околностима не треба оставити за
пролеће, већ на самој парцели оценити дали се ова важна агротехничка мера може извести.
Ако точкови трактора не проклизавају, орати треба одмах.У случају да на тежим смоницама
то тренутно није могуће, основну обраду најпре треба обавити тамо где се може, дакле на
оцеднијим вишим теренима.
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У наступајућем зимском периоду орање се може успешно обавити када је површински слој
дебљине неколико сантиметара смрзнут, нарочито ако је земљиште прекривено иситњеним
жетвеним остатцима.
Важно је напоменути да се и при већој влажности земљишта може постићи добар квалитет
орања ако се повећа брзина кретања трактора.При већој брзини земљиште се боље преврће,
побољшава се заоравање биљних остатака, пластица се боље дроби, а после тога се лакше
изводи и површинска обрада. У таквим условима повећане влажности обрада ће се успешније
и лакше обавити на парцелама где је земљиште у бољем физичком стању. То се односи на оне
парцеле у које се уноси стајњак, заоравају жетвени остатци и правилно примењује плодоред.
Из тога произилази и закључак: да се на нашим ораницама примењује правилан плодоред у
коме су заступљене вишегодишње легуминозе или травне смеше, више стрних жита и да се
редовно уносе органска ђубрива, уз друге користи које се тиме постижу, проблеми са
извођењем основне обраде били би мањи.
Извор: Књига- Основна обрада у ратарству
Срђан Видановић, дипл.инж.

Ток одвијања ферментације (Предферментација)
Према извођењу технолошког поступка, а и на основу груписања микробиолошких, хемијских
и физичких процеса у току ферментације, разликују се три етапе биоферментације:
предферментација, главна ферментација и накнадна ферментација.
Предферментација
Почетак извођења ферментације везан је за стварање погодних стартних услова. Ту се у првом
реду мисли на додавање одређене количине кухињске соли. Улога соли је одлучујућа у
усмеравању спонтане ферментације, а састоји се у „извлачењу” дела воде и растворених
састојака из биљних ткива и ћелија у средини где ће ови бити приступачни микрофлори.
Поред тога битно је и селективно деловање соли на многе микроорганизме неотпорне на њено
присуство у већој концентрацији (на пример на бактерије трулења). На тај начин се стварају
добри услови за бактерије млечног врења, које се брзо размножавају на рачун трошења
дифундованог шећера из ћелија и међућелијског простора као основне хране.
Предферментација започиње након 2–3 дана, а време њеног трајања износи 5–10 дана. Млечне
бактерије — хранећи се из расположивог ћелијског сока — брзо се размножавају стварајући
прве количине млечне киселине. Паралелно стварању млечне киселине снижава се и pH
вредност средине до 4,0. У овој етапи су углавном активне хетероферментативне бактерије
(Leuconostoc mesenteroides). У почетку присутне бактерије бутерног врења заједно са неким
протеолитичким бактеријама бивају брзо елиминисане услед снижења pH вредности средине
испод 4,5.
Почетак ферментације праћен је интензивним развојем гасова, које сачињавају истиснути
ваздух из међућелијског простора, као и створени ферментациони гасови.
Срђан Чалић, дипл.инж.

Извештај о броју објaвљених и реализованих агропонуда за период
24.09.2019-22.10.2019
У периоду од 24.09.2019.- 22.10.2019.године саветодавци ПССС Пирот објавили су укупно 12
понуда пољопривредних произвођача.
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 понуд
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
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